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«Η Εξέλιξη της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως τομέας ακαδημαϊκής έρευνας αλλά και
διοικητικής πρακτικής είναι αναμφισβήτητα ένα νέος τομέας με συνεχή εξέλιξη. Έχει
μία ιστορία μικρότερη των σαράντα χρόνων και σήμερα είναι στο επίκεντρο των
ευρωπαϊκών, αλλά και διεθνών εξελίξεων.
Η βιβλιογραφία που υπάρχει για την κοινωνική εταιρική ευθύνη είναι ελάχιστη
και στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα βιβλιογραφικά το θέμα της.
Η παρούσα
Προγράμματος

εργασία γίνεται στα πλαίσια του Αιατμηματικού Μεταπτυχιακού

Σπουδών

στην

Διοίκηση

Επιχειρήσεων

Μακεδονίας για στελέχη επιχειρήσεων (executive MBA)

του

Πανεπιστημίου

και αποτελεί πτυχιακή

εργασία.
Το θέμα της εργασίας είναι η «Η εξέλιξη της επιχειρηματικής ευθύνης των
επιχειρήσεων». Μέσα από την εργασία αυτή, γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης της
κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή της
εργασίας κ.

Θεοφάνη Καραγιώργο,

ο

οποίος ήταν και

η

αφορμή

για να

παρακολουθήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, για την
πολύτιμη βοήθεια του και την εμπιστοσύνη που έδειξε.
Επίσης, θα ήθελα να πω πολλά ευχαριστώ στους γονείς μου, Βαγγέλη και
Χρυσούλα που έχουν σταθεί δίπλα μου σε όλες μου τις επιλογές και που με στηρίζουν
από τα πρώτα βήματα μου, και κατ ’ επέκταση και σ ’ αυτή την προσπάθεια μου.
Δεν θα μπορούσα να παραλείψω, να ευχαριστήσω τον σύζυγο μου Σπύρο, που
αυτά τα δύο χρόνια με βοήθησε να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες του προγράμματος,
γιατί ζούσε αντίστοιχες με το διδακτορικό του και η συμβουλή του ήταν καίρια.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η επιχειρηματική ευθύνη των επιχειρήσεων, που στην παρούσα εργασία θα
αναφέρεται ως εταιρική κοινωνική ευθύνη, είναι μία έννοια με την οποία οι εταιρίες
αποφασίζουν οικειοθελώς να συμβάλλουν για μία καλύτερη κοινωνία και ένα
καθαρότερο περιβάλλον.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων έχει μία παγκόσμια
διάσταση και δεν είναι μόνο προσπάθεια των «πλούσιων χωρών» του ανεπτυγμένου
κόσμου. Σήμερα, σ’ όλο τον κόσμο υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με λιγότερο από 1
Ευρώ την μέρα και εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν από ασιτία και αρρώστιες, αυτά
είναι προβλήματα που αν δεν υπάρχει συμμετοχή και ανάληψη ευθυνών από όλους
και ιδιαίτερα και από τις επιχειρήσεις δεν θα λυθούν.
Στα επιμέρους κεφάλαια της εργασίας θα γίνει μία ιστορική αναδρομή της
κοινωνικής ευθύνης, θα αναφερθούμε στις ευρωπαϊκές, ελληνικές και παγκόσμιες
οργανώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στη νομοθεσία που προστατεύει τους
εργαζόμενους και το περιβάλλον, σε έρευνες που έχουν γίνει, στην αξιολόγηση της
επιχειρηματικής κοινωνικής ευθύνης, στις λογιστικοκοινωνικές εκθέσεις και τέλος
στους περιβαλλοντικούς φόρους.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, βρίσκει συνεχώς νέους φίλους τόσο στον
επιχειρηματικό κόσμο, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Η ευαισθητοποίηση
όλων των κοινωνικών ομάδων που εμπλέκονται με μία επιχείρηση έχει μεγαλώσει
και οι απαιτήσεις είναι πλέον σε άλλο επίπεδο. Πάνω στο θέμα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης υπάρχει μία αειφόρος ανάπτυξη, μία καθημερινή εξέλιξη.
Πολλές εταιρίες λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της παγκόσμιας και της τοπικής
τους κοινότητας φροντίζουν να ακολουθούν πολιτική κοινωνικής ευθύνης. Βέβαια,
εκτός από τις ίδιες τις εταιρίες, οι κρατικοί φορείς ορισμένων χωρών, η Ευρωπαϊκή
Ένωση

αλλά

και

παγκόσμιοι

φορείς

δίνουν

μεγάλη

βαρύτητα

στο

θέμα

δημιουργώντας ένα ακόμα θετικότερο κλίμα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει εκδώσει την «Πράσινη Βίβλο» για την
εταιρική κοινωνική ευθύνη και ότι ο ΟΗΕ έχει εκδώσει έναν κώδικα συμπεριφοράς
των μεγάλων εταιριών. Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
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δημιουργηθεί οργανώσεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και όλες αυτές
ανήκουν στην ευρωπαϊκή οργάνωση για την εταιρική κοινωνική ευθύνη - CSR, η
οποία έχει να επιδείξει μεγάλη πρόοδο στο θέμα και ενεργοποίηση ώστε να γίνει
ακόμη περισσότερο γνωστή η εταιρική κοινωνική ευθύνη.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη, δεν θα πρέπει απλά να πραγματοποιείται, αλλά
και να γνωστοποιείται τους άμεσα και μη ενδιαφερομένους για την κάθε επιχείρηση.
Έτσι όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συντάσσουν την έκθεση κοινωνικής ευθύνης η
οποία μπορεί έχει και λογιστικά στοιχεία που ενδιαφέρουν όλους όσους σχετίζονται
μ’ αυτές (τις εταιρίες).
Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον των επενδυτών στις μέρες μας
έχει αλλάξει και πλέον δεν περιορίζεται μόνο στο κέρδος από μία επένδυση. Στην
απόφαση επένδυσης εκτός από το οικονομικό μέρος και το κέρδος, παίζει ρόλο και
το κοινωνικό προφίλ της εταιρίας στην οποία θέλει ο επενδυτής να τοποθετήσει τα
χρήματα του. Οι νέες τάσεις οδήγησαν στην καλύτερη μελέτη των επενδύσεων και
στην ανάπτυξη των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Οι επενδύσεις αυτού του
τύπου κερδίζουν συνεχώς έδαφος σε σχέση με τις γενικές επενδύσεις και πιστεύεται
ότι θα έχουν ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη και ζήτηση από τους επενδυτές.
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2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ως κοινωνική ευθύνη νοείται η ευαισθησία και το ενδιαφέρον που μπορεί να
επιδείξει κάποιος για το κοινωνικό σύνολο, είτε είναι το κράτος, είτε ιδιώτης,
οργανισμός ή άλλα κοινωνικά σύνολα.
Στην ιστορική της διαδρομή, η κοινωνική ευθύνη πήρε δύο βασικές μορφές,
την ειδική και την γενική έννοια - μορφή, με κύριο ενσαρκωτή της πρώτης την
επιχείρηση και της δεύτερης το κράτος. Η γενική μορφή υπήρξε εντονότερη σε όλη
την ιστορική της διαδρομή, ενώ η ειδική μόνο στους νεώτερους χρόνους απέκτησε
αξιόλογη ένταση και αναγκαιότητα άσκησης.
Η ιδέα της κοινωνικής ευθύνης διαδραμάτισε και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων - απόψεων όλων σχεδόν των κοινωνιών.
Μπορεί να

εκδηλωθεί

με

γενική

μορφή,

που

καλύπτει

το

σύνολο

των

δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν κοινωνικές επιπτώσεις και με ειδική μορφή που
αναφέρεται στην επιχειρηματική κοινωνική ευθύνη.
Η πρώτη μορφή κοινωνικής ευθύνης πρωτοεμφανίστηκε τον πρώτο καιρό
δημιουργίας

οργανωμένων

κοινωνιών,

στα

προϊστορικά

χρόνια

(Αιγύπτιοι,

Βαβυλώνιοι, Φοίνικες). Στις κοινωνίες αυτές συναντούμε περισσότερο την γενική
μορφή κοινωνικής ευθύνης. Με το πέρασμα των αιώνων, την συναντάμε και σε
άλλες περιοχές και άλλους πολιτισμούς. Στην αρχαία Αθήνα η πρώιμη μορφή της
κοινωνικής ευθύνης γνώρισε μεγάλη άνθιση και εκδηλώθηκε με διάφορες μορφές.
Μερικές μορφές αυτής είναι : α. Η διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων τις οποίες
μπορούσαν να παρακολουθούν δωρεάν οι πολίτες, των οποίων τα έξοδα τα
αναλάμβανε κάποιος πλούσιος άρχοντας, β. Η υποχρέωση των πλούσιων Αθηναίων
να φροντίζουν για τον πολεμικό εξοπλισμό τόσο του εαυτού τους όσο και κάποιων
συμπολεμιστών τους που δεν είχαν οικονομική άνεση, γ. Η «Σεισάχθεια»

του

Σόλωνα.
Η εξέλιξη της κοινωνικής ευθύνης συνεχίστηκε στο χρόνο, δείγματα της
έχουμε στο ρωμαϊκό κράτος, στο μεσαίωνα, στην εμποροκρατία, στη περίοδο της
βιομηχανικής επανάστασης, την περίοδο του μεσοπολέμου και σήμερα έχει την
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τελική της μορφή. Με το πέρασμα των χρόνων και τις εξελίξεις έχει περάσει από το
προσωπικό επίπεδο, σε επιχειρηματικό, αλλά και στα χέρια της πολιτείας.
Η εκπλήρωση της κοινωνικής ευθύνης τόσο της πολιτείας, όσο και των
επιχειρήσεων βασίζεται στην ύπαρξη κατάλληλης κοινωνικής πολιτικής. Στο
παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι τομείς κοινωνικής πολιτικής και της πολιτείας
και των επιχειρήσεων.

Γενικό σχήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Δημόσια Κοινωνική Πολτπκή

Ιδιωτική Κοινωνική Πολττική

■Η
Δτμοοίου

Ιδιωτικού
τομέα

Λοιπού
Κοινωνικού
Συνόλου

Εξω-επιχορτμσπκή

Επιχειρηματική

ευρύτΕρη ή ιδιωτική

Βιρύτερη
Κοινωνική

Κοινωνική Πολιτική

Πολτπκή

Αφανής

Εργοστασιακή

Εξω-ερνοσιασιακή

Σύμφωνα με το σχήμα αυτόν η Δημόσια Κοινωνική Πολιτική περιλαμβάνει
ρυθμίσεις κοινωνικού περιεχομένου στις οποίες προβαίνει το κράτος υπέρ των
εργαζομένων στον «Δημόσιο» και στον «Ιδιωτικό τομέα». Η Δημόσια Κοινωνική
πολιτική «Λοιπού κοινωνικού συνόλου» αναφέρεται κυρίως σε ρυθμίσεις γενικού
κοινωνικού περιεχομένου. Επίσης, η Δημόσια Κοινωνική Πολιτική αναφέρεται στην
«Ευρύτερη κοινωνική πολιτική». Η Ιδιωτική Κοινωνική Πολιτική διακρίνεται σε
«Επιχειρηματική»

και

«Εξω-επιχειρηματική

Κοινωνική

Πολιτική».

Η

επιχειρηματική κοινωνική πολιτική είναι αυτή που ακολουθεί η επιχείρηση υπέρ
των εργαζομένων της, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και προς ιδιαίτερες
κοινωνικές ομάδες. Συνήθως δεν είναι νομοθετημένες και υποχρεωτικές οι
δραστηριότητες αυτές. Η εξω-επιχειρηματική κοινωνική πολιτική αποτελείται από
ένα σύνολο ρυθμίσεων κοινωνικού περιεχομένου, στις οποίες δεν συμμετέχουν
μόνο οι επιχειρήσεις, αλλά συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα ή φορείς της κοινωνίας.

6

«Η Εξέλιξη της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων»

Κατά την δεκαετία του

1960 χρησιμοποιήθηκε περισσότερο ο όρος

«Λογιστική Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων» ή «Κοινωνική Λογιστική». Η
πιο

περιεκτική

εξήγηση

του

όρου

«Λογιστική

Κοινωνικής

Ευθύνης

των

Επιχειρήσεων» είναι να οριστεί ως ο κλάδος της Λογιστικής που ασχολείται με την
παροχή πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων
που προκαλούν κοινωνικές επιπτώσεις. Η «Λογιστική Κοινωνικής Ευθύνης των
Επιχειρήσεων» μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο
τομέα, ο λόγος της εφαρμογής της είναι το γεγονός ότι οι δραστηριότητες και των
δύο τομέων έχουν κοινωνικές επιπτώσεις. Με τις λογιστικοκοινωνικές εκθέσεις
μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι για τις επιχειρήσεις, που τις συντάσσουν, να
αντλήσουν πληροφορίες και να κάνουν συγκρίσεις με άλλες εταιρίες.
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3. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σχεδόν εδώ και τριάντα - σαράντα, περίπου, χρόνια γίνεται όλο και
περισσότερος λόγος για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Η συζήτηση για
την ευθύνη των επιχειρήσεων αρχίζει να αποκτά κάποια σημασία από τα μέσα του
19ου αιώνα όπου και έγιναν οι μεγάλες βιομηχανικές ανακατατάξεις και άρχισαν να
αναπτύσσονται τα μεγάλα βιομηχανικά συγκροτήματα. Κατά καιρούς έχουν γίνει
διάφορες μελέτες για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων και ως απόηχος
αυτών θα μπορούσαμε να πούμε από νεότερες έρευνες που έγιναν ότι σ’ ολόκληρο
τον

ανεπτυγμένο

δυτικό

κόσμο,

οι

μεγάλοι

επιχειρηματικοί

οργανισμοί

καταλήφθηκαν από ένα είδος «κρίσης συνειδήσεως» και συνειδητοποίησαν ότι η
επιτυχία τους, αλλά ίσως και η επιβίωση τους, εξαρτάται από τη βελτίωση των
κοινωνικών επιτευγμάτων, παράλληλα με την πρόοδο της οικονομικής τους
απόδοσης.
Σήμερα, η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αναδεικνύεται διεθνώς, αλλά και στην
Ελλάδα ως μία σημαντική πολιτική και επιχειρηματική στάση. Στόχος της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι να λαμβάνονται υπόψη από τις επιχειρήσεις
στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους στρατηγικής, της λειτουργίας τους και στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων, όχι μόνο τα στενά οικονομικά τους συμφέροντα,
αλλά και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα. Η Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη πρέπει να αποτελεί την βάση της εταιρικής δεοντολογίας και της
μεταχείρισης των εργαζομένων, των καταναλωτών και των μετόχων. Η Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη δεν προσβλέπει μόνο στην εκπλήρωση των προδιαγραφών και

στην τήρηση των νομικών απαιτήσεων, έχει ως απώτερο σκοπό των βελτίωση των
συνθηκών με μεγαλύτερη επένδυση στο περιβάλλον, στο ανθρώπινο δυναμικό,
στην τοπική κοινότητα και στους καταναλωτές. Πολλοί όμως δεν πιστεύουν ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν ή θέλουν να το κάνουν από μόνες τους, γι’ αυτό προτείνουν
την υποχρέωση μέσω νομοθεσίας ή με την επιβολή ειδικών φόρων (πράσινων
φόρων), που σκοπό έχουν την συμμόρφωση των επιχειρήσεων απέναντι στο
περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους .
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Οι επιχειρήσεις έμαθαν να είναι υπεύθυνες και ευαίσθητες στους εξής τρεις
τομείς : α) εργαζόμενους, β) περιβάλλον, γ) καταναλωτές και ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες.

Α) Εργαζόμενοι
Το να είναι μία επιχείρηση υπεύθυνη απέναντι στο προσωπικό της δεν
σημαίνει μόνο να το πληρώνει έγκαιρα, αλλά να φροντίζει και για άλλα θέματα.
Κάποια από αυτά είναι οι ίσες ευκαιρίες και η σωστή αντιμετώπιση των
εργαζομένων, οι καλοί μισθοί, η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους εργασίας,
Ιδιαίτερα η υγιεινή και η ασφάλεια των εργαζομένων αποκτούν σταδιακά όλο και
μεγαλύτερη σημασία και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, αλλά και για το κράτος
και σχετίζονται άμεσα με την οικολογική διαχείριση.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για την
υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας 391/89, η οποία πέρασε και στην ελληνική
νομοθεσία με τον ΠΔ 17/1996 αναφέρεται στην διασύνδεση του εργασιακού με το
ευρύτερο περιβάλλον, σε αντιδιαστολή με τα μέχρι τότε ισχύοντα δεδομένα.
Σε ότι αφορά την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας δεν έχει ακόμη
δημιουργηθεί ένα διεθνές πρότυπο διαχείρισης. Το 1996, το Διεθνές Γραφείο
Εργασίας (International Labour Office), λόγω των διαφορετικών συνθηκών που
επικρατούν σε κάθε χώρα, θεώρησε ότι είναι λίγο πρώιμο

να δημιουργηθεί ένα

διεθνές πρότυπο διαχείρισης. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι η σταδιακή εξομοίωση
των τρόπων παραγωγής δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την θέσπιση
του στο άμεσο μέλλον.
Υπάρχουν χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η
Ολλανδία, η Ισπανία, οι οποίες έχουν αναπτύξει προδιαγραφές και κατευθυντήριες
γραμμές για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι η χημική βιομηχανία στην Δανία που στις αρχές της δεκαετίας
του 1990 εισήγαγε την λίστα ελέγχου (check list) για τους πελάτες και τους
προμηθευτές της, προκειμένου και αυτοί να βελτιώσουν τη ασφάλεια του
εργασιακού περιβάλλοντος. Σήμερα, αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε αρκετές
ευρωπαϊκές χώρες. Η συνεργασία της χημικής βιομηχανίας με τους προμηθευτές και
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τους πελάτες της βασίζεται άμεσα στο αν τηρείται ή όχι η λίστα ελέγχου. Αυτός
είναι ένας καταλυτικός παράγοντας και οι περισσότεροι (πελάτες και προμηθευτές)
τον σέβονται γιατί δεν θέλουν να χάσουν την συνεργασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι
τον Ιανουάριο του 1998 πάνω από 1200 εταιρίες στην Ολλανδία, 200 στην
Γερμανία και 800 στο Βέλγιο είχαν πάρει το σχετικό πιστοποιητικό, που τις
καταστούσε ικανές για συνεργασία.
Οι επιχειρήσεις ωθούνται σε ουσιαστική διαχείριση της υγιεινής και
ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που οδηγούν τις
επιχειρήσεις σ’ αυτό τον δρόμο και οι σημαντικότεροι είναι οι εξής:
> Οι καλές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

εργασίας, περιορίζουν τις

απουσίες από τον χώρο εργασίας (για άδειες ασθένειας, τραυματισμούς και
αναπηρίες) και έτσι δεν επιβαρύνουν την κοινωνική ασφάλιση με την
πληρωμή των απάντων.
> Οι καλές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, βοηθούν στην καλή
εικόνα της εταιρίας στην αγορά και στην παραγωγικότητα.
> Οι καλές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

εργασίας σε μία επιχείρηση,

βοηθούν στην καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της, αλλά
και στις καλές σχέσεις που μπορεί να έχει με τα ελεγκτικά όργανα του
κράτους.
Σε ότι αφορά τις ίσες ευκαιρίες απέναντι στους εργαζόμενους έχουν αρχίσει
η επιχειρήσεις να τηρούν μία θετική στάση, εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι
δεδομένη η ίση αμοιβή μεταξύ των ανδρών και των γυναικών, οι καλές προοπτικές
σταδιοδρομίας για τις γυναίκες και τα ελαστικά ωράρια εργασίας. Επίσης, οι
φυλετικές διακρίσεις έχουν μειωθεί και πλέον αποτελούν εξαιρέσεις. Άλλωστε,
υπάρχουν και ρυθμίσεις νομοθετικές που δεν επιτρέπουν την αντίθετη συμπεριφορά
από τις επιχειρήσεις.

Β) Περιβάλλον
Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την διάσωση του αγαθού του βίου ανήκει
στους οικονομικούς και επιχειρηματικούς φορείς. Στην μετά -βιομηχανική εποχή
που διανύουμε η πληθυσμιακή και τεχνολογική έκρηξη οδηγεί ταχύτατα σε
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εξάντληση των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα η επιδίωξη του κέρδους έχει
δημιουργήσει ένα σύστημα αξιών που βασίζεται σε ποσοτικά πρότυπα. Η χωρίς
μέτρο αναζήτηση του βραχυπρόθεσμου οικονομικού αποτελέσματος οδηγεί σε
ολοένα επιταχυνόμενη

καταστροφή του περιβάλλοντος,

με αποτέλεσμα την

υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Εξαιτίας των ανωτέρω λόγων, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε σημείο
αναζήτησης αναγκαίων ριζικών αλλαγών προς την κατεύθυνση μίας οικονομίας
φιλικής προς το περιβάλλον. Η ανθρωπότητα συνειδητοποιεί ότι τα οικονομικά
προγράμματα επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών δεν μπορούν να
θέτουν πλέον ως μοναδικό σκοπό την απόκτηση του μέγιστου κέρδους. Σε μία
προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αρνητικών επιπτώσεων για την διατήρηση του
περιβάλλοντος,

οι

οικονομικοί

φορείς

αντιλαμβάνονται

την

ανάγκη

για

επαναπροσδιορισμό της έννοιας του επιχειρηματικού κέρδους.
Επιδιώκοντας να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των οικονομικών
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα σε παγκόσμιο
επίπεδο. Όλα όμως αυτά τα πρακτικά βήματα πρέπει να ενσωματωθούν σε μία
ολοκληρωμένη θεώρηση οικονομικών και πολιτικών αξιών, συμβατών με τον
σεβασμό του περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη κάθε μορφής ζωής.
Οι επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι βιομηχανίες, στην προσπάθεια τους για
ανάπτυξη και κέρδος εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο πολλούς φυσικούς πόρους. Σε
μερικές περιπτώσεις η εκμετάλλευση αυτή ήταν τόσο δραματική ώστε να μειωθούν
αισθητά τα αποθέματα από κάποιους φυσικούς πόρους. Κατάσταση που δεν έχει
επιστροφή.

Η

αλόγιστη

χρήση

οδήγησε

τους

επιστήμονες

να

αναζητούν

υποκατάστατα των φυσικών πόρων, τα οποία πολλές φορές μπορεί να είναι βλαβερά
και προς το περιβάλλον, αλλά και προς τον ίδιο τον άνθρωπο που τα επινόησε.
Τα κυριότερα περιβαλλοντολογικά προβλήματα ή όπως είναι περισσότερα
γνωστά, «Τα Παγκόσμια Περιβαλλοντολογικά Προβλήματα», είναι τα εξής :
> Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος
> Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
> Η όξινιση του περιβάλλοντος (όξινη βροχή)
> Η ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση αέρα, νερού, εδάφους
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> Η ερημοποίηση
> Η μείωση της βίο-ποικιλότητας

Η κοινωνία μας είναι πλέον ευαισθητοποιημένη απέναντι σ’ αυτά τα
προβλήματα και πιέζει τις επιχειρήσεις για την σωστότερη λειτουργία τους, ώστε να
μειωθούν και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης παγκοσμίως.
Οι επιχειρήσεις λαμβάνοντας το μήνυμα από την κοινωνία και από τις
οργανώσεις οι οποίες μάχονται για την προστασία του περιβάλλοντος, προσπαθούν
να προσαρμοστούν και να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να μην
επιβαρύνουν περισσότερο την ήδη βεβαρημένη κατάσταση.

Έτσι, άρχισαν οι

επιχειρήσεις να διαθέτουν μέρος από τα κέρδη τους στην έρευνα και την τεχνολογία
με προσανατολισμό την βελτίωση της ποιότητας, την ελαχιστοποίηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την μείωση του κόστους. Επίσης, χρειάζεται να
επισημανθεί ότι η βιομηχανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την αμυντική τακτική, που
ακόμα μέχρι και σήμερα ακολουθεί και παράλληλα να συνειδητοποιήσει το γεγονός
ότι παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση μίας βιώσιμης ανάπτυξης στον χώρο
που

δρα.

Έχει

αποδειχθεί

διεθνώς,

ότι οι πετυχημένες

επιχειρήσεις

με

περιβαλλοντική ευαισθησία έχουν αποκτήσει μία ανταγωνιστική αιχμή, με την
ανάπτυξη κατάλληλης αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας αφ’
ενός και με την βελτίωση της εικόνας τους στο κοινό, αφ’ ετέρου. Έτσι, πολλές
επιχειρήσεις το εκλαμβάνουν ως συμφέρον παρά σαν καθήκον.
Σήμερα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από το 50% των επιχειρήσεων
δηλώνουν ότι έχουν περιβαλλοντική πολιτική και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος από
αυτό το ποσοστό ανήκει στην βιομηχανία. Προκειμένου οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
να

καταστούν

ικανές

να

μεγιστοποιήσουν

τα

πλεονεκτήματα

της

περιβαλλοντολογικής διαχείρισης ξεκίνησε μία νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία η
οποία

ονομάστηκε

«Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου»

(Eco

Management and Audit Scheme ή EMAS), που στη φάση αυτή έχει εθελοντικό
χαρακτήρα.
Εκτός

από

το

πρότυπο

EMAS,

υπάρχουν

και

άλλα

δύο

πρότυπα

περιβαλλοντικής διαχείρισης. Το πρότυπο ISO 9000 για το περιβάλλον και το
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πρότυπο

BS 7750. Τα οποία σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία φαίνεται να

έχουν κοινές αρχές. Αντίθετα το EMAS προχωράει ακόμη περισσότερο με την
απαίτηση για ετήσια ανεξάρτητα πιστοποιημένη περιβαλλοντική δήλωση. Το
EMAS στην Ευρώπη φαίνεται να παρουσιάζει πλεονεκτήματα σύμφωνα με τις
απόψεις των συμβούλων των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όμως σύμφωνα με τις
απόψεις ειδικών οι σύγχρονες εξελίξεις φαίνεται να απειλούν να θέσουν το EMAS
στο περιθώριο. Ενδεικτικά αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 1997
να τροποποιήσει την οδηγία, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός
συσχέτισης με το πρότυπο ISO 9000. Ακόμη υποστηρίζει ότι ανεξάρτητα από την
αξία του προτύπου, το ISO 9000 παρουσιάζει το σημαντικό πλεονέκτημα της
διεθνούς αποδοχής σε μεγαλύτερο βαθμό από το Ευρωπαϊκό πρότυπο. Επίσης,
εκφράζει την άποψη ότι το μέλλον του Ευρωπαϊκού προτύπου είναι δυσοίωνο, εάν
δεν συνδυαστεί με κίνητρα προς τις επιχειρήσεις που αποφασίζουν την εφαρμογή
του.
Στο Παράρτημα, αυτής της εργασίας, δίνεται ένας οδηγός νομοθεσίας για την
προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και περιλαμβάνει νομοθεσία για
α)γενικά θέματα, β) προστασία και διαχείριση υδάτων, γ) στερεά απόβλητα,
δ)τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα, ε) ατμοσφαιρική ρύπανση, στ) θόρυβος, ζ)
φυσικό περιβάλλον.

Γ) Καταναλωτές και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες
Οι

πολίτες

πληροφορημένοι

-

και

καταναλωτές
περισσότερο

είναι

πιο

υποψιασμένοι

απαιτητικοί
για

τον

και

καλύτερα

αντίκτυπο

της

παγκοσμιοποίησης και για την δράση των πολυεθνικών εταιριών. Επηρεάζονται από
την εικόνα των σχέσεων της εταιρίας τόσο με τους πελάτες της, όσο και με τους
εργαζόμενους της. Σε πρόσφατη έρευνα που έγινε στην Ευρώπη το 70% των
καταναλωτών δήλωσαν ότι λαμβάνουν υπόψη τους, κατά την αγορά προϊόντων ή
υπηρεσιών, την σχέση που έχει μία εταιρία με τις κοινωνικές της ευθύνες. Η
ανάπτυξη του διαδικτύου σε συνδυασμό με την μεγάλη ανάπτυξη στις τεχνολογίες
της πληροφορίας και της κοινωνίας, βοηθούν τον καταναλωτή να έχει άμεσες
πληροφορίες για την συμπεριφορά των εταιριών απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.
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Έτσι είναι δυνατή η άμεση σύγκριση μεταξύ των εταιριών για την απόδοση τους σε
εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ενδιαφέρουσες εμπορικές
ευκαιρίες, καθώς ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών δηλώνει ότι είναι
πρόθυμος να πληρώσει ακριβότερα για τέτοια προϊόντα, αν και μέχρι σήμερα μόνο
μία μειονότητα το πράττει. Τα θέματα κοινωνικής ευθύνης τα οποία απασχολούν
περισσότερο τους Ευρωπαίους καταναλωτές είναι η προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις
δραστηριότητες των εταιριών και η διασφάλιση του περιβάλλοντος.
Οι εταιρίες και η τοπική κοινωνία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν αυτές,
είναι άρρηκτα δεμένες. Οι περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής είναι εργαζόμενοι
στην εταιρία, μέτοχοι ή και επιχειρηματικοί εταίροι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η
φήμη της να επηρεάζεται άμεσα από την άποψη των μελών της τοπική κοινωνίας γι’
αυτήν. Υπάρχει, επίσης, στενή σύνδεση της εταιρίας με το φυσικό περιβάλλον της
περιοχής που

εδρεύει.

Σεβόμενες το

φυσικό περιβάλλον,

οι εταιρίες,

δεν

δημιουργούν άσχημο κλίμα με την τοπική κοινότητα και τους εργαζόμενους και
έχουν την δυνατότητα να προσελκύσουν και εργαζόμενους από άλλες περιοχές.
Πολλές εταιρίες ακολουθούν

μία

σωστή

πολιτική

δημοσίων σχέσεων

και

κοινωνικής ευθύνης δίνοντας χρήματα στην τοπική κοινότητα, είτε ως χορηγίες σε
εκδηλώσεις, είτε ως δωρεές για κοινωφελή έργα που πρέπει να πραγματοποιηθούν
ακόμα και για οικονομική ενίσχυση μελών της τοπικής κοινωνίας.
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Συμπεράσματα
> Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι επένδυση και αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης
και μακροπρόθεσμης προοπτικής για την επιχείρηση. Η εφαρμογή της δεν
πραγματοποιείται από τη μία στιγμή στην άλλη και δεν επιβάλλεται.
> Η Εταιρική Διακυβέρνηση συνδέεται άμεσα με την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη σε ότι αφορά τόσο την αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων, όσο και την
προσπάθειά τους μέσω αυτών των διαφορετικών εταιρικών πρακτικών να
δημιουργήσουν

τις

απαιτούμενες

προϋποθέσεις

για

διαφάνεια,

αλλά

ταυτόχρονα και για συνεχή, ανοικτό και εποικοδομητικό διάλογο με τους
άμεσα ενδιαφερομένους για την επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή το
σύνολο των ονομαζόμενων stakeholders.
> Η εταιρική διακυβέρνηση επίσης, όπως και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
σηματοδοτούν μία νέα επιχειρηματική αντίληψη και δεν επιβάλλονται δια
νόμου.

Αντίθετα

στο

σύγχρονο

παγκοσμιοποιημένο

και

έντονα

ανταγωνιστικό περιβάλλον αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την
επιχείρηση, που καλείται να επαναπροσδιορίσει ή και να διαμορφώσει την
επιχειρηματική της στρατηγική ενσωματώνοντας τις σύγχρονες αντιλήψεις
και δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
στο έντονο και χαοτικό παγκόσμιο περιβάλλον .

3° Θεματικό Εργαστήριο : Ανθρώπινο Δυναμικό
Στόχος
Παρουσίαση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών στον τομέα Διοίκησης και Ανάπτυξης
Ανθρώπινου

Δυναμικού

που

εντάσσονται

στο

πλαίσιο

της

πολιτικής

της

επιχείρησης και συνδέονται με τη γενικότερη πολιτική της στον τομέα της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, παρουσίαση ειδικών εργαλείων και καλών πρακτικών από
ελληνικές και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

19

«Η Εξέλιξη της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων»

Συμπεράσματα
> Ο διάλογος και η συμμετοχή των εργαζομένων θεωρούνται βασικοί
παράγοντες διαχείρισης και προώθησης αλλαγών .Τίθεται ωστόσο ένα
ερώτημα, για το κατά πόσο, στην Ελληνική πραγματικότητα, δίνεται η
δυνατότητα στους εργαζομένους και μέχρι ποιου βαθμού να συμμετάσχουν
στη διαμόρφωση του οράματος της επιχείρησης.
> Η απασχολησιμότητα, η εκπαίδευση και η γνώση αποτελούν άξονες
ανάπτυξης και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και πεδία άσκησης
κοινωνικής ευθύνης.
> Από τα σημαντικότερα θέματα που δίνουν περιεχόμενο στην Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, είναι οι τρόποι διαμόρφωσης αμοιβής της εργασίας,
καθώς και οι πρωτοβουλίες της επιχείρησης στον τομέα υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων.
> Η διαφορετικότητα αποτελεί χαρακτηριστικό της σύγχρονης κοινωνίας.
Πρέπει

συνεπώς

να

λαμβάνεται

υπ'

όψιν

και να

αξιολογείται

με

συγκεκριμένα εργαλεία, ώστε να λαμβάνεται υπόψη στη διαχείριση του
ανθρώπινου

δυναμικού

και να

εξασφαλίζεται

αποτελεσματικότερα

ο

παράγων της κοινωνικής ευθύνης σ' αυτήν .
> Αναπτύχθηκε αρκετός προβληματισμός ως προς τους τρόπους με τους
οποίους η επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει μια σωστή ισορροπία μεταξύ
εργασιακού και προσωπικού χρόνου. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για ένα
τομέα που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα και στο μέλλον .

4° Θεματικό Εργαστήριο : Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Στόχος
Παρουσίαση

εμπειριών

από

πρωτοβουλίες

που

αναπτύσσουν Μικρομεσαίες

Επιχειρήσεις και ανάδειξη της καινοτομίας που χαρακτηρίζει αυτές τις επιχειρήσεις
στον τομέα αυτό. Επίδειξη εργαλείων που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για
την υποστήριξη των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους λαμβάνοντας υπόψη ότι στις
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Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει δημιουργήσει έναν
κώδικα συμπεριφοράς για μεγάλες εταιρίες, αλλά και ένα ερευνητικό πρόγραμμα
για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ουσιαστικά είναι ένα σχέδιο που στοχεύει στην
προώθηση της έρευνας και του διαλόγου για θέματα εταιρικής κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Το 1997 δημιουργήθηκε το Social Accountability International (SAI), που
είναι ένα παγκόσμιο εθελοντικό πρότυπο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το
πρότυπο, που ονομάζεται Social Accountability 8000 (SA8000), επικεντρώνεται
κυρίως σε εργασιακές πρακτικές και διαμορφώθηκε σύμφωνα με το παγκόσμιο
πρότυπο ISO 9000 και περιλαμβάνει την διαπίστευση των ελεγκτών και μία
ανεξάρτητη παρακολούθηση.
Το 1990 δημιουργήθηκε ένα διεθνές φόρουμ επικεφαλής επιχειρήσεων, το
International

Business

Leaders

Forum

(IBLF),

που

είναι

μία

διεθνής

μη

κερδοσκοπική οργάνωση για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών
που ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και που βοηθούν στην επίτευξη της
κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης και ιδιαιτέρως
στις νεοαναπτυσσόμενες αγορές.
Στην Ευρώπη έχει δημιουργηθεί το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Διαχείριση
της Ποιότητας (European Foundation for Quality Management - EFQM), που έχει
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
οργάνωση.

Στόχος της οργάνωσης

είναι να

είναι μία μη κερδοσκοπική
βοηθήσει την

ανάπτυξη

των

δραστηριοτήτων για την βελτίωση της ποιότητας έτσι ώστε να έχουμε ικανοποίηση
του καταναλωτή, του εργαζόμενου και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου και κατ’
επέκταση να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στις εταιρίες.
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προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, πώς κρίνονται και αξιολογούνται οι
εταιρικές κοινωνικές παρεμβάσεις από τους διαμορφωτές κοινής γνώμης, τους
πολίτες-καταναλωτές αλλά και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, σε ποιο βαθμό η
επιχειρηματική κοινότητα επιδιώκει τη δικτύωση και τη συνεργασία με άλλους
συλλογικούς φορείς προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού σημαντικά
κοινωνικά προβλήματα, ποιο είναι το παρόν και το μέλλον της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης στην Ελλάδα.
Μέσα από την ίδια έρευνα οι επιχειρήσεις της Ελλάδας διαχωρίστηκαν σε 5
τύπους, ως βάση διαχωρισμού ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται και
θέτουν σε εφαρμογή προγράμματα κοινωνικής ευθύνης. Οι 5 τύποι επιχειρήσεων
είναι οι εξής:
> Η «μη ευαισθητοποιημένη» επιχείρηση που δεν αναγνωρίζει με προθυμία τις
κοινωνικές της ευθύνες. Θεωρεί ότι τα εταιρικά κοινωνικά έργα δεν
αποφέρουν

άμεσα

οφέλη,

αλλά

στον

αντίποδα

απαιτούν

σημαντικά

κεφάλαια. Σ’ αυτήν την κατηγορία εντάσσεται και η επιχείρηση που αρκείται
στην απλή συμμόρφωση με τον νόμο.
> Η «φιλάνθρωπος» επιχείρηση ενεργεί σύμφωνα με τις ηθικές αξίες του
ιδρυτή και ιδιοκτήτη της. Το φιλανθρωπικό της έργο δεν εντάσσεται στην
επιχειρηματική της στρατηγική και σπάνια δημοσιοποιείται.
> Ο «αποσπασματικός χορηγός» επιδιώκει με τις χορηγίες του να διαμορφώσει
ένα καλό εταιρικό όνομα. Επιλέγει τις ενέργειες που θα υλοποιήσει με βάση
τις προτάσεις ή τις πιέσεις που δέχεται από την κοινωνία, τις ευκαιρίες
προβολής που του προσφέρονται, χωρίς να τις συνδέει με την γενικότερη
στρατηγική του.
> Ο «συνεπής χορηγός» επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση του φυσικού και
του κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιλέγει προγράμματα που εναρμονίζονται
με την στρατηγική της εταιρίας και καθιστά κοινωνούς τους εργαζόμενους.
> Η «ενεργός πολίτης» που θέτει την εταιρική κοινωνική ευθύνη στην καρδιά
της εταιρικής φιλοσοφίας και αναδιαμορφώνει την λειτουργία και την
διαδικασία λήψης αποφάσεων με σκοπό να υπηρετήσει την κοινωνική
ευθύνη.
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Το κάθε ένα από αυτά, όμως, έχει αναπτύξει δικές τους μεθόδους μέτρησης, με
αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύγκριση των επιχειρήσεων που έχουν μελετηθεί
από διαφορετικά γραφεία.

Ένα, άλλο, μεγάλο ζήτημα που τίθεται είναι ποιος είναι υπεύθυνος για την
αξιολόγηση των επιχειρήσεων για την κοινωνική τους ευθύνη. Βέβαια το κράτος
από μόνο του δεν θα μπορούσε να κάνει την αξιολόγηση, αλλά ούτε οι μη κρατικοί
φορείς. Το πιο αξιόπιστο σύστημα θα ήταν μία επιτροπή αξιολόγησης που θα
αποτελείται από εκπροσώπους του κράτους, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, αλλά και τους
καταναλωτές.

Έως

σήμερα

οι

επιμέρους

εμπλεκόμενοι

φορείς

δεν

έχουν

διαμορφώσει ένα πλαίσιο συνεργασίας. Πάντως, διαφαίνεται η αναγκαιότητα για τη
σύσταση ενός ανεξάρτητου φορέα που θα διαμορφώσει κριτήρια αξιολόγησης, τα
οποία θα είναι αποδεκτά από όλους όσους έχουν άμεση σχέση με την κοινωνική
ευθύνη.
Η Ελλάδα υποδέχεται με αρκετές επιφυλάξεις μία νέα αντίληψη σύμφωνα με
την οποία οι επιχειρήσεις μπορούν και δικαιούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην
κοινωνική ανάπτυξη και πρόοδο. Πρόκειται για μία διαδικασία κοινωνικής
μεταβολής που θα συνεπιφέρει σημαντικές αλλαγές στην κοινωνική μας οργάνωση
και στον τρόπο σκέψης και δράσης. Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
σήμερα λειτουργεί εμβληματικά, σαν μία σημαία που σηκώνουν οι ίδιες οι
επιχειρήσεις για μία συναινετική κοινωνική «επανάσταση» όπου όλοι οι κοινωνικοί
εταίροι της κοινωνίας των πολιτών θα είναι εντέλει ωφελημένοι.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δεν είναι κάτι για το οποίο υπάρχει παιδεία
στα στελέχη που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία των επιχειρήσεων, δηλαδή στους
διευθυντές, στους μετόχους αλλά και στους ιδιοκτήτες. Αυτό συμβαίνει γιατί στην
εκπαίδευση δεν υπάρχουν θεματικές ενότητες οι οποίες να πραγματεύονται αυτή
την τόσο σημαντική λειτουργία της επιχείρησης. Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα
έχουν αρχίσει κάποια βήματα πάνω στον τομέα αυτό και σε ορισμένα πανεπιστήμια
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έχουν καθιερωθεί μαθήματα που πραγματεύονται το θέμα την εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Κοινωνική Ευθύνη των Επιχειρήσεων (CSR
Europe) θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, στα
πανεπιστήμια, για την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητη, η
εκπαίδευση, γιατί οι σημερινοί σπουδαστές είναι αυριανά στελέχη των εταιριών και
έτσι η παιδεία τους θα τους βοηθήσει στην καλύτερη εφαρμογή των διαδικασιών για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η πρώτη οργανωμένη κίνηση, για την συνεργασία
εκπαίδευσης και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης γίνεται στις 5 και 6 Ιουλίου του
2002, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση μεταξύ της Ακαδημαϊκής
Κοινότητας και του CSR. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Γαλλία και θα
έχει τίτλο «European Academy on Corporate Social Responsibility». Ο σκοπός της
συνάντησης θα είναι να αντιληφθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα την κοινωνική ευθύνη
και

να

την

συμπεριλάβει

στα

θέματα

διδασκαλίας,

με

αποτέλεσμα

να

διαφοροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα σπουδών. Η
συνάντηση αυτή θα έχει τρία επίπεδα : α) γενικές ερωτήσεις για την αξία της
Εταιρική Κοινωνικής Ευθύνης και πως οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν κοινωνική
ευθύνη χωρίς να μειώνουν τα χρηματοοικονομικά τους προφίλ, β) να αρχίσει να
αποδεικνύεται πως η Εταιρική Κοινωνική ευθύνη μπορεί να βοηθήσει τις εταιρίες
να ανθίσουν στο μέλλον, γ) να διερευνηθεί πως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
μπορεί να

βοηθήσει στην κατεύθυνση των παγκόσμιων προβλημάτων της

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κοινωνικής αδικίας.
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7. ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την
παγκόσμια κοινότητα. Εκτός από τα στελέχη των επιχειρήσεων απασχολεί και τα
κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και σε επίπεδο αρχηγών κρατών.
Συζήτηση για την εταιρική κοινωνική διεξήχθη και στο ευρύτερο πλαίσιο της
Συνόδου Κορυφής στο Γκέντεμποργκ τον Ιούνιο του 2001 και ειδικότερα περί μίας
στρατηγικής για βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με το βασικό μήνυμα της ευρωπαϊκής
στρατηγικής η οικονομική ανάπτυξη, η κοινωνική

συνοχή και η περιβαλλοντική

προστασία θα πρέπει να λειτουργούν σαν μία αλυσίδα και να συμβαδίζουν, ώστε να
οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε ένα παραγωγικότερο και πιο κερδοφόρο μέλλον.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιουλίου 2001 παρουσίασε την «ΠΡΑΣΙΝΗ
ΒΙΒΛΟ - για την προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη». Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρόταση για την Πράσινη Βίβλο της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης έγινε από την ελληνίδα επίτροπο την κα Α. Διαμαντοπούλου
και τους συνεργάτες της. Η Πράσινη Βίβλος, προωθεί την προσέγγιση «της τριπλής
βασικής αρχής», σύμφωνα με την οποία η συνολική επίδοση μιας εταιρίας πρέπει να
υπολογίζεται με βάση την οικονομική της ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα
και τέλος το κοινωνικό κεφάλαιο. Ως σκοπός της έχει καθοριστεί να δώσει το
έναυσμα για μία ευρύτερη δημόσια συζήτηση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη τόσο σε
ευρωπαϊκό, όσο και σε διεθνές επίπεδο.
Από τις κύριες πτυχές με τις οποίες ασχολείται η Πράσινη Βίβλος είναι η
διαχείριση των αλλαγών στα πλαίσια των επιχειρήσεων, καθώς και η εν γένει
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Με βάση τα στοιχεία από την Πράσινη
Βίβλο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη επεκτείνεται ευρύτερα από τα στενά και
τυπικά όρια της επιχείρησης. Εκτείνεται εκτός από την επιχείρηση και στην τοπική
κοινωνία, στους εργαζόμενους, στους καταναλωτές, στους συνεργάτες και στους
επενδυτές. Επίσης, τονίζει το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις υιοθετούν πρακτικές
και κώδικες συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις συνθήκες εργασίας, τα ανθρώπινα
δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και περιβαλλοντικά θέματα που επιτρέπουν
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υψηλών προδιαγραφών εγγυήσεις. Μέσω της υιοθέτησης κοινωνικών δράσεων οι
επιχειρήσεις, ουσιαστικά, συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου που
είχε τεθεί στο Συμβούλιο της Λισσαβόνας από τους αρχηγούς των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την Πράσινη Βίβλο την απαρτίζουν 94 άρθρα και τα οποία είναι χωρισμένα
σε πέντε ενότητες (σύνοψη, εισαγωγή, τι είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη, μία
λογιστική προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η διαδικασία των
διαβουλεύσεων) και το παράρτημα. Όπως αναφέρεται στην σύνοψη της, η Πράσινη
Βίβλος «αποσκοπεί να δώσει εκκίνηση για μία ευρύτερη δημόσια συζήτηση με θέμα
τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προωθήσει την εταιρική
κοινωνική ευθύνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο και ιδίως με θέμα
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η

καλύτερη

δυνατή

εκμετάλλευση των υπαρχουσών εμπειριών, να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη καινοτόμων
πρακτικών, να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να αυξηθεί η αξιοπιστία που
χαρακτηρίζει την αξιολόγηση και την επικύρωση. Προτείνει μία προσέγγιση που
βασίζεται στην εμβάθυνση των εταιρικών σχέσεων, στις οποίες όλοι οι παράγοντες
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο».
Αναλυτικότερα στις επιμέρους ενότητες πραγματεύεται τα παρακάτω:
α) Σύνοψη. Γενικά για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και για το πώς ξεκίνησε,
καθώς επίσης και για το που αποσκοπεί η Πράσινη Βίβλος,
β) Εισαγωγή. Στην εισαγωγή, μας δίνει το πολιτικό πλαίσιο για την κοινωνική
ευθύνη και κάνει μία αναφορά στους παράγοντες που οδηγούν στην εταιρική
κοινωνική ευθύνη,

γ) Τι είναι εταιρική κοινωνική ευθύνη. Γίνεται αναφορά στην έννοια της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης και ο διαχωρισμός της σε εσωτερική και εξωτερική και
ανάλυση αυτών.
δ) Μία λογιστική προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δίνει προτάσεις
για την ολοκληρωμένη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης και για την υποβολή των
εκθέσεων, για την ποιότητα στην εργασία, για τα οικολογικά και κοινωνικά σήματα
και για τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις.
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ε) Η διαδικασία των διαβουλεύσεων. Θέτονται ερωτήματα για τα οποία χρειάζονται
άμεσα απαντήσεις. Τα ερωτήματα έχουν σχέση με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με τις εταιρίες και την κοινωνική ευθύνη αυτών, με τους κύριους
παράγοντες

-

ενδιαφερόμενο

μέλη

και

τέλος

ποιες

ενέργειες

πρέπει να

ακολουθηθούν για την υποστήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στ) Παράρτημα. Στο παράρτημα παραθέτονται αναλύσεις εννοιών που έχουν σχέση
με την κοινωνική ευθύνη και διευθύνσεις στο διαδίκτυο στις οποίες μπορεί ο κάθε
ενδιαφερόμενος να βρει στοιχεία σχετικά με την κοινωνική ευθύνη, τις οργανώσεις
είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές, είτε διεθνείς που σχετίζονται με την εταιρική
κοινωνική ευθύνη. Επίσης, μπορεί να βρει και σελίδες με εκθέσεις που έχουν
υποβληθεί.
Συμπερασματικά, ο κύριος στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι να αφυπνίσει
τις συνειδήσεις των διοικούντων και ιδιοκτητών των επιχειρήσεων και γενικότερα
όλου του κοινωνικού συνόλου και να παρακινήσει έναν ευρωπαϊκό, εθνικό ή και
παγκόσμιο διάλογο, ο οποίος θα οδηγήσει σε νέους τρόπους προώθησης της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αλλά και αυτούς που ήδη έχουν εταιρική
κοινωνική ευθύνη στις επιχειρήσεις τους να την αναδιοργανώσουν και την
βελτιώσουν, ώστε να έχουν καλύτερα αποτελέσματα και να βαδίζουν σε μία κοινή
πολιτική με τους ανταγωνιστές τους ή με τους μη ανταγωνιστές τους.

Το πλήρες κείμενο της Πράσινης Βίβλου μπορείτε να το διαβάσετε στο
παράρτημα ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.europa.eu.int.
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8. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Α) Εργαζόμενοι
Η

ρύθμιση των συνθηκών εργασίας στην Ελλάδα είναι μία αρκετά

παραμελημένη πλευρά της κοινωνικής πολιτικής και του εθνικού συστήματος
εργασιακών σχέσεων. Παρά το γεγονός ότι οι πρώτες ρυθμίσεις ανάγονται σχεδόν
ένα αιώνα πριν, στις αναγεννητικές προσπάθειες του Ελ. Βενιζέλου, τις τελευταίες
δεκαετίες το εθνικό πολιτικό σύστημα δεν κατόρθωσε να παράγει αποτελεσματική
πολιτική για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Μετά το 1974 οι εθνικές
προσπάθειες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας αναπτύσσονται κυρίως υπό διεθνή
επιρροή διαφόρων τύπων : από τις συμβουλές του προγράμματος PLACT (ILO,
1984) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, έως την υποχρέωση προσαρμογής στην
Οδηγία Πλαίσιο

89/391

και τις ειδικές οδηγίες για ελάχιστες ευρωπαϊκές

προδιαγραφές (European Commission, 1993). Την περίοδο 1977-78, η Ελλάδα ήταν
μία από τις 16 χώρες που συμμετείχαν (από τις 40 που συστηματικά ζητούσαν να
συμμετάσχουν),στο Διεθνές Πρόγραμμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας
και του Εργασιακού Περιβάλλοντος (PIACT), το οποίο οδήγησε στη σύνταξη
σχετικής έκθεσης προς την ελληνική κυβέρνηση (ΔΟΕ, 1978). Υπό την

επιρροή

του PIACT, τον Μάιο του 1981 υπεγράφη, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, μεταξύ
ΓΣΕΕ και ΣΕΒ μία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία προέβλεπε τη
λειτουργία διμερών επιτροπών ασφαλείας στις επιχειρήσεις και σύσταση Κεντρικής
Επιτροπής

Υγιεινής

και

Ασφάλειας

της

Εργασίας.

Το

πολιτικό

σύστημα

ανταποκρίθηκε στην ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών εργασίας κατ’ αρχήν με την
ψήφιση του Ν.1568 τον Σεπτέμβριο του 1985 και την έκδοση σχετικών Προεδρικών
Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και στη συνέχεια, την περίοδο 1994-99,
με την μέσω Προεδρικών Διαταγμάτων προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία Πλαίσιο 89/391 και τις ειδικές Οδηγίες. Η νομοθετική προσαρμογή για την
εφαρμογή των ελάχιστων εργασιακών προδιαγραφών έχει πλέον καθοριστεί, παρ’
όλες τις καθυστερήσεις. Αποτέλεσμα αυτού είναι η τυπική αναβάθμιση των εθνικών
προδιαγραφών για τα εργασιακά πρότυπα, καθώς

οι ελάχιστες ευρωπαϊκές

προδιαγραφές ήρθαν να καλύψουν το έλλειμμα εθνικής πολιτικής.
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Ο στόχος του Ν. 1568/85 «περί Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων»
ήταν η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στα πλαίσια της
συνταγματικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την οποία το κράτος μεριμνά για την
υγεία του πολίτη - εργαζόμενου και παίρνει μέτρα για την ασφάλεια του και την
προστασία του. Εισήγαγε τους θεσμούς του τεχνικού ασφαλείας και του γιατρού
εργασίας στις επιχειρήσεις που απασχολούσαν πάνω από 50 άτομα. Επίσης, όρισε
δικαιώματα και υποχρεώσεις ενημέρωσης, εκπροσώπησης και συμμετοχής των
εργαζομένων μέσω επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Η Οδηγία Πλαίσιο 89/391 αφορά την εισαγωγή μέτρων για την ενίσχυση και
βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας και υγείας και καλύπτει το σύνολο των
οικονομικών δραστηριοτήτων κάθε χώρας (με εξαίρεση ενόπλων δυνάμεων και
δυνάμεων ασφαλείας). Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της είναι η έμφαση στην πρόληψη
του επαγγελματικού κινδύνου, η εργοδοτική ευθύνη και υποχρέωση για εργασιακή
ασφάλεια και υγεία, οι γενικές αρχές πρόληψης, η υποχρέωση εκτίμηση του
επαγγελματικού κινδύνου και ενημέρωσης των εργαζομένων για αυτή.

Αλλες

υποχρεώσεις που απορρέουν είναι η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών προστασίας
και πρόληψης προς τους εργαζόμενους, η υποχρέωση πληροφόρησης διαβούλευσης
και συμμετοχής των εργαζομένων,

υποχρέωση επιμόρφωσης τους και τέλος η

υποχρέωση ιατρικής παρακολούθησης της υγείας των εργαζομένων. Συνεπώς η
οδηγία δεν αρκείται μόνο σε τεχνική ρυθμιστική προσέγγιση και αποσκοπεί στη
δημιουργία πολιτικής για τις εργασιακές σχέσεις τους περιβάλλοντος εργασίας.

Β) Περιβάλλον
Η αναγνώριση της οικουμενικότητας του προβλήματος της ρύπανσης του
περιβάλλοντος σημειώθηκε σε μία παγκόσμια συνάντηση για το περιβάλλον που
πραγματοποίησε ο ΟΗΕ, στη Στοκχόλμη, τον Ιούνιο του 1972. Σκοπός της
συνδιάσκεψης αυτής ήταν ο καθορισμός μορφών συλλογικής δράσης για την
προστασία του περιβάλλοντος και η κινητοποίηση όλων των δυνάμεων προς την
κατεύθυνση αυτή. Στο προοίμιο της Διακήρυξης που ακολούθησε, τη

γνωστή

Διακήρυξη της Στοκχόλμης, υπογραμμίζονται ο επείγων χαρακτήρας, το μέγεθος
και οι δυσκολίες του στόχου, δηλώνεται όμως η απόλυτη εμπιστοσύνη στην
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επιστήμη και την τεχνική, παράγοντες που μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο
στην προσπάθεια του για βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος. Η Διακήρυξη
της Στοκχόλμης δεν είναι ένα κείμενο υποχρεωτικό, νομικά δεσμευτικό. Πρόκειται
για μία πράξη αφύπνισης της παγκόσμιας συνείδησης και αναπροσανατολισμού της,
ένα πρόγραμμα που θέτει κοινά πλαίσια δράσης και υιοθετεί ορισμένες αρχές. Οι
αρχές αυτές οφείλουν να εμπνέουν τους λαούς του κόσμου στον αγώνα τους για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Στην δεκαετία του 1970, στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, υπό την
πίεση προβλημάτων που είχαν αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και
υπό την επίδραση της γενικότερης ανά τον κόσμο κινητοποίησης για την προστασία
του περιβάλλοντος που εκδηλώθηκε την εποχή εκείνη, είδαν το φως ορισμένες
ειδικές νομικές διατάξεις που αντιμετωπίζουν ευθέως το πρόβλημα. Το Σύνταγμα
του 1975 περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται στο θέμα του περιβάλλοντος.
Έτσι, περιλαμβάνει διατάξεις που αναφέρονται και στο φυσικό και στο πολιτιστικό
περιβάλλον. Πέρα από τη γενική ρήτρα της πρώτης παραγράφου, στο άρθρο 24
υπάρχουν και άλλες διατάξεις σε πολλές παραγράφους που αναφέρονται στην
προστασία των δασών, στην χωροταξική αναδιάρθρωση, στη προστασία μνημείων
και παραδοσιακών περιοχών και στοιχείων.
Η θέσπιση της συνταγματικής προστασίας του περιβάλλοντος είναι πολύ
σημαντική γιατί ο νομοθέτης αναγνωρίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι
αναγκαία και αποτελεί ένα ζωτικό πρόβλημα της εποχής μας. Από τις πρώτες
διατάξεις του συντάγματος του 1975 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει πλήθος αλλαγών
και αναδιαμορφώσεων και προσθηκών ώστε να υπάρχει αμεσότητα με την
κατάσταση του σήμερα.
Στο παράρτημα δίνεται ένας οδηγός νομοθεσίας για την προστασίας του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Η ιδρυτική συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Ρώμη, 1957)
δεν προέβλεπε Κοινοτική Πολιτική για το Περιβάλλον, όπως συνέβαινε και σε
όλους τομείς και συγκεκριμένα στο εμπόριο, στη γεωργία, στις μεταφορές και στον
κοινωνικό τομέα. Στο πέρασμα των χρόνων κρίθηκε αναγκαίος ο καθορισμός της
Κοινοτικής Πολιτικής για το Περιβάλλον και έτσι καθορίστηκε η Κοινοτική
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Νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία επιδιώκει και συμβάλλει
τα μέγιστα στην εναρμόνιση αλλά και στην εξέλιξη των νομοθεσιών των Κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εκτός από την νομοθεσία είχε συμμετοχή σε
πολυάριθμες διεθνείς συμβάσεις και σύναψε σχέσεις με ορισμένες τρίτες χώρες
όπως Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ελβετία κ.α. Είναι επίσης, παρούσα σε μία
σειρά διεθνών οργανισμών που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και σύναψε
συμφωνίες, με τρίτες χώρες, τεχνικής και επιστημονικής συνεργασίες στον τομές
της έρευνας για το περιβάλλον.
Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, στη Συνάντηση Κορυφής των αρχηγών Κρατών και
Κυβερνήσεων της Κοινότητας στο Παρίσι, το έτος 1972, κάλεσαν τα κοινοτικά
όργανα να καταρτίσουν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής δράσης. Το πρώτο αυτό
πρόγραμμα το ακολούθησαν και άλλα πέντε και το κάθε ένα από αυτά καλύπτει
χρονικό διάστημα περίπου 5 ετών. Έτσι έχουμε :
> Πρώτο Πρόγραμμα Δράσης (1973 - 1976). Σ’ αυτό περιγράφονται με έναν
γενικό τρόπο οι δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σε διάφορους τομείς του
περιβάλλοντος

και

επιχειρείται να

αντιμετωπιστούν

τα

πιο

κρίσιμα

προβλήματα.
> Δεύτερο Πρόγραμμα Δράσης (1977 - 1981). Το δεύτερο πρόγραμμα υιοθετεί
τις αρχές και τους στόχους του πρώτου προγράμματος δράσης και
αναλαμβάνει να τους εμβαθύνει περισσότερο και να τους προωθήσει.
Προβλέπει μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης των νερών και του
αέρα, του θορύβου και ενισχύει τον προληπτικό χαρακτήρα της Κοινοτικής
Πολιτικής για το περιβάλλον και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών
πόρων.
> Τρίτο Πρόγραμμα Δράσης (1982 - 1986). Εκτός από την υιοθέτηση των
στοιχείων των δύο προηγούμενων προγραμμάτων, το τρίτο πρόγραμμα
δράσης εισάγει και τα ακόλουθα: α. την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής
πολιτικής και στις άλλες τομεακές πολιτικές της κοινότητας, β) την ενίσχυση
της

πρόληψης

στην

περιβαλλοντική

προτεραιότητες.
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> Τέταρτο Πρόγραμμα Δράσης (1987 - 1992). Στο τέταρτο πρόγραμμα δράσης
αναπτύσσονται και εξειδικεύονται ορισμένες αρχές που περιλαμβάνονταν
στο τρίτο πρόγραμμα δράσης. Επιπλέον προβάλλονται και εκφράζεται η
ανάγκη ανάπτυξης του ελέγχου και της πραγματικής εφαρμογής των
κοινοτικών οδηγιών για το περιβάλλον και επίσης της ενημέρωσης και
εκπαίδευσης

του

κοινού

για

περιβαλλοντικά

θέματα.

Προβλέπει

πρωτοβουλίες σε νέους τομείς, ιδίως στους τομείς της βιοτεχνολογίας και
των φυσικών πόρων όσον αφορά, από το ένα μέρος την προστασία των
εδαφών και από την άλλη πλευρά την προστασία των αστικών, παράκτιων
και ορεινών ζωνών.
> Πέμπτο Πρόγραμμα Δράσης (1993 - 2000). Το πέμπτο πρόγραμμα δράσης
έχει ως στόχο την αειφορία ή την βιώσιμη ανάπτυξη. Εκτυλίσσεται στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποτελεί μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκή
Κοινότητας. Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : α) έντονα προληπτικό
χαρακτήρα, β) επιδιώκει αλλαγές στις σημερινές τάσεις και πρακτικές οι
οποίες

είναι

καταστροφικές για

το

περιβάλλον,

γ)

αποβλέπει στην

συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών, των
επιχειρήσεων και των πολιτών και στη δημιουργία πνεύματος κοινής
ευθύνης., δ) διευθύνει το φάσμα των μέσων περιβαλλοντικής πολιτικής, ε)
υπογραμμίζεται η ανάγκη εφαρμογής της νομοθεσίας, στ) εξαιρείται η
διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο του «Προγράμματος 21» και του πέμπτου
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον. Στο πέμπτο πρόγραμμα δίνεται
προτεραιότητα σε πέντε

βασικούς οικονομικούς τομείς, αυτοί είναι :

βιομηχανία, ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, τουρισμός. Επιπρόσθετα, αφορά
πολύ σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι οι κλιματολογικές
αλλαγές, η βιοποικιλότητα, οι φυσικοί πόροι, η επιδείνωση του αστικού
περιβάλλοντος, οι επιβαρύνσεις των παράκτιων ζωνών, οι βιομηχανικοί
κίνδυνοι και τα απόβλητα.
> Έκτο Πρόγραμμα Δράσης (2001-2010). Το έκτο πρόγραμμα δράσης υιοθετεί
και εμβαθύνει στα προηγούμενα προγράμματα δράσης. Βασίζεται στο
σλόγκαν «Το μέλλον μας, η επιλογή μας».
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9. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (social responsible investment - SRI)
αποτελούν μία νέα εξελισσόμενη αγορά με πολλούς υποστηρικτές μεταξύ των
επενδυτών γενικής φύσεως. Στην Ευρώπη υπάρχει από τους επενδυτές μία έντονη
ζήτηση για κεφάλαια κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. Η μεγάλη ζήτηση
οφείλεται στην σιγουριά που προσφέρουν αυτής της φύσης επενδύσεις. Σιγουριά, η
οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της σταθερότητας της φήμης της κοινωνικά
υπεύθυνης εταιρίας και της σωστής εσωτερικής και εξωτερικής της διαχείρισης.
Τα κοινωνικά υπεύθυνα επενδυτικά κεφάλαια επενδύονται σε εταιρίες που
ακολουθούν κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική. Οι επενδύσεις γίνονται με
βάση τις γνωστοποιήσεις που υπάρχουν για την κοινωνική ευθύνη αυτών των
εταιριών. Σήμερα, όμως είναι λίγες οι εταιρίες που γνωστοποιούν την κοινωνική
τους ευθύνη μέσω εκθέσεων, έτσι προκειμένου να αυξηθεί η πίτα των κοινωνικά
υπεύθυνων επενδυτικών κεφαλαίων είναι απαραίτητη η γνώση την κοινωνικής
ευθύνης περισσοτέρων επιχειρήσεων.
Η

νέα

αγορά

των

κοινωνικά

υπεύθυνων

επενδύσεων

έχει

πολλά

εξειδικευμένα γραφεία (όχι οικονομικοί αναλυτές), τα οποία πραγματοποιούν
έρευνα στην αγορά και ελέγχους για τις επενδύσεις πάνω στο θέμα τις κοινωνικής
ευθύνης. Για τις μετρήσεις αυτές γίνεται χρήση ειδικών εργαλείων και προτύπων
μέτρησης.

Επειδή όμως η συλλογή των στοιχείων δεν είναι πάντα η σωστή και

επειδή δεν υπάρχει πάντα διαφάνεια στους τρόπους μέτρησης και αξιολόγησης των
γραφείων αυτών, πολλοί μεγάλοι επενδυτές δεν βλέπουν θετικά την κίνηση αυτή.
Για να αντιστραφούν οι όροι και να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη θα πρέπει να
δημιουργηθούν πρότυπα μέτρησης και αξιολόγησης τα οποία θα χρησιμοποιούν τα
γραφεία, αλλά και οι εταιρίες να πραγματοποιούν τις κοινωνικές τους εκθέσεις με
συγκεκριμένα πρότυπα και να τις κοινοποιούν.
Στη Αγγλία ιδρύθηκε το 1991 ένα Φόρουμ Κοινωνικών Επενδύσεων, την
κίνηση αυτή την ακολούθησαν και άλλες χώρες της Ευρώπης και συγκρότησαν
φόρουμ κοινωνικών επενδύσεων - SIF (Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία).
Σκοπός των φόρουμ είναι να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις
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πολιτικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και να προωθήσουν και να
ενθαρρύνουν τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Εν συνεχεία, θα δημιουργηθεί το
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Κοινωνικών Επενδύσεων, ένα δίκτυο εθνικών SIF, το οποίο θα
υποστηρίζει τα επιμέρους φόρουμ.
Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στηρίζει την
Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση (Social Responsible Investment - SRI). Σε
πρόσφατη έρευνα που έγινε και στηρίχθηκε από Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την
Κοινωνική Ευθύνη, βγήκαν πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για το θέμα της υπεύθυνης
κοινωνικά επένδυσης. Στη έρευνα συμμετείχαν 302 άτομα (105 χρηματοοικονομικοί
αναλυτές και 197 οικονομικοί διευθυντές) και σκοπός ήταν να δουν το μέγεθος της
κοινωνικά υπεύθυνης επένδυσης. Έλαβε μέρος σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, και έγινε με
την

μορφή

συνεντεύξεων.

Στη

συνέχεια

παραθέτουμε

μερικά

από

τα

συμπεράσματα:
> Το 44% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα διαβλέπουν μία ιδιαίτερη
ζήτηση σε SRI προϊόντα
> Το 33% των συνεντευξιαζόμενων δήλωσαν ότι οι εταιρίες τους προσφέρουν
SRI προϊόντα, ενώ το 15 % ότι οι εταιρίες τους έχουν σκοπό να διαθέσουν
SRI προϊόντα στην αγορά στο μέλλον.
> Οι ευκαιρίες των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων είναι μακριά από το να
γίνουν κάτι δεδομένο και μάλιστα το 59% των ατόμων που ρωτήθηκαν
πιστεύουν πως απευθύνονται αυτές σε ένα εξειδικευμένο μικρό τμήμα
επενδυτών και σ’ αυτό τις προσφέρουν, το 20% τις προσφέρουν μόνο όταν
ζητηθούν από τον πελάτη, και το 15 % τις προσφέρουν συστηματικά σε
όλους τους πελάτες, υπάρχει και ένα 6% που δεν τις αναφέρει.
> To SRI προϊόν προτιμείται έναντι στης παραδοσιακής επένδυσης, αν
προσφέρει τους ίδιους όρους κέρδους και ρίσκου.
> Το 42% των ερωτηθέντων είπαν ότι όταν συμβουλεύουν τους πελάτες τους
δίνουν μία ώθηση στις επενδύσεις στις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες.
> Οι τράπεζες είναι πιο δεκτικές σε επενδύσεις κοινωνικής ευθύνης
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Και από την έρευνα αυτή, μπορούμε να συμπεράνουμε την μελλοντική
εξέλιξη που θα έχουν οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και την στήριξη που
θα έχουν από τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους και τις τράπεζες.
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10. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών πολλοί είναι εκείνοι που
προσπαθούν να αναπτύξουν ένα λογιστικό σύστημα το οποίο θα αναφέρεται στις
οικονομικές, τεχνολογικές και κοινωνικές συνέπειες που προέρχονται από τις
πράξεις των επιχειρηματικών μονάδων, έτσι ώστε αυτοί που παίρνουν αποφάσεις να
μπορούν να αξιολογούν και να ελέγχουν τα κοινωνικοοικονομικά προγράμματα
αυτών των μονάδων.
Η επιχείρηση, προκειμένου να εκπληρώσει τους αντικειμενικούς της
σκοπούς, θα πρέπει να λάβει υπόψη κάθε ομάδα που έχει ενδιαφέρον ή επίδραση
στον τρόπο επίτευξης αυτών των σκοπών. Από τους σπουδαιότερους σκοπούς, της
κάθε επιχείρησης, είναι η πραγματοποίηση κέρδους και γι’ αυτό πολλοί θεωρούν ότι
οποιαδήποτε μη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων βρίσκεται σε δεύτερη
μοίρα. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Μετά από τις οικονομικές κρίσεις του
20ου αιώνα και την δυσπιστία που έχουν οι άνθρωποι για τις επιχειρήσεις, σήμερα
κρίνεται απαραίτητο, από την πλευρά της επιχείρησης, να λαμβάνονται υπόψη τα
ενδιαφέροντα και συμφέροντα όλων όσων κινούνται γύρω από την επιχείρηση
(εργαζόμενοι, μέτοχοι, προμηθευτές, πελάτες, πιστωτές, ευρύτερο κοινό, κ.ά).
Δεν αρκεί μόνο να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και τα ενδιαφέροντα
όσων κινούνται γύρω από την επιχείρηση και να γίνονται ενέργειες γι’ αυτά, αλλά
κρίνεται απαραίτητη και η γνωστοποίηση αυτών των ενεργειών, μέσω των
λογιστικοκοινωνικών εκθέσεων των επιχειρήσεων. Ως λογιστικοκοινωνική έκθεση,
μπορούμε να καθορίσουμε την έκθεση εκείνη των επιχειρήσεων που εκτός από

λογιστικά στοιχεία για την πορεία της, περιέχει και πληροφορίες για την δράση της
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και το
περιβάλλον.
Υπάρχουν υπέρ και κατά για την σύνταξη μίας λογιστικοκοινωνικής έκθεσης.
Στα πλεονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν:
> Η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της επιχείρησης, ώστε να προσελκύσει
νέους πελάτες, επενδυτές και υπαλλήλους
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> Μπορεί μακροπρόθεσμα να μειωθούν οι κρατικές παρεμβάσεις, οι οποίες σε
αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να γίνουν με την συνεχή ενεργοποίηση
τους ακόμα πιο περιοριστικές και δαπανηρές για τις επιχειρήσεις.
> Η εσωτερική χρήση των πληροφοριών της έκθεσης από την διοίκηση για
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά.
> Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένα μέρος της αμυντικής στρατηγικής της
επιχείρησης ενάντια στις πραγματικές ή στις ενδεχόμενες επιθέσεις απέναντι
της.
> Είναι ένα μέσο για επιθετική στρατηγική.

Στα μειονεκτήματα μπορούν να αναφερθούν:
> Η ανάμειξη της εταιρίας σε κοινωνικές δραστηριότητες μπορεί να θεωρηθεί
από πολλούς ως υπονόμευση της αποδοτικότητας και αύξηση του κόστους
των προϊόντων.
> Οι κοινωνικές πληροφορίες δίνονται περισσότερο με ποιοτικούς όρους και
όχι με ποσοτικούς.

Σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά και στην Αμερική οι επιχειρήσεις
δημοσιεύουν λογιστικοκοινωνικές εκθέσεις.
Στην Αμερική σε μία έρευνα που έγινε από τους Corson & Steiner σε 284
μεγάλες επιχειρήσεις σχετικά με το αν πρέπει να συντάσσουν κοινωνικές εκθέσεις
και γιατί θα πρέπει να συντάσσονται αυτές, οι 196 έδωσαν περισσότερες από μία
απαντήσεις και τα αποτελέσματα τις έρευνας ήταν τα εξής:

Απαντήσεις

Να αναγνωρίσουμε τις κοινωνικές πιέσεις τις οποίες η

Αριθμός

Ποσοστό

εταιριών

%

55

5

157

14

194

17

εταιρία αισθάνεται ότι πιέζεται να αναλάβει
Να αναγνωρίσουμε αυτά τα κοινωνικά προγράμματα τα
οποία η εταιρία πιστεύει ότι πρέπει να ακολουθήσει
Να ελέγξουμε τι κάνει η εταιρία σε ορισμένες περιοχές
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162

14

101

9

122

11

95

8

Να ενημερωθεί το κοινό για το τι κάνει η επιχείρηση

70

6

Να αντισταθμίσουμε ανεύθυνες εκθέσεις ελέγχου οι οποίες

41

4

78

7

Να αυξήσουμε τα κέρδη

37

3

Άλλο

17

2

Να αποτιμήσουμε ή να υπολογίσουμε την απόδοση σε
συγκεκριμένες περιοχές
Να καθορίσουμε περιοχές όπου η εταιρία μπορεί να είναι
επιρρεπής σε επιθέσεις
Να τοποθετήσουμε στη γενική σκέψη των μάνατζερ μία
κοινωνική άποψη
Να

βεβαιώσουμε

ότι

ορισμένες

διαδικασίες

λήψης

απόφασης ενσωματώνουν και μία κοινωνική άποψη

γίνονται εξωτερικά από αυτόνομες ομάδες
Να εντοπίσουμε τις κοινωνικές απαιτήσεις για εταιρική
υπευθυνότητα σε κοινωνικό επίπεδο

Ανάμεσα σε 206 εταιρίες που έδειξαν ότι είχαν αναφορές για κοινωνικές
εκθέσεις ελέγχου, το 53% έκανε τις αναφορές αυτές προσβάσιμες στην διοίκηση
και στους διευθυντές, ενώ το 47% διέθεσε τις αναφορές αυτές και στην διοίκηση και
στο κοινό.
Στη

Γαλλία,

από

το

1978,

οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να

δημοσιεύουν ένα μεγάλο αριθμό των κοινωνικών τους πληροφοριών. Αυτό γίνεται
μέσω μίας κατάστασης που ονομάζεται «Κοινωνικός Ισολογισμός». Σ’ αυτόν τον
ισολογισμό περιέχονται στοιχεία που αφορούν :α) την απασχόληση, β)την αμοιβή,
γ)τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας, δ) την επαγγελματική εκπαίδευση, ε) τις
σχέσεις εργαζομένων και εργοδοσίας. Η συλλογή των στοιχείων για την κατάρτιση
του ισολογισμού γίνεται με την συμπλήρωση συγκεκριμένων ερωτηματολογίων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

συμβάλλει στην ανάπτυξη

και προώθηση της

Λογιστικής Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης με τις διατάξεις για την Κοινωνική
Πολιτική της Κοινότητας, όπου γίνεται έκθεση, μεταξύ όλων των άλλων, και στην

43

«Η Εξέλιξη της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων»

Κοινωνική Πολιτική, στην κοινωνική και οικονομική συνοχή, στην έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και στο περιβάλλον.
Παρότι, σήμερα, πολλές και μεγάλες εταιρίες παγκοσμίως συντάσσουν αυτές
τις εκθέσεις, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη φόρμα πάνω στην οποία θα πρέπει να
βασίζονται για την σύνταξη. Κρίνεται πλέον αναγκαίο το γεγονός, με τις εξελίξεις
στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, για δημιουργία ενός προτύπου
λογιστικοκοινωνικής έκθεσης πάνω στο οποίο θα βασίζονται οι εταιρίες στη
σύνταξη της δικής τους. Επίσης, θα πρέπει από την διεθνή κοινότητα να
καθιερωθούν και διαδικασίες που θα πρέπει να γίνονται από τις εταιρίες, οι οποίες
θα

οδηγούν

στην

σύνταξη

της

έκθεσης.

Σήμερα,

διάφορες

οργανώσεις

διαμορφώνουν προδιαγραφές για την κοινωνική λογιστική και την υποβολή των
εκθέσεων, οι οποίες ακολουθούν διάφορες προσεγγίσεις, όμως ελάχιστες από αυτές
καλύπτουν το πλήρες φάσμα του αντικειμένου της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Στον

ελλαδικό

χώρο

υπάρχουν

αρκετές

επιχειρήσεις

οι

οποίες

περιλαμβάνουν - γνωστοποιούν πληροφορίες για την κοινωνική τους δράση, είτε
στις ετήσιες εκθέσεις τους, είτε σε ξεχωριστά έντυπα που περιέχουν μόνο αυτά τα
στοιχεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν
κατά

λεπτομερή

αναφερθούν

τρόπο

αυτές τις

κοινωνικές πληροφορίες.

ορισμένες επιχειρήσεις που

Ενδεικτικά

πράττουν την δημοσιοποίηση

θα
των

στοιχείων : «ΉΤΑΝ Α.Ε», «ΔΕΛΤΑ», «Χημικές Βιομηχανίες Ελλάδος Α.Ε»,
«Αλουμίνιο Ελλάδος Α.Ε», «Α.Γ. Πετζετάκης Α.Ε».
Το

1996,

πραγματοποιήθηκε

μία

έρευνα

από

τον

καθηγητή

του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας κ. Καραγιώργο Θεοφάνη, η οποία είχε ως αντικείμενο

μελέτης

αν

οι

μεγάλες

από

άποψη

κεφαλαίου

επιχειρήσεις της Ελλάδας

καταβάλλουν προσπάθειες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και αυτές τις
προσπάθειες τις γνωστοποιούν με εκθέσεις και το περιεχόμενο αυτών. Ζητήθηκε
από τις εταιρίες να στείλουν τις εκθέσεις γνωστοποίησης της κοινωνικής τους
ευθύνης. Από τις εταιρίες στις οποίες απευθύνθηκε η ομάδα της έρευνα λίγες ήταν
αυτές που ανταποκρίθηκαν. Η μελέτη των εκθέσεων έδωσε ότι οι περισσότερες από
αυτές αναφέρονται σε

:

α) Περιβαλλοντική ποιότητα,

β) Γενική πολιτική

προσωπικού, εργατικό κόστος, γ) εκπαίδευση και ανάπτυξη, δ) πρόσθετες παροχές.
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ε) υγειονομικές υπηρεσίες υπαλλήλων, συνταξιοδότηση, στ) συνθήκες εργασίας. Οι
περισσότερες από τις μελέτες ήταν κυρίως περιγραφικές, με γενικούς όρους χωρίς
να εξετάζουν αν οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν όπως έπρεπε και με μερικά
χρηματοοικονομικά ή μη διαγράμματα. Από τις εταιρίες, όπως φάνηκε από την
μελέτη, καμία στην έκθεση της δεν προσπάθησε να μετρήσει και να αναφέρει τις
επιδράσεις που είχαν οι δραστηριότητες τους στην κοινωνία. Επίσης, αξίζει να
σημειωθεί ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των εταιριών που συμμετείχαν στην μελέτη
δεν διέθετε ειδικό τμήμα για τις κοινωνικές εκθέσεις.

Ένα θέμα που προκύπτει, για την σύνταξη της λογιστικοκοινωνικής έκθεσης,
είναι ποιος ή ποιοι είναι κατάλληλοι για την σύνταξη μίας τέτοιας έκθεση. Σε
πολλές επιχειρήσεις γίνεται από το τμήμα του λογιστηρίου, σε κάποιες από το
τμήμα διοίκησης και σε άλλες από το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Στη βιβλιογραφία
θεωρείται πιο σωστό τις λογιστικοκοινωνικές εκθέσεις να τις συντάσσει ένα
ξεχωριστό τμήμα μέσα στην επιχείρηση, ή να τις αναλαμβάνουν εξωτερικά γραφεία
που θα ασχολούνται αποκλειστικά με το θέμα, τα οποία θα έχουν άμεση συνεργασία
με όλα τα τμήματα της επιχείρησης και θα παίρνουν στοιχεία απ' αυτά. Επίσης, θα
πρέπει να είναι πολύ προσεγμένο το ύφος της έκθεσης, να είναι ουδέτερο, σοβαρό,
αντικειμενικό και να δίνει την αλήθεια. Επί πρόσθετα θα πρέπει να διακρίνεται από
συνέπεια, σαφήνεια, συγκρισιμότητα και ουδετερότητα. Αυτό γιατί οι άμεσα
ενδιαφερόμενες για την εταιρία ομάδες θα πρέπει να μπορούν μελετώντας το να
αποκτήσουν γρήγορα άποψη και να κάνουν τον διαχωρισμό που θα τους ενδιέφερε
μεταξύ των συναφών ή όχι εταιριών.

Πολλές

φορές

όμως

οι

εταιρίες

δεν

αρκούνται

στην

ετήσια

λογιστικοκοινωνική έκθεση, αλλά χρησιμοποιούν και άλλες μεθόδους επικοινωνίας
με τους ενδιαφερομένους γι’ αυτές και κατά τη διάρκεια του έτους. Μερικά από τα
μέσα επικοινωνίας είναι τα παρακάτω : α) περιοδικά μετόχων, β) γράμματα
υπαλλήλων, γ) διαφημιστικές εκδόσεις, δ) ειδικές αναφορές σε επιλεγμένα
ακροατήρια, ε) συνεντεύξεις τύπου. Τα στοιχεία από αυτές τις επικοινωνίες είναι
πάντα χρήσιμα για την σύνταξη της τελικής έκθεσης, αλλά μπορεί να βοηθήσει η
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σύνταξη τους, με την ανατροφοδότηση που θα έχει η εταιρία από αυτή την
διαδικασία, στην βελτίωση κάποιων πραγμάτων και έτσι την καλυτέρευση της
τελικής εικόνας της.
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11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Το γεγονός ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν αποκτήσει την διάσταση
που θα έπρεπε να έχει, τα τελευταία χρόνια οι διαμορφωτές πολιτικής έχουν δείξει
ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την μετατόπιση της φορολογικής δομής από το
εργασιακό εισόδημα στο περιβάλλον (προστασία αυτού, νέες μορφές ενέργειας,
ρύπανση κ.α). Αυτό για να μπορούν να προστατέψουν όλες τις κοινωνικές ομάδες
από την εκμετάλλευση των επιχειρήσεων στα περιβαλλοντολογικά και για την
συμμόρφωση αυτών.
Μία οικολογική φορολογική μεταρρύθμιση θα πρέπει να εφαρμοστεί με
τέτοιο τρόπο που θα είναι κοινωνικά αποδεκτός και που επίσης θα βελτιώσει
κερδοσκοπικές ευκαιρίες για τον επιχειρηματικό κόσμο. Πιστεύεται από μελετητές
ότι οι οικολογικοί φόροι θα πρέπει αρχικά να επιβάλλονται πάνω σε σημαντικούς
περιβαλλοντικούς παράγοντες εισροών και κατά προτίμηση στην ενέργεια. Οι φόροι
θα πρέπει να περιέχουν μία σταθερή αύξηση 5% ετησίως για μία περίοδο 30-40
χρόνων για τα απολιθωμένα καύσιμα και την πυρηνική ενέργεια και επίσης για
άλλους προβληματικούς φυσικούς πόρους. Η ουδετερότητα στα έσοδα μπορεί να
εξασφαλιστεί με τη μείωση άλλων φόρων όπως το ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος ή
επιχειρηματικός φόρος, με σκοπό να εξασφαλίσει, ότι ολόκληρο το φορολογικό
βάρος των εταιριών δεν αυξάνεται, αλλά απλά αναδιανέμεται με τρόπο ώστε να
δώσει δυνατά μακροχρόνια κίνητρα για να επενδύσουν στις νέες τεχνολογίες που θα
μειώσουν τις εισροές ενέργειας και ακατέργαστων υλών ανά δοσμένη μονάδα
εκροών. Επίσης, αν μία βήμα — βήμα, εισοδηματική ουδετερότητα, κοινωνικά
αποδεκτή αναδιάρθρωση του οικολογικού φόρου υπόσχεται ακόμη και να φέρει
οικονομικά

πλεονεκτήματα

περισσότερα

από

μειονεκτήματα,

τότε

καμία

βιομηχανοποιημένη χώρα δεν θα έχει αντίρρηση. Χώρες της Ευρώπης, όπως η
Σουηδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, Φιλανδία έχουν εισάγει στάδια οικολογικών
φόρων σε πετρέλαια, η Ελβετία και η Αυστρία έχουν ζωντανές συζητήσεις για τις
προτάσεις και η ιδέα γίνεται όλο και πιο οικεία και κερδίζει έδαφος.
Οι οικολογικοί φόροι επέχουν πολύ από το να γίνουν πανάκεια σε όλα τα
προβλήματα του

περιβάλλοντος.

Η εξέταση των πλεονεκτημάτων και των
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μειονεκτημάτων των οικολογικών φόρων σε σύγκριση με άλλα εργαλεία δηλώνει
ότι υπάρχει μία γκάμα από οικολογικά προβλήματα για τα οποία οι φόροι διαφόρων
τύπων μπορεί να είναι το καλύτερο διαθέσιμο εργαλείο.
Από την πλευρά της περιβαλλοντικής πολιτικής οι φόροι για το περιβάλλον
είναι ελκυστικοί για πολλούς λόγους, αλλά έχουν και πλήθος μειονεκτημάτων.
Τα πλεονεκτήματα τους αναφέρονται παρακάτω :

>

Η «στατική» δραστηριότητα κερδίζει μέσω του επαναπροσδιορισμού της
μείωσης

Όπου το κόστος από τη μείωση της ρύπανσης ποικίλλει ανάμεσα στις διάφορες
επιχειρήσεις ή στα άτομα, οι φόροι για το περιβάλλον έχουν τη δυνατότητα να
ελαχιστοποιούν το κόστος, για τον ένα από τους δυο πιθανούς λόγους. Εκεί που
άλλα εργαλεία πολιτικής δεν μπορούν απόλυτα να διαφοροποιήσουν αυτούς που
συμβάλλουν στη μόλυνση και έχουν διαφορετικό οριακό κόστος μείωσης της
μόλυνσης, οι φόροι μπορούν να επιτύχουν ένα δεδομένο επίπεδο μείωσης με
συνολικά χαμηλότερο κόστος. Απ' την άλλη πλευρά, εκεί που άλλες πολιτικές
εργαλείων λαμβάνουν υπόψη τις διαφορές στο κόστος ελάττωσης της μόλυνσης, οι
φόροι μπορούν να αποφύγουν την ανάγκη για μια αρμόδια ρυθμιστική αρχή για να
κατέχουν λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά την ελάττωση του κόστους στις
«ατομικές πηγές» και μπορούν να ελαττώσουν το κόστος της ρύθμισης από την
πλευρά του δημόσιου φορέα.

^ Η «στατική» δραστηριότητα κερδίζει μέσω της εφαρμογής της υποκίνησης

Οι φόροι που προέρχονται από τις εκπομπές παρέχουν υποκίνηση για την
προσοχή και το ενδιαφέρον της λειτουργίας κατευθυνόμενων τεχνολογιών. Σε
πολλές περιπτώσεις, η χρησιμοποίηση τεχνολογίας με δεδομένη την μείωση δεν
εγγυάται το ακριβές επίπεδων των εκπομπών. Αντίθετα, πολλά εξαρτώνται από το
πώς χρησιμοποιείται η τεχνολογία. Παρέχοντας στις επιχειρήσεις την υποκίνηση για
να κοπούν οι εκπομπές μπορεί να μεταφραστεί ως παροχή παρόμοιας υποκίνησης
στα άτομα που εργάζονται μέσα στις επιχειρήσεις και μερικοί άνθρωποι μπορεί να
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είναι σε θέση να πάρουν μέτρα έτσι ώστε να επηρεάσουν κατά πολύ το αποτέλεσμα
των εκπομπών μιας δεδομένης τεχνολογίας.

>

Καινοτομία Υποκίνησης

Οι ρυθμιστικές πολιτικές που συμφωνούν ότι αυτοί που συμβάλλουν στη
ρύπανση

του

περιβάλλοντος

οφείλουν

να

χρησιμοποιούν

συγκεκριμένες

τεχνολογίες, ή τουλάχιστον να διατηρούν τις εκπομπές τους κάτω από ένα
συγκεκριμένο επίπεδο, δεν παρέχουν σ' αυτούς καμία παρότρυνση να μειώσουν την
ρύπανση πέρα από ότι οι κανονισμοί απαιτούν. Πράγματι, όπου οι κανονισμοί είναι
διαπραγματεύσιμοι σε περιπτωσιακή βάση, εκείνοι που ρυπαίνουν το περιβάλλον
μπορεί να φοβηθούν ότι κάθε διάθεση να κάνουν κάτι πέρα από αυτό που απαιτείται
αυστηρά από τους κανονισμούς απλά θα οδηγήσει τον ρυθμιστή να ορίσει ένα
δυσκολότερο όριο για την επιχείρηση στο μέλλον. Οι φόροι για το περιβάλλον από
την άλλη, παρέχουν μια συνεχής υποκίνηση γι' αυτούς που μολύνουν το περιβάλλον
να ψάξουν τρόπους για να μειώσουν τις εκπομπές ακόμα χαμηλότερα από το ισχύον
επίπεδο κόστους. Αυτή η υποκίνηση προέρχεται από τις πληρωμές των φόρων που
έγιναν για κάθε μονάδα υπολειμματικών εκπομπών και δημιουργούν την υποκίνηση
ώστε να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες που θα επιτρέπουν την περαιτέρω μείωση
στο μοναδιαίο κόστος χαμηλότερα του φορολογικού κλιμακίου.

>

Ευρωστία στην διαπραγματεύσιμη διάβρωση («ρυθμιστική σύλληψη»)

Μία σημαντική θεώρηση στην επιλογή μεταξύ διαφορετικών στρατηγικών για
την περιβαλλοντική ρύθμιση είναι το μέγεθος στο οποίο η επαρκής εκπλήρωση των
όρων μιας πολιτικής απαιτεί διαπραγματεύσεις μεταξύ των εταιριών όσον αφορά τις
ατομικές μειώσεις ή τις τεχνολογικές ανάγκες. Όπως σημειώθηκε παραπάνω, οι
ρυθμιστικές πολιτικές ελέγχου και διαταγών μπορεί να εφαρμοσθούν μ' ένα τρόπο ο
οποίος απαιτεί διαφορετικές ποσότητες ελάττωσης της μόλυνσης από διάφορες
εταιρίες, ώστε να κατορθώσουν να επιτύχουν ένα περισσότερο αποτελεσματικό,
όσον αφορά το κόστος, υπόδειγμα ελάττωσης σε σχέση με ένα ομοιόμορφο
κανονισμό

μειώσεων. Όμως,

ο ρυθμιστής εξαρτάται από τις εταιρίες που

ακολουθούν τους κανόνες για τις πληροφορίες σχετικά με το κόστος των μειώσεων
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και για να έχει τις πληροφορίες αυτές είναι υποκείμενος να είναι αμφίρροπος στο
διάλογο και στις διαπραγματεύσεις με αυτές τις εταιρείες. Οι επιχειρήσεις που
ακολουθούν τις ρυθμίσεις, σε αντάλλαγμα, ελέγχουν ένα στοιχείο-κλειδί στη
διαδικασία απ' την οποία οι ρυθμιστικές πολιτικές ξεκίνησαν και μπορεί να είναι
ικανές να αποσπάσουν μια τιμή από τον ρυθμιστή για την συνεργασία με τη μορφή
λιγότερων αυστηρών στόχων στις μειώσεις ή άλλες ανταλλαγές που είναι προς
όφελος τους.
Μία διαφορά κλειδί ανάμεσα στις ρυθμιστικές πολιτικές που θέτουν
διαφοροποιημένους στόχους ανά εταιρία και τη χρήση των φόρων για το
περιβάλλον είναι ότι οι φόροι αυτοί κατορθώνουν μια αποτελεσματική για το
κόστος διανομή της ελάττωσης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ελάττωσης των
προσωπικών εταιριών, ενώ παίρνουν μια ισχυρή, μη διαπραγματεύσιμη μορφή.
Όλες οι εταιρίες αντιμετωπίζουν την ίδια φορολογική κλίμακα. Δεν .υπάρχει η
ανάγκη για τον ρυθμιστή να συλλογιστεί τις συνθήκες των προσωπικών εταιριών
και είναι μικρό το περιθώριο δράσης για κείνους που μολύνουν ατομικά το
περιβάλλον να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν μαζί του, με ευνοϊκότερους
όρους. Το ρίσκο ότι αυτή η διαδικασία θα διαβρώσει την αποτελεσματικότητα που
έχει η πολιτική αυτή στο περιβάλλον, είναι ουσιαστικά μειωμένη.

>

Συμπίεση του κόστους στις ιδιοκτησίες

Σε σύγκριση με τα όργανα της πολιτικής που λειτουργούν με τον προσδιορισμό
ενός ποσοτικού ορίου στη ρύπανση, οι φόροι για το περιβάλλον είναι ελκυστικοί
καθώς απομονώνουν αυτούς που ρυπαίνουν από το ρίσκο ότι οι απαιτήσεις των
κανονισμών μπορεί να συμπεριλάβουν υπερβολικά κόστη στις μειώσεις. Η
φορολογική κλίμακα ανά μονάδα εκπομπών τοποθετεί ένα ανώτερο όριο στο
κόστος ανά μονάδα μείωσης που θα υφίσταται. Εάν η μείωση ανά μονάδα
καταλήξει να είναι περισσότερο δαπανηρή απ' ότι ο φόρος ανά μονάδα, οι εταιρίες
απλά θα ρυπαίνουν και θα πληρώνουν το φόρο από το να πληρώνουν για μειώσεις
που κοστίζουν περισσότερο. Σε αντίθεση, οι ρυθμιστικές πολιτικές που θέτουν ένα
ποσοτικό όριο στις εκπομπές μπορούν να ρισκάρουν απαιτώντας ότΙ τα μέτρα που
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έχουν ληφθεί για τις μειώσεις, κοστίζουν περισσότερο από τα περιβαλλοντικά
οφέλη τα οποία προκύπτουν .

Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν οι περιβαλλοντικοί φόροι αναφέρονται
παρακάτω :

>

Αβέβαιο το αντίκτυπο για το περιβάλλον

Το επίπεδο μείωσης της ρύπανσης που έχει επιτευχθεί από ένα οικοφόρο,
εξαρτάται από τις προσωπικές, ατομικές αντιδράσεις αυτών που ρυπαίνουν, στη
μείωση από την υποκίνηση που δημιουργεί ο φόρος. Δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί
κανείς

ότι

ένας

περιβαλλοντικός

φόρος

θα

κατορθώσει να

επιτύχει

ένα

συγκεκριμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, καθώς οι αντιδράσεις αυτών που
μολύνουν μπορεί να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από αυτές που αναμένονται.
Στις περιπτώσεις που το ακριβές επίτευγμα ενός περιβαλλοντικού στόχου είναι η
υψηλή προτεραιότητα, αυτό μπορεί να είναι σημαντικό μειονέκτημα για τους
οικοφόρους.
παρουσιάσουν

Για

παράδειγμα,

τέτοιου

είδους

κάποια

προβλήματα

αποτελέσματα,

εκεί

ρύπανσης
όπου

η

μπορεί

να

περιβαλλοντική

καταστροφή ανά μονάδα εκροών αυξάνεται ραγδαία πάνω από ένα συγκεκριμένο
επίπεδο εκπομπών. Απ' την άλλη πλευρά, πολλά προβλήματα ρύπανσης δεν
περιλαμβάνουν ένα απότομο οριακό σημείο μεταξύ των αποδεκτών και των
καταστροφικών μειώσεων και επίσης, η επιτυχής επίτευξη του στόχου που έχουν οι
μειώσεις μπορεί να είναι σχετικά ασήμαντη. Σ' αυτές τις περιπτώσεις οι οικοφόροι
φαίνεται να είναι περισσότερο ελκυστικοί.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτό το αβέβαιο περιβαλλοντικό αποτέλεσμα είναι
πανομοιότυπο με τον περιορισμό του κόστους ιδιοκτησίας των οικοφόρων που έχει
αναλυθεί πρωτύτερα. Ποσοτικά εργαλεία όπως η άμεση ρύθμιση (ή εμπορικές
άδειες) εγγυάται ένα συγκεκριμένο αντίκτυπο στη ρύπανση αλλά με αβέβαιο το
κόστος της μείωσης, ενώ η εφαρμογή των οικοφόρων εγγυάται ένα ανώτερο όριο
στο οριακό κόστος των μειώσεων , όμως, με αβέβαιο ρυπαντικό αποτέλεσμα. Ποιο
έχει μεγαλύτερη σημασία θα εξαρτηθεί από το υπό σκέψη πρόβλημα που
αντιμετωπίζει το περιβάλλον και από το εάν η κοινωνία θα προτιμήσει να
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διακινδυνεύσει την ποιότητα του περιβάλλοντος ή το κόστος της περιβαλλοντικής
πολιτικής.

>

Συμφωνία με τις δομές λήψης αποφάσεων της εταιρίας

Εκτός από τις πολύ μικρές εταιρίες, θα είναι δυνατό πολλές επιχειρηματικές
αποφάσεις να είναι αποκεντρωμένες. Στις εξειδικευμένες μονάδες ή τμήματα της
επιχείρησης μπορεί να δοθεί η δικαιοδοσία της λήψης πολλών αποφάσεων που
απαιτούν

ιδιαίτερη

εξειδίκευση

ή

εκτεταμένη

πληροφόρηση

και να

είναι

υποκείμενες μόνο σε γενικές οδηγίες και χειρισμούς από το κέντρο. Αυτή η
περίπτωση αντιπροσωπεύει ένα ικανό εργασιακό τμήμα της επιχείρησης, αλλά
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν θα ληφθούν υπόψη όλα τα λειτουργικά τμήματα της
επιχείρησης στη λήψη μιας ιδιαίτερης απόφασης. Η εσωτερική οργάνωση της
επιχείρησης χρειάζεται να σχεδιαστεί έτσι ώστε οι αποφάσεις οι οποίες σχετίζονται
μεταξύ τους να είναι ομαδοποιημένες, ενώ αυτές οι επιχειρηματικές αποφάσεις που
δεν σχετίζονται μεταξύ τους να είναι διαχωρισμένες.
Για να προκαλέσουν οι φόροι για το περιβάλλον τις αντιδράσεις των
επιχειρήσεων που ρυπαίνουν, είναι απαραίτητο να συλλέξουν οι εταιρίες μαζί
πληροφορίες για την επιλογή της τεχνολογίας και για τις πληρωμές των φόρων. Οι
εταιρίες εξετάζουν εάν με το να επιχειρήσουν μεγαλύτερη μείωση στη ρύπανση που
προκαλούν, χρειάζεται να εξισορροπήσουν τα κέρδη, οριακά, στις μειωμένες
πληρωμές φόρων ενάντια στο οριακό κόστος των μειώσεων. Αυτό χρειάζεται ένα
τύπο αλληλεπίδρασης που δεν μπορεί παρά να είναι υψηλής προτεραιότητας στο
εσωτερικό της επιχείρησης και πιθανόν να απαιτεί σημαντικές αλλαγές στη δομή
λήψης αποφάσεων της εταιρίας, έτσι ώστε οι αποφάσεις για τους φόρους και την
τεχνολογία ελέγχου της ρύπανσης να λαμβάνονται μαζί. Η αναδόμηση της
επιχείρησης έτσι ώστε τέτοιες αλληλεπιδράσεις να μπορούν να γίνουν , ίσως
κοστίζοντας και χωρίς να αξίζει να γίνουν εάν ο φόρος είναι μικρός σε κίνδυνο.
Ακόμη, οι εταιρίες μπορεί και να μην αντιδράσουν στους χαμηλούς φόρους για το
περιβάλλον και για τα τυπικά ρυθμιστικά μέτρα να είναι πιο αποτελεσματικά (και
λαμβάνοντας υπόψη το κόστος της λήψης αποφάσεων) ως προς το κόστος επίσης.

52

«Η Εξέλιξη της Επιχειρηματικής Κοινωνικής Ευθύνης των Επιχειρήσεων»

>

Έλλειψη εμπειρίας

Παλιότερα, η έλλειψη εμπειρίας στους φόρους για το περιβάλλον μπορεί να ήταν
ένα σημαντικό εμπόδιο στην υιοθέτησή τους σε οποιοδήποτε πρακτικό περιεχόμενο.
Ένα νέο εργαλείο πολιτικής είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί μόνο σε προτίμηση
κάποιου που είναι γνωστό και που το παλιό, τυπικό εργαλείο έχει φανερά και
ευρέως αναγνωρισμένα ελαττώματα. Επιπλέον, η ένσταση ότι οι φόροι για το
περιβάλλον δεν είναι δοκιμασμένοι και δεν έχουν ελεγχθεί, δεν είναι αληθινή.
Πολλές μελέτες, όπως αυτή της OECD αποδεικνύουν την εκτεταμένη διεθνής
εμπειρία στους οικοφόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι, και υπάρχει αυξημένη
απόδειξη που εκτιμά την αποτελεσματικότητά τους.

>

Διοικητικό κόστος και κόστος επιβολής

Οι φόροι για το περιβάλλον αλλά και οι τυπικοί κανονισμοί ελέγχου και
εντολών, απαιτούν μηχανισμούς για διοίκηση και επιβολή. Το σχετικό κόστος
αυτών των διευθετήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επιλογή διαφορετικών
διαθέσιμών εργαλείων, τα οποία είναι δύσκολο να γενικευτούν.
Όμως, οι δημοτικοί φόροι στις εισροές είναι ένας φθηνός τρόπος ρύθμισης των
διαδικασιών που μολύνουν και που χρησιμοποιούν οι εισροές αυτές. Αντίθετα με
άλλους τρόπους περιβαλλοντολογικής ρύθμισης, δεν υπάρχει καμία ανάγκη για
άμεση επαφή μεταξύ του ρυθμιστή και αυτών που ρυπαίνουν το περιβάλλον και ο
αριθμός των ρυπαινόμενων πηγών δεν επηρεάζει το κόστος επιβολής αλλά ούτε και
το διοικητικό κόστος. Οι δημοτικοί φόροι που επιβάλλονται στην παραγωγή ή στην
πώληση των εισροών είναι που προκαλούν την υποκίνηση.
Εάν υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός παραγωγών, αυτό θα ήταν σχετικά το
φθηνότερο να επιχειρηθεί. Τα δημοτικά τέλη που επιβάλλονται στα ορυκτέλαια
είναι ένα θέμα προς εξέταση υπάρχει ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων πετρελαίου
και οι δραστηριότητες τους είναι στενά ελεγχόμενες και καλά καταγραμμένες.

>

Γεωγραφικές διαφορές

Η καταστροφή που προέρχεται από τη μόλυνση ποικίλλει καθώς εξαρτάται από
την πηγή των εκπομπών. Η πολιτική η οποία βασίζεται σε ένα ομοιόμορφο φόρο
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κατά της μόλυνσης που εφαρμόζεται σε διαφορετικές πηγές θα είναι καταδικασμένη
σε ανεπάρκεια και η ρύθμιση για κάθε πηγή ξεχωριστά μπορεί να αποφέρει πιο
επαρκή αποτελέσματα. Όμως, ένας περιβαλλοντικός φόρος δεν χρειάζεται να
αναγκάζεται να εφαρμόσει την ίδια φορολογική κλίμακα για όλες τις πηγές, αλλά
μπορεί να επιτύχει επαρκή αποτελέσματα μέσω των κατάλληλα διαφοροποιημένων
φορολογικών κλιμακίων. Παρ' όλα αυτά, μόλις η φορολογική κλίμακα τοποθετείται
ξεχωριστά για κάθε πηγή, ο φόρος μπορεί να είναι περισσότερο εκτεθειμένος σε
παρασκηνιακές επιρροές από τις εταιρίες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις. Επίσης,
κάποιοι πιθανοί τύποι φόρων περιβάλλοντος είναι πιθανόν να είναι αναγκασμένοι
να θέσουν ομοιόμορφες φορολογικές κλίμακες ακόμα και εκεί όπου η ζημιά
διαφέρει μεταξύ των περιοχών. Γι αυτό, για παράδειγμα, οι οικοφόροι που
βασίζονται στη φορολογία των εισροών οι οποίες σχετίζονται με την μόλυνση μιας
παραγωγικής διαδικασίας η οποία ρυπαίνει, μπορεί να μην είναι ικανοί να
διαφοροποιηθούν μεταξύ των διάφορων πηγών, εξαιτίας της δυσκολίας (ή του
κόστους) που έχει η παρεμπόδιση της μεταπώλησης των εισροών φορολογούμενων
σε χαμηλό κλιμάκιο, σε άλλους που πιθανό να ρυπαίνουν με περισσότερο
καταστροφικές εκπομπές.

Παρά τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν οι
περιβαλλοντικοί φόροι ή οικοφόροι έχει αρχίσει να αποδεικνύεται ότι οι φόροι για
το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι όπου χρειάζονται ευρύτερες αλλαγές
συμπεριφοράς

σ'

ένα

μεγάλο

αριθμό

παραγωγικών

και

καταναλωτικών

δραστηριοτήτων. Το κόστος της άμεσης ρύθμισης σ’ αυτές τις περιπτώσεις θα είναι
μεγάλο και ίσως, απρόσιτο. Αντίθετα, όπου οι δραστηριότητες οι οποίες πρόκειται
να ρυθμιστούν είναι ιδιαίτερα ανόμοιες, θα μπορούσαν να αποφέρουν σημαντικά
κέρδη

εάν

επιτρεπόταν

να

επιτευχθούν

οι

απαιτούμενες

αλλαγές

στις

δραστηριότητες που είναι καταστροφικές για το περιβάλλον , μ' ένα περισσότερο ως
προς το κόστος αποτελεσματικό τρόπο.
Η χρήση ενέργειας από τον ιδιωτικό τομέα, δεν μπορεί πρακτικά να
ρυθμιστεί με τον κανόνα της κάθε πηγής ξεχωριστά. Υπάρχουν πολλοί χρήστες
ενέργειας -επιχειρήσεις και νοικοκυριά- αλλά οι ευκαιρίες που έχουν για μείωση
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είναι πολύ διαφορετικές. Οι διαθέσιμες επιλογές λιγοστεύουν σε έμμεσες τεχνικές
είτε επιχειρώντας τον περιορισμό, είτε τη διεύρυνση των διαθέσιμων τεχνολογιών
(π.χ.

ρυθμίσεις που απαιτούν προδιαγραφές ενεργειακής επάρκειας από τις

εφαρμογές ή

τις

επιχορηγήσεις ώστε να προωθήσουν την

εισαγωγή

των

τεχνολογιών χαμηλής ενέργειας), είτε μηχανισμών υποκίνησης όπως οι φόροι
ενέργειας. Μακροπρόθεσμα, με δεδομένη την κλίμακα των αλλαγών που θα
χρειαστούν στα νοικοκυριά και στην κατανάλωση ενέργειας από τις επιχειρήσεις,
ώστε να παραμείνουν ή να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές από τη χρήση
ενέργειας οι οποίες ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου (παρ' όλη τη
γρήγορη εκβιομηχάνιση της περιοχής έξω του OECD), είναι σχεδόν ασύλληπτο ότι
μια πολιτική αλλαγής κλίματος μπορεί να επιδιώκονταν χωρίς σημαντική χρήση των
μέτρων τιμολόγησης της ενέργειας, όπως οι φόροι άνθρακα και ενέργειας.
Από την άλλη πλευρά, η παραπάνω ανάλυση προτείνει πολλές περιοχές της
περιβαλλοντικής πολιτικής όπου η συνηγορία των οικοφόρων θα μπορούσε να
οδηγηθεί εσφαλμένα.

Λίγα πρόκειται να αποκτηθούν από την υπερβολική

παραπλάνηση της φορολογικής δομής, με την εισαγωγή των καλώς διαβαθμισμένων
φορολογικών

διαφορικών

ώστε

να

αντανακλούν

στα

περιβαλλοντικά

χαρακτηριστικά των εμπορεύσιμων ειδών με μικρή περιβαλλοντική σημασία. Οι
πολύπλοκες φορολογικές δομές ευθύνονται για την δαπανηρή τους λειτουργία και
τα φορολογικά όρια ανάμεσα στα προϊόντα που υπόκεινται σε υψηλά και χαμηλά
φορολογικά κλιμάκια και είναι πάντοτε «ανοικτά» σε δαπανηρές και άχρηστες
κοινωνικά

διαδικασίες

και

συνεχείς διαβρώσεις.

Επιπροσθέτως,

οι υψηλές

φορολογίες αποτελούν ανεπαρκή υποκίνηση και κατορθώνουν μικρή αλλαγή στη

συμπεριφορά. Όπως προηγουμένως έχει καταγραφεί, μπορεί να μην αξίζει για τις
επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη τους τη

φορολογική υποκίνηση στη λήψη

αποφάσεων για την περιβαλλοντική τεχνολογία εάν η φορολογική υποκίνηση είναι
τόσο μικρή για να δικαιολογήσει το κόστος αλλαγής των καθιερωμένων δομών
λήψης αποφάσεων. Είναι, ίσως, υπερβολική γενίκευση να προτείνει κανείς ότι οι
περιβαλλοντικοί φόροι ή θα πρέπει να είναι υψηλοί ή να μην επιβάλλονται καθόλου.
Όμως, το κόστος περιπλοκότητας και το κόστος του κινδύνου ότι οι χαμηλοί φόροι
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περιβάλλοντος θα αγνοηθούν, πρέπει να καταστήσουν την προσοχή ενάντια στο
τόσο εναρμονισμένο σύστημα του δημοσίου.

Στη

διαδικασία της λήψης αποφάσεων,

παράγοντες άλλοι από τους

αντικειμενικούς του κόστους και της ωφέλειας μπορεί να παίξουν κυρίαρχο ρόλο
στην επιλογή μεταξύ περιβαλλοντικής πολιτικής και εργαλείων. Διαφορετικοί
παράγοντες στη διαδικασία αυτή, μπορεί να έχουν ενδιαφέρον που, όμως,
αποκλίνουν και μπορεί ακόμη να επηρεάσουν την τελικά επιλεγμένη πολιτική. Για
παράδειγμα, συχνά προτείνεται ότι οι πολιτικές των οικοφόρων μπορεί να
συναντήσουν την αντίρρηση μερικών μετόχων στην υπάρχουσα ρυθμιστική
διαδικασία, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι να χάσουν ένα μέρος από τον έλεγχο και
την επιρροή την οποία ασκούν στο υπάρχον σύστημα διακυβέρνησης. Αυτό είναι,
πράγματι, παρόμοιο του παραπάνω επιχειρήματος της «ρυθμιστικής σύλληψης». Η
ρύθμιση κάθε επιχείρησης ξεχωριστά έχει σημαντική επίδραση στη ρυθμιστική
μεσολάβηση και στις επιχειρήσεις και αυτό απλά θα βρει διέξοδο σε ένα
ομοιόμορφα διαμορφωμένο οικοφόρο.
Η δεύτερη πιθανή επιρροή στα εργαλεία επιλογής είναι ότι μερικοί μέτοχοι
που συμμετέχουν στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων μπορεί να αντιληφθούν το
κόστος και την ωφέλεια τα οποία διαφέρουν από το συνολικό κόστος και την
ωφέλεια στην κοινωνία.
Από την προοπτική των επιχειρήσεων, οι οικοφόροι επιβάλλουν το κόστος με
τον όρο της πληρωμής των φόρων που μπορούν να υπερβούν τα επαρκή αποθέματα
τα οποία έχουν επιτευχθεί μέσω ενός υποδείγματος μείωσης της μόλυνσης πιο
επαρκή. Αυτές οι πληρωμές φόρων δεν αποτελούν, φυσικά, κόστος στην οικονομία
ως σύνολο, απλά μεταφέρουν Τις πληρωμές έχοντας πανομοιότυπο τη ροή των
εσόδων στην κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, αν λάβουμε τις επιχειρήσεις ως ομάδα και
αν υποθέσουμε ότι τα έσοδα δεν διοχετεύονται αποκλειστικά πίσω στις επιχειρήσεις
που πληρώνουν τους φόρους, οι φόροι για το περιβάλλον είναι αποτελεσματικοί
στις ουσιώδεις κεντρικές ιδέες τους. Μόνο εάν τα επαρκή κέρδη από μια
περισσότερο επαρκή διανομή της μείωσης εκπομπών μεταξύ αυτών που ρυπαίνουν
είναι μεγάλα, θα ήταν δυνατό για τους περιβαλλοντικούς φόρους να αποφέρουν
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καθαρά κέρδη σ' αυτούς που ρυπαίνουν ως ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι
ρυπαίνουν δεν θα επιλέξουν περιβαλλοντικούς φόρους αν τους δοθεί η δυνατότητα
επιλογής και οι μηχανισμοί κατάστρωσης της πολιτικής οι οποίοι παρέχουν μια
σημαντική ή επικρατούσα φωνή στις εταιρείες που ρυπαίνουν στην επιλογή του
εργαλείου πολιτικής είναι απίθανο να καταλήξουν στο να υιοθετηθούν οι πολιτικές
οι οποίες βασίζονται στο φόρο.
Επιπροσθέτως, σ' αυτές τις πιθανές επιδράσεις πάνω στην απόφαση να
εφαρμοστούν ή όχι οι οικοφόροι, και οι αντικειμενικές θεωρήσεις, αλλά και οι
πολιτικές πιέσεις μπορεί να επηρεάσουν την κλίμακα των περιβαλλοντικών φόρων
που μπορεί να εισαχθεί. Όπως έχει συζητηθεί από τους Rajah & Smith (1993),
μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός περιορισμών στα κλιμάκια των περιβαλλοντικών
φόρων που μπορούν στην πράξη να εφαρμοστούν, το οποίο μπορεί να οδηγήσει
τους διαμορφωτές-πολιτικής να συνδυάσουν τους φόρους για το περιβάλλον, και να
τεθούν χαμηλότερα από το πρώτο καλύτερο επίπεδο μαζί με άλλα «δεύτερα
καλύτερα», πολιτικά εργαλεία (όπως, για παράδειγμα, τις επιχορηγήσεις μειώσεων
ή την ποσοτική μείωση). Το πρώτο καλύτερο κλιμάκιο ενός φόρου περιβάλλοντος
μπορεί, για παράδειγμα, να παρουσιάσει υπερβολική υποκίνηση για φοροδιαφυγή
και μπορεί και συνεπώς να συμπεριλάβει μεγάλο διοικητικό κόστος και κόστος
επιβολής, θέτοντας μια χαμηλότερη τιμή για το φόρο, μπορεί να κρατήσει το
επίπεδο φοροδιαφυγής, καθώς και το διοικητικό κόστος, αλλά και το κόστος
επιβολής, σε περισσότερο αποδεκτά όρια. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το πρώτο
κλιμάκιο του περιβαλλοντικού φόρου μπορεί να έχει ανεπιθύμητες συνέπειες για
τους σκοπούς διανομής, εάν είναι ακατόρθωτο να αντισταθμίσει το αντίκτυπο αυτό
ολοκληρωτικά δια των διευθετήσεων με διαφορετικό τρόπο στο σύστημα του
δημοσίου, μπορεί να είναι τότε προτιμότερο να φορολογείται ένας χαμηλότερος
περιβαλλοντικός φόρος και να συμπληρώνεται με άλλα μέτρα (όπως επιχορηγήσεις
για να αυξηθεί η ελαστικότητα των αντιδράσεων). Τρίτον, το φορολογικό κλιμάκιο
που

μπορεί

να

τεθεί,

εξαναγκάζεται

από

την

προοπτική

των

αντίθετων

αποτελεσμάτων στο διεθνή βιομηχανικό ανταγωνισμό. Το αντίθετο αντίκτυπο των
ενεργειακών φόρων στην εντατική βιομηχανία ενέργειας (αν και εξισορροπήθηκε
από τα αντίστοιχα κέρδη αλλού) ελκύει τεράστια πολιτική προσοχή. Οι φόροι
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άνθρακα

/

προσπάθησαν

ενέργειας
να

που

προτάθηκαν

«εξαγοράσουν»

αυτές

από
τις

την

Ευρωπαϊκή

αντιρρήσεις

μέσω

Commission
τμηματικών

εξαιρέσεων και ο Σουηδικός φόρος άνθρακα δραματικά αναθεωρήθηκε κάτω από
την πίεση της εντατικής βιομηχανίας ενέργειας. Είναι άξιο να σημειωθεί, επίσης,
ότι η αναφορά Marshall Committee δίνει μεγάλη προσοχή σ' αυτά τα αποτελέσματα
και ότι υπολογίζουν ιδιαίτερα στις αποφάσεις και τις συστάσεις της. Ανεξάρτητα αν
είναι δικαιολογημένο ή όχι, ανησυχίες όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα είναι
πιθανό να τοποθετήσουν σοβαρούς περιορισμούς πάνω στην ικανότητα των
κυβερνήσεων να θέσουν φόρους ενέργειας στο πρώτο επίπεδο, καθώς θα χρειαστεί
να απασχοληθούν και άλλα εργαλεία παράλληλα.
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ΣΥΝΟΨΗ
1.

Ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών εταιρειών προωθούν τις στρατηγικές
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως απάντηση σε μια ποικιλία κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονομικών πιέσεων. Στοχεύουν να στείλουν ένα μήνυμα στα
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συναλλάσσονται: υπαλλήλους, μετόχους,
επενδυτές, καταναλωτές, δημόσιες αρχές και ΜΚΟ. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες
επενδύουν στο μέλλον τους και αναμένουν ότι η εθελοντική δέσμευσή τους θα
βοηθήσει να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους.

2.

Ήδη από το 1993 η έκκληση του Προέδρου Delors στις ευρωπαϊκές εταιρείες να
συμμετάσχουν στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού κατέληξε σε
έντονη κινητοποίηση και στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων επιχειρήσεων.
Πιο πρόσφατα, το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβώνας
απηύθυνε ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθημα κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον
αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διά βίου μάθηση, την οργάνωση της εργασίας,
τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

3.

Δηλώνοντας την κοινωνική ευθύνη τους και αναλαμβάνοντας οικειοθελώς
δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα όρια των κοινών ρυθμιστικών και συμβατικών
απαιτήσεων, τις οποίες πρέπει έτσι και αλλιώς να τηρούν, οι εταιρείες προσπαθούν
να θέσουν υψηλότερα πρότυπα για την κοινωνική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική
προστασία και το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αποδέχονται μία
ανοικτή διακυβέρνηση που συμβιβάζει τα συμφέροντα των διαφόρων μερών σε μία
συνολική προσέγγιση ποιότητας και βιωσιμότητας. Ενώ αναγνωρίζεται η σημασία
όλων αυτών των πτυχών, το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται ιδίως στις ευθύνες των
εταιριών στον κοινωνικό τομέα.

4.

Η ενέργεια αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη νέων εταιρικών σχέσεων και νέων πεδίων
για τις υπάρχουσες σχέσεις μέσα στην εταιρεία· οι σχέσεις αυτές αφορούν θέματα
κοινωνικού διαλόγου, απόκτησης δεξιοτήτων, ίσων ευκαιριών, πρόβλεψη και
διαχείριση των αλλαγών σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, αφορούν θέματα ενίσχυσης της
οικονομικής και της κοινωνικής συνοχής και προστασίας της υγείας· και γενικότερα
σε ένα σφαιρικό επίπεδο, αφορούν θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

5.

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κατευθύνεται κυρίως από τις μεγάλες
εταιρείες, παρά το γεγονός ότι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές υπάρχουν σε όλα τα
είδη επιχειρήσεων, δημόσιες και ιδιωτικές, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και
των συνεταιρισμών.

6.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον μπορεί να συμβάλει θετικά στο στρατηγικό στόχο που
συμφωνήθηκε στη Λισσαβώνα : "να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη
οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή".

7.

Το παρόν Πράσινο Βιβλίο αποσκοπεί στο να δώσει την εκκίνηση για μια ευρύτερη
δημόσια συζήτηση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να
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προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές
επίπεδο, και ιδίως με θέμα τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί η
καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των υπαρχουσών εμπειριών, να ενθαρρυνθεί η
ανάπτυξη καινοτόμων πρακτικών, να καθιερωθεί μεγαλύτερη διαφάνεια και να
αυξηθεί η αξιοπιστία που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση και την επικύρωση. Το
Πράσινο Βιβλίο προτείνει μία προσέγγιση που βασίζεται στην εμβάθυνση των
εταιρικών σχέσεων, στις οποίες όλοι οι παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο.

I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ουσιαστικά μια έννοια με την οποία οι εταιρίες
αποφασίζουν οικειοθελώς να συμβάλλουν για μια καλύτερη κοινωνία και ένα
καθαρότερο περιβάλλον. Σε μία περίοδο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να
αναγνωρίσει τις κοινές αρχές της εγκρίνοντας το Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές εταιρείες αναγνωρίζουν την
κοινωνική τους ευθύνη με τρόπο όλο και πιο σαφή, θεωρώντας την ως μέρος της
ταυτότητάς τους. Αυτή η ευθύνη εκφράζεται προς στους υπαλλήλους και γενικότερα
σε όλους τους παράγοντες που μπορούν να επηρεαστούν από μία επιχείρηση και οι
οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν την επιτυχία της.

9.

Αυτές οι εξελίξεις απηχούν τις αυξανόμενες προσδοκίες που έχουν οι ευρωπαίοι
πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη όσον αφορά τον εξελισσόμενο ρόλο των
εταιρειών στη νέα και μεταβαλλόμενη κοινωνία του σήμερα. Σύμφωνα με το βασικό
μήνυμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εγκρίθηκε στο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Goteborg τον Ιούνιο του 2001, η οικονομική ανάπτυξη, η
κοινωνική συνοχή και η περιβαλλοντική προστασία συμβαδίζουν μακροπρόθεσμα.

10.

Πολλοί παράγοντες καθοδηγούν αυτή την τάση προς την εταιρική κοινωνική
ευθύνη:
οι νέες ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών, των καταναλωτών, των δημόσιων
αρχών και των επενδυτών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της βιομηχανικής
αλλαγής σε μεγάλη κλίμακα,
τα κοινωνικά κριτήρια που επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις επενδυτικές
αποφάσεις των ατόμων και των φορέων, τόσο ως καταναλωτών όσο και ως
επενδυτών,
η αυξημένη ανησυχία για τις ζημιές που προκαλεί η οικονομική δραστηριότητα στο
περιβάλλον,
η διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επήλθε με την επανάσταση
στις επικοινωνίες και τις σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορίας και των
επικοινωνιών.
Επινειρήσεις και εταιρική κοινωνική ευθύνη

II.

Καθώς οι ίδιες οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και ειδικότερα
της Εσωτερικής Αγοράς, συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η εταιρική
κοινωνική ευθύνη μπορεί να ενέχει άμεση οικονομική αξία. Παρά το γεγονός ότι η
κεντρική ευθύνη μιας εταιρίας είναι η παραγωγή κερδών, οι εταιρίες μπορούν
4

παράλληλα να συμβάλλουν σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, μέσω
της ενσωμάτωσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ως στρατηγικής επένδυσης
στην κύρια επιχειρηματική στρατηγική τους, στα μέσα διαχείρισης και στις
δράστη ριότητές τους
12.

Δεδομένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί διαδικασία μέσω της οποίας οι
εταιρείες διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με ευρύ φάσμα σημαντικών
ενδιαφερομένων μερών, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά την άδεια
λειτουργίας τους, η σημασία της για τις επιχειρήσεις γίνεται σαφής. Έτσι, θα έπρεπε
να αντιμετωπίζεται ως επένδυση και όχι ως κόστος, όπως και η διαχείριση της
ποιότητας. Κατά συνέπεια μπορούν να έχουν μία προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς οικονομική, εμπορική και κοινωνική -, με αποτέλεσμα μία μακροπρόθεσμη
στρατηγική για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που συνδέονται με την
αβεβαιότητα. Οι εταιρείες θα έπρεπε να επιδιώκουν την κοινωνική ευθύνη τόσο σε
διεθνές επίπεδο όσο και στην Ευρώπη, καθώς και σε ολόκληρη την αλυσίδα
εφοδιασμού.
Στο έγγραφο θέσης της με τίτλο “Releasing Europe’s employment potential: Companies' views
on European Social Policy beyond 2000” η UNICE (Union of Industrial and Employers'
Confederations of Europe) τόνισε ότι όταν οι ευρωπαϊκές εταιρείες δρουν κατά τρόπο
κοινωνικά υπεύθυνο, θεωρούν τους εαυτούς τους ως αναπόσπαστο μέρος της κοινωνίας·
θεωρούν τα κέρδη ως τον κεντρικό στόχο της εταιρείας αλλά όχι το μόνο αίτιο ύπαρξής της
και επιλέγουν έναν μακροπρόθεσμο προβληματισμό για τις στρατηγικές αποφάσεις και
επενδύσεις.

Το πολιτικό πλαίσιο
13.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρόκληση συνίσταται στον τρόπο με τον οποίο η εταιρική
κοινωνική ευθύνη μπορεί να συμβάλει στο στόχο της Λισσαβώνας να οικοδομηθεί
μια δυναμική, ανταγωνιστική και συνεκτική οικονομία με βάση τη γνώση. Το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Λισσαβώνα απηύθυνε ιδιαίτερη έκκληση στο αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές για τη διά
βίου μάθηση, την οργάνωση της εργασίας, τις ίσες ευκαιρίες, την κοινωνική ένταξη
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

14.

Στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που
υποστηρίχτηκε στη συνέχεια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας, τονίστηκε ο
ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την αντιμετώπιση των συνεπειών που
μπορεί να έχει η ολοκλήρωση της οικονομίας και της αγοράς στην απασχόληση και
την κοινωνία, και για την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας στη νέα οικονομία.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής της Νίκαιας κάλεσε την Επιτροπή να
διαμορφώσει εταιρικές σχέσεις στις οποίες οι εταιρείες να συμπράττουν με τους
κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς
που διαχειρίζονται τις κοινωνικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενισχυθεί η κοινωνική
ευθύνη τους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης εξέφρασε την ικανοποίηση
του για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουν οι εταιρείες για να προωθήσουν την
εταιρική κοινωνική ευθύνη και χαρακτήρισε το παρόν Πράσινο Βιβλίο μέσο
ενθάρρυνσης της ευρύτερης ανταλλαγής ιδεών, οι οποίες αποβλέπουν στην
προώθηση περαιτέρω πρωτοβουλιών στον τομέα αυτόν.

15.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη ανάπτυξη που
υποστηρίχτηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Goteborg τόνισε τη σημασία του
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης: "Η δημόσια πολιτική παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο
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στην προώθηση ενός ισχυρότερου αισθήματος κοινωνικής ευθύνης του
επιχειρηματικού κόσμου και στί] δημιουργία πλαισίου ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι
επιχειρήσεις ενσωματώνουν τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραμέτρους στις
δραστηριότητές τους... Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθούν
προβλεπτική προσέγγιση στα θέματα τΐ]ς αειφόρου ανάπτυξης κατά την εκτέλεση των
δραστιψιοτήτων τους, τόσο εντός όσο και εκτός Ένωσης."
16.

Η συζήτηση αυτή συνδέεται με τον προβληματισμό που διατύπωσε η Επιτροπή στο
Λευκό Βιβλίο για τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεδομένου ότι η
εταιρική κοινωνική ευθύνη συμβάλλει σημαντικά σε ένα ευνοϊκό κλίμα για το
επιχειρηματικό πνεύμα, συνδέεται ακόμα με το στόχο της Επιτροπής να
δημιουργήσει μία επιχειρηματική, καινοτόμο και ανοικτή Ευρώπη - ‘Ευρώπη των
επιχειρήσεων”.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει σημαντικές συνέπειες σε όλους τους οικονομικούς και
κοινωνικούς φορείς καθώς και στις δημόσιες αρχές, που πρέπει να τις λάβουν υπόψη κατά τον
καθορισμό των ενεργειών τους. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της και
έχουν λάβει δραστήρια μέτρα για την προώθησή της. Επειδή όλα τα κράτη μέλη
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, το κάθε κράτος Οα μπορούσε να επωφεληΟεί από την
εμπειρία των άλλων κραιών. Γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οα μπορούσε να προωθήσει την
εταιρική κοινωνική ευθύνη μέσω των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον,
πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι προσεγγίσεις στην εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι συνεκτικές
και σύμφωνες με τις κοινοτικές πολιτικές και με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Στη Δανία, το
Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων ξεκίνησε το 1994 την εκστρατεία με θέμα “Our Common
Concern - the social responsibility of the corporate sector” (Η κοινή μας ανησυχία - η
κοινωνική ευθύνη του κλάδου των επιχειρήσεων) και το 1998 συγκρότησε το Κέντρο της
Κοπεγχάγης.
Στο ΗΒ, διορίστηκε υπουργός για την εταιρική κοινωνική ευθύνη το Μάρτιο του 2000.
Συγκροτήθηκε διανομαρχιακή ομάδα με σκοπό να βελτιώσει το συντονισμό των
δραστηριοτήτων προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε όλη την κυβέρνηση.

17.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω πολιτικών όπως η συνεργασία σε θέματα εμπορίου και
ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει άμεσα σε ζητήματα που αφορούν τη
συμπεριφορά της αγοράς. Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης πρέπει συνεπώς να αντικατοπτρίζει το ευρύτερο πλαίσιο των διαφόρων
διεθνών πρωτοβουλιών και να εντάσσεται σε αυτό. Πρόκειται για πρωτοβουλίες
όπως η Global Compact των Ηνωμένων Εθνών (2000), η Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy (Τριμερής δήλωση
για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική) της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας (1977/2000), οι Guidelines for Multinational Enterprises (Κατευθυντήριες
γραμμές για τις πολυεθνικές εταιρείες) του ΟΟΣΑ (2000). Παρ’ότι αυτές οι
πρωτοβουλίες δεν είναι νομικά δεσμευτικές, στην περίπτωση των κατευθυντήριων
γραμμών του ΟΟΣΑ επωφελούνται από τη δέσμευση των κυβερνήσεων που τις
έχουν υιοθετήσει να προωθήσουν την ουσιαστική τήρησή τους από τις εταιρείες. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την ενεργή προώθηση των κατευθυντηρίων
γραμμών του ΟΟΣΑ1. Η τήρηση των βασικών προτύπων εργασίας της ΔΟΕ
(ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας, αρχή

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ περιλαμβάνουν επίσης έναν μηχανισμό εφαρμογής με τη
συμμετοχή κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων στα Εθνικά Σημεία Επαφής. Επιπλέον, το
περιεχόμενό τους καλύπτει διάφορους τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ιδίως την παιδική και
την καταναγκαστική εργασία, τις κοινωνικές σχέσεις, την προστασία του περιβάλλοντος και του
καταναλωτή, τη διαφάνεια και την πληροφόρηση, την καταπολέμηση της δωροδοκίας, τη μεταφορά
τεχνολογίας, τον ανταγωνισμό και τη φορολογία
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της μη διάκρισης και εξάλειψη της παιδικής εργασίας) είναι κεντρικά θέματα της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης· η παρακολούθηση και η συμμόρφωση με αυτά τα
πρότυπα πρέπει να ενισχυθεί2.
18.

Η κυριότερη συμβολή της ευρωπαϊκής προσέγγισης θα συνίσταται στην
προστιθέμενη αξία και στη συμπλήρωση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων με τα
εξής:
-

Παροχή συνολικού ευρωπαϊκού πλαισίου, που να αποσκοπεί στην προώθηση
της ποιότητας και της σύγκλισης των πρακτικών σε θέματα εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, μέσω της ανάπτυξης ευρέων αρχών, προσεγγίσεων και
εργαλείων και της προώθησης των ορθών πρακτικών και των καινοτόμων
ιδεών,
υποστήριξη των προσεγγίσεων βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά την
αξιολόγηση και την ανεξάρτητη επαλήθευση των πρακτικών εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την
αξιοπιστία τους.

19.

Το παρόν Πράσινο Βιβλίο αποσκοπεί στο να αρχίσει μια ευρύτερη δημόσια
συζήτηση και αναζητά απόψεις για την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει ότι η έκβαση της
πρωτοβουλίας αυτής θα αποτελέσει νέο πλαίσιο για την προώθηση της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

2.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ;

20.

Οι περισσότεροι ορισμοί περιγράφουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την έννοια
σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές
και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις
επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

21.

Το να είναι κάποιος κοινωνικά υπεύθυνος δεν σημαίνει μόνον ότι εκπληρώνει
πλήρως τις νομικές υποχρεώσεις του, αλλά και ότι υπερβαίνει τα όρια της τήρησης
του νόμου επενδύοντας “περισσότερο” στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον
και στις σχέσεις του με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η πείρα από τις επενδύσεις στις
περιβαλλοντικά υπεύθυνες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρακτικές δείχνει ότι η
υπέρβαση της τήρησης του νόμου μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα μιας
επιχείρησης. Η υπέρβαση των ορίων των βασικών νομικών υποχρεώσεων στον
κοινωνικό τομέα, π.χ. επαγγελματική κατάρτιση, συνθήκες εργασίας, σχέσεις
διοίκησης-υπαλλήλων,
μπορεί επίσης να έχει άμεσο αντίκτυπο στην
παραγωγικότητα και την ποιότητα της παραγωγής. Ανοίγει το δρόμο για τη
διαχείριση της αλλαγής και το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη
βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα.

22.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη δεν πρέπει ωστόσο να θεωρηθεί υποκατάστατο των
κανονιστικών ρυθμίσεων ή της νομοθεσίας όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα ή
τα περιβαλλοντικά πρότυπα, συμπεριλαμβάνοντας την ανάπτυξη νέας κατάλληλης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οα εκδώσει ανακοίνωση σχετικά με την προώθηση των βασικών προτύπων
εργασίας και τη βελτίωση της κοινωνικής διακυβέρνησης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης.
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νομοθεσίας. Σε χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις, οι προσπάθειες
πρέπει να επικεντρωθούν στη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού ή νομοθετικού
πλαισίου για τον καθορισμό ενιαίας βάσης πάνω στην οποία μπορούν να
αναπτυχθούν οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές.
23.

Παρ’ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μέχρι σήμερα προωθείται κυρίως από
ορισμένες μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, είναι σημαντική για όλα τα είδη εταιρειών
και όλους τους κλάδους δραστηριοτήτων, από τις ΜΜΕ έως τις πολυεθνικές
εταιρείες.
Έχει
ζωτική
σημασία
να
εφαρμοστεί
και
στις
ΜΜΕ,
συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών και ατομικών εταιρειών, δεδομένου ότι
αυτές συμβάλλουν στο μέγιστο στην οικονομία και την απασχόληση. Παρ’ότι
πολλές ΜΜΕ έχουν ήδη αναλάβει τις κοινωνικές τους ευθύνες, ειδικότερα μέσω της
ανάμιξής τους στα θέματα της κοινότητας, η περαιτέρω αύξηση της
ευαισθητοποίησης και η υποστήριξη για τη διάδοση των ορθών πρακτικών μπορούν
να βοηθήσουν την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεταξύ τους. Οι
εργατικοί συνεταιρισμοί και τα συστήματα συμμετοχής, καθώς και άλλες
επιχειρήσεις με τη μορφή συνεταιρισμών, φορέων αλληλασφάλισης και ενώσεων,
ενσωματώνουν στη δομή τους τα ενδιαφέροντα άλλων παραγόντων και
αναλαμβάνουν αυτόματα τις κοινωνικές ευθύνες τους και τις ευθύνες απέναντι στον
πολίτη.

24.

Ορισμένες εταιρείες με καλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό μητρώο αναφέρουν ότι
αυτές οι δραστηριότητες μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες επιδόσεις και να
παράγουν περισσότερα κέρδη και ανάπτυξη. Για πολλές εταιρίες είναι μια νέα
δραστηριότητα και δεν έχει γίνει ακόμα η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση. Οι
οικονομικές συνέπειες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διακρίνονται σε άμεσες και
έμμεσες. Τα θετικά άμεσα αποτελέσματα ενδέχεται για παράδειγμα να προκύπτουν
από ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο συνεπάγεται ένα πιο αφοσιωμένο
και παραγωγικό εργατικό δυναμικό ή από την αποτελεσματική χρήση των φυσικών
πόρων. Επιπλέον, τα έμμεσα αποτελέσματα απορρέουν από την αυξανόμενη
προσοχή των καταναλωτών και των επενδυτών που θα αυξήσει τις ευκαιρίες τους
στις αγορές. Αντίστροφα, η κριτική των επιχειρηματικών πρακτικών μπορεί μερικές
φορές να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη φήμη μιας εταιρείας. Αυτό μπορεί να
επηρεάσει τα βασικά στοιχεία του ενεργητικού μιας εταιρείας, όπως τις εμπορικές
μάρκες και την εικόνα της.

25.

Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα προσφεύγουν όλο και περισσότερο σε καταλόγους
κοινωνικών και περιβαλλονηκών επιδόσεων προκειμένου να αξιολογήσουν τους
κινδύνους δανεισμού και τις επενδύσεις σε εταιρείες. Παρόμοια, η αναγνώριση μιας
εταιρείας ως κοινωνικά υπεύθυνης, π.χ. μέσω της εγγραφής της σε χρηματιστηριακό
δείκτη δεοντολογικών αρχών, μπορεί να αυξήσει την αξιολογική κατάταξή της και
συνεπώς επιφέρει απτά οικονομικά οφέλη.
Οι κοινωνικοί δείκτες του χρηματιστηρίου είναι χρήσιμα σημεία αναφοράς γιατί δείχνουν τη
θετική επίδραση που έχει η λεπτομερής ανάλυση των χρηματοοικονομικών επιδόσεων με
κοινωνικά κριτήρια : ο κοινωνικός δείκτης Domini 400 (DSI) ξεπέρασε κατά 1% και πάνω το
δείκτη S&P 500 με βάση τη συνολική απόδοση σε ετήσια βάση και λαμβάνοντας υπόψη την
προσαρμογή ανάλογα με τον κίνδυνο από την έναρξη λειτουργίας του το Μάιο του 1990, ενώ
ο Dow Jones Sustainable Index έχει σημειώσει αύξηση κατά 180% από το 1993 συγκριτικά με
125% για τον Dow Jones Global Index την ίδια περίοδο.
Η επακριβής αξιολόγηση των στοιχείων που καθορίζουν την οικονομική αποδοτικότητα μιας
κοινωνικά υπεύθυνης εταιρείας είναι δύσκολη. Έρευνες (περιοδικό Industry Week, 15
Ιανουάριου 2001) έδειξαν ότι περίπου το ένα ήμισυ των επιδόσεων άνω του μέσου όρου που
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σημειώνουν οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες μπορούν να αποδοθούν στην κοινωνική ευθύνη
τους, ενώ το άλλο ήμισυ μπορεί να εξηγηθεί ως επιδόσεις του κλάδου τους. Αναμένεται από
τις κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες να παρακάνουν οικονομικά οφέλη άνω του μέσου όρου,
εφόσον η ικανότητα μιας εταιρείας να αντιμετωπίζει επιτυχώς περιβαλλοντικά και κοινωνικά
θέματα μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο μέτρο διαχειριστικής ποιότητας.

26.

Είναι αναγκαία η καλύτερη γνώση καθώς και οι περαιτέρω μελέτες για τον
αντίκτυπο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις επιδόσεις των εταιριών. Αυτό θα
μπορούσε να αποτελέσει ένα πεδίο για περαιτέρω έρευνα μεταξύ εταιριών,
δημοσίων αρχών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αυτές οι προσπάθειες θα μπορούσαν
να υποστηριχθούν από τα προγράμματα-πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική
ανάπτυξη.

2.1.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η εσωτερική διάσταση

27.

Σε μια εταιρία, οι κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αφορούν κυρίως τους υπαλλήλους
και συνδέονται με θέματα όπως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η υγεία και η
ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες
πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόμο για τη διαχείριση της
αλλαγής και το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη
ανταγωνιστικότητα.

2.1.1.

Διαχείριση του ανθρώπινου όυνα/.ιικού

28.

Σήμερα μία από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και
η συγκράτηση εξειδικευμένου εργατικού προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, τα σχετικά
μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη διά βίου μάθηση, την παραχώρηση
αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζομένους, την καλύτερη ενημέρωση σε όλη
την επιχείρηση, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ εργασίας, οικογένειας και
ελεύθερου χρόνου, τη μεγαλύτερη ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού, την ίση
αμοιβή και τις προοπτικές σταδιοδρομίας για τις γυναίκες, τον καταμερισμό των
κερδών και τα συστήματα παροχής μεριδίων του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και
τον προβληματισμό σχετικά με την απασχολησιμότητα και την εξασφάλιση της
εργασίας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός εποπτεία και διαχείριση των
υπαλλήλων που απουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπηρίας ή
τραυματισμού έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των δαπανών.

29.

Οι υπεύθυνες πρακτικές πρόσληψης, ιδιαίτερα με την εφαρμογή της αρχής των μη
διακρίσεων, πιθανότατα θα διευκολύνουν να προσλαμβάνονται άτομα από εθνικές
μειονότητες, μεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόμενοι, γυναίκες, μακροχρόνια άνεργοι και
μειονεκτούντα άτομα. Τέτοιες πρακτικές είναι ουσιαστικής σημασίας για την
επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση που
αφορούν τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και την
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

30.

Σε σχέση με τη διά βίου μάθηση, οι εταιρείες θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο σε
διάφορα επίπεδα: θα συμβάλουν στον καλύτερο καθορισμό των αναγκών σε
επαγγελματική κατάρτιση, μέσω της στενής συνεργασίας με τοπικούς φορείς που
καταρτίζουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης- θα υποστηρίξουν τη
μετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία, δημιουργώντας για παράδειγμα
θέσεις μαθητείας- θα προσδώσουν αξία στη μάθηση, ειδικότερα με την αναγνώριση
προηγούμενων και εμπειρικών γνώσεων (Accreditation of Prior and Experiential
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Learning - APEL)· και θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον όπου θα ενθαρρύνεται η
διά βίου μάθηση για όλους τους υπαλλήλους, ιδιαίτερα εκείνους με τη λιγότερη
μόρφωση, τις λιγότερες δεξιότητες και τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζομένους.
2.1.2.

Υγεία και ασφάλεια στην εργασία

31.

Οι προσεγγίσεις του θέματος της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία
παραδοσιακά έγκεινται σε νομοθετικά και εκτελεστικά μέτρα. Ωστόσο, λόγω της
τάσης να ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προμηθευτές, οι εταιρείες
εξαρτώνται όλο και περισσότερο από τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο θέμα
της υγείας και της ασφάλειας και ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται στους ίδιους
τους χώρους των εν λόγω εταιρειών3.

32.

Οι εταιρείες, οι κυβερνήσεις και οι κλαδικές οργανώσεις εξετάζουν όλο και
περισσότερο επιπλέον τρόπους για την προώθηση της υγείας και της ασφάλειας,
χρησιμοποιώντας αυτές τις δύο παραμέτρους ως κριτήρια κατά την προμήθεια
προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες εταιρείες και ως στοιχείο προώθησης των
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους. Αυτά τα εθελοντικά συστήματα μπορούν να
θεωρηθούν συμπληρωματικά προς τις δραστηριότητες νομοθεσίας και ελέγχου από
τις δημόσιες αρχές, εφόσον και εκείνες αποσκοπούν στο να προωθήσουν μία παιδεία
πρόληψης, δηλαδή υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

33.

Καθώς αυξάνει η προσοχή που δίνεται στις επιδόσεις όσον αφορά την υγεία και την
ασφάλεια στην εργασία αλλά και στα θετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων και των
υπηρεσιών, σημειώνεται επίσης αυξανόμενη ζήτηση τόσο για τη μέτρηση, την
τεκμηρίωση και την ανακοίνωση αυτών των θετικών χαρακτηριστικών στο υλικό
διαφημιστικής προώθησης. Τα κριτήρια που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια
στην εργασία περιλαμβάνονται σε διάφορους βαθμούς στα υπάρχοντα συστήματα
πιστοποίησης και επισήμανσης για τα προϊόντα και τον εξοπλισμό. Έχουν επίσης
ξεκινήσει τα σχέδια πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης και των εργολάβων,
με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.
Το σουηδικό σύστημα επισήμανσής TCP Labelling Scheme για γραφειακό εξοπλισμό
αποτελεί ένα εθελοντικό σήμα που αποβλέπει στο να ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να
σχεδιάζουν γραφειακό εξοπλισμό πιο ασφαλή όσον αφορά την εργασία και το περιβάλλον.
Επίσης αποβλέπει στο να βοηθήσει τους αγοραστές να επιλέξουν εξοπλισμό λιγότερο
προβληματικό για τους χρήστες και το εξωτερικό περιβάλλον και να παράσχει στους
αγοραστές και στον πωλητή ένα σαφώς καθορισμένο σήμα, εξοικονομώντας έτσι χρόνο,
εργασία και κόστος κατά την διαδικασία αγοράς.

34.

Επιπλέον, η τάση των εταιρειών και των οργανώσεων να περιλαμβάνουν κριτήρια
που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία στο σύστημα προμηθειών
τους, υποστήριξε την ανάπτυξη γενικών συστημάτων προμήθειας που βασίζονται σε
ομοιόμορφες απαιτήσεις όσον αφορά τα συστήματα κατάρτισης η διαχείρισης που
εφαρμόζουν οι εργολάβοι στο θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Το
γεγονός αυτό καθιστά δυνατή την “πιστοποίηση” ή την αρχική έγκριση των
εργολάβων από ένα τρίτο μέρος, καθώς και την επίβλεψη της συνεχούς βελτίωσης
του συστήματος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες: Ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία
(http://agency.osha.eu.int/publications/factsheets/factsl Μ)
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Ο ολλανδικός κατάλογος ελέγχου των εργολάβων σε θέματα ασφάλειας (SCC) αποσκοπεί στο
να αξιολογήσει και να πιστοποιήσει τα συστήματα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας
στην εργασία των εργοληπτικών εταιρειών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην
πετροχημική και τη χημική βιομηχανία.
Το σύστημα προμηθειών ΙΚΑ της Δανίας παρέχει κατευθυντήριες γραμμές με τις οποίες
καθορίζονται οι απαιτήσεις στους διαγωνισμούς προσφορών για εταιρείες καθαρισμού.

2.1.3.

Προσαρμογή στην αλλαγή

35.

Η ευρύτατα διαδεδομένη αναδιάρθρωση που συντελείται στην Ευρώπη προκαλεί την
ανησυχία όλων των υπαλλήλων και άλλων ενδιαφερομένων μερών, δεδομένου ότι το
κλείσιμο ενός εργοστασίου ή οι σημαντικές περικοπές στο προσωπικό του ενδέχεται
να επιφέρουν οικονομική, κοινωνική ή πολιτική κρίση σε μία κοινότητα. Λίγες
εταιρείες δεν υποκύπτουν στην ανάγκη για αναδιάρθρωση, συχνά μέσω της μείωσης
του προσωπικού, ενώ το 2000 ήταν το έτος με τις περισσότερες συγχωνεύσεις και
εξαγορές από οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία. Σύμφωνα με μια μελέτη, λιγότερο
από μια στις τέσσερις δραστηριότητες αναδιάρθρωσης επιτυγχάνουν τους σκοπούς
τους (μείωση του κόστους, αύξηση της παραγωγικότητας και βελτίωση της
ποιότητας και της εξυπηρέτησης των πελατών), εφόσον συχνά διεξάγονται με τρόπο
που κλονίζει τα κίνητρα, την πίστη, τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα
των υπαλλήλων.

36.

Η αναδιάρθρωση με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο σημαίνει ότι εξισορροπούνται και
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων εκείνων που θίγονται από
τις αλλαγές και τις αποφάσεις. Στην πράξη, η διαδικασία συχνά είναι τόσο
σημαντική όσο και η ουσία για την επιτυχία της αναδιάρθρωσης. Ειδικότερα, αυτό
συνεπάγεται τη συμμετοχή και την ανάμιξη όλων των ενδιαφερομένων μέσω της
ανοικτής ενημέρωσης και των διαβουλεύσεων. Επιπλέον, η αναδιάρθρωση πρέπει να
προετοιμαστεί καλά, με τον προσδιορισμό των σημαντικότερων κινδύνων, τον
υπολογισμό του συνολικού κόστους, άμεσου και έμμεσου, που συνδέεται με
εναλλακτικές στρατηγικές και πολιτικές, και τέλος με την αξιολόγηση όλων των
εναλλακτικών λύσεων που ενδεχομένως θα μειώσουν την ανάγκη για απολύσεις.

37.

Η πείρα από τις κυριότερες αναδιαρθρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην
Ευρώπη στις βιομηχανίες του χάλυβα, του άνθρακα και των ναυπηγείων, έδειξε ότι η
επιτυχημένη αναδιάρθρωση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα μέσω κοινών
προσπαθειών στις οποίες συμμετέχουν οι δημόσιες αρχές και οι εκπρόσωποι των
εταιρειών και των εργαζομένων. Η διαδικασία αυτή επιδιώκει να διαφυλάξει τα
δικαιώματα των εργαζομένων και να τους δώσει τη δυνατότητα να
παρακολουθήσουν, όταν αυτό χρειάζεται, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης,
να εκσυγχρονιστούν τα εργαλεία και οι διαδικασίες παραγωγής έτσι ώστε να
αναπτυχθούν οι επιτόπιες δραστηριότητες, να κινητοποιηθεί δημόσια και ιδιωτική
χρηματοδότηση και να οριστούν διαδικασίες για ενημέρωση, διάλογο, συνεργασία
και συμπράξεις. Οι εταιρείες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους
αναλογεί προκειμένου να εξασφαλίσουν την απασχολησιμότητα του προσωπικού
τους.

38.

Υποστηρίζοντας την τοπική ανάπτυξη και τις ενεργούς στρατηγικές για την αγορά
εργασίας μέσω της συμμετοχής σε τοπικές συμπράξεις απασχόλησης ή/και
κοινωνικής ένταξης, οι εταιρείες μπορούν να μειώσουν τον κοινωνικό και τοπικό
αντίκτυπο των αναδιαρθρώσεων μεγάλης κλίμακας.
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ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και στη βιομηχανική και οικονομική πολιτική.
(http://www.wbcsd.ch/eurint/eeei.htm)

2.2.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη: η εξωτερική διάσταση

42.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη επεκτείνεται πέρα από την εταιρία στην τοπική
κοινότητα και αφορά ένα ευρυ σύνολο ενδιαφερομένων μερών οι οποίοι είναι όχι
μόνο οι εργαζόμενοι και οι μέτοχοι αλλά και οι επιχειρηματικοί εταίροι, οι
προμηθευτές, οι πελάτες, οι δημόσιες αρχές και οι ΜΚΟ που εκπροσωπούν τις
τοπικές κοινότητες ή ασχολούνται με το περιβάλλον. Σε έναν κόσμο πολυεθνικών
επενδύσεων και παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, η εταιρική κοινωνική ευθύνη
πρέπει να επεκταθεί πέρα απο τα σύνορα της Ευρώπης. Η ταχεία παγκοσμιοποίηση
έχει ενθαρρύνει τη συζήτηση του ρόλου και την ανάπτυξη της παγκόσμιας
διακυβέρνησης. Επίσης η ανάπτυξη εθελοντικών πρακτικών εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβάλει σε αυτό.

2.2.1.

Τοπικές κοινότητες

43.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αφορά επίσης την ένταξη των εταιρειών στο τοπικό
περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον υπόλοιπο κόσμο. Οι
εταιρείες συνεισφέρουν στις κοινότητές τους παρέχοντας θέσεις εργασίας, μισθούς,
κοινωνικές παροχές καθώς και φόρους. Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες
εξαρτώνται από την υγεία, τη σταθερότητα και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα
στις οποίες λειτουργούν. Για παράδειγμα, προσλαμβάνουν την πλειονότητα των
υπαλλήλων τους από τις τοπικές αγορές εργασίας και συνεπώς έχουν άμεσο
συμφέρον να είναι διαθέσιμες οι δεξιότητες που χρειάζονται επί τόπου. Ειδικότερα
οι ΜΜΕ συχνά αντλούν την πελατεία τους από την περιοχή όπου βρίσκονται. Η
φήμη μιας εταιρείας στον τόπο εγκατάστασής της, η εικόνα της ως εργοδότη και ως
παραγωγού αλλά και ως παράγοντα στην τοπική σκηνή, σίγουρα επηρεάζουν την
ανταγωνιστικότητά της.

44.

Υπάρχει επίσης αλληλεπίδραση μεταξύ εταιρειών και του τοπικού φυσικού
περιβάλλοντος τους. Ορισμένες βασίζονται σε ένα καθαρό περιβάλλον για την
παραγωγή τους η την προσφορά των υπηρεσιών τους - καθαρός αέρας, καθαρά
ύδατα ή δρόμοι χωρίς κίνηση. Μπορεί επίσης να υπάρχει σχέση μεταξύ του τοπικού
φυσικού περιβάλλοντος και της ικανότητας των επιχειρήσεων να προσελκύουν
εργαζομένους στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Από την άλλη πλευρά,
οι επιχειρήσεις μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνες για ορισμένες ρυπογόνες
δραστηριότητες: θόρυβός, φως, μόλυνση των υδάτων, εκπομπές αερίων, ρύπανση
του εδάφους και περιβαλλοντικά προβλήματα που συνδέονται με τις μεταφορές και
τη διάθεση αποβλήτων. Οι εταιρίες που είναι οι πιο ευαισθητοποιημένες για το
περιβάλλον συμμετέχουν συνεπώς με δύο τρόπους στην περιβαλλοντική εκπαίδευση
της κοινότητας.

45.

Πολλές εταιρείες συμμετέχοντας στα κοινοτικά προβλήματα, ιδίως με την παροχή
επιπλέον θέσεων επαγγελματικής κατάρτισης, την υποστήριξη φιλανθρωπικών
εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόσληψη κοινωνικά
αποκλεισμένων ατόμων, τη δημιουργία υποδομών παιδικής φύλαξης και μέριμνας
για τους υπαλλήλους τους, τις συμπράξεις με τις κοινότητες, τη χρηματοδότηση
τοπικών αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων ή με δωρεές σε φιλανθρωπικές
δραστηριότητες.
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46.

Η ανάπτυξη θετικών σχέσεων με την τοπική κοινότητα και συνεπώς η συσσώρευση
κοινωνικού κεφαλαίου σχετίζεται ιδιαίτερα με τις μη τοπικές εταιρίες. Οι
πολυεθνικές εταιρίες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτές τις σχέσεις για να
υποστηρίξουν την ένταξη των θυγατρικών τους στις διάφορες αγορές στις οποίες
είναι παρούσες. Η οικειότητα των εταιριών με τους τοπικούς φορείς, τις παραδόσεις
και τα πλεονεκτήματα του τοπικού περιβάλλοντος αποτελεί κεφάλαιο από το οποίο
μπορούν να ωφεληθούν.
Τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν ιδιαίτερο ρόλο στην κοινότητα,
μέσω των άμεσων επενδύσεων σε σχέδια που ωφελούν συγκεκριμένες κοινότητες ή
περιφέρειες ιδίως σε οικονομικά μειονεκτούσες περιοχές. Αυτές οι επενδύσεις συνήθως έχουν
τη μορφή δανείων για στεγαστικά σχέδια χαμηλού κόστους ή καταθέσεων σε τράπεζες
κοινοτικής ανάπτυξης, είτε με τα επιτόκια της αγοράς είτε με χαμηλότερα επιτόκια.
Ομοίως αναγνωρίζοντας ότι η πρόσβαση σε προσιτές για όλους τιμές σε υπηρεσίες γενικού
οικονομικού ενδιαφέροντος είναι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μοντέλου της κοινωνίας
ορισμένες εταιρίες προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια τέτοια πρόσβαση στο πλαίσιο της
κοινωνικής τους ευθύνης όταν δεν την εγγυάται η νομοθεσία, π.χ. όσον αφορά τις βασικές
τραπεζικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ΕΣΣ) και το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων γενικού οικονομικού
συμφέροντος έκαναν μια κοινή πρόταση για έναν χάρτη υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος τον
Ιούνιο του 2000.

2.2.2.

Επιχειρηματικοί εταίροι, προμηθευτές και καταναλωτές

47.

Μέσα από τη στενή συνεργασία με επιχειρηματικούς εταίρους, οι εταιρείες μπορούν
να μειώσουν την πολυπλοκότητα και τις δαπάνες και να αυξήσουν την ποιότητα. Η
επιλογή των προμηθευτών δεν γίνεται πάντα αποκλειστικά μέσα από διαγωνισμούς
προσφορών. Το ίδιο σημαντικές είναι οι σχέσεις με εταίρους της συμμαχίας της
κοινής επιχείρησης και με δικαιοδόχους. Μακροπρόθεσμα η οικοδόμηση σχέσεων
ενδέχεται να οδηγήσει σε δίκαιες τιμές, όρους και προσδοκίες καθώς και ποιότητα
και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση. Ωστόσο, όταν υιοθετούν κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές όλες οι εταιρείες πρέπει να τηρούν τους
σχετικούς κανόνες της κοινοτικής και της εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

48.

Οι μεγάλες εταιρείες είναι παράλληλα επιχειρηματικοί εταίροι των μικρότερων
εταιρειών, είτε ως πελάτες, προμηθευτές, υπεργολάβοι ή ανταγωνιστές. Οι εταιρείες
πρέπει να γνωρίζουν ότι η κοινωνικές τους επιδόσεις μπορούν να επηρεαστούν ως
αποτέλεσμα των πρακτικών των εταίρων και των προμηθευτών τους σε όλη την
αλυσίδα εφοδιασμού. Το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης δεν θα περιοριστεί στην ίδια την εταιρία αλλά θα επηρεάσει και τους
οικονομικούς εταίρους της. Αυτό συμβαίνει ιδίως στις μεγάλες εταιρίες που έχουν
αναθέσει εξωτερικά ένα μέρος της παραγωγής ή των υπηρεσιών τους και συνεπώς
ενδέχεται να έχουν αποκτήσει πρόσθετη εταιρική κοινωνική ευθύνη όσον αφορά
τους προμηθευτές και το προσωπικό τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικές φορές η
οικονομική ευημερία αυτών των προμηθευτών εξαρτάται κυρίως ή ολικώς από μια
μεγάλη εταιρία.

49.

Ορισμένες μεγάλες εταιρίες επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη προωθώντας
επιχειρησιακές πρωτοβουλίες στην περιοχή στην οποία έχουν εγκατασταθεί.
Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών περιλαμβάνουν σχέδια καθοδήγησης και
επίβλεψης που παρέχονται από τις μεγάλες εταιρείες στις νέες εταιρείες και τις
τοπικές ΜΜΕ ή παροχή βοήθειας σε μικρότερες εταιρίες για την υποβολή εκθέσεων
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κοινωνικού περιεχομένου και για τη διάδοση των δραστηριοτήτων τους που
αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη.
50.

Οι επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου αποτελούν έναν ακόμα τρόπο για να
διευκολύνουν οι μεγάλες εταιρίες την ανάπτυξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Με
τις επενδύσεις εταιρικού κεφαλαίου η μεγάλη επιχείρηση αποκτά ένα μικρό μερίδιο
από μια πολλά υποσχόμενη νέα εταιρία και προωθεί την ανάπτυξή της. Αυτό το
γεγονός προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα και στους δύο εταίρους,
συμπεριλαμβάνοντας την καλύτερη κατανόηση των νεωτεριστικών εξελίξεων για τη
μεγάλη εταιρία και την ευκολότερη πρόσβαση της μικρότερης εταιρίας στους
χρηματοοικονομικούς πόρους και στην αγορά.

51.

Ως μέρος της κοινωνικής τους ευθύνης, ζητείται από τις εταιρείες να παρέχουν
προϊόντα και υπηρεσίες που οι καταναλωτές χρειάζονται και επιθυμούν με τρόπο
αποτελεσματικό, δεοντολογικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Οι εταιρείες που
οικοδομούν σχέσεις διάρκειας με τους πελάτες, εστιάζοντας όλη την οργάνωσή τους
στην κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών και παρέχοντάς τους
ανώτερη ποιότητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση, αναμένεται ότι θα είναι
πιο προσοδοφόρες. Η εφαρμογή της αρχής του σχεδιασμού για όλους (δηλαδή ο
σχεδιασμός των προϊόντων και των υπηρεσιών έτσι ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
από
όσο
το
δυνατόν
περισσότερους
ανθρώπους,
συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών με μειονεξίες) είναι ένα σημαντικό
παράδειγμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

2.2.3.

Α νθρώπινα δικαιώματα

52.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ενέχει έντονη διάσταση των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, ιδιαίτερα όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες και τις παγκόσμιες
αλυσίδες εφοδιασμού. Αυτό αναγνωρίζεται στα διεθνή μέσα όπως η τριμερής
δήλωση για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική πολιτική) της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (the Tripartite Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises and Social Policy) και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις
πολυεθνικές εταιρείες (OECD Guidelines for Multinational Enterprises) του ΟΟΣΑ.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα, το οποίο θέτει
πολιτικά, νομικά και ηθικά διλήμματα. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν προκλήσεις,
στις οποίες περιλαμβάνονται ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους προσδιορισμού
των τομέων ευθύνης τους σε αντιδιαστολή με εκείνους των κυβερνήσεων, σχετικά
με την εξασφάλιση ότι οι επιχειρηματικοί εταίροι τους συμμορφώνονται με τις
βασικές αξίες τους και τους τρόπους προσέγγισης κρατών με ευρείες παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την υποχρέωση, στο
πλαίσιο της πολιτικής για τη συνεργασία, να εξασφαλίζει την τήρηση των κανόνων
εργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό των δικαιωμάτων του
ανθρώπου. Αντιμετωπίζει επίσης την πρόκληση να εξασφαλίσει πλήρη συνοχή
μεταξύ της αναπτυξιακής και της εμπορικής πολιτικής της καθώς και της
στρατηγικής ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες ιδίως μέσω
της προώθησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων.

53.

Μια βασική καινοτομία της συμφωνίας του Κοτονού είναι η αναγνώριση ότι η
καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα "ουσιαστικό στοιχείο" και μια ρητή αναφορά
στη διαφθορά ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό πρόβλημα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί. Σοβαρές περιπτώσεις διαφθοράς "συμπεριλαμβάνοντας δωροδοκίες
που οδηγούν σε τέτοια διαφθορά" μπορούν να θεωρηθούν ως λόγοι για τη διακοπή
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της συνεργασίας. Αυτή η συμπερίληψη της ρήτρας διαφθοράς στη συμφωνία
στοχεύει όχι μόνο να δώσει ένα σαφές μήνυμα σε όσους λαμβάνουν βοήθεια, αλλά
και να προωθήσει δραστηριότητες των ευρωπαιων επενδυτών και άλλων φορέων
που χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Η ΕΕ και η ΑΚΕ συμφώνησαν σε
μια ειδική διαδικασία για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων διαφθοράς
(Άρθρ. 9).
54.

Ύστερα από αυξανόμενη πίεση των ΜΚΟ και των ομάδων των καταναλωτών, οι
εταιρείες και οι κλάδοι υιοθετούν όλο και περισσότερο κώδικες συμπεριφοράς που
καλύπτουν τις εργασιακές συνθήκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις
περιβαλλοντικές πτυχές, ειδικότερα όσον αφορά τους υπεργολάβους και τους
προμηθευτές τους. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, ιδίως για να βελτιώσουν
την εταιρική εικόνα τους και να μειώσουν τους κινδύνους αρνητικών αντιδράσεων
από τους καταναλωτές. Ωστόσο οι κώδικες συμπεριφοράς δεν αποτελούν
εναλλακτική λύση στους εθνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και
δεσμευτικούς κανόνες: οι δεσμευτικοί κανόνες εξασφαλίζουν τα ελάχιστα πρότυπα
που ισχύουν για όλους, ενώ οι κώδικες συμπεριφοράς και άλλες εθελοντικές
πρωτοβουλίες μπορούν μόνον να τα συμπληρώσουν και να προωθήσουν υψηλότερα
πρότυπα για όσους τα υιοθετούν.
Η Συνομοσπονδία Βιομηχανιών της Δανίας έχει υιοθετήσει σειρά κατευθυντήριων γραμμών
για τα ανθρώπινα δικαιώματα που απευθύνονται στη βιομηχανία, καλώντας τις εταιρείες να
τηρήσουν το ίδιο επίπεδο κοινωνικής ευθύνης στη νέα χώρα εγκατάστασής τους, όπως εκείνο
που εφαρμόζουν στη χώρα προέλευσής τους.
Ένας αυξανόμενος αριθμός πολυεθνικών έχει δεσμευΟεί ρητά να περιλάβει τα ανθρώπινα
δικαιώματα στους κώδικες συμπεριφοράς του, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός εμπόρων
λιανικής στην Ευρώπη απαιτεί προδιαγραφές παραγωγής με δεοντολογικά κριτήρια των
αγαθών που εισάγει. Το 1998, η οργάνωση Eurocommerce εξέδωσε σύσταση σχετικά με τους
κοινωνικούς όρους των αγορών, η οποία καλύπτει την παιδική και την καταναγκαστική
εργασία καθώς και την εργασία των φυλακισμένων.
Υπάρχουν επίσης διάφορα παραδείγματα κωδίκων δεοντολογίας που έχουν υπογραφεί από
τους κοινωνικούς εταίρους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και ειδικότερα στους τομείς της
υφαντουργίαν τικ ένδυσης και του εμπορίου, γεγονός το οποίο χαιρετίζει η Επιτροπή.

55.

Αναγνωρίζεται επίσης όλο και περισσότερο ότι ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων
μιας εταιρίας στα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζομένων και στις τοπικές
κοινότητες ξεπερνά το πεδίο των εργατικών δικαιωμάτων. Αυτό συμβαίνει για
παράδειγμα σε επισφαλείς καταστάσεις όπου οι εταιρίες συνεργάζονται με κρατικές
δυνάμεις ασφαλείας που έχουν βεβαρημένο ιστορικό στις παραβιάσεις των
δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Η κυβέρνηση του ΗΒ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ όρισαν μια ομάδα εργασίας στην οποία
συμμετέχουν οι μεγάλοι όμιλοι εταιριών στον τομέα του πετρελαίου, του αερίου και της
εξόρυξης, καθώς και ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το αποτέλεσμα ήταν να εγκριΟούν
το Δεκέμβριο του 2000 οι εθελοντικές αρχές για την ασφάλεια και τα δικαιώματα του
ανθρώπου για εταιρίες στον τομέα της εξόρυξης και της ενέργειας (Voluntary Principles on
Security and Human Rights for companies in the Extractive and Energy Sectors).

56.

Ενώ οι εθελοντικοί κώδικες συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλουν στην προώθηση
διεθνών εργασιακών προτύπων, η αποτελεσματικότητά τους ωστόσο εξαρτάται από
τη σωστή εφαρμογή και την επαλήθευσή τους. Οι κώδικες συμπεριφοράς, ενδέχεται
για παράδειγμα να απευθύνονται σε υπεργολάβους που υποχρεούνται να πληρούν
πολλά και διάφορα κριτήρια. Για παράδειγμα, ένας υπεργολάβος μπορεί να
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δραστηριότητες των εταιριών επιτόπου σε τρίτες χώρες μπορούν να έχουν άμεση
επίδραση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε αυτές τις χώρες.
60.

Η συζήτηση για το ρόλο των εταιρειών για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης
γίνεται όλο και πιο σημαντική στη διεθνή σκηνή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ
έθεσε σε λειτουργία την πρωτοβουλία “Global Compact”, η οποία αποβλέπει στη
σύναψη εταιρικής σχέσης με τις επιχειρήσεις με σκοπό την επίτευξη παγκόσμιων
κοινωνικών και περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις
πολυεθνικές εταιρείες του ΟΟΣΑ προωθούν επίσης τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η
ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα “Δέκα χρόνια μετά τη διάσκεψη του Ρίο Προετοιμασία για την παγκόσμια διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη” (COM
2001/53) περιέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πώς οι επιχειρήσεις
μπορούν να συμβάλουν στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη.

3.

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΘΥΝΗΣ

61.

Αν και οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο την κοινωνική ευθύνη τους,
πολλές από αυτές δεν έχουν υιοθετήσει διαχειριστικές πρακτικές που να την
αντικατοπτρίζουν. Δεδομένου ότι πρέπει να την εντάξουν στην καθημερινή
διαχείρισή τους που εμπλέκει όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, οι υπάλληλοι και τα
διοικητικά στελέχη τους χρειάζονται κατάρτιση και επιμόρφωση προκειμένου να
αποκτήσουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες. Οι πρωτοπόροι εταιρείες
μπορούν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών,
διαδίδοντας τις καλύτερες πρακτικές.

62.

Παρ’ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να αναληφθεί μόνον από τις ίδιες τις
εταιρείες, τα ενδιαφερόμενο μέρη και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές και
οι επενδυτές, μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο για το δικό τους
συμφέρον ή εκ μέρους άλλων ενδιαφερομένων μερών, σε τομείς όπως οι συνθήκες
εργασίας, το περιβάλλον ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ωθώντας τις εταιρείες να
υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Απαιτούν την αποτελεσματική
διαφάνεια όσον αφορά τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών.

3.1.

Ολοκληρωμένη διαχείριση της κοινωνικής ευθύνης

63.

Οι προσεγγίσεις των εταιριών όσον αφορά τις ευθύνες τους και τις σχέσεις τους με
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη ποικίλλουν ανάλογα με τις κλαδικές και τις
πολιτιστικές διαφορές. Στην αρχή οι εταιρείες έχουν την τάση να διατυπώνουν μία
δήλωση αποστολής, έναν κώδικα συμπεριφοράς, ή ένα “πιστεύω” όπου δηλώνουν το
σκοπό και τις βασικές αρχές τους καθώς και τις ευθύνες τους απέναντι στα
ενδιαφερόμενα μέρη με τα οποία συνδιαλέγονται. Αυτές οι αξίες πρέπει στη
συνέχεια να μετατραπούν σε πράξη σε όλη την οργάνωση, από τις στρατηγικές έως
τις καθημερινές αποφάσεις. Αυτό το γεγονός συνεπάγεται πρακτικές όπως την
εισαγωγή μιας κοινωνικά ή περιβαλλοντικά υπεύθυνης διάστασης σε σχέδια και
προϋπολογισμούς και την αξιολόγηση των εταιρικών επιδόσεων στους τομείς
αυτούς, τη σύσταση “κοινοτικών συμβουλευτικών επιτροπών”, τη διεξαγωγή
κοινωνικών ή περιβαλλοντικών ελέγχων και τη δημιουργία συνεχιζόμενων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

64.

Καθώς τα θέματα που αφορούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη γίνονται
αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού στρατηγικού σχεδιασμού και της καθημερινής
επιχειρησιακής λειτουργίας, ζητείται από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να
λάβουν επιχειρησιακές αποφάσεις βάσει επιπλέον κριτηρίων σε σχέση με εκείνα που
παραδοσιακά έχουν καταρτιστεί να αναμένουν. Τα παραδοσιακά πρότυπα
οργανωτικής συμπεριφοράς, στρατηγικής διαχείρισης ακόμα και επιχειρηματικής
δεοντολογίας δεν προσφέρουν πάντα επαρκή προετοιμασία για τη διαχείριση των
εταιρειών σε αυτό το νέο περιβάλλον.

65.

Ως απάντηση στην ανάγκη για την ενσωμάτωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
στην επαγγελματική κατάρτιση των σημερινών διευθυντών και υπαλλήλων και για
την πρόβλεψη των δεξιοτήτων που θα απαιτούνται από τους μελλοντικούς
διευθυντές και υπαλλήλους, τα μαθήματα ή οι διδακτικές ενότητες που αφορούν τις
επιχειρηματικές ηθικές αρχές, εντάσσονται συχνά στα πτυχία εμπορικών και
επιχειρηματικών σπουδών. Ωστόσο τείνουν να καλύπτουν μόνον ένα περιορισμένο
μέρος της έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθυνης.
Η CSR Europe και το Κέντρο της Κοπεγχάγης έχουν ξεκινήσει πρόγραμμα με σκοπό να
φέρουν σε επαφή την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, έτσι ώστε να
εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κατάρτισης του κλάδου των επιχειρήσεων στο
θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο Οα εισαχθούν νέα μαθήματα
σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη και Οα διαφοροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα σε όλα
τα επίπεδα των σπουδών.
(http://www.csreurope.org/csr europe/Activities/programmes/Universities/universities.htm)

3.2.

Υποβολή εκθέσεων και έλεγχος σχετικά με την κοινωνική ευθύνη

66.

Πολλές πολυεθνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να συντάσσουν εκθέσεις κοινωνικής
ευθύνης. Οι εκθέσεις που εξετάζουν ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και
την παιδική εργασία δεν είναι διαδεδομένες, αντίθετα με τις εκθέσεις σε θέματα
περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, οι προσεγγίσεις των εταιρειών στο
θέμα της σύνταξης εκθέσεων είναι τόσο διαφορετικές όσο και οι προσεγγίσεις τους
στο θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Πρέπει να διαμορφωθεί μία γενική
ομοφωνία σχετικά με το είδος των πληροφοριών που πρέπει να ανακοινώνονται, τη
μορφή που θα λάβει η σύνταξη, καθώς και την αξιοπιστία της διαδικασίας
αξιολόγησης και ελέγχου, προκειμένου οι εκθέσεις αυτές να είναι χρήσιμες.

67.

Λίγες εταιρίες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τις πολιτικές και τις επιδόσεις τους
στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και σε θέματα απασχόλησης όπως οι
διαπραγματεύσεις και η αναγνώριση, οι διαβουλεύσεις με το προσωπικό και η
κατάρτισή του, καθώς και η υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου για λογοδοσία.
Το 1998, η ομάδα υψηλού επιπέδου για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
της βιομηχανικής αλλαγής (High Level Group on Economic and Social Implications
of Industrial Change), η οποία συστάθηκε ύστερα από αίτημα του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου, κάλεσε τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 1000
εργαζομένους να δημοσιεύσουν εθελοντικά μία “Έκθεση για τη διαχείριση της
αλλαγής”, δηλαδή μία ετήσια έκθεση για την απασχόληση και τις συνθήκες
εργασίας. Η εν λόγω ομάδα υψηλού επιπέδου συνέστησε η έκθεση να συντάσσεται
αφού ζητηθεί η γνώμη των υπαλλήλων και των εκπροσώπων τους, σύμφωνα με τις
εθνικές καθιερωμένες διαδικασίες. Η ομάδα πρότεινε ένα πλαίσιο, στο οποίο θα
εξετάζονται οι πολιτικές, οι πρακτικές και οι επιδόσεις όσον αφορά την απασχόληση
και τις συνθήκες εργασίας, ειδικότερα η πρόβλεψη των διαρθρωτικών αλλαγών, η
επικοινωνία, η συμμετοχή των εργαζομένων και ο κοινωνικός διάλογος, η
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εκπαίδευση και η κατάρτιση, η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και οι ίσες
ευκαιρίες.
68.

Ακόμα, όπως ανέφερε η ομάδα υψηλού επιπέδου για την αλλαγή, η Επιτροπή στην
Ατζέντα Κοινωνικής Πολιτικής της έχει προτείνει τη δημιουργία ενός κέντρου
παρακολούθησης της βιομηχανικής αλλαγής, ως μέσου για την ανάπτυξη μιας
προορατικής προσέγγισης για την πρόβλεψη και τη διαχείριση της αλλαγής. Το
Ίδρυμα του Δουβλίνου έχει σήμερα περιλάβει αυτή την πρωτοβουλία στο τετραετές
κυλιόμενο πρόγραμμά του, τονίζοντας το ρόλο του για την κατανόηση και την
πρόβλεψη της αλλαγής έτσι ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις, καθώς για
την παροχή βοήθειας στους βασικούς παράγοντες έτσι ώστε να κατανοούν, να
προβλέπουν και να διαχειρίζονται τη βιομηχανική αλλαγή έχοντας στη διάθεση τους
αξιόπιστες και αντικειμενικές πληροφορίες.

69.

Οι δημόσιες πρωτοβουλίες υποστηρίζουν όλο και περισσότερο την ανάπτυξη της
διαδικασίας σύνταξης και υποβολής εκθέσεων σε θέματα κοινωνίας και
περιβάλλοντος.
Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη λογιστική καταχώρηση, την εκτίμηση
και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών πτυχών στους ετήσιους λογαριασμούς και στις
ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών, η οποία εκδόΟηκε στις 30 Μάΐου 2001, αναμένεται ότι 0α
συμβάλει σημαντικά στη συγκέντρωση ουσιαστικών και συγκρίσιμων πληροφοριών όσον
αφορά
τα
περιβαλλοντικά
θέματα
στην
ΕΕ
(http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg en&nu
mdoc=32001 H0453&model guichett)
Στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια αξιολόγηση
του αντίκτυπου της βιωσιμότητας στον προτεινόμενο νέο γύρο διαπραγματεύσεων του ΠΟΕ
και δεσμεύτηκε να αναλάβει την αξιολόγηση του αντίκτυπου της βιωσιμότητας σε άλλες
εμπορικές διαπραγματεύσεις όπως οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΕΕ-Χιλής/Μερκοσούρ.
Ο λεγόμενος “κοινωνικός δείκτης” (Social Index! της Δανίας, είναι ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης, το οποίο σχεδίασε το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων για τη μέτρηση του
βαθμού στον οποίο μία εταιρεία ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ευθύνες της. Λόγω του ότι ο
δείκτης αυτός αποτελείται από μία κλίμακα με διαβαθμίσεις από το 0 έως το 100, είναι εύκολο
να γνωστοποιηθεί στους εργαζομένους και τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη πόσο κοινωνικά
υπεύθυνη είναι η εταιρεία τους.
Το άρθρο 64 του γαλλικού νόμου που αφορά τις νέες οικονομικές ρυθμίσεις, απαιτεί από τις
εταιρείες να λαμβάνουν υπόψη “τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες” των
δραστηριοτήτων τους στην ετιίσια έκθεσή τους. Το κείμενο αυτό Οα ισχύσει για τις εταιρείες
που έχουν εισαχΟεί στην κύρια αγορά αξιών για την έκθεσή τους του 2001 και για τις
υπόλοιπες εταιρείες για την έκθεσή τους του 2002. Το περιεχόμενο των εκθέσεων 0α
καθοριστεί στο διάταγμα εφαρμογής.

70.

Επιπλέον διάφορες οργανώσεις διαμορφώνουν προδιαγραφές για την κοινωνική
λογιστική, την υποβολή εκθέσεων και τους ελέγχους. Αυτές οι προδιαγραφές
ακολουθούν διάφορες προσεγγίσεις: μπορεί να είναι προδιαγραφές διαδικασίας ή
προδιαγραφές επιδόσεων, εθελοντικές ή υποχρεωτικές, ή ακόμα προδιαγραφές όσον
αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα ή, αντίθετα, πολλαπλά ζητήματα. Μόνον ελάχιστες
από αυτές τις προδιαγραφές καλύπτουν το πλήρες φάσμα των θεμάτων της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.

7Ε

Οι σημαντικότερες διεθνείς πρωτοβουλίες εστιάζονται στην παγκοσμιοποίηση των
κοινωνικών προτύπων, τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών και την ανάπτυξη των
εκθέσεων κοινωνικού περιεχομένου, δηλαδή το πρότυπο κοινωνικής ευθύνης Social
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Accountability 8000 και η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
Global Reporting Initiative. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τη
δημιουργία παγκοσμίων προδιαγραφών που να μπορούν να εφαρμοστούν σε
οποιοδήποτε πολιτισμό και σε οποιαδήποτε χώρα, έχει προκαλέσει πολλές διαμάχες.
Συνεπώς, τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα, όπως οι θεμελιώδεις συμβάσεις της
ΔΟΕ που καθορίστηκαν με τη δήλωση του 1998, λόγω της πανανθρώπινης φύσης
τους συνιστούν την καταλληλότερη βάση για τέτοιες πρωτοβουλίες.
Ανταποκρινόμενη στην ποικιλομορφία των κωδίκων δεοντολογίας, η οργάνωση SAI (Social
Accountability International) ανέπτυξε πρότυπο για τις συνθήκες εργασίας και σύστημα για
την ανεξάρτητη επαλήθευσή της συμμόρφωσης των εργοστασίων. Το εν λόγω πρότυπο είναι
το Social Accountability 8000 (SA8000) (http://www.cepaa.orii/introduction.htm). και το
σύστημα επαλήθευσής του αντλεί στοιχεία από καθιερωμένες στρατηγικές των επιχειρήσεων
για την εξασφάλιση της ποιότητας (όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται για το ISO 9000) ενώ
παράλληλα προσθέτει άλλα, τα οποία έχουν προσδιορίσει οι διεθνείς εμπειρογνώμονες σε
θέματα δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ουσιαστικής σημασίας για τον κοινωνικό έλεγχο.
Όσον αφορά το περιβάλλον, η πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο
(Global Reporting Initiative) θεωρείται σήμερα ως βέλτιστη πρακτική. Οι κατευθυντήριες
γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα επιτρέπει μια σύγκριση μεταξύ
των εταιριών. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης φιλόδοξες κατευθυντήριες γραμμές για την
υποβολή κοινωνικών εκθέσεων. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη αναφέρει ότι "Όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, [ΐε προσωπικό άνω
των 500 ατόμων, καλούνται να δημοσιεύσουν ένα “τριπλό αποτέλεσμα ” στις ετήσιες εκθέσεις
τους προς τους μετόχους το οποίο να μετρά τις επιδόσεις τους με βάση οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια ".

72.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να δοθούν εργαλεία και να παρασχεθεί καθοδήγηση σε
πολύ περισσότερες εταιρείες, και ειδικότερα στις μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, που να τους επιτρέπουν να συντάσσουν εκθέσεις με τρόπο
αποτελεσματικό σχετικά με τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις επιδόσεις τους στο
θέμα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Οι μεγάλες πρωτοπόροι εταιρείες μπορούν,
προσφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη τους και τις δεξιότητές τους σε θέματα
ανάπτυξης ικανοτήτων, να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ σε αυτόν τον τομέα.

73.

Η επαλήθευση από ανεξάρτητα τρίτα μέρη των πληροφοριών που δημοσιεύονται
στις εκθέσεις κοινωνικής ευθύνης είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να
αποφεύγεται η κριτική σύμφωνα με την οποία οι εκθέσεις είναι δημόσιες σχέσεις
άνευ ουσίας. Πράγματι, πολλές εταιρείες έχουν ήδη αρχίσει να παρέχουν τέτοιες
υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να ακολουθούν συμφωνημένα πρότυπα. Η
συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των ΜΚΟ θα βοηθούσε επίσης να
βελτιωθεί η ποιότητα της επαλήθευσης.

3.3.

Ποιότητα στην εργασία

74.

Οι υπάλληλοι αποτελούν βασικό παράγοντα μιας εταιρείας. Επιπλέον η εφαρμογή
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης χρειάζεται τη δέσμευση της ανώτατων στελεχών,
αλλά και έναν νεωτεριστικό τρόπο σκέψης και συνεπώς νέες δεξιότητες και
μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους σε έναν
διάλογο διπλής κατεύθυνσης που μπορεί να αποτελέσει τη δομή για μόνιμη παροχή
πληροφοριών και προσαρμογή. Ο κοινωνικός διάλογος με τους εκπροσώπους των
εργαζομένων, ο οποίος είναι ο βασικός μηχανισμός καθορισμού των σχέσεων
μεταξύ μιας εταιρείας και των εργαζομένων της, διαδραματίζει συνεπώς σημαντικό
ρόλο στην ευρύτερη υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών.
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75.

Επιπλέον επειδή τα θέματα που συνδέονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη
καλύπτουν ευρύ φάσμα και επηρεάζουν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες μιας
εταιρείας, πρέπει να ζητείται συχνά η γνώμη των εκπρόσωπων των εργαζομένων
σχετικά με τις πολιτικές, τα σχέδια και τα μέτρα, όπως προτείνεται στο σχέδιο
οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημέρωσης και
διαβούλευσης με τους εργαζομένους μέσα στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα
(COM(98)612). Επιπλέον πρέπει να διευρυνθεί ο κοινωνικός διάλογος έτσι ώστε να
καλύπτει θέματα και εργαλεία για τη βελτίωση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων των εταιρειών, π.χ. μέσω της αύξησης της
ευαισθητοποιησης μεταξύ της διοίκησης και των εργαζομένων, μέσω προγραμμάτων
επαγγελματικής κατάρτισης, σχεδίων που αποβλέπουν στο να καθοδηγήσουν τις
εταιρείες στις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές τους προσπάθειες και μέσω
στρατηγικών συστημάτων διαχείρισης
με οικονομικές, κοινωνικές και
περιβαλλοντικές πτυχές.

76.

Ορισμένες εταιρίες επίσης αναγνωρίζουν ότι συνδέονται οι περιβαλλοντικές
επιδόσεις με τις καλύτερης ποιότητας θέσεις εργασίας. Οι αυξημένες
περιβαλλοντικές επιδόσεις μπορούν να επιτευχθούν με την καθαρή τεχνολογία. Η
καθαρή τεχνολογία από μόνη της συνδέεται συνήθως με θέσεις εργασίας
υψηλότερης τεχνολογίας με ικανοποιητικές αποδοχές για τους εργαζομένους.
Συνεπώς η καθαρή τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
και την ικανοποίηση στην εργασία αυξάνοντας παράλληλα την αποδοτικότητα.

77.

Σήμερα που οι ελλείψεις δεξιοτήτων αρχίζουν να αποτελούν πρόβλημα σε
ορισμένους τομείς και περισσότεροι υποψήφιοι θέτουν ερωτήματα σχετικά με τις
πολιτικές των εταιρειών για την απασχόληση, διάφορα εργαλεία μπορούν να
βοηθήσουν τη βελτίωση της ενημέρωσης και της διαφάνειας σχετικά με τις ορθές
πρακτικές στον τομέα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Ορισμένες χώρες
ήδη συμβάλλουν στην προώθηση εταιρειών που αποτελούν καλούς εργασιακούς
χώρους, δημοσιεύοντας καταλόγους με τους καλύτερους εργοδότες.
Η έρευνα με θέμα τις 50 καλύτερες εταιρείες στο ΗΒ από την πλευρά των εργαζομένων (“50
Best Companies to Work For in the UK”), η οποία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο
Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI) και από τη Learndirect, μία μονάδα του Πανεπιστημίου για
τη Βιομηχανία (UFI), δείχνει ότι οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να είναι τόσο
κοινωνικά υπεύθυνες όσο και οι πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
Θετική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ: η ετήσια δημοσίευση καταλόγου των καλύτερων
ευρωπαίων εργοδοτών, 0α μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την
ανταμοιβή των εταιρειών που προσπαθούν, μέσω των θέσεων και των ενεργειών της διοίκησής
τους, να γίνουν καλοί εργασιακοί χώροι.

78.

Μετά από πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβώνας, που
υπογράμμισε τη σημασία της επένδυσης στα άτομα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διερευνά τρόπους καθιέρωσης ενός ευρωπαϊκού βραβείου για τις ιδιαίτερα
προοδευτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στη
δια βίου μάθηση ως βασικό συστατικό του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.
Παρόμοια βραβεία θα επιβραβεύουν εταιρίες που αναπτύσσουν ορθές πρακτικές για
να προωθήσουν την ισότητα των φύλων ή να παρέχουν ευκαιρίες σε άτομα με
ειδικές ανάγκες.
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3.4.

Κοινωνικά και οικολογικά σήματα

79.

Έρευνες4 έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές θέλουν όχι μόνο καλά και ασφαλή
προϊόντα αλλά θέλουν επίσης να γνωρίζουν αν έχουν παραχθεί με τρόπο κοινωνικά
υπεύθυνο. Για πολλούς ευρωπαίους καταναλωτές η δέσμευση που έχει αναλάβει μία
εταιρεία απέναντι στην κοινωνική της ευθύνη, είναι σημαντική κατά την αγορά ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Αυτό το γεγονός δημιουργεί ενδιαφέρουσες εμπορικές
ευκαιρίες, καθώς ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών δηλώνει ότι θα ήταν
πρόθυμος να πληρώσει ακριβότερα για τέτοια προϊόντα, αν και μέχρι σήμερα μόνο
μια μειονότητα το πράττει. Τα θέματα κοινωνικής ευθύνης τα οποία απασχολούν
περισσότερο τους ευρωπαίους καταναλωτές είναι η προστασία της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις
δραστηριότητες των εταιρειών και σε όλη την αλυσίδα προμηθευτών (π.χ. η μη
προσφυγή στην παιδική εργασία), η διασφάλιση του περιβάλλοντος γενικότερα και
ειδικότερα η μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου.

80.

Ως απάντηση σε αυτή την τάση, δημιουργούνται όλο και περισσότερα κοινωνικά
σήματα, είτε από μεμονωμένους κατασκευαστές (ιδιωτικά κατατεθειμένα σήματα ή
μάρκες) ή από βιομηχανικούς κλάδους, ΜΚΟ και κυβερνήσεις. Αποτελούν μία
πρωτοβουλία που βασίζεται στην αγορά (και όχι μία ρυθμιστική πρωτοβουλία), η
οποία μπορεί να βοηθήσει τη διαμόρφωση θετικών κοινωνικών αλλαγών μεταξύ των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Ωστόσο οι πρωτοβουλίες κοινωνικής και
οικολογικής σήμανσης έχουν περιορισμένη εμβέλεια και δυνάμει αντίκτυπο, λόγω
του ότι γενικά περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς της λιανικής αγοράς, και
όσον αφορά τα κοινωνικά σήματα συνήθως καλύπτουν μόνον εισαγόμενα προϊόντα
και είναι προσιτές μόνον στους εύπορους καταναλωτές. Συνεπώς, το μερίδιό τους
στην αγορά αυξάνεται αλλά εξακολουθεί να είναι μικρό, γεγονός που καθιστά
εμφανή την ανάγκη για βελτίωση της αποτελεσματικότητας αυτών των σημάτων.

81.

Τα κοινωνικά σήματα που συνεπάγονται την εγγύηση ότι ένα συγκεκριμένο
αντικείμενο παράχθηκε χωρίς εκμετάλλευση και κατάχρηση τείνουν να
παρουσιάζουν έλλειψη διαφάνειας και ανεξάρτητης επαλήθευσης των ισχυρισμών
τους. Αντίθετα από τα σήματα που αφορούν το περιεχόμενο ή την ασφάλεια ενός
προϊόντος, τέτοιου είδους ισχυρισμοί δεν μπορούν να επαληθευθούν με τη
διεξαγωγή δοκιμών στο ίδιο το προϊόν. Προκειμένου να είναι αξιόπιστα, τα
κοινωνικά και οικολογικά σήματα θα απαιτούσαν μόνιμη επαλήθευση στους
σχετικούς χώρους εργασίας, η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με σύμφωνη μένα
πρότυπα.
Το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα αφορά τις περιβαλλοντικές επιδόσεις
συγκεκριμένων προϊόντων. Ο αριθμός των εταιριών με προϊόντα που φέρουν
οικολογικό
σήμα
αυξάνεται
με
γρήγορους
ρυθμούς.
(http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/)

82.

Επιπλέον, ο αυξανόμενος αριθμός των συστημάτων κοινωνικής σήμανσης στην
Ευρώπη ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής για την αποτελεσματικότητά τους,
δεδομένου ότι μπορεί να προκύψει σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών λόγω των
πολλών και διαφορετικών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται και της έλλειψης
σαφήνειας σχετικά με τη σημασία των διαφόρων σημάτων.

πηγή: MORI (2000)
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H Fairtrade Labelling Organizations International είναι μία συλλογική οργάνωση που
συστάΟηκε με σκοπό να συντονίζει τις εθνικές πρωτοβουλίες για το θεμιτό εμπόριο, να
διευθύνει τα προγράμματα επίβλεψης κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό και να καθιερώσει ένα
ενιαίο διεθνές σήμα για το δίκαιο εμπόριο.

83.

Υπάρχει επίσης μία αυξανόμενη ανάγκη για δημόσια συζήτηση σχετικά με την αξία
και τη σκοπιμότητα - στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς και των διεθνών
υποχρεώσεων - των δημόσιων ενεργειών που έχουν στόχο να καταστήσουν
αποτελεσματικότερα τα κοινωνικά και οικολογικά σήματα. Στα παραδείγματα
τέτοιων ενεργειών περιλαμβάνεται η υποστήριξή της επιμόρφωσης και της
ευαισθητοποιησης σχετικά με θέματα συνθηκών εργασίας, η προώθηση των
βέλτιστων πρακτικών μέσω της καθιέρωσης χορηγιών για τα βραβεία προς τις
εταιρείες, η διευκόλυνση της καθιέρωσης συμπράξεων μεταξύ πολλών
ενδιαφερομένων μερών, η ανάπτυξη προδιαγραφών για την κοινωνική σήμανση και
η χρήση των δημόσιων προμηθειών και των φορολογικών πρωτοβουλιών για την
προώθηση των προϊόντων με σήμα.

3.5.

Κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις

84.

Τα τελευταία χρόνια, οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (SRI) έχουν γνωρίσει
μεγάλη δημοτικότητα μεταξύ των επενδυτών γενικής φύσης. Οι κοινωνικά και
περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές παρέχουν μία καλή ένδειξη στους επενδυτές
σχετικά με την ορθή εσωτερική και εξωτερική διαχείριση. Συμβάλλουν στην
ελαχιστοποίηση των κινδύνων, μέσω της πρόληψης και της αποφυγής των κρίσεων
που μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη μιας εταιρείας και να προκαλέσουν
δραματικές πτώσεις στις τιμές των μετοχών. Καθώς στην Ευρώπη αυξάνεται
ραγδαία η ζήτηση για κεφάλαια κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, οι κανονικοί
επενδυτικοί οίκοι ανταποκρίνονται προσφέροντας περισσότερα τέτοια κεφάλαια.
Παρά ταύτα, έως σήμερα έχουν δημοσιευθεί λίγες πληροφορίες σχετικά με τον
αριθμό, το μέγεθος και τις επιδόσεις τους, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αποτελούν το 5% όλου του επενδεδυμένου
κεφαλαίου.

85.

Τα κοινωνικά υπεύθυνα επενδυτικά κεφάλαια επενδύονται σε εταιρείες που
συμμορφώνονται με συγκεκριμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Τα
κριτήρια μπορούν να είναι αρνητικής φύσης, όπως π.χ. όταν βάσει αυτών
εξαιρούνται οι βιομηχανίες καπνού και οινοπνευματωδών ποτών και στρατιωτικού
εξοπλισμού. Όμως τα κριτήρια μπορούν να είναι και θετικά, όταν καλύπτουν
εταιρίες με κοινωνική και περιβαλλοντική προορατικοτητα. Άλλη μία σημαντική
επιλογή για τους επενδυτές είναι να υιοθετήσουν μία στάση ακτιβισμού ως
παράγοντες, έτσι ώστε να ωθήσουν τη διοίκηση μιας εταιρείας να υιοθετήσει
κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές. Ο ακτιβισμός των ενδιαφερομένων παραγόντων
αναμένεται ότι θα αυξηθεί σε συνάρτηση με τη σημασία που δίνεται στα θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη των συνταξιοδοτικών ταμείων.

86.

Ωστόσο, προκειμένου οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις (ΚΥΕ) να αναπτυχθούν
περαιτέρω, πρέπει οι χρηματοοικονομικές αγορές να βελτιώσουν τις γνώσεις τους
όσον αφορά τις δυνατότητές τους για κέρδη. Ακολουθώντας το Φόρουμ Κοινωνικών
Επενδύσεων που ιδρύθηκε στο ΗΒ το 1991, συγκροτήθηκαν και άλλα φόρουμ
κοινωνικών επενδύσεων (SIF) στη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και την
Ιταλία, με σκοπό να παράσχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για
την εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν τις
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Το προβλεπόμενο Ευρωπαϊκό Φόρουμ
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αγοράς με τις υψηλότερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, θα καταστούν
όλο και περισσότερο αναγκαίοι ως βάση για την κυκλοφορία κοινωνικά υπεύθυνων
επενδυτικών κεφαλαίων και ως σημείο μέτρησης των επιδόσεων για τις κοινωνικά
υπεύθυνες επενδύσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η
αντικειμενικότητα αυτών των δεικτών, η αξιολόγηση των κοινωνικών και
περιβαλλοντικών επιδόσεων των πρέπει να διεξαχθεί βάσει των πληροφοριών που
θα δοθούν από τη διοίκησή τους αλλά και από τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.
Επιπλέον, για την επίβλεψη και τη διατήρηση της ακρίβειας των δεδομένων, των
διαδικασιών αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων, οι εταιρείες πρέπει να
προσφεύγουν στον εξωτερικό έλεγχο και στις εσωτερικές διαδικασίες εξασφάλισης
της ποιότητας.

4.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

89.

Το Πράσινο Βιβλίο καλεί τις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα,
συμπεριλαμβανομένων των διεθνών οργανισμών, των επιχειρήσεων από τις ΜΜΕ
έως τις πολυεθνικές, τους κοινωνικούς εταίρους, τις ΜΚΟ, άλλους ενδιαφερομένους
παράγοντες και τυχόν ενδιαφερόμενα άτομα να διατυπώσουν τις απόψεις τους
σχετικά με την ανοικοδόμηση μιας εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ενός νέου
πλαισίου προώθησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη τα
συμφέροντα τόσο των εταιρειών όσο και των άλλων ενδιαφερομένων. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να συνεργαστούν με τις δημόσιες αρχές για την ανεύρεση
καινοτόμων τρόπων για την ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μία τέτοια
εταιρική σχέση μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου που
αφορά την προώθηση ενός προτύπου εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που να
βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες.

90.

Η λέξη “πλαίσιο” πρέπει να ερμηνεύεται με τρόπο ευρύ. Οι προτάσεις θα πρέπει να
βασίζονται στην εθελοντική φύση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να
καθορίζουν τρόπους με τους οποίους τα διάφορα μέρη να συμβάλλουν στην
επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης και ενός πιο αποτελεσματικού τρόπου
διακυβέρνησης. Το επίπεδο και το περιεχόμενο ενός τέτοιου πλαισίου θα πρέπει να
διασαφηνιστεί μέσα από συζητήσεις κατά την περίοδο διαβουλεύσεων του Πράσινου
Βιβλίου.

91.

Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα - το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο Υπουργών, η
Επιτροπή - καθώς και η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των
Περιφερειών μπορούν να τονώσουν τη συζήτηση, να προσφέρουν πολιτική
υποστήριξη και να διοργανώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσεων σχετικά
με την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

92.

Τα κυριότερα ερωτήματα είναι τα εξής:
Ο ρόλος της ΕΕ
Πώς μπορούν οι ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές να προωθήσουν την ανάπτυξη της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο; Ειδικότερα
πρέπει η ΕΕ να προσθέσει αξία και να συμπληρώσει τις υπάρχουσες κοινωνικά
υπεύθυνες δραστηριότητες, με τους εξής τρόπους:
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-

αναπτύσσοντας ένα συνολικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, σε συνεργασία με τους κύρους
φορείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που να αποβλέπει στο να προωθήσει τη
διαφάνεια, τη συνοχή και τη βέλτιστη πρακτική σε θέματα εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης;

- προωθώντας τη συναίνεση για τις προσεγγίσεις βέλτιστης πρακτικής και
υποστηρίζοντας αυτές τις προσεγγίσεις όσον αφορά την αξιολόγηση και την
επαλήθευση των πρακτικών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
- ή/και με ποια άλλα μέσα;
Οι εταιρίες και η εταιρική κοινωνική ευθύνη
• Ποιος είναι ο ρόλος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στις εταιρικές στρατηγικές
των επιχειρήσεων;
• Ποιες είναι οι κινητήριες δυνάμεις που θα ωθήσουν τις εταιρείες να αναλάβουν
την κοινωνική ευθύνη τους; Ποιες είναι οι προσδοκίες πίσω από τέτοιες
δεσμεύσεις; Σε ποιους τομείς επικεντρώνονται τέτοιες δεσμεύσεις; Ποιο είναι το
όφελος των εταιριών;
• Ποιες είναι οι κύριες βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή και τη διαχείριση της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Ποιες βέλτιστες πρακτικές υπάρχουν για τις
ΜΜΕ;
• Πώς μπορούμε να προωθήσουμε καλύτερα την πρόσκληση σε επιχειρήσεις η
οποία αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής για μια στρατηγική βιώσιμης
ανάπτυξης να δημοσιεύσουν την "τριπλή βασική αρχή" στις ετήσιες εκθέσεις τους
προς τους μετόχους που μετρά την επίδοσή τους με βάση οικονομικά,
περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια;
• Πώς θα οικοδομηθούν καλύτερα οι δεσμοί μεταξύ της κοινωνικής και της
περιβαλλοντικής διάστασης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης;
• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την προώθηση των γνώσεων για τα εμπορικά
επιχειρήματα υπέρ της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της προστιθέμενης
αξίας της;
Κύριοι παράγοντες και ενδιαφερόμενο μέρη
• Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για τη θέσπιση και την ανάπτυξη μιας
διαδικασίας διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ των εταιριών και των ποικίλων
ενδιαφερομένων μερών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη;
• Ποιοι θα πρέπει να είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι των κυριότερων παραγόντων,
δηλαδή των εταιρειών, των κοινωνικών εταίρων, των δημόσιων αρχών και των
ΜΚΟ, κατά την προώθηση της εταιρικής κοινωνική ευθύνης;
• Πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ευρύτερη εφαρμογή των αρχών
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μέσω των πολιτικών της τόσο σε ευρωπαϊκό
όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και μέσω του πολιτικού διαλόγου και των
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συμφωνιών εταιρικής σχέσης, των προγραμμάτων και της παρουσίας της σε
διεθνή φόρα;
Αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα
• Ποια είναι τα καλύτερα μέσα για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση και την
εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των εργαλείων
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όπως οι κώδικες συμπεριφοράς, η υποβολή
κοινωνικών εκθέσεων και ο έλεγχος, τα κοινωνικά και οικολογικά σήματα και οι
κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις;
Ενέργειες για την υποστήριξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
• Ποιες είναι οι καταλληλότερες ενέργειες για την προώθηση και την υποστήριξή
της ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης; Ποια επίπεδα (η εταιρεία, το
τοπικό, το περιφερειακό, το κλαδικό, το εθνικό, το ευρωπαϊκό ή το διεθνές
επίπεδο) είναι τα πιο κατάλληλα για την εκτέλεση των προαναφερόμενων
ενεργειών
• Σε αυτές τις ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται οι εξής:
- υποστήριξη για την κατάρτιση και την εκ νέου κατάρτιση, έτσι ώστε οι
διευθυντές να έχουν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για την ανάπτυξη
και την προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·
- διάδοση και ανταλλαγή πληροφοριών, ειδικότερα σε σχέση με τις ορθές
πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τον καθορισμό προτύπων, τη
συγκριτική ανάλυση και την παρακολούθηση, τη λογιστική, τον έλεγχο και την
υποβολή εκθέσεων- μεσοπρόθεσμη ανάλυση και έρευνα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής·
- προσαρμογή του νομικού πλαισίου.
93.

Όπως διατυπώθηκε στην εισαγωγή, ο κύριος στόχος του παρόντος Πράσινου
Βιβλίου είναι να αυξήσει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση και να τονώσει
τη συζήτηση σχετικά με νέους τρόπους προώθησης της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή δεν επιθυμεί να προδικάσει την έκβαση της
συζήτησης προβαινοντας σε συγκεκριμένες προτάσεις για δράση. Το Πράσινο
Βιβλίο θα κυκλοφορήσει ευρέως και ελπίζουμε ότι θα συζητηθεί τόσο σε τοπικό και
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

94.

Τυχόν γραπτά σχόλια πρέπει να αποστέλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2001 στην
εξής διεύθυνση:
European Commission
CSR Green Paper Consultation
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B - 1049 Bruxelles/Brussel
CSR@CEC.EU.INT
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εννοιες

• Επένδυση για κοινωνικούς σκοπούς: υποστήριξη ενός συγκεκριμένου σκοπού ή
δραστηριότητας και χρηματοδότησή τους μέσω επενδύσεων. Σε αντίθεση με τις
δωρεές, οι επενδυτές για κοινωνικούς σκοπούς απαιτούν η αρχική επένδυση να
τους επιστραφεί είτε με ανταπόδοση (για δάνεια) είτε με εμπόριο (για μετοχές).
• Κώδικας συμπεριφοράς: επίσημη δήλωση αξιών και επιχειρηματικών
πρακτικών μιας επιχείρησης και ορισμένες φορές των προμηθευτών της. Ένας
κώδικας είναι μια δήλωση ελάχιστων προδιαγραφών καθώς και μια υπόσχεση της
εταιρίας να τις τηρεί και να απαιτεί από τους αναδόχους, εργολάβους
υπεργολάβους, προμηθευτές και δικαιούχους να τις τηρούν. Ενδέχεται να είναι
ένα επιτηδευμένο έγγραφο, που απαιτεί συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες
προδιαγραφές και ενδέχεται να έχει έναν περίπλοκο μηχανισμό επιβολής.
• Ιδιότητα του πολίτη στην επιχείρηση (corporate citizenship): η διαχείριση του
συνόλου των σχέσεων μεταξύ μιας εταιρίας και των συμβαλλόμενων κοινοτήτων,
σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance): μια δέσμη σχέσεων μεταξύ
της διοίκησης της εταιρίας, του διοικητικού συμβουλίου, των μετόχων και άλλων
ενδιαφερομένων μερών. Η εταιρική διακυβέρνηση παρέχει επίσης τη δομή μέσω
της οποίας καθορίζονται οι στόχοι της εταιρίας και τα μέσα για την επίτευξη
αυτών των στόχων καθώς και η παρακολούθηση της επίδοσης.
• Οικολογική αποδοτικότητα: η έννοια ότι η βελτίωση του τρόπου χρήσης των
πόρων μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το κόστος.
• Οικολογικός έλεγχος: η εφαρμογή μη χρηματοοικονομικών, περιβαλλοντικών
κριτηρίων για αποφάσεις για επενδύσεις.
• Αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου: ανάλυση του αντίκτυπου στο
περιβάλλον ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή δραστηριότητας.
• Δεοντολογικός έλεγχος: Η εφαρμογή μη χρηματοοικονομικών, δεοντολογικών
κριτηρίων στην απόφαση για επένδυση.
• Αναλυτική εξέταση με δεοντολογικά κριτήρια: συμπερίληψη ή αποκλεισμός
των μετοχών στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια για δεοντολογικούς, κοινωνικούς ή
περιβαλλοντικούς λόγους.
• Εμπόριο με δεοντολογικά κριτήρια: σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι οι συνθήκες
εντός των κύριων αλυσίδων παραγωγής πληρούν βασικές ελάχιστες
προδιαγραφές και να εξαλείψει τις καταχρηστικές μορφές εκμετάλλευσης της
εργασίας, όπως είναι η παιδική και καταναγκαστική εργασία ή η εργασία που
είναι προϊόν εκμετάλλευσης ("sweatshophs"). Τα κριτήρια της επισήμανσης
γενικά βασίζονται στον πυρήνα των συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας.
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• Θεμιτό εμπόριο: καθορίζεται ως μια εναλλακτική προσέγγιση στο συμβατικό
διεθνές εμπόριο. Πρόκειται για μια εμπορική σύμπραξη που προωθεί μια βιώσιμη
ανάπτυξη για αποκλεισμένους και μειονεκτούντες παραγωγούς. Επιδιώκει να το
καταφέρει παρέχοντες καλύτερες εμπορικές συνθήκες, αυξάνοντας την
ευαισθητοποίηση και πραγματοποιώντας εκστρατείες ενημέρωσης. Τα κριτήρια
επιλογής των προϊόντων που φέρουν το σήμα "Fair Trade" (Θεμιτό Εμπόριο)
διαφέρουν ανάλογα με τα προϊόντα αλλά καλύπτουν ζητήματα όπως εγγυημένες
τιμές, προ-πληρωμή και άμεση καταβολή στους παραγωγούς ή τους
συνεταιρισμούς τους.
• Ανθρώπινα δικαιώματα: Τα ανθρώπινα δικαιώματα βασίζονται στην αρχή ότι η
αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων
δικαιωμάτων όλων των μελών του ανθρώπινου γένους είναι το θεμέλιο της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Ορίζονται στην
Παγκόσμια Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948). Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, το άρθρο 6 της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναλαμβάνει ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση “βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του
σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και
του κράτους δικαίου, αρχές οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη”. Η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο είναι νομικά δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη. Επιπλέον, ο
Ευρωπαϊκός Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που εγκρίθηκε στη Νίκαια το
Δεκέμβριο του 2000 είναι το μέσο που εμπνέει το σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη που ενεργούν
στο πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας.
• Παρακολούθηση: η διαδικασία της τακτικής συγκέντρωσης πληροφοριών για
τον έλεγχο της επίδοσης σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια.
• Υπεύθυνη επιχείρηση: έννοια των Ηνωμένων Εθνών που αναγνωρίζει τον
επιχειρηματικό ρόλο για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και ότι οι εταιρίες
μπορούν να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητές τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη και να αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και προωθούν την
κοινωνική ευθύνη.
• Επίδραση των μετόχων: στοχεύει να βελτιώσει τη δεοντολογική, κοινωνική
και/ή περιβαλλοντική συμπεριφορά της εταιρίας ως μέτοχος μέσω του διαλόγου,
της άσκησης πίεσης, της υποστήριξης της υπεύθυνης διαχείρισης και της
ψηφοφορίας στις ετήσιες γενικές συνελεύσεις.
• Κοινωνικός έλεγχος: η συστηματική αξιολόγηση του κοινωνικού αντίκτυπου
μιας οργάνωσης σε σχέση με τα πρότυπα και τις προσδοκίες.
• Κοινωνικό κεφάλαιο: σύνολο των κοινών αξιών και η εμπιστοσύνη μέσα σε μια
κοινότητα. Το κοινωνικό κεφάλαιο είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για
συνεργασία και οργανωμένη ανθρώπινη συμπεριφορά και στον κόσμο των
επιχειρήσεων. Το κοινωνικό κεφάλαιο μπορεί να μετατραπεί, να καταναλωθεί ή
να αποκατασταθεί όπως το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο.
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• Αξιολόγηση των κοινωνικών συνεπειών: συστηματική ανάλυση των συνεπειών
ενός επιχειρηματικού σχεδίου ή εργασίας στην κοινωνική ή πολιτιστική
κατάσταση των ενδιαφερομένων κοινοτήτων.
• Κοινωνικό σήμα: λέξεις ή σύμβολα πάνω σε προϊόντα με στόχο να επηρεάσουν
τις αποφάσεις των καταναλωτών για την αγορά, παρέχοντάς τους εγγυήσεις για
τις κοινωνικές και δεοντολογικές συνέπειες μιας επιχειρηματικής διαδικασίας σε
άλλα ενδιαφερόμενο μέρη.
• Κοινωνική έκθεση: έγγραφο με το οποίο ανακοινώνονται τα αποτελέσματα μιας
αξιολόγησης των κοινωνικών συνεπειών.
• Ενδιαφερόμενο μέρη: ένα άτομο, μια κοινότητα ή μια οργάνωση που επηρεάζει
ή επηρεάζεται από τις εργασίες μιας εταιρίας. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενδέχεται
να είναι εσωτερικοί (π.χ. εργαζόμενοι) ή εξωτερικοί (π.χ. πελάτες, προμηθευτές,
μέτοχοι χρηματοδότες, η τοπική κοινότητα).
• Πρότυπο: ένα σύνολο διαδικασιών, πρακτικών και προδιαγραφών για τις οποίες
υπάρχει ευρεία συμφωνία.
• Προσέγγιση "της τριπλής βασικής αρχής": η ιδέα ότι η συνολική επίδοση μιας
εταιρίας πρέπει να υπολογίζεται με βάση τη συνδυασμένη συνεισφορά της στην
οικονομική ευημερία, την περιβαλλοντική ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο.
• Επαλήθευση: η πιστοποίηση από εξωτερικό ελεγκτή, της ισχύος, της
σκοπιμότητας και της πληρότητας των αρχείων, των εκθέσεων ή των δηλώσεων
μιας οργάνωσης.

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διεθνείς οργανώσεις
• United Nations Global Compact (http://www.unglobalcompact.orii/): ένας
κώδικας συμπεριφοράς για μεγάλες εταιρίες που έχει δημιουργήσει ο Kofi Annan,
Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών το 2000. Οι Εννέα Αρχές των HE για
πολυεθνικές και διακρατικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ποικίλες μορφές των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, των εργατικών δικαιωμάτων /των δικαιωμάτων των
εργαζομένων, και των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων.
• United Nations research programme on CSR (ερευνητικό πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών για την εταιρική κοινωνική ευθύνη)
(http://www.unrisd.org/engindex/research/busrep.htm): σχέδιο που στοχεύει στην
προώθηση της έρευνας και του διαλόγου για θέματα εταιρικής κοινωνικής και
περιβαλλοντικής ευθύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες
• ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and
Social Policy (Τριμερής δήλωση για τις πολυεθνικές εταιρείες και την κοινωνική
πολιτική της ΔΟΕ)
(http://www. ilo.org/pubhc/english/ernplovrnent/rnulti/tridee 1/index, htm)
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• 1L0 database on Business and Social Initiatives (βάση δεδομένων της ΔΟΕ για τις
επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες)
(http://oracle02.ilo.org:6060/vpi/vpisearch.first): βάση δεδομένων για
επιχειρηματικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που περιλαμβάνει πλήρεις
πληροφορίες για πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα, που αφορούν τις εργασιακές
και κοινωνικές συνθήκες στο χώρο εργασίας και στο περιβάλλον των
επιχειρήσεων.
• OECD Guidelines for Multinational Enterprises (MNEs)
(http://www.oecd.org/daf/investment/guidelines/) (κατευθυντήριες γραμμές για
τις πολυεθνικές εταιρίες του ΟΟΣΑ): συστάσεις προς τις επιχειρήσεις, από
κυβερνήσεις χωρών μελών του ΟΟΣΑ, καθώς και από την Αργεντινή, τη
Βραζιλία και τη Χιλή, που καλύπτουν ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
και κυμαίνονται από τις εργασιακές σχέσεις έως τον ανταγωνισμό, τη φορολογία
και τη διαφθορά (2000).
• OECD Principles for Corporate Governance (αρχές για την εταιρική
διακυβέρνηση του ΟΟΣΑ) (http://www.oecd.org/daf/governance/pnnciples.htm):
πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για δικαιώματα μετόχων και άλλα θέματα
διακυβέρνησης (1999)
Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
DG Employment and social Affairs webpage on CSR (ιστοσελίδα της ΓΔ
Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εταιρική κοινωνική
ευθύνη)(htty://europa.eu.int/comm/empΙοyment social/soc-dial/csr/csr index.htm)
DG Trade webpage on CSR and OECD Guidelines for multinational enterprises
(ιστοσελίδα της ΓΔ Εμπορίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τις
κατευθυντήριες
γραμμές
για
τις
πολυεθνικές
του
OOΣA)(http://www■euΓopa.eu.int/comm/tΓade/miti/invest/oecd■htm)
Secretariat General's webpage on Sustainable Development (ιστοσελίδα της Γενικής
Γ ραμματείας__________ για___________ τη___________ βιώσιμη___________ ανάπτυξη)
(http.y/www.europa.int/comm/environment/eussd/index.htm)
DG Environment webpage containing the 6th Environmental Action Programme of
the Community 2001-2010 "Our Future. Our Choice" (ιστοσελίδα της ΓΔ
Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει το 6ο πρόγραμιια δράσης για το περιβάλλον της
Κοινότητας
2001-2010
"Το
μέλλον
μας.
η
επιλογή
μας)
(http://europa.eu.int/comm.environnement/newprogr/index.htm)
DG Environment website containing details on the Integrated Product Policy (IPP)
(ιστοσελίδα της ΓΔ Περιβάλλοντος με λεπτομέρειες για το Ολοκληρωμένο Προϊόν
Πολιτικής) (http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.htm)
Πολυμερείς οργανώσεις
• Copenhagen Centre (Κέντρο της Κοπενχάγης)
(http://www.copenhagencentre.org/): διεθνής, αυτόνομη οργάνωση που ίδρυσε η
κυβέρνηση της Δανίας το 1998 για να ενθαρρύνει εθελοντικές συμπράξεις μεταξύ
κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.
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• Business Partners for Development (εταίροι επιχειρήσεων για την ανάπτυξη)
(http://www.bpdweb.org/): άτυπο σφαιρικό δίκτυο επιχειρήσεων, κυβερνήσεων
και της κοινωνίας των πολιτών που στοχεύει να προωθήσει ορθά παραδείγματα
τριμερών συνεργασιών στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο.
• CERES (hnp://wrww.ceres.org/): μη κερδοσκοπική ένωση επενδυτών, δημόσιων
συνταξιοδοτικών ταμείων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων δημοσίου
συμφέροντος, σε συνεργασία με εταιρίες που έχουν τον κοινό στόχο να
υποστηρίξουν την ευθύνη των εταιριών στον τομέα της προστασίας του
περιβάλλοντος παγκοσμίως.
• Ο ιστοχώρος Business and Sustainable Development (BSD) του Διεθνούς
Ινστιτούτου για την Αειφόρο Ανάπτυξη (International Institute for Sustainable
Development) (www.iisd.ca) είναι μια ολοκληρωμένη πηγή για τη βιώσιμη
ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.
• Tomorrow: The Sustainable Business Toolkit (www.tomorrow-web.com):
περιλαμβάνει τα τελευταία νέα για το περιβάλλον στον κόσμο με αποδέκτες τις
επιχειρήσεις, συνδέσμους για περιβαλλοντικές εκθέσεις των επιχειρήσεων και
άλλες ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις.
• Sustainable Business.com (www.sustainablebusiness.com): ολοκληρωμένος
ιστοχώρος που περιλαμβάνει χρήσιμες πηγές για όσους ενδιαφέρονται για τις
επιχειρηματικές δραστηριότητες υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης.
Σχεδιασμός προϊόντων και αποδοτικότητα των πόρων
• To Centre for Sustainable Design (κέντρο βιώσιμου σχεδιασμού)
(www.cfsd.org.uk): διευκολύνει τη συζήτηση και την έρευνα για τον οικολογικό
σχεδίασμά και τους ευρύτερους προβληματισμούς της βιώσιμης ανάπτυξης όσον
αφορά την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών.
• Working Group on Sustainable Product Design (Ομάδα εργασίας για το
σχεδίασμά προϊόντων βιώσιμης ανάπτυξης), UNEP http://unep.frw.uva.nl/:
έρευνα για προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμης ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας
μια βάση δεδομένων των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.
• Το Ινστιτούτο Rocky Mountain - (www.rmi.org) -Δημιούργησε τον παράγοντα 4
και το φυσικό καπιταλισμό.
• Greening of Industry - (www.greeningofindustry.org): ένα διεθνές δίκτυο και
ινστιτούτο έρευνας και πολιτικής που επικεντρώνεται σε θέματα της βιομηχανίας,
του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Οργανώσεις με πρωτοβουλία επιχειρήσεων
• WorldCSR (http://www,worldcsr.com): κοινή πύλη που συνδέει τις ιστοσελίδες
μεγάλων οργανώσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν συσταθεί με
πρωτοβουλία επιχειρήσεων.
• CSREurope (http://www.csreurope.org/): πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο
μελών που συστάθηκε με πρωτοβουλία επιχειρήσεων και εγκαινιάστηκε το 1996
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ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής διακήρυξης των επιχειρήσεων κατά του
κοινωνικού αποκλεισμού, με πρωτοβουλία του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, Jacques Delors και 20 επικεφαλής επιχειρήσεων
• εθνικές οργανώσεις με πρωτοβουλία επιχειρήσεων προωθούν την εταιρική
κοινωνική ευθύνη σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο στο Βέλγιο- τη
Φινλανδία- τη Γαλλία- την Ελλάδα- την Ιρλανδία- την Ιταλία- τις Κάτω Χώρεςτην Γΐορτογαλία-τη Σουηδία και το ΙΙνωμένο Βασίλειο
• Social Venture Network (SBN) Europe: δίκτυο των κοινωνικά και
περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων επιχειρηματιών και επικεφαλείς
επιχειρήσεων
• European Foundation for Quality Management (Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη
διαχείριση της ποιότητας) (EFQM) (http://www.efqm.oru/): μη κερδοσκοπική
οργάνωση, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να
βοηθήσει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων για τη βελτίωση της ποιότητας όσον
αφορά την ικανοποίηση του πελάτη, του εργαζομένου, τον αντίκτυπο στην
κοινωνία και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.
• Business Impact Taskforce (http://www.business-impact.oru/): ομάδα έργου που
συστάθηκε το 1998 για να παρέχει αναφορά για τα οικονομικά οφέλη, τη
βέλτιστη πρακτική και τις μεθοδολογίες υπολογισμού που αφορούν όλες τις
πτυχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
• Conference
Board
(http://www.conference-board.oru/):
δίκτυο
μελών
επιχειρήσεων και έρευνας με στόχο να βελτιώσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και
να ενισχύσει τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία.
• International Business Leaders Forum (IBLF) (διεθνές φόρουμ επικεφαλής
επιχειρήσεων)(Ιιηρ://www.csrforum.com/): διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση
που δημιουργήθηκε το 1990 για την προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών
πρακτικών που ωφελούν τις επιχειρήσεις και την κοινωνία και που βοηθούν στην
επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής βιώσιμης ανάπτυξης,
ιδιαίτερα στις νέες και αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς.
• The European Baha’i Business Forum (EBBF)
(http://www.ebbf.oru/framinfo.htm): παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων με
επίκεντρο την Ευρώπη
• The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
(http://www.wbcsd.ch/): διεθνές επιχειρηματικό δίκτυο που συστάθηκε το 1995
με στόχο την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, της
κυβέρνησης και όλων των άλλων οργανώσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον
και τη βιώσιμη ανάπτυξη.
•

Business for Social Responsibility (BSR) (http://www.bsr.oru/): διεθνές δίκτυο
επιχειρήσεων που συστάθηκε το 1992 για να παρέχει στα μέλη νεωτεριστικά
προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τις εταιρίες να έχουν εμπορική επιτυχία με
τρόπο που σέβεται τις δεοντολογικές αξίες, τα άτομα, τις κοινότητες και το
περιβάλλον.
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• Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
(http://www.acca.co.uk/index.html): παγκόσμια οργάνωση λογιστών που προωθεί
τα πρότυπα δεοντολογίας και διακυβέρνησης σε όλες τις πτυχές της
χρηματοοικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής λογιστικής.
• Society______ and______ Business
(Κοινωνία
και
επιχειρήσεις)
(http://www.societvandbusiness.gov.uk): οδηγός - που εξέδωσε το Μάρτιο του
2001 το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας του ΗΒ - για τα επιχειρηματικά
οφέλη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τους διατιθέμενους πόρους στις
επιχειρήσεις και την κυβέρνηση του ΗΒ.
• International
Chamber
of
Commerce:
(www.iccwbo.org/home/menu environment.asp) : Ο Χάρτης των επιχειρήσεων
για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνει στις επιχειρήσεις μια βάση για μια υγιή
περιβαλλοντική διαχείριση.
ΜΚΟ
• Human Rights Watch (http://www.hrw.org/): ΜΚΟ που έχει αφιερωθεί στην
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κόσμο.
• Transparency International (http://www.transparency.de/): ΜΚΟ που έχει
αφοσιωθεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό
επίπεδο.
• International Alert (ΙΑ) (http://www.intemational-alert.org/): ΜΚΟ με έδρα το
ΗΒ που ζητά να ενισχύσει την ικανότητα των ατόμων σε καταστάσεις
συγκρούσεων να επιτύχουν την ειρήνη διευκολύνοντας το διάλογο σε διάφορα
επίπεδα.
• International Corporate Governance Network (διεθνές δίκτυο εταιρικής
διακυβέpvησηc)(http://www■icgn■OΓg/): δίκτυο για την ανταλλαγή απόψεων και
πληροφοριών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο και για την
ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών για την εταιρική διακυβέρνηση
• European Corporate Governance Network (ευρωπαϊκό δίκτυο εταιρικής
διακυβέpvησηc)(http://www■ecgn■ ulb.ac.be/ecgn/): ευρωπαϊκό μη κερδοσκοπικό
δίκτυο που ασχολείται με ευρωπαϊκά θέματα και θέματα συγκριτικής εταιρικής
διακυβέρνησης
Κώδικες συμπεριφοράς
• Codes of conduct (κώδικες συμπεριφοράς) (http://www.codesofconduct.org/):
ιστοσελίδα που παρέχει χρήσιμες πηγές για όσους ενδιαφέρονται για το πλήρες
κείμενο διαφόρων κωδίκων συμπεριφοράς και των διατάξεών τους, τους
χορηγούς και τον αντίκτυπο στις επιχειρηματικές πρακτικές.
• 1EPCE (European Initiative for Ethical Production and Consumption)
(http://www.iepce.org/): (ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη δεοντολογική παραγωγή
και κατανάλωση) ευρωπαϊκό φόρουμ των κύριων φορέων της
κοινωνικοοικονομικής ζωής που επιθυμούν να ενθαρρύνουν μια δεοντολογική
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παραγωγή και κατανάλωση (εργαζόμενοι, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ,
δημόσιοι θεσμοί)
• Social Accountability 8000 (SA8000) (http://www.cepaa.ore/sa8000.htm):
εθελοντικό πρότυπο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη που ξεκίνησε το 1997 το
Council on Economic Priorities Accreditation Agency (CEPAA), το οποίο
πρόσφατα μετονομάστηκε σε Social Accountability International (SAI).
Επικεντρώνεται κυρίως σε εργασιακές πρακτικές, π.χ. παιδική εργασία,
συνδικαλιστική ελευθερία, ώρες εργασίας και αμοιβές. Αυτός ο παγκόσμιος
κώδικας της εταιρικής ευθύνης διαμορφώθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9000
και περιλαμβάνει τη διαπίστευση των ελεγκτών και μια ανεξάρτητη
παρακολούθηση.
• Caux Round Table Principles for Business (Αρχές στρογγυλής τραπέζης Caux για
επιχειρήσεις ) (http://www.cauxroundtable.org/): κώδικας συμπεριφοράς με
επίκεντρο την παγκόσμια εταιρική ευθύνη που έχει υιοθετήσει μια τριμερής
οργάνωση επιχειρήσεων.
• Global Sullivan Principles (Παγκόσμιες αρχές Sullivan)
(http://www.elobalsullivanprinciples.org/): σύνολο αρχών που έχει συντάξει ο
αιδεσιμότατος Leon Η. Sullivan για να κατευθύνει τις κοινωνικές, οικονομικές,
πολιτικές και περιβαλλοντικές πολιτικές των εταιριών.
• 1CFTU Basic Code of Labour Practice (βασικός κώδικας εργατικής πρακτικής
ICFTU)( http://www. icftu.org/displavdocument.asp?! ndex=991209513&Language
=EN): πρότυπος κώδικας της διεθνούς συνομοσπονδίας των ελεύθερων
συνδικαλιστικών οργανώσεων για τα δικαιώματα των εργαζομένων (1997)
• Investors in People (http://www.iipuk.co.uk/): ποιοτικό πρότυπο του ΗΒ που
καθορίζει ένα επίπεδο ορθών πρακτικών για τη βελτίωση της επίδοσης μιας
επιχείρησης χάρη στους ανθρώπινους πόρους
• Ethical Tradine Initiative (ΕΤ1) (Πρωτοβουλία εμπορίου με δεοντολογικά
κριτήρια) (http://www.eti.org.uk/): κώδικας του ΗΒ που έχει επινοηθεί στο
πλαίσιο σύμπραξης μεταξύ εταιριών λιανικής πώλησης και καταναλωτικών
αγαθών, ΜΚΟ, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κυβέρνησης του ΗΒ
• Amnesty International’s Human Rights Principles for Companies (Αρχές των
δικαιωμάτων του ανθρώπου για επιχειρήσεις της Διεθνούς Αμνηστίας)
(http://www,amnesty.org/ailib/aipub/1998/ACT/A7000198.htm): διεθνής κώδικας
που απαιτεί από τις εταιρίες να προστατεύουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και
να σέβονται πολλά πρότυπα εργασίας σε χώρες στις οποίες έχουν εγκατασταθεί.
• Clean Clothes Campaign Code of Labor Practices for the Apparel Industry
(http://www.cleanclothes.org/codes/ccccode.htm): ένας πρότυπος κώδικας για τις
προδιαγραφές εργασίας και ένα σύστημα παρακολούθησης για τις εταιρίες στον
τομέα της ένδυσης.
Κοινωνικά σήματα
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• International Federation of Alternative Trade (I FAT) (διεθνής ομοσπονδία
εναλλακτικού εμπορίου)! http://www.ifat.om/): ομοσπονδία παραγωγών και
"εναλλακτικών" εμπορικών οργανώσεων
• European Fair Trade Association (EFTA) (ευρωπαϊκή ένωση θεμιτού εμπορίου)
(http://www.eftafairtrade.om/): ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων θεμιτού εμπορίου
που εισάγουν προϊόντα θεμιτού εμπορίου από ομάδες παραγωγών που βρίσκονται
σε οικονομικά δυσμενή θέση στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική
• Network of European World Shops (NEWS!) (http://www.sharedinterest.com/cust/news.htm: δίκτυο που ασχολείται τόσο με την εμπορική όσο και
με την εκπαιδευτική πτυχή του θεμιτού εμπορίου
• Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) (http://www.fairtrade.net/):
ευρύτερη οργάνωση με στόχο το συντονισμό του έργου των εθνικών
πρωτοβουλιών θεμιτού εμπορίου, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των
προγραμμάτων παρακολούθησης και την εισαγωγή ενός ενιαίου διεθνούς
σήματος θεμιτού εμπορίου. Οι εθνικές πρωτοβουλίες εξακολουθούν να
ευθύνονται για την εμπορία και την προώθηση του θεμιτού εμπορίου στις
αντίστοιχες χώρες.
• The Fairtrade Mark (http://www.en.apc.om/fairtrade/): σήμα θεμιτού εμπορίου
που χορήγησε ένα ίδρυμα με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες εμπορίου των
παραγωγών τρίτων χωρών, για προϊόντα που πληρούν τα διεθνώς αναγνωρισμένα
πρότυπα του θεμιτού εμπορίου.
• Max Flavelaar (http://www.maxhavelaar.nl/enelish/): σήμα θεμιτού εμπορίου που
χορήγησε ένα ολλανδικό ίδρυμα με στόχο να αποκτήσουν πρόσβαση στο διεθνές
εμπόριο με ικανοποιητικές συνθήκες οι αγρότες και οι εργαζόμενοι σε
μειονεκτούσες περιοχές του τρίτου κόσμου (1986)
• Transfair International (http://www.transfair.om/): πρωτοβουλία σήμανσης
θεμιτού εμπορίου της ΕΖΕΣ και της Transfair Germany
• Rattvisemarkt (http://www.raettvist.se/): σουηδικό σήμα θεμιτού εμπορίου
Υποβολή εκθέσεων κοινωνικού περιεχομένου
• Social & Ethical Reportine Clearinehouse
(http://cei.sund.ac.uk/ethsocial/index.htm): ιστοσελίδα που παρέχει συνδέσμους
με κατευθυντήριες γραμμές, οργανώσεις και έρευνες που σχετίζονται με την
υποβολή εκθέσεων κοινωνικού και δεοντολογικού περιεχομένου.
• Global Reportine Initiative (GRI) (http://www.elobalreportine.ore/)
(πρωτοβουλία υποβολής εκθέσεων σε παγκόσμιο επίπεδο): διεθνής, πολυμερής
πρωτοβουλία για τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για εθελοντικές εκθέσεις
για τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές μιας εταιρίας. Η
CERES και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ξεκίνησαν αυτή
την πρωτοβουλία το 1997. Τον Ιούνιο του 2000, η GRI δημοσίευσε τις νέες
κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη βιώσιμη
ανάπτυξη (Sustainability Reporting Guidelines).
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• Account Ability 1000 (AA1000) (http://www.accountability.org.uk/): πρότυπα για
την εκτίμηση των κοινωνικών και δεοντολογικών επιτευγμάτων εταιριών
σύμφωνα με αντικειμενικά κριτήρια που εξέδωσε το Institute of Social and
Ethical Accountability με έδρα το HB το Νοέμβριο του 1999
Κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση
• UK Social Investment Forum (Φόρουμ του ΗΒ για τις κοινωνικές επενδύσεις)
(http://www.uksif.oriz/): δίκτυο μελών του ΗΒ για την κοινωνικά υπεύθυνη
επένδυση
• Dow Jones Sustainability Group Index (DJSGI) (http://www.sustainabiltyindex.com/): δείκτης του ποσοστού των εταιριών που υποστηρίζουν τη βιώσιμη
ανάπτυξη που παρέχει ο Dow Jones σε συνεργασία με τη SAM Sustainable Asset
Management
• FTSE4Good (http://www.ftse4good.com/frm0101 .asp): δείκτης δεοντολογικά
υπεύθυνων εταιριών που εγκαινίασε ο FTSE σε συνεργασία με την Ethical
Investment Research Service (EIRIS) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα
Παιδιά (Unicef)
• Sustainable Investment Research International Group (SIR1) (Διεθνής Ομάδα
έρευνας για βιώσιμες επενδύσεκΜhttp://www.sirigroup.org/): ομάδα 10
ερευνητικών οργανώσεων με στόχο να παρέχει και να προωθεί σε όλο τον κόσμο
υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες έρευνας στο τομέα των κοινωνικών
επενδύσεων
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Β. ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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I. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/6-10-81)
Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών , βιοτεχνιών , πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και
αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

2. ΠΔ 84/25-21984 (ΦΕΚ 33/Α/21-3-1984)
Ιδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βιομηχανιών,
βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού
Αττικής και των νησιών Σαλαμίνας και Αίγινας.

3. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ160Α/18-10-86)
Για την προστασία του περιβάλλοντος.

4. ΚΥΑ 59388/3363/88 (ΦΕΚ 638 Β/31-8-88)
Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων
του άρθρου 30 του Ν. 1650/1986.

5. ΥΑ 40786/2143/1988 ( ΦΕΚ 341/Β/88)
Εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης στους λιγνιτικούς σταθμούς της Δημόσιας
Επιχείρησης Ηλεκτρικού στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας και άλλες συναφείς
διατάξεις.

6. ΥΑ47943/1988 (ΦΕΚ807/Β/88)
Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που λειτουργούν σε
καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας.

7. ΚΥΑ 69269/5387/90 (ΦΕΚ 678 Β/25-10-90)
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης
Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων

(Μ.Π.Ε.),

καθορισμός

περιεχομένου

ειδικών

περιβαλλοντικών μελετών (Ε.Μ.Π. ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το
Ν.1650/1986.

8. ΚΥΑ 75308/5512/90 ( ΦΕΚ 691 Β/2-11-90)
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για
το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και
Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86.
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9. YA 31784/954/1990 ( ΦΕΚ 251/B/90)
Για τους τύπους συσκευασίας υγρών τροφίμων .

10. Το από 22.3.1990 Διάταγμα (ΦΕΚ211/Δ/90)
Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή
των Κοινοτήτων Γεωργιούπολης, Κουρνά (Ν.Χανίων) και Επισκοπής (Ν.Ρεθύμνης).

11. Το από 16.6.1990 Διάταγμα(ΦΕΚ347/Δ/90)
Καθορισμός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου περιοχή
των Κοινοτήτων Βασιλικού και Παντοκράτορα (Ν. Ζακύνθου ).

12. ΥΑ 71961/3670/1991 (ΦΕΚ 541/Β/91)
Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των
Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
21 του Ν. 1650/86.

13. Ν.2052/92 ( Φ ΕΚ 94 Α/5-6-92)
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.

14. ΠΔ 28/93(ΦΕΚ9Α/5-2-93)
Καθορισμός
περιφερειακές

αρμοδιοτήτων
υπηρεσίες

που

διατηρούνται

από

διανομαρχιακού

τον

επιπέδου

Υπουργό
του

και

τις

Υπουργείου

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

15. ΚΥΑ 10537/93 (ΦΕΚ 139 Β/11-3-93)
Καθορισμός

αντιστοιχίας

της

κατάταξης

των

βιομηχανικών-βιοτεχνικών

δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή σε
άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή, μέση και υψηλή όχληση.

16. Ν.2242/94 (ΦΕΚ 162 Α/3-10-94)
Πολεοδόμηση Περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου,
προστασία φυσικού δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

17. Εγκύκλιος 17/59862/1687/21-4-94
Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 ( Φ ΕΚ 678 Β/2-1090)

18. ΚΥΑ 1661/94 (ΦΕΚ 786 Β/20-10-94)
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Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ' αριθμ. 69269/5387 Κοινής
Απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Τουρισμού (Τουριστικές Εγκαταστάσεις).

19. ΚΥΑ 95209/94 (ΦΕΚ 871 Β/23-11-94)
Μεταβίβαση

αρμοδιότητας

έγκρισης

περιβαλλοντικών

όρων

για

ορισμένες

δραστηριότητες και έργα της πρώτης ( α ') κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων
του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Νομάρχες.

20. ΚΥΑ 377/96/95 (ΦΕΚ 18 Β/16-1-95)
Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων
από πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων .7, 8, 9 του
άρθρου 3 του Ν.2242/94 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο ).

21. ΚΥΑ 21631/95 (ΦΕΚ 541 Β/21-6-95)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της
πρώτης ( α') κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς
των

Περιφερειών

της

Χώρας,

εξαιρούμενης

της

Περιφέρειας

Αττικής

(Πτηνοκτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις).

22. ΚΥΑ 24635/95 (ΦΕΚ 755 Β/31-8-95)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστηριότητες της (α')
κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των
Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής (Τουριστικές
Εγκαταστάσεις).

23. ΚΥΑ 82743/95 (ΦΕΚ 811 Β/20-9-95)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της
πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της Περιφερείας Αττικής (Οδικά Έργα).

24. ΚΥΑ 82742/95 (ΦΕΚ 821 Β/25-9-95)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της
πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του ν.1650/1986στουςΓενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών της χώρας (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων).

25. ΥΑ 73537/1438195 (ΦΕΚ 781/Β/95)
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Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες
επικίνδυνες ουσίες.

26. ΥΑ 77921/1440/95 ( ΦΕΚ 795/Β/95)
Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά με το
περιβάλλον.

27. ΥΑ 88740/1883/95 (ΦΕΚ1008/Β/95)
Καθορισμός

μέτρων και

όρων

για

την

σκόπιμη

ελευθέρωση

γενετικώς

τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον.

28. ΥΑ 95267/1893/95 ( Φ ΕΚ 1030/Β/95)
Καθορισμός

μέτρων και

όρων

για

την

περιορισμένη

χρήση

γενετικώς

τροποποιημένων μικροοργανισμών .

29. ΥΑ 47159/96 (ΦΕΚ 461/Β/96)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της
πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της Περιφερείας Αττικής.

30. ΥΑ 30557/96 (ΦΕΚ136/Β/96)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90.

31. ΥΑ 814230/96 ( Φ ΕΚ 906/Β/96)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90.

32. ΥΑ 84229/96 (ΦΕΚ 906/Β/96)
Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δραστηριότητες της
πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς
των

Περιφερειών

της

χώρας,

εξαιρουμένης

της

περιφερείας

Αττικής

(Υδροηλεκτρικά έργα).

33. ΥΑ34180196 (ΦΕΚ1112/Β/96)
Κατάταξη της δραστηριότητας "Εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέσα συντήρησης"
στην πρώτη ( α') κατηγορία δραστηριοτήτων του Ν. 1650/86 και μεταβίβαση της
αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους
Νομάρχες.

34. Εγκύκλιος οικ. 60570/10-2-1998
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Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για
βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.1650/1986, της ΚΥΑ 69269/5387/1990 και της ΚΥΑ 95209/1994.

35. Ν.2516/97 (ΦΕΚ 159-Α-8/8/97)
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες
διατάξεις.

36. Ν.2545/97 (ΦΕΚ 254-Α-15/12/97)
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις.
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II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

1. ΚΥΑ Εΐβ. 22Υ65 (ΦΕΚ 138 Β/24-2-65)
Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

2. Απόφαση Νομάρχη Σερρών 1413/81 (ΦΕΚ 327 Β/16-2-81)
Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Στρυμόνα, του χειμάρρου Αγ.
Ιωάννη, της τάφρου Μπελίτσας και λοιπών αποδεκτών και ειδικών όρων διαθέσεως
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σ' αυτούς.

3. Απόφαση Νομάρχη Σερρών 1472/81 ( ΦΕΚ 328 Β/8-6-81)
Περί καθορισμού χρήσεως των νερών των χειμάρρων Κρουσοβείτη, Λευκώνος,
Καμενικίου, Μεγ .Ρεύματος, Εζόβης και της τάφρου Ζάμπας και ειδικών όρων
διαθέσεως λυμάτων ή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σ' αυτούς.

4. Κοινή Απόφαση Νομαρχών Σερρών και Δράμας 6550/81 ( ΦΕΚ 580 Β/23-981)
Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Αγγίτη και των χειμάρρων,
τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν σ' αυτόν και ειδικών όρων διαθέσεως
λυμάτών ή βιομηχανικών αποβλήτων σ' αυτούς.

5. Κοινή Απόφαση Νομαρχών Γρεβενών, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς,
Κοζάνης και Πιερίας οικ.552/84 ( ΦΕΚ 115 Β/2-3-84)
Καθορισμός ανωτέρας τάξεως χρήσης των νερών του ποταμού Αλιάκμονα.

6. Απόφαση Νομάρχη Ημαθίας οικ.41633184 ( ΦΕΚ 291 Β/10-5-84)
Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες
και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών.

7. Απόφαση Νομάρχη Πέλλας οικ.3610184 (ΦΕΚ 912 Β/31-12-84)
Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων .

8. Κοινή Απόφαση Νομαρχών Ημαθίας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας οικ. 5340185
(ΦΕΚ 142 Β/18-3-85)
Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός της
ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία,

9. Απόφαση Νομάρχη Χαλκιδικής 96400/85 ( ΦΕΚ 573 Β/24-9-85)
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Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής,

10. ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ438Β/3-7-86)
Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: "πόσιμα",
"κολύμβηση", "διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά" και "καλλιέργεια και αλιεία
οστρακοειδών", μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ και
79/869/ΕΟΚ.

11. Απόφαση Νομάρχη Κιλκίς ΤΥΙ30 19/2-9-87
Περί καθορισμού χρήσης νερών αποδεκτών και ανωτάτων ορίων ρυπαντών,

12. Ν. 1739/87 (ΦΕΚ 201 Α/20-11-87)
Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις.

13. Απόφαση Νομάρχη Πιερίας 5662/88 (ΦΕΚ464 Β/7-7-88)
Τροποποίηση διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες:
α) Θαλάσσια περιοχή Νομού Πιερίας β) Αλιάκμονα ποταμό και καθορισμός των
ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών στο Νομό Πιερίας.

14. Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης ΔΥ/22374/91/94 ( ΦΕΚ 82 Β/10-2-94)
Όροι διαθέσεως των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο Ν.
Θεσσαλονίκης.

15. Απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή Θεσσαλονίκης 3344/12-4-95
Μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού λίμνης Κορώνειας (Αγίου Βασιλείου ή
Λαγκαδά),

16. ΥΑ 16190/1335197 ( ΦΕΚ 519/Β/97)
Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής
προέλευσης.
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Ill ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. ΚΥΑ Εΐβ 301/64 ( ΦΕΚ 63 Β/16-2-64)
Υγειονομική διάταξης περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμάτων.

2. ΚΥΑ49541/1424/86 (ΦΕΚ444 Β/9-7-86)
Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλί- ου της
15ηςΙΟυλίου 1975.

3. ΚΥΑ 80568/4225/91 (ΦΕΚ 641 Β/7-8-91)
Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που
προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων. "

4. ΥΑ697281824/96 (ΦΕΚ358/Β/96)
Μέτρα για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων .

5. ΥΑ 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/97)
Κατάρτιση

πλαισίου

προδιαγραφών και γενικών

προγραμμάτων

διαχείρισης

στερεών αποβλήτων.

6. ΥΑ 113944/97 (Φ ΕΚ 1016/Β/97)
Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύνσεις της
πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων).
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IV. ΤΟΞΙΚΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
1. ΠΔ 329/83
Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών .

2. ΚΥΑ 72751/3054/85 (ΦΕΚ 665 Β/1-11-85)
Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και
πολυχλωροστριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και
76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων της 20-3-1978 και 6-4-1976.

3. ΚΥΑ 71560/3053/85 (ΦΕΚ 665 Β/1-11-85)
Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975.

4. ΠΥΣ 144/87 (ΦΕΚ 197 Α/11-11-87)
Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ' αυτό και ειδικότερα καθορισμός
οριακών

τιμών

ποιότητας

του

νερού

σε

κάδμιο,

υδράργυρο

και

εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH).

5. ΚΥΑ 18186/271/88 (ΦΕΚ 126 Β/3-3-88)
Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

6. ΚΥΑ 26857/553/88 (ΦΕΚ 196 Β/6-4-88)
Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων νερών από απορρίψεις
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.

7. ΥΑ 19744/454/88 (ΦΕΚ 166/Β/88)
Επιτήρηση και έλεγχος των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων.

8. ΠΥΣ 73/90 (ΦΕΚ 90 Α/11-7-90)
Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο I του
παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2.11.1987 Πράξης του Υπουργικού
Συμβουλίου.

9. ΚΥΑ 55648/2210/91 (ΦΕΚ 323 Β/13-5-91)
Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
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10. ΠΥΣ 255/94 (ΦΕΚ 123 Α/21-7-94)
Συμπλήρωση του Παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 73/29.6.1990 Πράξης
Υπουργικού Συμβουλίου "Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που
υπάγονται στον κατάλογο I του Παραρτήματος Α του «άρθρου 6 της υπ'
αριθ. 144/2.11.1987 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α 197/1987).

11. ΥΑ 0198012/2001 ( ΦΕΚ 40/Β/96)
Καθορισμός

μέτρων

και

όρων

για

τη

διαχείριση

ορυκτελαίων.

12. ΥΑ 19396/1546/18. 7 .97
Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
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των

χρησιμοποιημένων

V. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
1. ΠΔ922/77(ΦΕΚ315Α/14-10-77)
Περί

απαγορεύσεως της χρήσεως πετρελαίου τύπου

Μαζούτ

σε

κτιριακές

εγκαταστάσεις καύσεως.

2. ΠΥΣ98/87(ΦΕΚ135Α/28-7-87)
Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο.

3. ΠΥΣ 99/87 (ΦΕΚ 135 Α/28-7-87)
Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του
θείου και αιωρούμενα σωματίδια.

4. ΠΥΣ 25/88 ( Φ ΕΚ 52 Α/22-3-88)
Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του
αζώτου και τροποποίηση των με αριθ.98 και 99/10. 7 .87 Πράξεων του Υπουργικού
Συμβουλίου.

5. ΥΑ 392541/1010/1988 ( ΦΕΚ 366/Β/88)
Περιεκτικότητα της βενζίνης με μόλυβδο.

6. ΥΑ 47942/1988 (ΦΕΚ 807/Β/88)
Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσίμου σε βαφεία φινιριστήρια υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

7. ΥΑ 11082/1989 (ΦΕΚ44/Β/89)
‘Έλεγχος

της

ποιότητας

των

υγρών

καυσίμων

για

την

προστασία

του

περιβάλλοντος.

8. ΥΑ 11946/1989 (ΦΕΚ 292/Β/89)
Χρήση πετρελαίου ντίζελ σε τμήμα του Νομού Αττικής.

9. ΥΑ 13698/927/1990 ( Φ ΕΚ 218/Β/90)
Χαρακτηρισμός επιβατηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

10. ΥΑ 57520/4525/1990 (ΦΕΚ597/Β/90)
Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες
καύσης αρτοκλιβάνων .

11. ΥΑ 86653/6673/1991 ( ΦΕΚ 2/Β/91)
Αντικατέστησε την ΥΑ 10300/1990, σχετικά με την απόσυρση και καταστροφή
μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων IX.
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12. YA 11166/1991 (ΦΕΚ 310/B/91)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της 57520/4535 Υπουργικής απόφασης "Εργασίες
συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου για τις εστίες καύσης
αρτοκλιβάνων".

13. ΥΑ 81400/860/91 (ΦΕΚ575/Β/91)
Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από βενζινοκινητήρες
προοριζόμένους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
88/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ.

14. ΥΑ 81160/861/91 (ΦΕΚ 574/Β/91)
Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες
προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία
88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

15. ΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β/91)
Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.

16. ΥΑ 15541/92 (ΦΕΚ 108/Β192)
Μέτρα πρόληψης του κινδύνου αλλοίωσης των νομίμων προδιαγραφών αμόλυβδης
βενζίνης κατά τη διάθεσή της από πρατήρια υγρών καυσίμων, λόγω αλλαγής
χρήσης των υπόγειων δεξαμενών τους.

17. ΥΑ 28432/2447/1992 (ΦΕΚ536/Β/92)
Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων α. πό
κινητήρες ντίζελ προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα.

18. ΥΑ 28433/2448/1992 (ΦΕΚ 542/Β/92)
Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων με κινητήρα.

19. ΥΑ 18477/1992 (ΦΕΚ 558/Β/92)
Καθορισμός επιτρεπομένων ορίων εκπομπής μονοξειδίου άνθρακα (CO) και
υδρογονανθράκων (HC) στα καυσαέρια των βενζινοκίνητων οδικών οοχημάτων με
τετράχρονο κινητήρα και καθιέρωση σχετικής μεθόδου μετρήσεως.

20. ΥΑ 82805/2224 ( ΦΕΚ 699/Β/93)
Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανση που
προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων .
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21. KYA 58751/2370/93 ( ΦΕΚ 264 B/15-4-93)
Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.

22. ΚΥΑ 11294/93 ( ΦΕΚ 264 Β/15-4-93)
Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από
βιομηχανικούς

λέβητες

ατμογεννήτριες,

ελαιόθερμα

και

αερόθερμα

που

λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο.

23. ΚΥΑ 11535/93 ( ΦΕΚ 328 Β/6-5-93)
Επιτρεπόμενα

είδη

καυσίμων

στις

βιομηχανικές,

βιοτεχνικές

και

συναφείς

εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις
ανοικτές εστίες καύσης.

24. ΚΥΑ 10315/93 (ΦΕΚ 369 Β/24-5-93)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη
θέρμανση κτιρίων και νερού.

25. ΥΑ 76802/1033/96 (ΦΕΚ 596/Β/96)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις».

26. ΠΥΣ 11/97 ( ΦΕΚ 19/ Α/97)
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον .

27 .ΥΑ 10245/713/97 ( ΦΕΚ 311/Β/97)
Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC)
που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις

τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.
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VI. ΘΟΡΥΒΟΣ.
1. ΥΑ 56206/1613/86 ( ΦΕΚ 570 Β/9-9-86)
Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου
σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051 /ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 19ης, Δεκεμβρίου 1978, της 7ης, Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης
Ιουλίου 1985.

2. ΚΥΑ 69001/1921/88 ( ΦΕΚ 751 Β/18-10-88)
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και
συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών,

των

ηλεκτροπαραγωγών

ηλεκτροπαραγωγών

ζευγών

ισχύος

και

ζευγών

των

συγκόλλησης,

φορητών

συσκευών

των

θραύσης

σκυροδέματος και αεροσφυρών.

3. ΥΑ Γ/2Θ/81567/898/1988 ( ΦΕΚ 4Θ3/Β/88)
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και διάταξη εξάτμισης των
οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις.

4. ΥΑ Γ/2Θ/81568/899/1988 ( ΦΕΚ 4Θ3/Β/88)
Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη διάταξη εξάτμισης
των μοτοσικλετών και συναφείς διατάξεις.

5. ΠΔ 85/91 ( ΦΕΚ 38 Α/18-3-91)
Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.

6. ΥΑ 11733/1991 ( ΦΕΚ 384/Β/91)
Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δοκιμές που
συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων.

7 .ΥΑ 10399 Φ 5.3/361/1991 ( ΦΕΚ 359/Β/91)
Καθορισμός

της

οριακής

τιμής

στάθμης

θορύβου

των

πυργογερανών

σε

συμπλήρωση της υπ'αριθμ.69001/1921/88 ΥΑ.

8. ΥΑ 17252/92 (ΦΕΚ 395 Β/19-6-92)
Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων ορίων θορύβου που προέρχεται από την
κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα.

9. ΥΑ 28340/2440/1992 ( ΦΕΚ 532/Β/92)

53

Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται από μοτοσικλέτες, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και89/238 της ΕΟΚ.

10. ΥΑ 5673/400/97 ( ΦΕΚ 192/Β/97)
Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.
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VII. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Νομοθετικό Διάταγμα 191/74 (ΦΕΚ 350 Α/20-11-74)
Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιράν κατά την 2α Φεβρουάριου 1971
υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των διεθνούς ενδιαφέροντος
υγροτόπων ιδία ως υγροβιότοπων "

2. Ν. 1335/83 (ΦΕΚ32Α/14-3-83)
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού
περιβάλλοντος της Ευρώπης.

3. Ν.1751/88 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-88)
Κύρωση Πρωτοκόλλου τροποποιητικού της Σύμβασης Ραμσάιρ 1971 για την
προστασία των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιότοπων.

4. ΥΑ30027/1193/1990(ΦΕΚ194/Β/90) )
Μέτρα για την προστασία του υγροβιότοπου του Αμβρακικού Κόλπου και της
ευρύτερης περιοχής του.

5. Ν. 1950/91 (ΦΕΚ84Α/31-5-91)
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης Ραμσάιρ (1971) για την προστασία των
διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιότοπων. .

6. ΠΔ της 16ης Μαΐου 1992 (ΦΕΚ 519/Δ/92)
Χαρακτηρισμός Χερσαίων και Θαλασσίων Περιοχών των Βορείων Σποράδων ως
Θαλάσσιου Πάρκου.

7. ΚΥΑ66272/93(ΦΕΚ493 Β/7-7-93)
Μέτρα για την προστασία του υγροβιότοπου της τεχνητής λίμνης Κερκίνης και της
ευρύτερης περιοχής της.

8. ΥΑ 66289/1993 ( ΦΕΚ 506/Β/93)
Μέτρα για την προστασία των βιοτόπων Δάσους Στροφιλιάς (Ν. Αχαΐας - Ν.
Ηλείας), Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου (Ν. Ηλείας) και της ευρύτερης περιοχής τους.

9. ΥΑ 1319/93 (ΦΕΚ 755/Β/93)
Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Ευήνου και Αχελώου και άλλων
βιοτόπων της ευρύτερης περιοχής τους.

10. Ν.2204/94 ( ΦΕΚ 59 Α/15-4-94)
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Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα.

11. ΥΑ 66231/2051/96 (ΦΕΚ259/Β/96)
Παράταση ισχύος της

1319/93 Κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας,

Εμπορικής Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Βιομηχανίας,

Ενέργειας και Τεχνολογίας:

«Μέτρα για την προστασία του

υγροβιότοπου της τεχνικής λίμνης Κερκίνης και της ευρύτερης περιοχής του».

12. ΥΑ 242/5/95 (ΦΕΚ 20/Β/96)
Παράταση ισχύος της 1319/93 Κοινής απόφασης των Υπουργών Γεωργίας,
Εμπορίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας: «Μέτρα για την προστασία των υγροβιότοπων
λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου -Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών Ευήνου και
Αχελώου και άλλων βιοτόπων της ευρύτερης περιοχής τους».

13. ΥΑ 5796/96 ( ΦΕΚ 854/Β/96)
Χαρακτηρισμός των υγροβιότοπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστωνίδας, Λίμνης
Ισμαρίδας και της ευρύτερης περιοχής τους ως Πάρκου.

14. ΥΑ 8586/1838/98 ( ΦΕΚ 376/Β/98)
Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων και των φυσικών σχηματισμών στις
εκβολές του ποταμού Έβρου και της ευρύτερης περιοχής τους.

15. ΥΑ 14874/3291/98 (ΦΕΚ687/Β/98)
Μέτρα για την προστασία των υγροτόπων της Αλυκής Κίτρουλ, του κάτω ρου και
του Δέλτα των ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού, της λιμνοθάλασσας
Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους.
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