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Αυτόνομη μονάδα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης & Βιώσιμης Ανάπτυξης
Το καινοτόμο στρατηγικό εργαλείο των τοπικών αυτοδιοικήσεων
κοινωνική αναγκαιότητα για κάθε κοινωνική ομάδα - δημότες, επαγγελματίες,
επιχειρηματίες, αρχές, εργαζόμενους,
προμηθευτές, πελάτες κ.ά.

Η κατάσταση που βιώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ειδικά, την τελευταία επταετία,
ως σύμπτωμα της κρίσης, αφορά στην
έλλειψη πόρων, στον ολοένα αυξανόμενο αριθμό αφενός των δημοτών, οι οποίοι συμμετέχουν σε δράσεις που προσφέρει δήμος (εκπαιδευτικές, πολιτιστικές,
αθλητικές, κοινωνικές, εορταστικές κ.ά.),
αφετέρου των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Έτσι, ο δήμος καλείται να εντείνει τις
προσπάθειές του συνεχίζοντας αλλά και
εξελίσσοντας κάθε δράση του, αναζητώντας νέους δρόμους χρηματοδότησης και
νέα πεδία δραστηριοποίησης.
Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, οι τοπικές αυτοδιοικήσεις συναντούν την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη, η οποία προσφέρει
τη λύση διαδραματίζοντας καθοριστικό
ρόλο υπό προϋποθέσεις.
 Τι θέλουν ή έχουν ανάγκη οι πολίτες;
Μια καθαρή πόλη, με κοινωνικό πρόσωπο με διεξόδους για συμμετοχή σε πολιτιστικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές δράσεις, εθελοντισμό κ.ά.
 Τι θέλει ή έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση;
Να εφαρμόζει τη στρατηγική της προς
όφελος του δημότη και να συνεχίζει τις
δράσεις της και το κοινωνικό της έργο
επιτελώντας την αποστολή της και επιτυγχάνοντας τους στόχους της, ικανοποιώντας τις ανάγκες των δημοτών.
 Τι θέλουν οι επιχειρήσεις - επιχειρηματικές μονάδες, όλων των μεγεθών ακόμη και ελεύθεροι επαγγελματίες;
Να επιτυγχάνουν τους στόχους της στρατηγικής τους, να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, να χτίσουν σχέση με το
καταναλωτικό κοινό, να διαφημιστούν, να
αναδείξουν το κοινωνικό τους πρόσωπο,
να αυξήσουν τις πωλήσεις, να εξασφαλίσουν ισορροπία με τις τοπικές κοινωνίες,
να ενδυναμώσουν το brand name τους.
Όλα αυτά δεν βρίσκονται σε αντιδιαστολή
και αντιπαραθετικά. Μπορούν να συνδυαστούν, να αλληλοεπιδράσουν και να φέρουν θετικά αποτελέσματα προς όλους!
Κάθε γωνιά του κόσμου έχει να μας επιδείξει παραδείγματα εταιρειών -ακόμη
και φορέων- που σχεδίαζαν και υλοποιούσαν στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, στο πλαίσιο της συνολικής τους
στρατηγικής ανάπτυξης, βασισμένη στις
τοπικές κοινωνίες.

Τοπικές Αυτοδιοικήσεις:
Συνδετικός κρίκος
μεταξύ τοπικών κοινωνιών
& επιχειρήσεων
Συνδετικός κρίκος μεταξύ των τοπικών
κοινωνιών και των επιχειρήσεων αποτε-

Προτεινόμενη λύση

Η ΕΚΕ
δεν είναι χορηγία.
Δεν είναι
φιλανθρωπία.
Είναι μια επιλογή μονόδρομος
για βιωσιμότητα
και ανάπτυξη
και πλέον
κοινωνική
αναγκαιότητα

Ο δήμαρχος μπορεί να πρωτοπορήσει
και ν' αξιοποιήσει τη δυναμική των επιχειρήσεων, που έχουν έδρα ή «ενδιαφέρον» στα γεωγραφικά του όρια ή στις
κοινωνικές ομάδες του, οργώνοντας και
υλοποιώντας ένα στρατηγικό πλάνο δράσεων ΕΚΕ, μέσω ενός καινοτόμου στρατηγικού εργαλείου: Το γραφείο Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης APSON.
Το γραφείο ΕΚΕ (Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης) αποτελεί ένα καθημερινό
στρατηγικό εργαλείο, προκειμένου να
καλύπτονται ανάγκες της τοπικής κοινωνίας του δήμου. Μέσω αυτού, διασφαλίζεται η διασύνδεση και η συνεργασία με τις επιχειρηματικές μονάδες,
οι οποίες καλούνται να ενσωματώσουν
στη δική τους επιχειρηματική στρατηγική τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, ως πρακτικές ΕΚΕ με αμοιβαία οφέλη για όλες τις πλευρές.

Από την πλευρά του Δήμου
λούν οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, οι οποίες γνωρίζουν το προφίλ κάθε κοινωνίας,
τη φυσιογνωμία της, τις πραγματικές της
ανάγκες και τα όριά της.
Μέχρι τώρα, αυτό που έχουν δείξει οι περισσότερες περιπτώσεις στην Ελλάδα,
λόγω αφενός του χαμηλού έως και ανύπαρκτου επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα ΕΚΕ αφετέρου της επικράτησης μιας
παρεξηγημένης έννοιας ΕΚΕ, είναι ότι
όταν οι δράσεις ΕΚΕ γίνονται αποσπασματικά δεν έχουν ουσία και αποτέλεσμα. Χρειάζεται στρατηγική.
Η ΕΚΕ δεν είναι χορηγία. Δεν είναι φιλανθρωπία. Είναι μια επιλογή - μονόδρομος
για βιωσιμότητα και ανάπτυξη και πλέον

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
δημοσ

επιχειρησεισ

APSON

Γραφείο ΕΚΕ

Καλύπτονται οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με βάση το στρατηγικό σχεδιασμό
της δημοτικής Αρχής. Ορίζονται άξονες
ΕΚΕ, βάσει στρατηγικής ΕΚΕ, στην αρχή
του έργου και ως εκ τούτου δομούνται
πρακτικές ΕΚΕ, επενδυμένες με τα ανάλογα επιχειρηματικά οφέλη και υποστηρίζονται από τις εταιρείες, στο πλαίσιο της
υπεύθυνης επιχειρηματικότητάς τους.

Από την πλευρά των
επιχειρηματικών μονάδων
Ο δήμος φροντίζει την εκπαίδευση, τη
στοχευμένη συμβουλευτική και τη δόμηση ενός «οδικού χάρτη» για κάθε
εταιρεία, που αφορά στην υπεύθυνη
επιχειρηματικότητα ως εργαλείο βιωσιμότητας και ανάπτυξης. Κάθε επιχειρηματική μονάδα υποστηρίζει με τα ανάλογα επιχειρηματικά οφέλη, πρακτικές
ΕΚΕ που έχει δομήσει ο δήμος μέσω του
Γραφείου ΕΚΕ της APSON, και τις αξιοποιεί για την επίτευξη των στρατηγικών
της στόχων.
Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των τοπικών
κοινωνιών και των επιχειρηματικών
μονάδων, αν αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα και επαγγελματισμό αυτή
την πρόκληση, μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΕΚΕ ως εργαλείο για την τοπική ανάπτυξη.
Δρ. Αναστασία Ψωμιάδη
Ιδρύτρια και Πρόεδρος Δ.Σ.
«APSON Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»
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ΕΚΕ: Στρατηγικό Εργαλείο
Ανάπτυξης Τοπικών Κοινωνιών
H Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί το πιο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό
εργαλείο επίτευξης στρατηγικών στόχων, κάθε οργανισμού ιδιωτικού και δημόσιου και πλέον ταυτίζεται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Αφορά σε οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε επιχειρήσεις όλων των
μεγεθών, σε φορείς Tοπικής Aυτοδιοίκησης, σε start - uppers, σε ελεύθερους
επαγγελματίες καθώς και σε άτομα που
κατέχουν θέσεις ευθύνης, εξασφαλίζοντας ομαλή λειτουργία, βιωσιμότητα και
ανάπτυξη.
H ΕΚΕ στην Ελλάδα, τα πρώτα χρόνια που
εμφανίστηκε, είχε διαφορετικό προσανατολισμό σε σχέση με τις αξίες και τις ιδέες
που υπηρετεί. Αναπτύχθηκε αποκλειστικά ως εργαλείο marketing και PR, με κύρια έμφαση στη χορηγία και αρκούμενη
σε κονσερβοποιημένες πρακτικές σταλμένες από την Αμερική και αντιγραμμένες από πολυεθνικές, χωρίς προσαρμογή
στην ελληνική πραγματικότητα. Και εξαιτίας αυτού του εγκλωβισμού της και της
παρερμηνείας και της παραφύσει εφαρμογής, πέραν του ότι δεν απολαμβάνουν
οι εταιρείες τα οφέλη της, συνεχώς ονοματοδοτείται με διαφορετικό τρόπο,
όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΕΚΕ,
Εταιρική Υπευθυνότητα, Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, Αειφορία, Βιώσιμη
Ανάπτυξη, CSV, CSR, Sustainability κ.ά.

Το φλερτ της φιλανθρωπίας
με την ΕΚΕ
Η φιλανθρωπία φλερτάρει με την ΕΚΕ. Η
ΕΚΕ όμως δεν είναι φιλανθρωπία, ούτε
συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή δημόσιες σχέσεις. Είναι επένδυση στην αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη, διαφάνεια και
συνεχής διαλεκτικότητα, συνάρτηση αξιών και επιχειρηματικής στρατηγικής και
δίνει έμφαση σε ότι δημιουργεί προστιθέμενη αξία και μακροπρόθεσμη προοπτική.
Παρόλο που διαπιστώνουμε την εμμονική υποστήριξη του εθελοντισμού και
των «γλυκερών» προσφορών τύπου φιλανθρωπίας, την απουσία στρατηγικής
στόχευσης και επιχειρηματικής υπεραξίας, στις συχνά προβαλλόμενες από τα
ΜΜΕ δράσεις, ως πρακτικές εσωτερικής
ΕΚΕ, η πρόοδος των εταιρειών είναι σημαντική.
Οι τοπικές κοινωνίες παρέχουν το
έδαφος για ουσιαστικές δράσεις ΕΚΕ
και μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
χρειάζεται να δίνεται η κατάλληλη κατεύθυνση. Αρκεί να αντιμετωπίζεται
από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις με σοβαρότητα και να σχεδιάζεται -και ως
εκ τούτου προτείνεται- ενιαίο πλαίσιο
προκειμένου να υπάρχει συνέχεια, συστηματική κάλυψη των αναγκών και
όχι να αποτελεί μια αποσπασματική
ενέργεια, η οποία μπορεί και να χαρακτηριστεί ως «ελεημοσύνη».

Το «κυνηγητό» της ΕΚΕ
από τις χορηγίες
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Ιδρύτρια και Πρόεδρος Δ.Σ.
«APSON
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Η ΕΚΕ δεν υλοποιείται με χορηγίες, παρά
μόνο αν αξιοποιηθούν ως εργαλείο μέσα
στο πλαίσιο στρατηγικής, ανάμεσα στις
επιχειρήσεις και τους δήμους (Δημοτικές
Αρχές). Η χορηγία ως μέσο εφαρμογής
ΕΚΕ, είναι ένας τρόπος παρεξηγημένος,
παρερμηνευμένος κι εντέλει παρωχημένος. Ασφαλώς, μια κοινοποίηση ενός
χορηγικού προγράμματος δεν ακυρώνει
την κοινωνική προσφορά του.
Οι αποδέκτες του αιτήματος για χορηγία, πολύ συχνά, τη θεωρούν επαιτεία. Οι αιτούντες χορηγία, πολύ συχνά, την εκλαμβάνουν ως κάλυψη
μιας προσωρινής ανάγκης ή εκδήλωσης, με περιορισμένη χρονική διάρκεια. Διότι τα όποια οφέλη της είναι
προσωρινά και παροδικά, σε αντίθεση με τις δράσεις ΕΚΕ που τα οφέλη
τους διαρκούν και καρποφορούν αμφίδρομα σε βάθος χρόνου.

Σύμπραξη ιδιωτικού
και δημόσιου φορέα…
«Η ισχύς εν τη ενώσει»

Βασική αξία
στην ΕΚΕ
αποτελεί
η συνέργεια
δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα
για την
ελληνική
κοινωνία

Βασική αξία στην ΕΚΕ αποτελεί η συνέργεια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για
την ελληνική κοινωνία. Ο κρατικός μηχανισμός θα μπορούσε να είναι πιο ευέλικτος για να εξυπηρετηθεί ο ίδιος, προκειμένου να στρέψει το ενδιαφέρον των
ιδιωτικών επιχειρήσεων σε θέματα που
αφορούν αλλά και ωφελούν και τους δύο.
Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη. Τα προγράμματα ΕΚΕ των επιχειρήσεων, κυρίως, όταν βασίζονται στη σύμπραξη,
κατ’ άλλους αγαστή συνεργασία, ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αποτελούν μια
αρχή που ταιριάζει στο σύγχρονο ελληνι-

κό κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Βαδίζοντας με το «η ισχύς εν τη ενώσει», σε
κάθε δράση ΕΚΕ, θα πρέπει να εμπλέκονται διάφορα μέρη, π.χ. η επιχείρηση, ο
δήμος ή φορέας στον οποίο δραστηριοποιείται, οι κοινωνικές ομάδες που ενεργούν μέσα σ’ αυτόν.
Κάθε εμπλεκόμενο μέρος επιζητά κάλυψη αναγκών, η οποία επέρχεται με διαφορετικό τρόπο. Είναι προς όφελος όλων
να προκαλούμε και να υπερασπίζουμε
περισσότερες συνεργασίες του επιχειρηματικού κόσμου με φορείς τοπικούς
και υπερτοπικούς.

Επιχειρήσεις και Άξονας
«Τοπικές Κοινωνίες»
Για να είναι υγιής μια επιχείρηση χρειάζεται να είναι υγιείς οι κοινωνικές ομάδες
με τις οποίες εμπλέκεται.
Αν μια εταιρεία καθορίζει πολιτικές, όσο
καλές και αν είναι οι προθέσεις της, χωρίς
να έχουν σύμμαχο το κοινό των τοπικών
κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιούνται και χωρίς να ελαχιστοποιούν τους
φόβους για τις αρνητικές επιπτώσεις που
μπορεί να έχουν οι δράσεις των επιχειρήσεων στην τοπική ζωή, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αποτελέσουν την απαρχή της
καχυποψίας και της απομάκρυνσης.
Οι επιχειρήσεις, έχοντας συνειδητοποιήσει την κοινωνική αναγκαιότητα
της ΕΚΕ έχουν τη βούληση να υλοποιήσουν δράσεις και προγράμματα με έμφαση στις τοπικές κοινωνίες. Ωστόσο,
χρειάζεται οι τοπικές αυτοδιοικήσεις
να αντιμετωπίσουν με επαγγελματισμό και σοβαρότητα την τάση αυτή, ως
ευκαιρία για την τοπική ανάπτυξη και
την υλοποίηση του συλλογικού οράματος κάθε τοπικής κοινωνίας.

