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Κυρίες και κύριοι,  

 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη σηµερινή εκδήλωση 

του Quality Net Foundation, η οποία αφορά ένα θέµα ιδιαίτερο σηµαντικό και 

πάντα επίκαιρο θέµα, αυτό της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιµης 

ανάπτυξης και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες της.  

 

Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι ο επιχειρηµατικός κόσµος 

αντιλαµβάνεται όλο και περισσότερο ότι η επιτυχία δεν µετριέται µόνο µε τη 

µεγιστοποίηση του βραχυπρόθεσµου κέρδους. Η επένδυση από µέρους των 

επιχειρήσεων στην ευηµερία των κοινωνιών µέσα στις οποίες 

δραστηριοποιούνται και αναπτύσσονται, εξελίσσεται σε απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη µακροπρόθεσµη και βιώσιµη επιχειρηµατική τους 

δραστηριότητα.  

 

Η διαχείριση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε κοινωνικά υπεύθυνο 

τρόπο έχει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στον ορισµό µιας πετυχηµένης 

επιχείρησης.  

 

Ο ΣΕΒ, ως ο κεντρικός σύνδεσµος των δυνάµεων της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας σήµερα, προσπαθεί να καλλιεργήσει το κατάλληλο κλίµα και να 

δηµιουργήσει την κατάλληλη νοοτροπία και κουλτούρα στα µέλη του, για 

συνδυασµό της οικονοµικής βιωσιµότητας µε την κοινωνική ευθύνη, για 

έµφαση σε αξίες όπως η διαφάνεια, η ευθύνη, η αµεροληψία, η τιµιότητα, η 

αξιοπιστία.  

 

Στον ΣΕΒ πιστεύουµε στις αρχές του Επιχειρηµατικού Ήθους, της Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ταυτόχρονα, ενισχύουµε 

τον κοινωνικό ρόλο των επιχειρήσεων και προβάλλουµε τη σηµαντική 

συνεισφορά των µελών µας στο κοινωνικό σύνολο.  

 

Με βάση το νέο µας Καταστατικό, η υιοθέτηση της «Χάρτας ∆ικαιωµάτων και 

Υποχρεώσεων των Επιχειρήσεων»- την οποία οµόφωνα υιοθέτησε ο ΣΕΒ στη 
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Γενική του Συνέλευση το 2005 -αποτελεί πλέον αναγκαία προϋπόθεση για τη 

συµµετοχή σ΄ αυτόν νέων υποψήφιων µελών.  

 

Επίσης, ενθαρρύνουµε όλα τα µέλη µας να συµπεριλάβουν στην εταιρική τους 

στρατηγική θέµατα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και τα 

ευαισθητοποιούµε και τα δραστηριοποιούµε ως προς την υιοθέτηση κοινωνικά 

υπεύθυνων, διαφανών και αξιόπιστων πρακτικών.  

 

Ο ΣΕΒ στηρίζει την άποψη ότι η σύγχρονη έκφραση της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης έχει µια πολύ ευρύτερη κοινωνική και ηθική βάση: Είναι η 

αυτοβούληση και αυτοδέσµευση στη τήρηση των υποχρεώσεών µας, 

υποχρεώσεων που είναι µεγαλύτερες από τα δικαιώµατά µας. 

 

Είναι γεγονός ότι οι αποτελεσµατικές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

πρέπει να πηγάζουν µέσα από την κουλτούρα, την επιχειρησιακή πολιτική και 

στρατηγική. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να αντικατοπτρίζουν το µέλλον των 

στρατηγικών στόχων κάθε επιχείρησης, ανεξαρτήτου τοµέα και 

δραστηριότητας, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά της.   

 

Ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία για τη µέτρηση της κοινωνικής, 

οικονοµικής και περιβαλλοντικής απόδοσης της επιχείρησης είναι και η 

έκδοση του Κοινωνικού Απολογισµού, µε τον οποίο δηµοσιοποιούνται 

στοιχεία για την πορεία και την ανάπτυξη θεµάτων κοινωνικής ευθύνης της 

επιχείρησης, τα οποία αφορούν το επιχειρησιακό, εργασιακό, το φυσικό και το 

κοινωνικό της περιβάλλον. Στοιχεία που κρίνονται στη σύγχρονη κοινωνία 

ιδιαίτερα σηµαντικά για τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχείρησης, 

πέρα από οικονοµικούς δείκτες και επιδόσεις.  

 

Με τον Κοινωνικό Απολογισµό, η επιχείρηση δεσµεύεται στις αρχές της 

βιώσιµης ανάπτυξης, αυξάνει την εσωτερική και την εξωτερική ενηµέρωση για 

θέµατα ΕΚΕ και τον τρόπο διακυβέρνησης και διαχείρισής τους, αυξάνει τη 

διαφάνεια προς τους stakeholders, βελτιώνει τη φήµη της και ενθαρρύνει την 

καινοτοµία στο επιχειρησιακό αλλά και εξωτερικό της περιβάλλον.  
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Οι κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες και πρακτικές των επιχειρήσεων είναι, 

και πρέπει να παραµείνουν, σε καθαρά εθελοντικό επίπεδο, χωρίς δέσµευση, 

τυποποίηση ή οποιουδήποτε είδους «εξαναγκασµό».  

 

Η προσπάθεια να ρυθµιστεί ή να τυποποιηθεί µια τέτοια εγγενώς δυναµική 

διαδικασία εθελοντικής δράσης θα περιόριζε αυτό το πολύ θεµελιώδες 

χαρακτηριστικό και θα οδηγούσε σε ασυµβίβαστες προτεραιότητες για τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και 

βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις του κύκλου ανάπτυξης της επιχειρηµατικής 

τους δράσης.   

 

Πιστεύουµε ότι η έκδοση Κοινωνικών Απολογισµών δεν είναι, και δεν µπορεί 

να είναι, υποχρεωτική και δεσµευτική. Κάθε επιχείρηση ακολουθεί τις δικές 

της αρχές για να διασφαλίζει την αξιοπιστία του περιεχοµένου του 

Απολογισµού της, καθώς και της διαδικασίας κατάρτισής του. Οι προσπάθειες 

να οριστούν «δεσµευτικά» και «τυποποιηµένα» πλαίσια µέσα στα οποία θα 

πρέπει να δηµιουργούνται και αναπτύσσονται οι κοινωνικοί απολογισµοί των 

επιχειρήσεων θα δηµιουργούσε προσκόµµατα στην αυτοδέσµευση των 

επιχειρήσεων, ως προς τη συνεισφορά τους στη βιώσιµη ανάπτυξη της 

κοινωνίας.  

 

Στόχος του ΣΕΒ είναι, να ευαισθητοποιεί, να ενηµερώνει όλους τους 

εµπλεκόµενους φορείς και να προάγει την έννοια της ΕΚΕ αλλά και των 

εργαλείων που θα διευκολύνουν την ενσωµάτωση και ανάπτυξη αρχών της 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, συµβάλει στη διαµόρφωση ενός «κοινωνικού» πλαισίου, µε 

βάση κοινές αξίες, στάσεις και αντιλήψεις, το οποίο διευκολύνει τη δηµιουργία 

και κοινή αποδοχή ενός σύγχρονου περιβάλλοντος, ικανού να προάγει την 

ανταγωνιστικότητα, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή. 

 


