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  Μήνυμα Προέδρου 

 

 

 
Στο πλαίσιο αυτό, το CSR Hellas αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες ενημέρωσης της 
ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και αναπτύσσει στρατηγικές συμμαχίες με άλλους 
εθνικούς και διεθνείς επιχειρηματικούς φορείς, πανεπιστήμια, δημόσιες αρχές και 
οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις.  
 
Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην πρώτη έκθεση αναφοράς δέσμευσης (COE) του CSR 
Hellas, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες και αποτελέσματα των δράσεων που έχουν 
υλοποιηθεί και είναι εναρμονισμένες με τις επιδιώξεις του UNGC. 
 

 
Μαρία Αλεξίου 
Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Το CSR Hellas είναι ένα μη κερδοσκοπικό 
επιχειρηματικό σωματείο που δραστηριοποείται 
ενεργά , για περισσότερα από 15 χρόνια, στην 
προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας. 
Συμμετέχει ως μέλος στην πρωτοβουλία Global 
Compact από το 2004, ενώ από το 2008 συντονίζει 
το τοπικό δίκτυο Global Compact στην Ελλάδα. 
 
Οι Αρχές και οι στόχοι του UN Global Compact 
(UNGC) είναι αναπόσπαστο μέρος της ύπαρξης και 
της φιλοσοφίας του CSR Hellas. Επομένως, η 
συνεχιζόμενη υποστήριξη των 10 Αρχών και των 
δράσεων που σχετίζονται με αυτές εντάσσεται 
στις κυριότερες δραστηριότητες του.  
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  Σχετικά με το CSR Hellas 

 
Το CSR Hellas, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2000 από 13 επιχειρήσεις και 3 επιχειρηματικούς φορείς,  
σήμερα έχει σχεδόν δεκαπλασιάσει τον αριθμό των μελών του. 
 
Όραμα του είναι η βελτίωση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της 
ελληνικής οικονομίας συνολικά, μέσω της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στη 
στρατηγικής και τους βασικούς άξονες της λειτουργίας των επιχειρήσεων. 
 
Αποστολή του είναι η αξιοποίηση των αρχών και των πρακτικών εφαρμογών  της υπεύθυνης 
επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της κοινωνικής συνοχής 
σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 
 
Η στρατηγική του αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός νέου μοντέλου επιχειρηματικότητας το οποίο 
επιδιώκει να συνδυάσει τη μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη κερδοφορία των επιχειρήσεων με τη 
δεοντολογική συμπεριφορά και τους ευρύτερους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη και αειφορία των 
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 
 
Οι στόχοι που έχει θέσει το CSR Hellas για την πραγμάτωση της αποστολής του είναι η συστηματική και 
οργανωμένη πληροφόρηση για τις εξελίξεις σε θέματα ΕΚΕ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η αύξηση 
των μελών του και η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς αυτά, η υποστήριξη συμπράξεων και 
συνεργασιών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 
κοινών δράσεων ΕΚΕ μεταξύ των μελών του για την αντιμετώπιση έκτακτων κοινωνικών ή/και 
περιβαλλοντικών αναγκών. 
 
Αποτελεί το σημείο αναφοράς για την ΕΚΕ στην Ελλάδα, καθώς είναι εθνικός εταίρος του CSR Europe, 
του ηγετικού Ευρωπαϊκού επιχειρηματικού φορέα της ΕΚΕ ενώ παράλληλα δημιούργησε και 
υποστηρίζει με ποικίλους τρόπους και το τοπικό δίκτυο του Global Compact, της παγκόσμιας 
πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για την ΕΚΕ. 
 
Στην κορυφή της διοικητικής δομής του CSR Hellas βρίσκεται η Γενική Συνέλευση των μελών του, η 
οποία εκλέγει το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό του αποτελείται από 
πέντε στελέχη. 
 
Σε ό,τι αφορά το Ελληνικό Δίκτυο Global Compact η πενταμελής συντονιστική γραμματεία του 
συγκροτείται από την Πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον Διευθυντή του CSR Hellas ενώ τα άλλα δύο 
μέλη της εκλέγονται από τις επιχειρήσεις-μέλη του ελληνικού UNGC. 
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  Δράσεις & Πρωτοβουλίες 

 

i. Συντονισμός τοπικού δικτύου Global Compact στην Ελλάδα 

Το 2008, το CSR Hellas σε συνεργασία με το UNDP Programme Management Office της Ελλάδας, 

προσκάλεσαν όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσυπογράψουν τις 10 Αρχές του Global Compact. 

Αποτέλεσμα αυτής της πρωτοβουλίας, ήταν η ίδρυση του τοπικού δικτύου Global Compact στην Ελλάδα 

την 28η Μαΐου 2008 σε μια εκδήλωση, κατά την οποία 50 ελληνικές επιχειρήσεις επέδωσαν στον 

επικεφαλής του Global Compact Networks & Global Compact Partnerships κ. Soren Petersen, επιστολή 

προς τον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.,  δηλώνοντας τη δέσμευση τους να τηρούν τις 10 Αρχές σε όλο το 

φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας τους. 

 

Μετά την αναγγελία της ίδρυσης του Ελληνικού Δικτύου Global Compact (Global Compact Network 

Hellas – GCNH), τα μέλη του συνήλθαν την 17η Σεπτεμβρίου 2008 σε ειδική συνάντηση εργασίας και 

διαβούλευσης, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η διαμόρφωση του Μνημονίου Συνεργασίας. 

 

ii. Προσέλκυση νέων μελών για συμμετοχή στο UNGC 

Με την πάροδο των ετών ο αριθμός των ελληνικών επιχειρήσεων, συλλογικών οργανώσεων της 

επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και άλλων μη επιχειρηματικών φορέων, που συμμετέχουν στο UNGC 

έχει αυξηθεί σημαντικά.  

Το CSR Hellas ενθαρρύνει τα μέλη του να συμμετέχουν στο UNGC, μέσω: 

 συνεχών ενημερώσεων για τη σημασία της πρωτοβουλίας και των 10 αρχών της, 

 της διοργάνωσης εκδηλώσεων και ανάληψης διαφόρων πρωτοβουλιών και δράσεων που είναι 

άμεσα και έμμεσα συνδεδεμένες με τους αρχές και τους στόχους του Global Compact, 

 εξατομικευμένων συναντήσεων με τις διοικήσεις και τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων-

μελών του. 

Οι καρποί της προσπάθειας αυτής απεικονίζονται στο γεγονός ότι οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις που 

συμμετέχουν στο UNGC είναι μέλη του CSR Hellas.   

 

iii. Ενημερωτικές δράσεις  
 
Το CSR Hellas διοργανώνει τακτικές συναντήσεις με τα μέλη του, συμπεριλαμβάνοντας στην agenda του 
θέματα που συνδέονται με τους στόχους και τις αρχές του UNGC. Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα  

http://www.globalcompactnetworkhellas.gr/portal/images/stories/pdfgcnh/Memorandum_el.pdf
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2013 -2015 πραγματοποιήθηκαν επτά συνολικά συναντήσεις, με θέματα επικαιρότητας και αμέσου 
ενδιαφέροντος του Global Compact όπως: 

 οι στόχοι ανάπτυξης της Χιλιετίας, 
 Διαφάνεια και Αξιοπιστία, 
 Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
 Εφοδιαστική αλυσίδα, 
 Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή Οδηγία που αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματο-οικονομικών 

δεδομένων και 
 Παρουσίαση πρότασης εφαρμογής των 10 Αρχών ως βάσης για τη σύνταξη κοινωνικού 

απολογισμού. 
 

Αξίζει να σημειωθεί οτι στη συνάντηση της 21ης Νοεμβρίου 2014 συμμετείχε ως ομιλήτρια η κ. Tiina 
Mylly, Regional Networks Manager Africa and Europe του UNGC, παρουσιάζοντας το UNGC και την 
agenda ανάπτυξης μετά το 2015 και περιγράφοντας την πορεία από τους στόχους ανάπτυξης της 
Χιλιετίας στους διεθνείς στόχους ανάπτυξης. 
 

Παράλληλα, η προώθηση του Global Compact στο ευρύτερο κοινό ενισχύεται μέσω των στρατηγικών 
συμμαχιών που επιδιώκει και επιτυγχάνει το CSR Hellas με άλλους επιχειρηματικούς και δημόσιους 
φορείς, την πανεπιστημιακή κοινότητα και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Στο πλαίσιο αυτών των 
συμμαχιών, πραγματοποιείται ενημέρωση των στελεχών των συνεργαζόμενων επιχειρηματικών 
φορέων σχετικά με το Global Compact και διοργανώνονται ενημερωτικές εκδηλώσεις για τα μέλη τους. 
Μεταξύ των επιχειρηματικών φορέων, με τους οποίους συμπράττει το CSR Hellas, βρίσκονται : ο 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας 
(ΕΒΕΑ),  το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕθ), ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, η Ένωση Ανωτάτων Στελεχών 
Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών (ΣΕΜΑ).  
 
Η  ανάπτυξη συνεργασίας με την πανεπιστημιακή κοινότητα μεταλαμπαδεύει το πνεύμα και τη σημασία 
της υιοθέτησης των Αρχών του UNGC στην επόμενη γενιά των στελεχών επιχειρήσεων. 
Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται αφενός μεν και η πρωτοβουλία του το CSR Hellas για την καθιέρωση  
του φοιτητικού διαγωνισμού “Νίκος Αναλυτής” που υλοποιείται τα τελευταία 2 έτη με μεγάλη επιτυχία 
και σε συνεργασία με τα περισσότερα πανεπιστήμια της χώρας αφετέρου δε με εκδηλώσεις με θέμα 
τους νέους και την επιχειρηματικότητα, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο, την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  
 
Στα πλαίσια των ενημερωτικών δραστηριοτήτων του δράσεις το CSR Hellas διοργάνωσε τέσσερα ειδικά 
εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα μέλη του, εκ των οποίων: 

 δύο αφορούσαν την Αναφορά Προόδου (COP) του UNGC 
 ένα την εφαρμογή και κατανόηση του προτύπου ISO 26000 και 
 ένα το περιβάλλον, το οποίο πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ένωση Ανωτάτων 

Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και συμπεριλάμβανε Καλές Πρακτικές που εφαρμόζουν 
επιχειρήσεις–μέλη του UNGC. 

http://csrhellas.eu/?page_id=10976
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iv. Δράσεις ειδικής στόχευσης 
 

Το CSR Hellas έχει αναλάβει μια σειρά δράσεων για την προώθηση ειδικών θεμάτων και πρωτοβουλιών 
που συνάδουν με τις δραστηριότητες του UNGC. 
 
Πιο συγκεκριμένα, παρουσίασε τις αγροτο- διατροφικές αρχές στα μέλη του αλλά και σε συνέδριο, στο 
οποίο έλαβε μέρος, με θέμα “ Ecolabels και Εξαγωγές: Αποτελέσματα Έρευνας για τον Αγροτικό, 
Τουριστικό και Κατασκευαστικό Κλάδο", προσκαλώντας όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον διατροφικό και αγροτικό τομέα, να τις εφαρμόσουν ως βάση για τους απολογισμούς βιωσιμότητας 
τους ώστε να μπορούν να εξελιχθούν και να συγκριθούν μεταξύ τους, καθώς αποτελούν έναν 
εξιδεικευμένο τομέα με συγκεκριμένες επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία τους. 
 
Στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης και παρακίνησης των μελών του αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα, 
το CSR Hellas διοργάνωσε το 2014 ένα μεγάλο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, με θέμα “Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς”. 
 
Το συνέδριο περιλάμβανε: 

 εγκαίνια εικαστικής έκθεσης της ΜΚΟ Praksis σχετικά το Human Trafficking, 
  ομιλίες για θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Καταπολέμηση της Διαφθοράς από 

ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι το United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),  ο 
Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το CSR Europe, το Global Compact Network Spain, 
το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, η Διεθνής Διαφάνεια 
Ελλάδος κ.ά., 

 παρουσίαση του εργαλείου “The fight against corruption” και του Call for Anticorruption του 
UNGC, 

ενώ προηγήθηκε ενημέρωση δημοσιογράφων επί των θεμάτων του συνεδρίου. 
 
Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης φέτος 15 ετών λειτουργίας του, το CSR Hellas 
διοργάνωσε πρόσφατα,  μεγάλο συνέδριο με τίτλο "Growing on Ethics / Last Call to Action for Europe 
2020” που προσέλκυσε, προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου, της ακαδημαϊκής κοινότητας και 
της κοινωνίας των πολιτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 συνέδρους, 28 συνολικά διακεκριμένοι 
ομιλητές κατανεμημένοι σε τέσσερα διαφορετικά θεματικά εργαστήρια κλήθηκαν να εκθέσουν τις 
απόψεις τους και να συμμετάσχουν σε διάλογο μεταξύ τους αλλά και με το ακροατήριο γύρω από 4 
άξονες, οι οποίοι αποτελούν ταυτόχρονα βασικούς πυλώνες της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και 
ευθυγραμμίζονται με τις 10 Αρχές του UNGC : 
α) Ηγεσία και Επιχειρηματική Ηθική, 
β) Διαφάνεια και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 
γ) Καινοτομία, Αειφορία και Βιώσιμη Ανάπτυξη και  
δ) Απασχολησιμότητα, Δεξιότητες και Προσόντα. 

http://csrhellas.eu/?p=6709
http://csrhellas.eu/?p=6709
http://csrhellas.eu/?p=11864
http://csrhellas.eu/?p=11864
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Μεταξύ των ομιλητών ήταν στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και 
επιχειρηματικής κοινότητας, του United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), του CSR Europe, 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Ολλανδικής Κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ΣΕΒ. 
 
Παράλληλα, το συνέδριο αποτέλεσε την αφορμή για την επίσημη παρουσίαση της Ευρωπαϊκής 
Επιχειρηματικής Διακήρυξης (European 2020 Manifesto), καλώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις της, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς 
κοινωνίας. 
 
Επιπλέον, στην προσπάθεια του CSR Hellas για την υποστήριξη και προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων εντάσσεται και το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει υπογράψει με το Γραφείο του Εθνικού 
Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Η πρώτη εκδήλωση που υλοποιήθηκε στοα 
πλαίσιο αυτής της προγραμματικής συμφωνίας ήταν η συμμετοχή του CSR Hellas στο φεστιβάλ “Break 
the Chain” όπου ανέλαβε την ευθύνη της διοργάνωσης και του συντονισμού  ενός εργαστηρίου με τίτλο 
“Human Trafficking και η Στάση των Επιχειρήσεων”, κατά τη διάρκεια του οποίου τονίσθηκαν η 
αναγκαιότητα της σύμπραξης μεταξύ φορέων, εμπειρογνωμόνων, δημοσίων αρχών αλλά και των 
επιχειρήσεων προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά τα φαινόμενα του Human Trafficking. 
 
Παράλληλα, μέσω των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, στα όποια συμμετέχει, το CSR Hellas 
υλοποιεί και συνδυάζει τις δράσεις του με τους στόχους του UNGC. 
 
Την περίοδο 2013 -2015 το CSR Hellas συμμετέχει: 
α) στο πρόγραμμα Growing on Ethics, στόχος του οποίου είναι η προώθηση των έγκαιρων πληρωμών, 
της ηθικής επιχειρηματικότητας, της υπεύθυνης ηγεσίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και 
προσωπικής ζωής και 
β) στο πρόγραμμα CARVE που σκοπός του είναι να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ειρηνικής και μη-
βίαιης κοινωνίας, με ειδικό στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα όσον 
αφορά τον τρόπο που οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών και 
την αποτύπωση ταυτόχρονα των προγραμμάτων ή δράσεων των επιχειρήσεων προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 
 
Το CSR Hellas υπήρξε, επίσης, ο συντονιστής φορέας των Ευρωπαϊκών Βραβείων ΕΚΕ για την Ελλάδα, 
ενός θεσμού που προκηρύχθηκε το 2012 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η υλοποίηση του ανατέθηκε 
στο CSR Europe και στους εθνικούς εταίρους του. 
 
Το CSR Hellas παρακίνησε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στα Βραβεία υποβάλλοντας 
καινοτόμα επιχειρηματικά προγράμματα ΕΚΕ που σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν μη 
επιχειρηματικό φορέα, συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων τόσο προς 
την κοινωνία όσο και προς την επιχείρηση, δίνοντας με αυτό τον τρόπο την ευκαιρία για ανταλλαγή και 
υιοθέτηση καλών πρακτικών. Τα προγράμματα επιχειρήσεων που πληρούσαν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις βραβευτήκαν σε ειδική εκδήλωση το 2013 στην Αθήνα ενώ οι εθνικοί νικητές 
συμμετείχαν στη συνέχεια στην αντίστοιχη πανευρωπαϊκή εκδήλωση στις Βρυξέλλες. 

http://csrhellas.eu/?p=11736
http://csrhellas.eu/?p=11736
http://www.breakthechain.gr/to-festival/
http://www.breakthechain.gr/to-festival/
http://www.growingonethics.eu/index-el.html#home
http://carve-daphne.eu/
http://www.eucsrawards-hellas.gr/
http://www.eucsrawards-hellas.gr/awards/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=65&Itemid=9
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Τέλος, μια από τις πιο αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες που ανέλαβε το CSR Hellas το διάστημα 2013 -
2015,  ήταν η ενεργός συμμετοχή του στην προσπάθεια για εκπόνηση μίας Εθνικής Στρατηγικής για την 
ΕΚΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του αυτής, το CSR Hellas διοργάνωσε διαβούλευση με τα μέλη του 
κατά την οποία, πέρα από τις συζητήσεις γύρω από το περιεχόμενο και το κείμενο της Εθνικής 
Στρατηγικής, ανέδειξε και επεσήμανε την αναγκαιότητα της σύνδεσης των στόχων της Στρατηγικής με 
τις 10 Αρχές του UNGC. 

 
 

v. Συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις και υποστήριξη πρωτοβουλιών  
 

Το CSR Hellas συμμετέχει ενεργά σε διάφορες πρωτοβουλίες του UNGC, όπως: 
 

 το “Call to Action : Anticorruption”, όπου, εκτός από την πληροφόρηση που παρείχε στα μέλη 
του στο Συνέδριο “Ανθρώπινα Δικαιώματα και Καταπολέμηση της Διαφθοράς”, απέστειλε 
ειδική πρόσκληση με την οποία τα καλούσε να συνυπογράψουν την Πρόσκληση για Δράση για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, τονίζοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας. Αποτέλεσμα 
αυτής της πρωτοβουλίας ήταν η υπογραφή της πρόσκλησης τόσο από μέλη του UNGC όσο και 
από μη μέλη του. 

 οι νέες αρχές για τον αγροτο-διατροφικό τομέα, όπου μέσω ενημερώσεων και της λειτουργίας 
του ως help desk για τα μέλη του, υποστήριξε και προώθησε τις αρχές για τον αγροτο-
διατροφικό τομέα και την πολιτική για την Αναφορά Δέσμευσης (COE) του UNGC καθώς επίσης, 
και κάποιες επείγουσες εκκλήσεις για παροχή βοήθειας όπως την Έκκληση του ΟΗΕ για 
υποστήριξη των πληγέντων του σεισμού στο Νεπάλ 

 η νέα πολιτική για την Αναφορά Δέσμευσης (COE), όπου ενημέρωσε και υποστήριξε τους μη 
επιχειρηματικούς φορείς – μέλη του UNGC για την υποβολή της αναφοράς τους. 

 
Επιπρόσθετα, το CSR Hellas φροντίζει να δημοσιοποιεί και να προτρέπει τα μέλη του να συμμετάσχουν 
σε έρευνες, όπως η έρευνα για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις-μέλη του UNGC και webinars που 
σχετίζονται με θέματα των 10 Αρχών, όπως το webinar “ Business & Human Rights” του CSR Europe, που 
αποσκοπούσε στην κατανόηση των Αρχών του UNGC για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και το πλαίσιο 
εφαρμογής τους στην Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, στην επαφή με άλλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής των Αρχών αυτών και την ανταλλαγή χρήσιμων ιδεών για τη 
χρήση και ενσωμάτωση των Αρχών αυτών στη λειτουργία τους. 
 
Τέλος, αναγνωρίζοντας τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας και των πολλαπλασιαστικών 
αποτελεσμάτων της, το CSR Hellas το 2012 είχε διοργανώσει την 1η περιφερειακή συνάντηση Τοπικών 
Δικτύων Global Compact Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τίτλο “Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς”. Στόχος της συνάντησης ήταν η καθιέρωση τακτικών συναντήσεων για 
τον εντοπισμό κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Τοπικά Δίκτυα 
Global Compact της περιοχής και οι επιχειρήσεις μέλη τους και η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας 

http://newsbundle.csreurope.org/icfiles/1/65035/160431/5249434/481aa2bd40fd5c3a0b6deca7/agenda_ungps%20-%20intro%20for%20companies.pdf
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και αλληλοβοήθειας για την επίλυσή τους. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Τοπικών 
Δικτύων της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Κοσσόβου, Αλβανίας, ΠΓΔΜ, Σερβίας, Τουρκίας, καθώς και 
επιχειρήσεις-μέλη τους. 
 
 

vi. Αξιοποίηση υλικού και εργαλείων  
 
Το CSR Hellas συμβάλλοντας στη διάχυση και μεγιστοποίηση της χρήσης του εκπαιδευτικού εργαλείου 
“The fight against corruption” του UN Global Compact και του UN Office on Drugs and Crime, 
προχώρησε στην ελληνική μετάφρασή του, προκειμένου να διευκολύνει τη χρήση του για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις. Αξιοποιώντας επίσης, το εκπαιδευτικό video για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που 
δημιούργησε το Ισπανικό Δίκτυο Global Compact, το CSR Hellas ανέλαβε τον ελληνικό υποτιτλισμό του, 
προκειμένου να αναδείξει και να βοηθήσει στην κατανόηση της σημαντικότητας του θέματος.  
 
 

          

 

 
 

vii. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων του Τοπικού Δικτύου Global Compact  
 
Το CSR Hellas, ως ο συντονιστής φορέας του Τοπικού Δικτύου για το Global Compact, συνεχίζει να 
ενώνει τις δυνάμεις του με άλλους φορείς που ασχολούνται με θέματα που αφορούν τις Αρχές του 
UNGC. Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με το Γραφείο του 
Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων. Στόχος της συνεργασίας είναι η 
ανάληψη κοινών δράσεων για συστηματική ενημέρωση, καταγραφή καλών πρακτικών, εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων για ζητήματα που άπτονται της προστασίας των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.  
  
Επίσης, το CSR Hellas αποσκοπώντας στην ενεργό συμμετοχή των μελών του, προτίθεται να 
δημιουργήσει ομάδες εργασίας αναφορικά με τα θεματικά πεδία των 10 Αρχών του UNGC, καθώς και 
να υλοποιήσει εκπαιδευτικά εργαστήρια COP και COE προκειμένου να βελτιώσει την επίδοση των 
αναφορών που υποβάλλονται στο UNGC εκ μέρους των μελών του. 

Παράλληλα, το CSR Hellas έχει προβεί στην έκδοση 2 οδηγών 
υπεύθυνης επιχειρηματικότητας που αναφέρονται : α) στη 
Διαφάνεια και Διακυβέρνηση και β) στον Εταιρικό 
Εθελοντισμό. Οι οδηγοί αυτοί είναι το αποτέλεσμα των 
αντίστοιχων ομάδων εργασίας του CSR Hellas με την 
εθελοντική συμμετοχή των μελών του και αποτελούν 
πρακτικά εργαλεία για την ανάπτυξη εσωτερικών 
επιχειρηματικών συστημάτων και δράσεων για την 
ενδυνάμωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης σε θέματα 
διαφάνειας και κοινωνικής συνεισφοράς. 

http://thefightagainstcorruption.org/#tab13
https://www.youtube.com/watch?v=eks6RERVDxk
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι το CSR Hellas βρίσκεται σε διαδικασία μετάφρασης του μεγαλύτερου 
μέρους της ιστοσελίδας του UNGC και κυρίως του πληροφοριακού υλικού που αναφέρεται στη 
συμμετοχή των μελών του. Σύντομα το εν λόγω υλικό θα είναι διαθέσιμο προς χρήση από όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 
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Μέτρηση αποτελεσμάτων 

 
Από  την ίδρυση του Τοπικού Δικτύου Global Compact παρατηρείται μια σημαντική αύξηση μελών του, 
καθώς το 2008 ο αριθμός των μελών που συμμετείχαν στο UNGC ήταν 50 και σήμερα (2015) έχουν 
φτάσει τα 77 μέλη. 
 
Συνολικά στις ενημερωτικές συναντήσεις του CSR Hellas, το χρονικό διάστημα 2013 - 2015 συμμετείχαν 
285 εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και τις εκδηλώσεις “ειδικής στόχευσης” 
παρακολούθησαν περισσότεροι από 550 συμμετέχοντες. 
 
Αξίζει, επιπρόσθετα, να αναφερθεί οτι το “Call to Action: Anticorruption” υπέγραψαν 12 ελληνικές 
επιχειρήσεις. 
 
Tο CSR Hellas διαθέτει μια δεξαμενή συνολικά 166 επιχειρήσεων, επιχειρηματικών φορέων και 
οργανώσεων, την οποία ενημερώνει διαρκώς για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του UNGC ενώ κατά την 
συγκεκριμένη περίοδο της αναφοράς δέσμευσης έχει συνάψει μνημόνια συνεργασίας με 4 φορείς για 
την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συγκεκριμένα με τους εξής : ALBA Graduate Business School, 
Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων, Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών 
Επιχειρήσεων και Σύνδεσμό Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων. 
Τέλος, στα εκπαιδευτικά εργαστήρια που έχουν πραγματοποιηθεί έλαβαν μέρος συνολικά 57 
εκπρόσωποι επιχειρήσεων.  
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