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«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση
είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την ΕΚΕ»
Η πολύπειρη στον χώρο της ΕΚΕ, Αναστασία Ψωμιάδη, μιλά στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ
για την ανάγκη αξιοποίησης του νέου ισχυρού μέσου στο τοπικό και παγκόσμιο
επιχειρηματικό περιβάλλον για την τοπική βιωσιμότητα και ανάπτυξη

Y

πάρχει άραγε περιθώριο στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση να αξιοποιήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Την απάντηση σε αυτό το σημαντικό ερώτημα δίνει στην ΑΜΑΡΥΣΙΑ η Δρ. Αναστασία
Ψωμιάδη, Πρόεδρος της «APSON Eταιρική Κοινωνική Ευθύνη», μιας εταιρείας που εδώ και μια δεκαετία μετέτρεψε μια… ανεξερεύνητη έννοια σε ένα εξαιρετικό
κοινωνικό εργαλείο του επιχειρείν και όχι μόνο.

Πώς αποφασίσατε πριν 10 χρόνια να ιδρύσετε έναν οργανισμό που ειδικεύεται στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) μια άγνωστη
τότε έννοια και να τη συνδυάσετε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ποιες ήταν οι προκλήσεις;
Λόγω πολυετούς εμπειρίας σε πανελλήνιο και
διεθνές επίπεδο στον τομέα των τοπικών κοινωνιών, των πολιτιστικών - εθνοτοτοπικών
ομάδων αλλά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και
λόγω του γνωστικού αντικειμένου της διδακτορικής μου διατριβής που είναι συγκεκριμένος
μηχανισμός κοινωνικής ψυχολογίας, αποφάσισα να καλύψω το κενό που είχε η Ελληνική Αγορά σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στην Ελλάδα η
ΕΚΕ πέρασε μέσα από τις πύλες των διαφημιστικών εταιρειών και γι αυτό αναπτύχθηκε ως εργαλείο marketing και PR, με κύρια έμφαση στη
χορηγία και αρκούμενη σε κονσερβοποιημένες
πρακτικές. Έτσι, με την ίδρυση της APSON πριν
10 χρόνια, επαναπροσδιορίσαμε την ΕΚΕ και τη
λειτουργία της στην Ελλάδα και την προσαρμόσαμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Ήμασταν μάλιστα οι πρώτοι και οι πρωτοπόροι
που προτείναμε ως αναγκαιότητα και παράλληλα στρατηγικό εφαλτήριο, τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση δράσεων ΕΚΕ με κέντρο τις τοπικές κοινωνίες και πάντα σε συνεργασία με την
Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Άλλωστε συνδετικός κρίκος μεταξύ των τοπικών
κοινωνιών και των επιχειρήσεων αποτελούν οι
Τοπικές Αυτοδιοικήσεις, οι οποίες γνωρίζουν το
προφίλ κάθε κοινωνίας, τη φυσιογνωμία της, τις
πραγματικές τις ανάγκες και τα όριά της.
Είναι ώριμη και έτοιμη η Τοπική Αυτοδιοίκηση για να αξιοποιήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;
Πλέον μετά από 22 χρόνια προσωπικής δραστηριοποίησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και 10
χρόνια ουσιαστικής δραστηριοποίησης στον τομέα της ΕΚΕ, πιστεύω ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αφενός είναι έτοιμη να δεχτεί την παρουσία
και ενίσχυση ιδιωτών και επιχειρηματικών μονάδων, αφετέρου δεν έχει άλλο περιθώριο να
μην αξιοποιήσει συστηματικά και μεθοδικά μια
τέτοια καλή διάθεση και ένα τόσο ευνοϊκό κλίμα
από την πλευρά των επιχειρήσεων. Και οι εταιρείες επιθυμούν να έχουν στρατηγικούς συνομιλητές. Άλλωστε πλέον η ΕΚΕ έγινε και νόμος.

τέχουν θέσεις ευθύνης, εξασφαλίζοντας ομαλή
λειτουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη.
Πώς μπορεί να ωφελήσει αυτός ο νόμος ή
αυτή η τάση την Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Σε αυτό το σημείο θα χρειαστεί να προσέξουμε το
εξής: Άλλο η φιλανθρωπία, η χορηγία, ο εθελοντισμός, η συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων,
η «συστηματική επαιτεία» κοκ και άλλο η ΕΚΕ. Η
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απαιτεί ταύτιση με
τον στρατηγικό στόχο ενός Δήμου και ένταξη
στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα. Απαιτεί ορθό
σχεδιασμό με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία,
σύστημα, συνέπεια και συνέχεια.
Από την πλευρά των επιχειρήσεων και όλων
όσων δημοσιοποιούν ή εφαρμόζουν πολιτική ΕΚΕ, λόγω της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, δίνεται πλέον έμφαση
στην αλληλεπίδρασή τους με τις τοπικές κοινωνίες που επηρεάζουν ή επηρεάζονται. Έχοντας
ορίσει ένα ξεχωριστό άξονα που αφορά στις τοπικές κοινωνίες, εκπονούν και εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα και πρακτικές. Ακόμη και οι
πολίτες και γενικότερα οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν τις επιχειρήσεις ως οργανισμούς που
ανήκουν στην κοινωνία και συμβάλλουν στην ευημερία της.
Είναι λοιπόν ευκαιρία κάθε Δημοτική Αρχή να
αξιοποιήσει αυτό τον νόμο και αυτή την επιχειρηματική και κοινωνική τάση. Έτσι με βάση το
όραμα ενός Δήμου και αφού χαραχθούν οι άξονες της ΕΚΕ στο πλαίσιο πάντα στης συνολικής
του στρατηγικής, κάθε ανάγκη μπορεί να μετουσιωθεί και λανσαριστεί ως πρακτική ΕΚΕ και να
καλυφθεί με τρόπους που δεν απαιτούν κονδύλια από τον προϋπολογισμό.

Δρ. Αναστασία
Ψωμιάδη,
Πρόεδρος
της «APSON
Eταιρική
Κοινωνική
Ευθύνη»

Αναφέρατε ότι η ΕΚΕ έγινε νόμος. Αφορά σε
όλες τις επιχειρήσεις;
H εφαρμογή του Ν. 4403/2016 για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών
στην ουσία υποχρεώνει τις εταιρείες που απασχολούν πάνω από 500 άτομα προσωπικό να παρουσιάζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μαζί
με τα οικονομικά τους στοιχεία. Ωστόσο αφενός,
στο πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, αν μια
μικρότερη εταιρεία ή αν ένας ελεύθερος επαγγελματίας επιθυμεί να είναι προμηθευτής και
συνεργάτης αυτής της εταιρείας, πρέπει να είναι κοινωνικά υπεύθυνος, αφετέρου, δημιουργείται ευνοϊκό κλίμα αλλά και τάση - μόδα για την
ΕΚΕ.Πέραν τούτου η ΕΚΕ είναι ένα ανθρωποκεντρικό εργαλείο επίτευξης στρατηγικών στόχων
που μπορούν να την εφαρμόσουν τα ίδια τα κράτη, οι οργανισμοί ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι start-uppers, οι ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και άτομα που κα-

Εν κατακλείδι, ποια θα ήταν η προτροπή σας
προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σχέση με
την αξιοποίηση της ΕΚΕ;
Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις είναι ο ισχυρότερος
συνδετικός κρίκος μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των επιχειρηματικών μονάδων, αλλά και
μεταξύ του πολίτη και του κράτους.
Έχοντας επίγνωση του ρόλου τους έχουν καταφέρει έως σήμερα να αλλάξουν κατά πολύ την
Ελλάδα.
Χρειάζεται αξιοποίηση κάθε μέσου που προσφέρει το διεθνές και το εγχώριο επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον για την τοπική βιωσιμότητα και ανάπτυξη.
Εμείς στην APSON, προτείνουμε την ΕΚΕ ως ανθρωποκεντρικό όχημα επίτευξης στρατηγικών
στόχων προς όφελος κάθε εμπλεκόμενου μέρους, καθώς στηρίζεται στο σεβασμό, προσφέρει αποτελεσματική μεθοδολογία και τεράστιες
δυνατότητες, υπό την προϋπόθεση ότι χρειάζεται ορθή θεμελίωση, επαγγελματισμός και συστηματικότητα.
Επιπροσθέτως, η ΕΚΕ παγκοσμίως αποτελεί το
πλέον ισχυρό κι αποτελεσματικό επικοινωνιακό
εργαλείο. Ας αξιοποιηθεί! Μόνο για καλό είναι!

