
Α. Πρέπει να διέπεται από Τιµιότητα που σηµαίνει Διαφάνεια και Ακεραιότητα.
Β. Πρέπει να υπάρχει Δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιµετωπίζονται όλα τα κρίσιµα 
κοινά, δηλαδή εργαζόµενοι, πελάτες, προµηθευτές και κοινωνία.
Γ. Σηµαντική είναι η αξία της Ενσυναίσθησης που συνεισφέρει στο να µοιραζόµα-
στε την επιτυχία µας µε την κοινωνία.
Δ. Απόλυτα αναγκαίος είναι ο Σεβασµός προς τους ανθρώπους µας και τις ιδιαιτε-
ρότητες τους, και τέλος,
Ε. Υπευθυνότητα απέναντι στις υποχρεώσεις µας προς όλα τα κρίσιµα κοινά µας, 
και κυρίως προς την κοινωνία, και προώθηση της έννοιας της βιώσιµης ανάπτυ-
ξης. Το µήνυµα του ηγέτη προς όλους πρέπει να είναι «Αυτός είναι ο τρόπος που 
εργαζόµαστε και λειτουργούµε σαν επιχείρηση».

adb: Κατά τη γνώµη σας η ΕΚΕ προσφέρει δυνατότητες ανάπτυξης; 
Ποια είναι η θέση της στη διαχείριση στρατηγικών θεµάτων της επι-
χείρησης;
Δ.Μ.: Η στρατηγική ΕΚΕ και η εφαρµογή της από τις επιχειρήσεις συµβάλλει σε 
καλύτερες συνθήκες για βιώσιµη ανάπτυξη. Αυτή η συσχέτιση έχει παρουσιασθεί 
σε πρόσφατη έρευνα που εκπόνησε η IBM σε διεθνές δείγµα και έδειξε ότι το 68% 
των επιχειρήσεων που είχαν ένα συνεπές πρόγραµµα ΕΚΕ,  αύξησαν την απόδοση 
των επενδυµένων κεφαλαίων. Επίσης, τα συµπεράσµατα από µια άλλη Ευρωπα-
ϊκή έρευνα µεταξύ θεσµικών επενδυτών µας υποδεικνύουν ότι το 86% πιστεύει 
ότι η εφαρµογή της ΕΚΕ µε στόχο τη διαχείριση κινδύνου σε θέµατα κοινωνίας 
& περιβάλλοντος θα έχει ιδιαίτερα θετική επίδραση στη µακροχρόνια αξία των 
επιχειρήσεων. 

adb: Τι θα συµβουλεύατε τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων να 
προσέξουν κατά την εφαρµογή της ΕΚΕ; 
Δ.Μ.: Να εµπνευσθούν από τον ηγέτη τους, και µε την σειρά τους να εµπνεύσουν 
τους συνεργάτες και το προσωπικό της εταιρείας και να κερδίσουν την εµπιστοσύ-
νη του προς τον κοινό σκοπό. Μόνο αν κερδίσουν όχι µόνο τη λογική των ανθρώ-
πων τους, αλλά και τις καρδιές τους, θα επιτύχουν στην προσπάθειά τους.

στελεχών, η δηµιουργία του προϋπολογισµού για την ΕΚΕ και ο τρόπος επιλογής 
προγραµµάτων, αλλά και τα αποτελέσµατα που φέρουν οι πρωτοβουλίες και η 
στρατηγική ΕΚΕ και πώς αξιολογούνται αυτά. Κατά τη διάρκεια του Roundtable 
παρουσιάστηκε και ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης (CR Index), ο οποίος από 
το 2008 έχει καθιερωθεί στην Ελλάδα ως ένας αξιόπιστος δείκτης µέτρησης ΕΚΕ 
από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης µε την συµµετοχή δεκάδων ελληνικών και 
πολυεθνικών εταιρειών. Χορηγός επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν τα περιοδικά 
CSR Review και AdBusiness. Το Roundtable πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική 
χορηγία της Coca-Cola Τρία Έψιλον ενώ το υποστήριξαν οι εταιρείες PRC Group/
The Management House, Advocate/Burson-Marsteller, καθώς και το Κέντρο 
Αειφορίας (CSE).
Με αφορµή το Roundtable, µιλάει στο adbusiness ο Δηµήτρης Μαύρος, πρόεδρος 
Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI), περιγράφοντας το ρόλο και τις αξίες που 
πρέπει να διέπουν τον ηγέτη στην εφαρµογή της ΕΚΕ. Ακόµα, ο κ. Μαύρος κάνει 
λόγο για τις προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων να εντάξουν την ΕΚΕ στην 
εταιρική κουλτούρα, ενώ δεν παραλείπει να συµβουλέψει τα στελέχη που ασχο-
λούνται µε την κοινωνική υπευθυνότητα.  

adb: Μιλήστε µας για τον σκοπό και τη φιλοσοφία των CRI 
Roundtables.
Δ.Μ.: Ο θεσµός των CRI Roundtables εγκαινιάσθηκε µε στόχο να προσφέρει την 
ευκαιρία για τη δηµιουργία διαλόγου µεταξύ εκπροσώπων επιχειρήσεων που 
έχουν διακριθεί στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και διευθυντικών 
στελεχών επιχειρήσεων που συµµετέχουν ή ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν 
στον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης. Από την εµπειρία των επιχειρήσεων προ-
κύπτουν χρήσιµα συµπεράσµατα και παραδείγµατα καλών πρακτικών που θα 
βοηθήσουν άλλες εταιρείες στις προσπάθειες τους να εντάξουν τη φιλοσοφία της 
Εταιρικής Υπευθυνότητας στην επιχειρησιακή στρατηγική τους.

adb: Το πρόσφατο Roundtable είχε τον τίτλο «Η σηµασία της δέ-
σµευσης του ηγέτη για την επιτυχηµένη εφαρµογή της ΕΚΕ». Ποιος 
πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος του ηγέτη στην εφαρµογή της ΕΚΕ και 
ποιες είναι οι δυνατότητες και οι ιδιαιτερότητες της θέσης;
Δ.Μ.: Ο ηγέτης καλείται να παίξει τριπλό ρόλο στην εφαρµογή της ΕΚΕ στον οργα-
νισµό του. Πρώτα απ’ όλα στο σχεδιασµό: Πρέπει να καθορίσει την αποστολή και 
να χαράξει την πορεία, καθώς και να δώσει τον τόνο που θα διέπει το πρόγραµµα 
της ΕΚΕ. Στη συνέχεια, πρέπει να ευθυγραµµίσει τα προγράµµατα µε την όλη 
δραστηριότητα της επιχείρησης. Τέλος ο ρόλος του περιλαµβάνει κάτι πολύ σηµα-
ντικό: θα πρέπει να εµπνεύσει και να µεταδώσει τη φιλοσοφία της ΕΚΕ στους αν-
θρώπους του, και να τους δεσµεύσει για την επιτυχία της προσπάθειας. Θα πρέπει 
λοιπόν να βρίσκεται συνεχώς παρών και να δίνει το καλό παράδειγµα.

adb: Κατά πόσο οι ηγέτες στις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εντάξει 
στην ατζέντα τους την ΕΚΕ;
Δ.Μ.: Βρισκόµαστε ακόµη στην αρχή, θα έλεγα, των προσπαθειών για την δηµι-
ουργία εταιρικής κουλτούρας που να έχει την ΕΚΕ σαν βασικό παράγοντα της εται-
ρικής στρατηγικής και του µάνατζµεντ. Έχουµε ακόµη πολύ δρόµο να διανύσουµε 
µέχρι να δούµε µία σηµαντική πλειοψηφία Ελλήνων ηγετών να ενστερνίζονται τη 
σηµασία της ΕΚΕ, να την εντάσσουν στα πλάνα τους και να την εφαρµόζουν στην 
καθηµερινή λειτουργία της επιχείρησής τους.

adb: Υπάρχουν τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει ο ηγέτης ώστε 
να εφαρµόσει µια στρατηγική υπευθυνότητας;
Δ.Μ.: Δεν πιστεύω ότι πρέπει να αναζητούµε τα τυπικά προσόντα. Αυτό που 
απαιτείται από την ηγεσία της επιχείρησης είναι να πιστέψει και να εφαρµόσει τις 
κάτωθι πέντε βασικές αξίες στην επιχείρηση:

Για τον κρίσιµο ρόλο του ηγέτη στην εφαρµογή της ΕΚΕ, αλλά 
και τη σηµασία της κοινωνικής υπευθυνότητας ως µέρος της 
εταιρικής κουλτούρας µιλάει στο adbusiness o Δηµήτρης Μαύρος, 
πρόεδρος Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI).  

Γράφει η ΗΛΕΚΤΡΑ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 27 Σεπτεµβρίου, Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (CRI) διοργάνωσε το 2ο CRI 
Roundtable µε θέµα  «Η σηµασία της δέσµευσης του ηγέτη για την επιτυχηµένη 
εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Στην εκδήλωση συναντήθη-
καν στελέχη επιχειρήσεων µε ευθύνη πάνω στην ΕΚΕ και αντάλλαξαν απόψεις 
και εµπειρίες από τη µέχρι τώρα πορεία τους, αναδεικνύοντας τη σηµασία της 
διαρκούς δέσµευσης από την ηγεσία για διάχυση της φιλοσοφίας και της εφαρ-
µογής της ΕΚΕ σε όλη την εταιρική δοµή. Στη συζήτηση που ακολούθησε οι 
συµµετέχοντες τοποθετήθηκαν σε θέµατα όπως είναι ο ρόλος και οι γνώσεις των 

Το Corporate Responsibility Institute (CRI)
Το Corporate Responsibility Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, www.cri.
org.gr) είναι µία Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρία που έχει αναλάβει σε συνερ-
γασία µε το BITC (Business in the Community) την αποκλειστική εκπροσώπηση 
του CR Index στην Ελλάδα. Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
και Οργανισµούς το πιο αναγνωρισµένο εργαλείο αξιολόγησης και σηµείο ανα-
φοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέµατα ΕΚΕ µε βάση διεθνή 
κριτήρια.

Το Corporate Responsibility Institute 
και το Business In The Community (BITC)
Το BITC, υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν από τους 
κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισµούς που δραστηριοποιούνται στον 
τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και υποστηρίζει εδώ και 25 
χρόνια κορυφαίους οργανισµούς και επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να 
ενσωµατώσουν καλές πρακτικές στις λειτουργίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, έχει 
αναπτύξει το CR Index, το οποίο αποτελεί Εθνικό Δείκτη και κορυφαίο σηµείο 
αναφοράς στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ευρώπη, για την συγκριτική αξιο-
λόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στον τοµέα της ΕΚΕ και πιο 
συγκεκριµένα στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της: Εργαζόµενοι, Περιβάλλον, 
Κοινωνία και Αγορά.
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Δηµήτρης Μαύρος, πρόεδρος Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης

Ο ηγέτης ως πηγή έµπνευσης
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