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Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, τίτλος έργου «Promoting the idea of corporate social responsibility and 

sustainable development in small and micro enterprises», αριθμός έργου. 2017-1-

PL01- KA2O2-038501.  
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Το παρόν έγγραφο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων του, 

ενώ η Κοινότητα δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών 

εμπεριέχονται σ’αυτό. 
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1. Συνοπτική παρουσίαση 

Το πρόγραμμα ISORESS στοχεύει στην προώθηση της ιδέας της ΕΚΕ και της 

βιώσιμης ανάπτυξης σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με την εισαγωγή 

σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ανταλλαγή και τη μεταφορά 

καινοτόμων πρακτικών, την παρουσίαση των ωφελειών από την εφαρμογή των 

ιδεών στην δική τους επιχειρηματική πρακτική. 

Για να δημιουργήσουν τη βάση για την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών και 

εκπαιδευτικού υλικού, οι εταίροι διεξήγαγαν εθνικές έρευνες στον τομέα της ΕΚΕ 

και της βιώσιμης ανάπτυξης. Η έρευνα βασίστηκε σε έρευνα γραφείου - αναζήτηση 

στο διαδίκτυο, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Κάθε εθνική έκθεση έδειξε πώς 

εφαρμόζεται η ιδέα της ΕΚΕ και της βιώσιμης ανάπτυξης σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις στις χώρες εταίρους. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν ως 

θεωρητικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία περιεχομένου. 

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε όλες τις έξι 

εθνικές εκθέσεις και επεξεργάζεται τα συνολικά στατιστικά στοιχεία για όλες τις 

χώρες εταίρους. Το τελευταίο μέρος της έκθεσης υπογραμμίζει τις ομοιότητες αλλά 

και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και διατυπώνει συστάσεις για την ανάπτυξη του 

προγράμματος σπουδών και του μαθήματος. 
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2. Γενική εισαγωγή για κάθε χώρα  

 
2.1 Πολωνία 

 

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Στον πολωνικό επιχειρηματικό τομέα κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, των 

οποίων το μερίδιο στο σύνολο όλων των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 96%. Ο 

αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια. Επί του 

παρόντος, υπάρχουν πάνω από 1.8 εκατομμύρια από αυτές, 7% περισσότερες από 

ό, τι το 2008. Ο μεγαλύτερος αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων λειτουργεί στον 

κλάδο υπηρεσιών (52%) και στο εμπόριο (26%). Έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο στη 

δημιουργία του ΑΕΠ - 30% μεταξύ όλων των ομάδων επιχειρήσεων και το 41% της 

αξίας του ΑΕΠ που παράγεται από τον επιχειρηματικό τομέα. Επιπλέον, 

επηρεάζουν σημαντικά την αγορά εργασίας - στον επιχειρηματικό τομέα, 

δημιουργούν το 39% των θέσεων εργασίας (ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές 

τις εταιρείες είναι περίπου 3.7 εκατομμύρια άτομα). Σε σύγκριση με άλλες ομάδες 

επιχειρήσεων, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι οι πιο παραγωγικές (σχέση 

αποτελεσμάτων με εισροές), οικονομικά αποδοτικές (σχέση κόστους / εσόδων) και 

κερδοφόρες.  

ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

Επί του παρόντος, υπάρχουν λιγότερες από 57 χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις, οι 

οποίες αντιπροσωπεύουν το 3% του πολωνικού επιχειρηματικό τομέα. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του αριθμού των μικρών επιχειρήσεων, 

που είναι σήμερα 4.5% περισσότερες από ό,τι το 2008. Οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 

το μικρότερο μερίδιο στην παραγωγή του ΑΕΠ - 9% μεταξύ όλων των ομίλων 

επιχειρήσεων και θεωρώντας την αξία του ΑΕΠ που παράγεται από τον τομέα των 

επιχειρήσεων ως 100% το μερίδιο είναι 12%. Επίσης, έχουν το μικρότερο μερίδιο 

στη δημιουργία θέσεων εργασίας - στον επιχειρηματικό τομέα δημιουργούν το 

13% των θέσεων εργασίας (ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες 

είναι περίπου 1.2 εκατομμύρια άτομα). 

Οι μεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 0,8% του πολωνικού επιχειρηματικού 

τομέα. Θεωρώντας ότι η αξία του ΑΕΠ που παράγεται από τον τομέα των 

επιχειρήσεων είναι 100%, το μερίδιο αυτό ανέρχεται σε 15% (λιγότερα παράγουν 

μόνο οι μικρές επιχειρήσεις). Έχουν λίγο μεγαλύτερο μερίδιο στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης από ό,τι οι μικρές επιχειρήσεις - στον επιχειρηματικό τομέα 

δημιουργούν το 17% (ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες είναι 

περίπου 1.6 εκατομμύρια άτομα).  

iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 

Πρώτα απ' όλα, οι επιχειρηματίες πρέπει να αποφασίσουν για τη νομική μορφή, 

είτε επιθυμούν να λειτουργήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως αστική 
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εταιρεία ή σε πιο προηγμένη μορφή - εταιρική σχέση καταχωρημένη στο Εθνικό 

Μητρώο (KRS). 

Οι επιχειρηματίες χρειάζονται έναν τραπεζικό λογαριασμό για τα συμβόλαια με 

εμπορικούς εταίρους και για να πληρώνουν φόρους και εισφορές στο Γραφείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS). Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχει 

ένα όνομα. Στην περίπτωση νομικών οντοτήτων που είναι καταχωρημένες στο 

Εθνικό Μητρώο (KRS), το όνομα μιας εταιρείας εξαρτάται από το είδος της 

εταιρικής σχέσης.  

Οι επιχειρηματίες πρέπει να αποφασίσουν για το εύρος δραστηριότητας 

επιλέγοντας τον κωδικό PKD, ο οποίος μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Κάθε 

εταιρεία πρέπει να έχει ένα καταχωρημένο γραφείο, που μπορεί να είναι το σπίτι / 

διαμέρισμα του επιχειρηματία ή ενοικιαζόμενο γραφείο.  

Όταν οι επιχειρηματίες αποφασίζουν να εισέλθουν στο μητρώο CEIDG - υπόκεινται 

σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων (PIT), εάν αποφασίσουν να εγγραφούν 

στο Εθνικό Μητρώο, στις περισσότερες περιπτώσεις υπόκεινται σε φόρο 

εισοδήματος εταιρειών (CIT). 

Οι επιχειρηματίες πρέπει επίσης να εγγραφούν ως ασφαλισμένοι στο Γραφείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ZUS) και πρέπει να κοινοποιήσουν αν απασχολούν 

εργαζόμενους ή μέλη οικογενειών.  

Για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Πολωνία, οι επιχειρηματίες 

υποχρεούνται να διαθέτουν δύο αριθμούς που εκδίδονται αυτομάτως στη 

διαδικασία εγγραφής – τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), ο οποίος 

χρησιμοποιείται επίσης για την καταχώριση του ΦΠΑ και τον στατιστικό αριθμό 

(REGON), για σκοπούς αναγνώρισης και υποβολής στοιχείων (που αναγράφεται 

επίσης στη σφραγίδα της εταιρείας). Στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης, 

ενημερώνεται η Εθνική Επιθεώρηση Εργασίας και η Υγειονομική Επιθεώρηση. 

Διεξάγουν ελέγχους στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. 

iv. Γενική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών για ΕΚΕ και βιώσιμη 

ανάπτυξη 

Συχνά, το μοντέλο διαχείρισης της ΕΚΕ είναι κατανοητό από τους επιχειρηματίες 

ως δραστηριότητες προς όφελος της τοπικής κοινότητας, δραστηριότητες 

προστασίας του περιβάλλοντος και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην 

παροχή κατάλληλων συνθηκών εργασίας στους εργαζομένους. Οι μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις εφαρμόζουν συχνά δραστηριότητες ΕΚΕ σε σταθερή βάση. 

Τέτοιες δραστηριότητες δεν αποτελούν συνεπώς μέρος μιας σύνθετης στρατηγικής 

της εταιρείας και δεν έχουν τέτοια αποτελέσματα, καθώς αποτελούν μια σταθερή 

πολιτική της εταιρείας. Οι μεγάλες εταιρείες προσπαθούν να χρησιμοποιούν την 

ΕΚΕ συχνότερα επειδή είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην κοινή θέα και στην 

αξιολόγηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Από την άλλη πλευρά, οι μικρές 

επιχειρήσεις συχνά βοηθούν την τοπική κοινότητα, για παράδειγμα 

υποστηρίζοντας και οργανώνοντας πολιτιστικές εκδηλώσεις και κατάρτιση στα 

σχολεία, ωστόσο, δεν ερμηνεύουν αυτές τις δραστηριότητες ως μοντέλο 

διαχείρισης. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να προκύψουν από το γεγονός ότι η 
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πλειοψηφία των επιχειρηματικών φορέων του τομέα των ΜΜΕ έχουν τοπικές ρίζες 

και είναι πιο κοντά στα προβλήματα της τοπικής κοινότητας από ότι οι μεγάλες 

επιχειρήσεις.  

 

2.2     Γερμανία 

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Η Γερμανία έχει πληθυσμό 82.6 εκατομμυρίων κατοίκων, εκ των οποίων 9.2 

εκατομμύρια έχουν εθνικότητα διαφορετική από τη γερμανική. Υπάρχουν 

συνολικά 2.4 εκατομμύρια επιχειρήσεις. 99.3% των επιχειρήσεων θεωρούνται ΜΜΕ. 

Μετά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2003/361/EG) της 6ης Μαΐου 2003, η 

γερμανική ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία ζήτησε τη συλλογή δεδομένων 

σύμφωνα με τους ορισμούς των επιχειρήσεων ΜΜΕ: 

Μέγεθος Αριθμός 

εργαζομένων 

Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Πολύ μικρές (“Kleinst”) 0 - 9  2 εκατομμύρια ή λιγότερο 

Μικρές (“Kleine”) 10 - 49  10 εκατομμύρια ή λιγότερο 

Μεσαίες (“Mittlere”) 50 - 249 50 εκατομμύρια ή λιγότερο 

 

ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

Οι ΜΜΕ δημιουργούν το 33.3% των ετήσιων εθνικών κύκλων εργασιών.  

Το κύριο μέρος των ΜΜΕ (περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις) είναι οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις.  

Συνολικά το 61% των 28.3 εκατομμυρίων εργαζομένων εργάζεται σε ΜΜΕ: το 19% 

σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, το 22.5% σε μικρές επιχειρήσεις και το 19.3% σε 

μεσαίες επιχειρήσεις.  

Η οικονομική σημασία των ΜΜΕ ποικίλλει μεταξύ των οικονομικών τομέων. Οι 

ΜΜΕ έχουν ιδιαίτερη σημασία στον κλάδο των κατασκευών και στον κλάδο της 

εστίασης. Κατά το έτος αναφοράς 2015, δημιούργησαν το 85% του κύκλου 

εργασιών και το μερίδιό τους στην απασχόληση προσωπικού ήταν περίπου 92%. 

Στις δραστηριότητες ακινήτων και σε ορισμένους κλάδους υπηρεσιών, κυριαρχούν 

επίσης οι ΜΜΕ. Αντιθέτως, ο κύκλος εργασιών των μεγάλων επιχειρήσεων στο 

σύνολο των επιχειρήσεων είναι σημαντικός για τη μεταποίηση, τις μεταφορές, την 

αποθήκευση και την επικοινωνία. Ο οικονομικός τομέας με το μικρότερο ποσοστό 

των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι αυτός της παροχής ενέργειας, όπου οι 

ΜΜΕ αντιπροσώπευαν το 3% του κύκλου εργασιών και το 14% των 

απασχολουμένων κατά το έτος αναφοράς. 

Το 2017, καταγράφηκαν περισσότερες από 676.000 εγγραφές επιχειρήσεων, κυρίως 

στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, στις κατασκευές, στις υπηρεσίες διοίκησης και 

υποστήριξης και σε άλλες οικονομικές δραστηριότητες.  
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iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας παρέχει μια διαδικτυακή 

πύλη με σχετικές πληροφορίες για τους ιδρυτές1. Πληροφορίες παρέχονται επίσης 

από τα ομοσπονδιακά κράτη, π.χ. τη Βαυαρία: 2 

“Η εκκίνηση ενός ανεξάρτητου εμπορίου ή επιχείρησης απαιτεί συνήθως μόνο την κοινοποίηση του εμπορίου ή 

της επιχείρησης στο αρμόδιο Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο ή στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή στις 

αρμόδιες τοπικές αρχές της κοινότητας στις οποίες πρόκειται να διεξαχθούν οι επαγγελματικές δραστηριότητες". 

Η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών κάθε μορφής ως ανεξάρτητων επιχειρήσεων απαιτεί γνωστοποίηση στις 

αρμόδιες δημόσιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την έδρα τους”. 

Υπάρχουν 41 χειρωνακτικά επαγγέλματα που απαιτούν πιστοποιητικό "master of 

crafts" (π.χ., αρτοποιός, κρεοπώλης, ξυλουργός, ελαιοχρωματιστής, μηχανικός 

αυτοκινήτων, υδραυλικός, οικοδόμος, κομμωτής, ηλεκτρολόγος). 3 

"Αν και ορισμένες εμπορικές συναλλαγές ή επιχειρήσεις δεν απαιτούν επίσημη εξουσιοδότηση, υπόκεινται στην 

εποπτεία των δραστηριοτήτων τους από τις δημόσιες αρχές (το αποκαλούμενο εμπόριο ή επιχειρήσεις που 

απαιτούν επίσημη εξουσιοδότηση”. 

Η απαίτηση ειδικής εποπτείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις όπως π.χ. εστιατόρια, 

φαρμακεία, υπηρεσίες ασφάλειας κ.λπ. 4 

"Όλοι οι αλλοδαποί αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίζουν συγκρίσιμα γραπτά πιστοποιητικά αξιοπιστίας 

(δηλ. επίσημο πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς ή πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς ή απόσπασμα από τα 

αρχεία της αστυνομίας της χώρας καταγωγής ή ισοδύναμο επίσημο έγγραφο). Κάθε εγγραφή μιας επιχείρησης 

πρέπει να γίνει γραπτώς, χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο έντυπο που παρέχεται. Η παραλαβή της εγγραφής 

μιας επιχείρησης θα αναγνωρίζεται από την αρμόδια δημόσια αρχή". 

  

iv. Γενική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών για ΕΚΕ και 

βιώσιμη ανάπτυξη  

Διάφορα Υπουργεία Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και διυπηρεσιακοί φορείς 

ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Παρόλο που το Ομοσπονδιακό 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι στην ηγεσία των 

ομοσπονδιακών δραστηριοτήτων ΕΚΕ, οι δραστηριότητες της Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης για την ΕΚΕ δεν είναι ένα απομονωμένο πολιτικό σχέδιο αλλά μάλλον 

συνδέεται στενά με τις προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των 

πολιτών. Ένα εθνικό φόρουμ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τέθηκε επίσης σε 

εφαρμογή το 2009. Ένα εθνικό σχέδιο δράσης ξεκίνησε το 2010 και δίνει ιδιαίτερη 

έμφαση στις ΜΜΕ. Το Σεπτέμβριο του 2017 ξεκίνησε ένα εθνικό σχέδιο δράσης 

"Εφαρμογή στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις 

και τα ανθρώπινα δικαιώματα", εστιάζοντας επίσης στις αλυσίδες προστιθέμενης 

αξίας (π.χ. σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με τους προμηθευτές). Επίσης, 

το 2017, μια επιστημονική μελέτη ανέλυσε τις δυνατότητες των βιομηχανικών 

πρωτοβουλιών να συνεισφέρουν σε αυτό το εθνικό σχέδιο δράσης. 

                                                           
1 http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html  
2 http://www.eap.bayern.de/informationen/leistungsbeschreibung/308423152459  
3 http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-
Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile  
4 http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-
Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile  

http://www.existenzgruender.de/DE/Home/inhalt.html
http://www.eap.bayern.de/informationen/leistungsbeschreibung/308423152459
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/04_uebersicht-Anlage-A-B-Handwerksordnung.pdf?__blob=publicationFile
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Το 2015 διεξήχθη μια δεύτερη έρευνα (η πρώτη το 2005) με 500 διευθυντές από 

μεγάλες επιχειρήσεις που έδειξαν ότι σχεδόν όλες αυτές οι επιχειρήσεις εκτελούν 

δικά τους έργα ΕΚΕ, ενώ το 2005 η ΕΚΕ θεωρήθηκε ως ευθύνη απέναντι στα μέλη 

του προσωπικού. Η σημασία της ΕΚΕ στην προώθηση της δημόσιας εικόνας της 

επιχείρησης έχει αυξηθεί.  

 

2.3      Ισπανία 

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Αυτοί οι αριθμοί και τα στατιστικά στοιχεία παρέχονται από το Υπουργείο 

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ισπανίας και αντικατοπτρίζουν τα 

στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2018 των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο 

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Όπως δείχνει ο κατωτέρω πίνακας, οι ΜΜΕ μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους 

(που θεωρούνται ΜΜΕ χωρίς εργαζόμενο) αντιπροσωπεύουν το 99% του 

επιχειρηματικού ιστού της Ισπανίας.  

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ (2018) Αριθμός 

εταιρειών 

% 

Συνολικός αριθμός επιχειρήσεων 2.847.735 100% 

Αυτοαπασχολούμενοι (ΜΜΕ χωρίς υπάλληλο) 1.535.472  53,03% 

ΜΜΕ 1.307.776 45,92% 

Πολύ μικρή επιχείρηση (1-9 υπάλληλοι) 1.135.054  

Μικρή επιχείρηση (10-49 υπάλληλοι) 149.320  

Μεσαίου μεγέθους επιχείρηση (50-249 υπάλληλοι) 23.402  

Μεγάλες επιχειρήσεις (περισσότεροι από 249 

υπάλληλοι) 

4.487 0,15% 

Μεταξύ αυτών των ΜΜΕ (χωρίς να ληφθούν υπόψη οι αυτοαπασχολούμενοι), το 

87% αυτών είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με 10 έως 49 εργαζόμενους. 

Αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% του συνολικού αριθμού των εταιρειών που είναι 

σήμερα εγγεγραμμένες στην Ισπανία. Από την πλευρά τους, οι μικρές εταιρείες 

αντιπροσωπεύουν το 5.24% των συνολικών επιχειρήσεων και οι μεσαίες 

επιχειρήσεις το υπόλοιπο 0.82%.  

ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

Όπως δείχνουν οι παραπάνω αριθμοί, οι ΜΜΕ έχουν μεγάλη σημασία για την 

εθνική οικονομία της Ισπανίας. Όχι μόνο επειδή αντιπροσωπεύουν το κυρίαρχο 

μέγεθος των εταιρειών του εθνικού επιχειρηματικού ιστού, αλλά και επειδή 

απασχολούν το 53.64% των εργαζομένων στην Ισπανία. Το υπόλοιπο 12.8% 

προέρχεται από αυτοαπασχολούμενους και το 33,4% από μεγάλες επιχειρήσεις.  
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Όσον αφορά τους τομείς αυτών των εταιρειών, το 74.1% ανήκει στον τομέα των 

υπηρεσιών. Οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 9.3%, και η βιομηχανία το 8.3%, 

το ίδιο ποσοστό με τον αγροτικό τομέα. 

Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη των Cepyme και Randstad, οι μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν περισσότερες από 585.000 θέσεις εργασίας μεταξύ 

2018 και 2019. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους οι εμπειρογνώμονες αναμένουν 

να δημιουργηθούν 299.000 θέσεις εργασίας, 3.1% περισσότερες από το 2017 και 

285.500 περισσότερες θέσεις εργασίας τον επόμενο χρόνο. 

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα μελέτη, ο τομέας των υπηρεσιών θα είναι αυτός 

που θα έχει τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης μαζί με τους μηχανικούς, το 

ξενοδοχειακό εμπόριο, τις κοινωνικές επιστήμες και τα μαθηματικά.  

iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης. 

Είτε είστε υπήκοος είτε από την Κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 

ξεκινήσετε μια επιχείρηση ή οικονομική δραστηριότητα (επί πληρωμή) στην 

Ισπανία, πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα: πρώτα επιλέξτε τον δήμο όπου 

θα δημιουργηθεί η επιχείρησή σας. 

Μόλις επιλέξετε τον τόπο, το επόμενο βήμα είναι ο τύπος οικονομικής 

δραστηριότητας. Ο τομέας των υπηρεσιών (κομμωτική, μεταφορές...), η 

βιομηχανία, οι τηλεπικοινωνίες, είναι μερικοί από τους τομείς. Το επόμενο στάδιο 

περιλαμβάνει τη σήμανση της εγκατάστασης της εταιρείας, της νομικής της 

μορφής και της χώρας προέλευσης. 

Πρέπει να ορίσετε την περίοδο (μόνιμη δραστηριότητα ή όχι), εάν πρόκειται 

διεξάγεται την επιχειρηματική σας δραστηριότητα σε κάποια σταθερή έδρα ή αν 

πρόκειται να ασκήσετε την οικονομική σας δραστηριότητα σε συνεργασία με άλλη 

εδραιωμένη εταιρεία ή όχι. Η γεωγραφική τοποθεσία είναι επίσης ένα σημαντικό 

σημείο που πρέπει να εξεταστεί. 

Η ΕΕ καθορίζει ορισμένους στόχους τους οποίους πρέπει να ακολουθήσουν τα 

μέλη για να δημιουργήσουν μια εταιρεία: ο χρόνος για τη δημιουργία της 

επιχείρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 εργάσιμες ημέρες, κοστίζει λιγότερο 

από 100 €, όλες οι διαδικασίες μπορούν να γίνουν μέσω ενός ενιαίου διοικητικού 

οργάνου, είναι δυνατή η ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών εγγραφής 

διαδικτυακά, η ηλεκτρονική εγγραφή της εταιρείας μπορεί να γίνει από άλλη χώρα 

της ΕΕ. 

iv. Γενική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών για ΕΚΕ και βιώσιμη 

ανάπτυξη  

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 2001 παρουσιάστηκε το Πράσινο Βιβλίο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη των Εταιρειών, ως αφετηρία για δημόσια συζήτηση. Στην 

Ισπανία, ένα χρόνο αργότερα, πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια πρωτοβουλία 

με τη δημιουργία μιας επιτροπής τεχνικών εμπειρογνωμόνων για την ανάλυση της 

ΕΚΕ στην Ισπανία, ως το πρώτο βήμα για την ανάλυση και την προώθησή της. 
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Έκτοτε έχουν γίνει διάφορα βήματα: η δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου για 

την ΕΚΕ (CERSE), η δημιουργία ενός φόρουμ εμπειρογνωμόνων επί του θέματος και 

οι διαφορετικοί εθνικοί νόμοι άρχισαν να περιλαμβάνουν και να αναφέρουν το 

θέμα.  

Σήμερα, πολλές εταιρείες εκτελούν επίσης πρωτοβουλίες στον τομέα, όπως η 

Παγκόσμια Πρωτοβουλία Αναφορών των Ηνωμένων Εθνών όπου οι εταιρείες 

αναφέρουν ετησίως τις πολιτικές τους για την ΕΚΕ. Η Ισπανία είναι η χώρα με 

περισσότερους υπογράφοντες σύμφωνα με στοιχεία από το 2012. Οι εταιρείες 

γνωρίζουν όλο και περισσότερο τη σημασία της ΕΚΕ και της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στην Ισπανία. 

Εκτός αυτού, υπάρχει μια ισπανική στρατηγική για την Εταιρική Ευθύνη, 

προσαρμοσμένη στους στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020 για ΕΚΕ και 

στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Στρατηγική της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης.  

 

2.4      Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Η Δημοκρατία της  Βόρειας Μακεδονίας είναι μια μικρή χώρα με πάνω από 52.000 

ΜΜΕ που απασχολούν πάνω από το 99% του συνόλου των εργαζομένων στη 

χώρα και προσθέτουν συνολική αξία στη χώρα 65.2%. Οι πληροφορίες που 

ακολουθούν προέρχονται από τον Οργανισμό για την Ανάπτυξη και Προώθηση 

της Επιχειρηματικότητας της Δημοκρατίας της  Βόρειας Μακεδονίας. Ορισμένες 

πληροφορίες είναι από το 2013 και έχουν ενημερωθεί από τον εθνικό οργανισμό 

απασχόλησης το 2017. 

Μέγεθος Αριθμός εργαζομένων Ετήσιος κύκλος εργασιών 

Πολύ μικρές (“Микро”) 0 - 10  πάνω από 47,761 (92,8%) 

Μικρές (“Мали”) 10 - 50  πάνω από 4,112 (6,0%) 

Μεσαίες (“Мали”) 50 - 250 πάνω από 693 (1.0%) 

Μεγάλες (“Големи”) 250+ πάνω από 300 (0,2%) 

 

Μέγεθος Συνολικοί εργαζόμενοι Προστιθέμενη αξία σε 

εκατ. € 

Πολύ μικρές (“Микро”) 114,079 (32,4%) 783 (23,1%) 

Μικρές (“Мали”) 77,789 (22,1%) 770 (22,7%) 

Μεσαίες (“Мали”) 68,450 (19,4) 660 (19,4%) 

Μεγάλες (“Големи”) 91,767 (26,1) 1181 (34,8%) 
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ΣΥΝΟΛΟ 352,085  3394 Εκατ. € 

 

ΤΟΜΕΑΣ % ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

Γεωργία 4 2.831 33 2 

Εξόρυξη 0.2 156 4 4 

Βιομηχανία μεταποίησης 11.1 7.509 347 62 

Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 0.2 122 7 3 

Διανομή νερού 0.4 270 27 9 

Κατασκευή 6.1 4.239 78 5 

Μικρό και μεγάλο εμπόριο 35.7 25.299 115 15 

Μεταφορές και αποθήκευση 8.5 6.044 44 7 

Εστίαση και Τρόφιμα και Ποτά 6.3 4.458 23 1 

Τεχνολογίες Πληροφορικής 2.0 1.414 25 7 

Χρηματοοικονομικά και Ασφάλειες 0.5 361 17 12 

Πωλήσεις Ακινήτων 0.7 479 5 1 

Επιστήμες και Τεχνολογικές Υπηρεσίες 8.2 5.801 14 2 

Υπηρεσίες Διοίκησης και Υποστήριξης 2.1 1472 25 17 

Δημόσια Διοίκηση και Άμυνα 0.4 150 77 31 

Εκπαίδευση 1.4 724 296 5 

Υγεία και κοινωνική ασφάλιση 4.7 3.177 116 22 

Τέχνη, ψυχαγωγία και αναψυχή 1.7 1.141 34 4 

Αλλες υπηρεσίες 5.8 4.143 4 0 

 

ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

Υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με το πόσο γρήγορα αναπτύσσονται οι πολύ μικρές 

επιχειρήσεις και αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

μεγαλύτερες ευκαιρίες συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για εξαγωγές αγαθών 

και υπηρεσιών και πρόσθετες ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ των μικρών 

επιχειρήσεων ΤΠΕ. 

Πρόσθετη ανακοίνωση αφορά τις νομικές και διοικητικές επιταχύνσεις στις 

εγγραφές επιχειρήσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να πηγαίνουν 

γρήγορα από την ιδέα, στην καταχώρηση της επιχείρησης και στην πρώτη 

σύμβαση εξαγωγών. 

Αυτό σημείωσε αύξηση των καταχωρημένων επιχειρήσεων από το 2013, αλλά 

εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη καμπύλη στις επιχειρήσεις που αποτυγχάνουν 

δεδομένου ότι η πρόσβαση στις αγορές και σε κεφάλαια είναι πραγματικά χαμηλή. 
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Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) παράγουν το 80% του 

ετήσιου εθνικού κύκλου εργασιών. 

iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 

Ο ισχύων περί Εταιρειών Νόμος τέθηκε σε ισχύ από το 2004. Η τροποποίηση του 

περί Εταιρειών Νόμου το 2005 διευκόλυνε την έναρξη του Κεντρικού Μητρώου 

στις αρχές του 2006, ως οργανισμός εξουσιοδοτημένος να εκτελεί όλες τις 

εγγραφές εταιρειών και να τηρεί το μητρώο όλων των εταιρειών. Αυτός είναι ο 

πρωταρχικός νόμος που ρυθμίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Καθορίζει 

τους τύπους εταιρειών, τις διαδικασίες και τους κανονισμούς για την ίδρυση και 

λειτουργία τους. Σύμφωνα με τον εταιρικό νόμο, οι εταιρείες σχηματίζονται ως 

ξεχωριστές νομικές οντότητες που λειτουργούν ανεξάρτητα και διακρίνονται από 

τους ιδρυτές, τους μετόχους και τους διαχειριστές τους. Ανάλογα με τον τύπο, οι 

εταιρείες έχουν τα δικά τους δικαιώματα, υποχρεώσεις, ονόματα και έδρες. Ο 

νόμος ορίζει πέντε μορφές εταιρειών: Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία και Ετερόρρυθμη κατά 

Μετοχών Εταιρεία. 

Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας εισήγαγε ένα σύστημα ONE-STOP-SHOP 

που επιτρέπει την εγγραφή επιχειρήσεων μετά από 4 ώρες υποβολής αίτησης 

(στην πράξη, μπορεί να χρειαστούν 1-2 εργάσιμες ημέρες). Κάποιος μπορεί να 

εγγράψει μια εταιρεία με μια επίσκεψη σε ένα γραφείο, τη λήψη των πληροφοριών 

από ένα μόνο μέρος και με το να απευθυνθεί σε έναν μόνο υπάλληλο. Αυτό μειώνει 

σημαντικά τα διοικητικά εμπόδια και το κόστος εκκίνησης.  

iv. Γενική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών για ΕΚΕ και βιώσιμη 

ανάπτυξη 

Το 2007 και το 2008, ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για την ΕΚΕ προέβη σε 

σημαντικές διαβουλεύσεις για την κατάρτιση του πρώτου εγγράφου δημόσιας 

πολιτικής για την τόνωση της ΕΚΕ - την Εθνική Ατζέντα ΕΚΕ, 2008-2012. Η πολιτική 

σκιαγραφεί τους ρόλους και τις ευθύνες για κάθε τομέα της κοινωνίας - τον 

δημόσιο τομέα, τον επιχειρηματικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών - 

προσφέροντας έτσι μια πραγματικά πολυτομεακή προσέγγιση στη διαμόρφωση 

και εφαρμογή της πολιτικής. Ορίζει 11 μέτρα και 43 δραστηριότητες για την 

επίτευξη τριών στόχων:   

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΚΕ  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων και δυνατοτήτων για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης 

της ΕΚΕ  

 Εξασφάλιση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ΕΚΕ.  

Καθώς τα κίνητρα της αγοράς για κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι μάλλον υποτυπώδη, οι δημόσιοι φορείς 

πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της ΕΚΕ και στη 

δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος. Έτσι, τα πιο πολύπλοκα μέτρα και 

δραστηριότητες σχετίζονται με το έργο των οργανισμών του δημόσιου τομέα που 

απαιτούν κοινές δραστηριότητες και μια συντονισμένη προσέγγιση μεταξύ 
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διαφόρων φορέων. Δεκατρία κρατικά ιδρύματα και άλλοι ρυθμιστικοί φορείς του 

δημόσιου τομέα έχουν την υποχρέωση να διεξάγουν δραστηριότητες που 

αποσκοπούν στην τόνωση της ΕΚΕ, και το Υπουργείο Οικονομίας συντονίζει το 

έργο τους και συλλέγει πληροφορίες από αυτούς για ετήσια ενημέρωση σχετικά με 

την πρόοδο προς την κυβέρνηση. 

 

 

2.5      Ελλάδα 

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Οι ΜΜΕ έχουν μεγάλη σημασία για την ελληνική οικονομία επιχειρήσεων. 

Παρέχουν περίπου το 87% της συνολικής απασχόλησης, σε σύγκριση με τον μέσο 

όρο της ΕΕ που είναι περίπου 67%, και παράγουν περίπου τα τρία τέταρτα της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 

σχεδόν 57%. Ωστόσο, η παραγωγικότητα των ΜΜΕ, μετρούμενη ως προστιθέμενη 

αξία ανά αριθμό απασχολουμένων, είναι μικρότερη από το ήμισυ του μέσου όρου 

της ΕΕ. Η οικονομία των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων εξαρτάται έντονα 

από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, καθώς παράγουν το 34.3% της προστιθέμενης 

αξίας και παρέχουν 57.3% όλων των θέσεων εργασίας. Κατά μέσον όρο, οι 

ελληνικές ΜΜΕ απασχολούν 2.8 άτομα, έναντι του μέσου όρου της ΕΕ περίπου 3.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέγεθος Αριθμός επιχειρήσεων Αριθμός 

απασχολούμενων  

Προστιθέμενη αξία 

 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 Ελλάδα ΕΕ-28 

 Αριθμός % % Αριθμός % % Δις € % % 

Πολύ 

μικρές 

678816 96.2% 93% 1288968 57.3% 29.8% 17.0 34.3% 20.9% 

Μικρές 23829 3.4% 5.8% 412490 18.3% 20% 9.5 19.2% 17.8% 

Μεσαίες 2684 0.4% 0.9% 254639 11.3% 16.7% 9.8 19.7% 18.2% 

ΜΜΕ 705329 99.9% 99.8% 1956117 86.9% 66.6% 36.3 73.2% 56.8% 

Μεγάλες 368 0.1% 0.2% 294094 13.1% 33.4% 13.3 26.8% 43.2% 

Συνολικά 705717 100% 100% 2250211 100% 100% 49.6 100% 100% 
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ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

 

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο SBA του 2017 για τις Μικρές Επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα, οι ΜΜΕ στην Ελλάδα επλήγησαν σκληρά από την κρίση και δεν έχουν 

ακόμη ανακάμψει. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία σημείωσε σημαντική πρόοδο 

επαναφοράς από την ύφεση και οι ΜΜΕ δείχνουν σημάδια ανάκαμψης. Πρόσφατα, 

η απασχόληση των ΜΜΕ αυξήθηκε συνολικά κατά 2.4% το 2015-2016, ενώ η 

προστιθέμενη αξία των ΜΜΕ μειώθηκε κατά 1.4% την ίδια περίοδο. Το 2013 

σηματοδότησε την έναρξη της ανάκαμψης της απασχόλησης, ειδικά σε μικρές 

επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανακάμψει καλύτερα από την κρίση από ό, τι οι 

μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Το 2013-2016, η απασχόληση στις μικρές επιχειρήσεις 

αυξήθηκε κατά 18.5%. 

Παραδοσιακά, οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στις 

υπηρεσίες εστίασης και τροφίμων, καθώς και στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. 

Επιπλέον, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση, πολλές μικροεπιχειρήσεις στην 

Ελλάδα δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων fast food και έχουν 

χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης και καινοτομίας. 

Ωστόσο, πρόσφατα δημιουργήθηκαν αρκετοί διαγωνισμοί και βραβεία για την 

ενθάρρυνση νέων επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλά επίπεδα προστιθέμενης αξίας, 

όπως η πληροφορική και η επικοινωνία. Έως το 2013, ξεκίνησαν περισσότερες από 

15 θερμοκοιτίδες, επιταχυντές και επιδοτήσεις. Ένα νέο μητρώο για οργανισμούς 

υποστήριξης εκκίνησης επιχειρήσεων έχει δημιουργηθεί για να παρακολουθεί αυτή 

την πτυχή του ελληνικού start-up οικοσυστήματος.   

iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 

Παρά την οικονομική ύφεση και την έλλειψη χρηματοδοτικής στήριξης για start-

ups, ο αριθμός των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των θερμοκοιτίδων αυξήθηκε 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κυρίως το αποτέλεσμα των νέων 

επιχειρηματιών που δημιουργούν νεοσύστατες εταιρείες για να αποφύγουν την 

ανεργία. Ωστόσο, οι ελληνικές νεοσύστατες εταιρείες αντιμετωπίζουν την 

περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, την απροθυμία των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων να χρηματοδοτούν καινοτόμες και επικίνδυνες επενδύσεις και τους 

σημαντικούς περιορισμούς των πόρων για καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης εξαρτάται από αμέτρητες μεταβλητές, όπως η 

τοποθεσία, ο τύπος επιχείρησης, η μίσθωση ή η αγορά ακινήτου και εξοπλισμού, τα 

τραπεζικά δάνεια, το επιτόκιο, οι δικηγορικές και λογιστικές αμοιβές, το κόστος 

των υλικών, η φορολογική κατηγορία, και η ευρωπαϊκή ή μη υπηκοότητα. 

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει μια ποικιλία νομικών μορφών για την διεξαγωγή 

μιας επιχείρησης. Εκτός από την ίδρυση ελληνικής εταιρείας ή οντότητας (εταιρική 

σχέση), οι αλλοδαπές επιχειρήσεις μπορούν να ιδρύσουν και να ασκήσουν 

επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα σχηματίζοντας ελληνικό 

υποκατάστημα ή συμμετέχοντας σε κοινοπραξία με άλλη επιχείρηση. 
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Είναι δυνατή η εγγραφή μιας νέας εταιρείας στην Ελλάδα εντός 3 εβδομάδων, με 

έναν μόνο μέτοχο και έναν διευθυντή. Το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο για 

την εταιρεία είναι μόνο 4.500 ευρώ. Οι φορολογικοί συντελεστές έχουν αλλάξει 

αρκετές φορές τα τελευταία 5 χρόνια και είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν ξανά.   

iv. Γενική ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη πολιτικών για ΕΚΕ και βιώσιμη 

ανάπτυξη 

Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί το επίκεντρο κάθε 

προσπάθειας που συνδέει τις επιχειρήσεις με τις πραγματικές ανάγκες της 

κοινωνίας, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την απασχόληση, το ελάχιστο 

εισόδημα, τα δικαιώματα των καταναλωτών, το φυσικό περιβάλλον καθώς και τη 

διαφάνεια και την καλή εταιρική διακυβέρνηση. Το Υπουργείο Οικονομίας και 

Ανάπτυξης έχει αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο για την υποστήριξη της ΕΚΕ. 

Το καλοκαίρι του 2017, μια Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης απεικόνιζε επισήμως την προθυμία του Ελληνικού Κράτους να 

αναπτύξει και να εφαρμόσει μια Εθνική Στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη και την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η 

επιτροπή εργασίας κατέληξε σε ένα εθνικό σχέδιο δράσης για την εταιρική 

κοινωνική ευθύνη, το οποίο υποβλήθηκε σε ηλεκτρονική διαβούλευση. Η 

διαβούλευση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2017. 

Τη δική του πρόταση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

στο πλαίσιο του UN 2030 έχει εκπονήσει ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 

(ΕΛΟΤ). Ο Οργανισμός, ο οποίος έχει αναπτύξει την ελληνική έκδοση του Διεθνούς 

Προτύπου 26000: 2010 "Οδηγίες για την κοινωνική ευθύνη", θεωρεί ότι απαιτείται 

ένα ενοποιημένο και ενιαίο σχέδιο. Με τον τίτλο «Κοινωνική Ευθύνη για Βιώσιμη 

και Δίκαιη Ανάπτυξη στην Ελλάδα», το έργο που προτείνει ο ΕΛΟΤ περιλαμβάνει 

τους Εθνικούς Στρατηγικούς Στόχους Βιωσιμότητας για το 2030 και τις 

Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ευθύνης για Δημόσια Διοίκηση, Δήμους / Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικό / Ιδιωτικό Τομέα, ΜΚΟ και πολίτες. Σύμφωνα με τον 

Οργανισμό, το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 

την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

το Εθνικό Σχέδιο για τους Στρατηγικούς Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του UN 

2030 μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής και 

δέσμευσης στο υψηλότερο επίπεδο, π.χ. Γραφείο του Πρωθυπουργού ή της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης. 

2.6      Ιταλία  

i. Σημαντικοί αριθμοί / στατιστικά στοιχεία 

Από οικονομικής άποψης, η συντριπτική πλειοψηφία (99,9%) των επιχειρήσεων 

που δραστηριοποιούνται στην ιταλική οικονομία (η τρίτη μεγαλύτερη στην 

Ευρώπη μετά τη γερμανική και τη γαλλική) είναι ΜΜΕ και αντιπροσωπεύουν το 

81% του εργατικού δυναμικού και το 68.1% της προστιθέμενης αξίας στην Ιταλία. 

Ο τομέας έχει σχετικά μικρής κλίμακας δομή: το μερίδιο των πολύ μικρών 
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επιχειρήσεων είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ και το συγκεκριμένο αυτό 

χαρακτηριστικό δεν εξαρτάται από τη σύνθεση του τομέα. 

Διανομή επιχειρήσεων στην Ιταλία (κατά μέγεθος επιχείρησης) 

Μέγεθος επιχείρησης (υπάλληλοι) Αριθμός εργαζομένων % 

Πολύ μικρή (0-9)   3.660.256 94.6% 

Μικρή (10-49)  184.925 4.8% 

Μεσαίου μεγέθους (50-249)  19.401 0.5% 

Μεγάλη (250+)  3.231 0.1% 

Όλες οι επιχειρήσεις   3.867.813 100.0% 

Σημείωση: Τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις. Περιλαμβάνονται επιχειρήσεις χωρίς εργοδότες. 

 

ii. Σημασία στην εθνική οικονομία 

Οι ΜΜΕ αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του ιταλικού παραγωγικού συστήματος: 

το 94.6% αυτών απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους, ενώ το 4.8% 

απασχολεί 10-49 εργαζόμενους και μόνο το 0.5% απασχολεί 50 έως 250 

εργαζόμενους. 

Όσον αφορά τους οικονομικούς τομείς, το 76% των ΜΜΕ με λιγότερους από 10 

εργαζομένους επικεντρώνεται στον τομέα των υπηρεσιών. Το ποσοστό αυτό 

μειώνεται στο 46% για την ομάδα 10 - 250 εργαζομένων. 

Ο τομέας των υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην ιταλική οικονομία. Αποτελεί 

περίπου το 73% του ΑΕΠ και είναι επίσης ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος τομέας. Οι 

τουριστικές, λιανικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό 

τμήμα του τομέα. Ο βιομηχανικός τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 25% του 

ΑΕΠ, ενώ το υπόλοιπο συνεισφέρει η γεωργία. Τα αυτοκίνητα, η μόδα και τα 

πολυτελή προϊόντα, οι βιολογικές επιστήμες, η αεροδιαστημική, τα χημικά, η 

τεχνολογία της πληροφορίας και της επικοινωνίας, οι μεταφορές, η ανανεώσιμη 

ενέργεια και τα μηχανήματα ακριβείας είναι από τους σημαντικότερους τομείς της 

ιταλικής βιομηχανίας. 

Οι ΜΜΕ διαχέονται κυρίως στις Βορειοδυτικές και Βορειοανατολικές περιοχές. Η 

περιοχή με τον μεγαλύτερο αριθμό ΜΜΕ είναι η Λομβαρδία, με το 20% των 

μεταποιητικών επιχειρήσεων, ακολουθούμενη από το Βένετο και την Emilia 

Romagna. 

 

iii. Όροι σύστασης και λειτουργίας μιας επιχείρησης 

Για να δημιουργήσετε μια επιχείρηση, ο ιταλικός νόμος απαιτεί από εσάς να 

συντάξετε ένα Atto Costitutivo (υπόμνημα) και ένα Statuto (καταστατικό) υπό την 

παρουσία συμβολαιογράφου. Ο συμβολαιογράφος πρέπει να είναι παρών είτε για 
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την κατάρτιση του Atto Pubblico (σύμβαση ενσωμάτωσης) είτε για την 

πιστοποίηση των υπογραφών των μετόχων (scrittura privata autenticata). Ο 

συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος για την εγγραφή της εταιρείας στο μητρώο 

εταιρειών, που τηρείται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του δήμου στον οποίο είναι 

εγκατεστημένη η επιχείρηση. Η εταιρεία θα υπάρχει μόνο μετά από αυτή την 

εγγραφή. Αμέσως μετά την εγγραφή, η εταιρεία λαμβάνει αριθμό αναφοράς για τη 

διαδικασία, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον αριθμό ΑΦΜ. Εντός 48 

ωρών η εταιρεία λαμβάνει επιβεβαίωση εγγραφής στο μητρώο εταιρειών καθώς 

και παραλαβή εγγράφων από την INPS και την INAIL (Γραφείο Ασφάλισης 

Ατυχημάτων). 

iv. Γενική πολιτική ΕΚΕ και πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης και 

ευαισθητοποίησης  

Οι πολιτικές ΕΚΕ της ιταλικής κυβέρνησης: Βασικά χαρακτηριστικά 

Σχέση Βασικές πτυχές της πολιτικής και των 

προγραμμάτων της ΕΚΕ 

Κυβέρνηση - 

Δημόσια 

Διοίκηση 

 Κανονισμοί και πρωτοβουλίες της κεντρικής 

κυβέρνησης για την προώθηση της απόδοσης 

ευθυνών για τη δημόσια διοίκηση, των πολιτικών 

για την καταπολέμηση της απάτης και της 

διαφθοράς, των πολιτικών για την υγεία και την 

ασφάλεια στην εργασία, των πρακτικών 

οικολογικής κατανάλωσης 

 Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές είναι όλο και 

πιο σημαντικές στον τομέα της ΕΚΕ 

 Έλλειψη συντονιστικού πλαισίου για τις διάφορες 

πρωτοβουλίες που προωθούνται σε διαφορετικά 

κυβερνητικά επίπεδα 

Κυβέρνηση - 

Επιχειρήσεις 

 Πολλές πολιτικές και προγράμματα εφαρμόζονται 

από εθνικές, περιφερειακές και τοπικές 

κυβερνήσεις 

 Κοινός στόχος των προγραμμάτων ΕΚΕ είναι ο 

συνδυασμός ισχυρότερης ανταγωνιστικότητας με 

ενισχυμένη κοινωνική συνοχή 

 Καινοτόμος και ευρέως διαδεδομένη προσέγγιση 

της ΕΚΕ μέσω ενός ευρέος φάσματος πολιτικών 

Κυβέρνηση-

Κοινωνία των 

Πολιτών 

 Μεγάλη προσοχή στην κοινωνία των πολιτών 

από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης  

 Αύξηση της υποστήριξης και εστίαση σε 

κοινωνικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές 

οργανώσεις που εκτελούν οικονομικές 
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δραστηριότητες προς όφελος της κοινωνίας 
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3. Περίληψη των ερωτηματολογίων και των 

αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων  

 

Εταιρείες: Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 57 εταιρείες, εκ των οποίων 

28% έχουν άτομα διαφορετικής εθνικότητας στην ιδιοκτησία και / ή στη διοίκηση 

τους. 

Το 75% των συμμετεχουσών εταιρειών είναι εγκατεστημένες σε αστικές περιοχές. 

Το 77% είναι εταιρείες εμπορίου και / ή υπηρεσιών και το 23% είναι εταιρείες 

μεταποίησης, καμία εταιρεία δεν ανήκει στο γεωργικό τομέα. 

Σύνθεση του δείγματος σύμφωνα με: 

 

Αριθμό των εργαζομένων:       Πρώτη ίδρυση της επιχείρησης: 

 

 

 
 

 

Εκπαίδευση που παρακολούθησαν για τη διοίκηση της επιχείρησης: 
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Το 77% των εταιρειών που απάντησαν παρέχουν επιπλέον οφέλη στους 

υπαλλήλους τους: 

 

Μόνο το 23% των εταιρειών παρέχουν ειδικά οφέλη για τους εργαζόμενους γονείς, 

συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας, των ευέλικτων ωρών, του υψηλότερου 

μισθού ή / και θέση, της παιδικής μέριμνας, των αλλαγών βάρδιας όταν τα παιδιά 

είναι άρρωστα, της άδειας πατρότητας και της μεταφοράς παιδιών στο 

νηπιαγωγείο / σχολείο. 

Το 50% των εταιρειών παρέχουν ειδικές συνθήκες εργασίας: 37% κλιματισμό, 35% 

εγκαταστάσεις κουζίνας, 5% αίθουσες ψυχαγωγίας και χώρους χαλάρωσης, 2% 
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αθλητικές εγκαταστάσεις, κουπόνια σίτισης / τροφίμων, μεσημεριανά γεύματα και 

ντουζιέρες. Οι λόγοι που προσφέρουνε στους εργαζόμενους περισσότερα οφέλη / 

διευκολύνσεις από ό, τι απαιτείται από το νόμο ή τις συμβάσεις είναι: 

 

Το 67% του δείγματος συνεργάζεται με τοπικές εταιρείες ή υποστηρίζει τοπικούς 

προμηθευτές, το 63% ανακυκλώνει, το 58% υιοθετεί μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας, το 44% είναι χορηγός σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. 

Μόνο το 9% των συμμετεχουσών εταιρειών χορηγούν στους υπαλλήλους τους τη 

χρήση δημόσιων μεταφορών. Το 72% δε διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις για 

πελάτες με αναπηρίες. 

Στο ερώτημα "Πιστεύετε ότι οι πελάτες σας θα ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν 

περισσότερα εάν γνώριζαν ότι τα προϊόντα σας είναι φιλικά προς το περιβάλλον;", 

το 72% των εταιρειών απάντησε όχι. Το 72% των εταιρειών του δείγματος μας έχει 

μια ιδέα για το τι είναι η ΕΚΕ και το 56% συμφωνεί ότι θα ήταν χρήσιμο ένα 

μάθημα κατάρτισης σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν στο ερωτηματολόγιο. 

Οι εταιρείες επεσήμαναν τους λόγους, ενώ αυτές οι γνώσεις και πρακτικές θα 

μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στα ακόλουθα θέματα:  
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Εκπαιδευτικοί οργανισμοί:  Οι εταίροι πήραν συνέντευξη από συνολικά 52 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς: 33 κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, 12 κέντρα 

κατάρτισης ΕΕΚ και 7 πανεπιστήμια. Η πλειοψηφία (87%) αυτών έχει έδρα σε 

αστικές περιοχές. Το 60% των οργανισμών φιλοξενεί από 0 έως 500 σπουδαστές 

ετησίως, 8% 501-1000, 15% 1001-2000 σπουδαστές και 17% άνω των 2001 

σπουδαστών ανά έτος.  

  

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί προσφέρουν εκπαίδευση στην τάξη (75%), 

ηλεκτρονική μάθηση (34%) και μεικτή μάθηση (33%). Ένας από τους ερωτηθέντες 

στην Ισπανία προσφέρει εκπαίδευση υποχρεωτικής και ημι-υποχρεωτικής 

παρουσίας. Για την παροχή εκπαίδευσης, 49 από τους 52 οργανισμούς 

χρησιμοποιούν βιβλία μαθημάτων, 44 χρησιμοποιούν άρθρα, 31 βίντεο, 32 

ιστότοπους, 16 διαδραστικά εργαλεία, 12 εφαρμογές για κινητά, 2 χρησιμοποιούν 

ταινίες και 1 χρησιμοποιεί μαθήματα με βίντεο. 
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Μόνο 18 οργανισμοί (35%) παρείχαν προηγουμένως μαθήματα ΕΚΕ, τα 

περισσότερα (12) στον τομέα των εργασιακών πρακτικών. Άλλοι τομείς της 

κατάρτισης ΕΚΕ είναι το περιβάλλον (9 ερωτηθέντες), οι Δίκαιες επιχειρησιακές 

πρακτικές (7), τα ζητήματα των καταναλωτών (6), τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (4) 

και η συμμετοχή και ανάπτυξη της Κοινότητας (4).  

 

Τα μαθήματα στις περισσότερες περιπτώσεις χρηματοδοτήθηκαν από τις εταιρείες 

και από τους ίδιους τους επιχειρηματίες. Σε 3 περιπτώσεις, τα μαθήματα 

χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση και σε 1 περίπτωση από τις  

Επιχειρηματικές και Δημόσιες Διοικήσεις. 

Για το 56% των ερωτηθέντων ήταν δύσκολο να βρεθούν κατάλληλοι εκπαιδευτές 

για κατάρτιση ΕΚΕ. 

Τα μαθήματα ΕΚΕ δεν έχουν οργανωθεί σε 18 περιπτώσεις, διότι δεν υπάρχει 

ζήτηση / ενδιαφέρον για το θέμα αυτό, σε 10 περιπτώσεις, επειδή οι οργανώσεις 

δεν το σκέφτηκαν ποτέ και επειδή δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για τα θέματα 

ΕΚΕ και ΒΑ. Σε 6 περιπτώσεις οι οργανισμοί δεν διοργάνωσαν μαθήματα ΕΚΕ και ΒΑ 

λόγω έλλειψης καλού εκπαιδευτικού υλικού. 

Το 85% των ερωτώμενων οργανώσεων θα ενδιαφέρονταν να οργανώσουν 

μαθήματα ΕΚΕ στους ακόλουθους τομείς:  
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Η προτιμώμενη μέθοδος θα ήταν η ηλεκτρονική εκπαίδευση (23), η μεικτή 

εκπαίδευση (22) ενώ λιγότεροι προτιμούν την εκπαίδευση στην τάξη (5). 

4. Γενικά συμπεράσματα, συστάσεις και 

κατευθυντήριες γραμμές για το πρόγραμμα 

σπουδών και την ανάπτυξη μαθημάτων  

 

Κοινωνική ευαισθητοποίηση (ΕΚΕ) 

Στην Πολωνία, οι πολύ μικρές και οι μικρές επιχειρήσεις αποτελούν το 99% όλων 

των επιχειρήσεων, που είναι σημαντικός αριθμός. Τις περισσότερες 

μικροεπιχειρήσεις διαχειρίζονται επιχειρηματίες, οι οποίοι απασχολούν μέλη της 

οικογένειας ή φίλους τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί επιχειρηματίες 

χρησιμοποιούν πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά συχνά δεν το 

γνωρίζουν. Θεωρούν επίσης ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ και τη ΒΑ 

είναι κυρίως ευθύνη των μεγάλων εταιρειών, συχνά μη συνειδητοποιώντας ότι 

αυτές δεν έχουν τόσο σημαντικό αντίκτυπο όσο οι πολύ μικρές και οι μικρές 

επιχειρήσεις. 

Στη Γερμανία, μπορεί να αναφερθεί ότι η ευαισθητοποίηση και η σημασία της ΕΚΕ 

αυξάνεται. Το εθνικό σχέδιο δράσης τέθηκε σε εφαρμογή, το οποίο δείχνει ότι το 

θέμα έχει ενταχθεί στην πολιτική ατζέντα σε εθνικό επίπεδο. Επί του παρόντος, οι 

μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εφαρμόζουν τις τρέχουσες δραστηριότητες, 

γνωρίζοντας ότι η ΕΚΕ δεν επηρεάζει μόνο τους ανθρώπινους πόρους αλλά και 

άλλους σημαντικούς τομείς, όπως οι σχέσεις με τους πελάτες και τα νομικά 

ζητήματα. Αφού υλοποιήθηκε το εθνικό σχέδιο δράσης και η ΕΚΕ αποκτά ολοένα 

και μεγαλύτερη σημασία για τις μεγάλες επιχειρήσεις, μακροπρόθεσμα θα 

ακολουθήσουν και οι ΜΜΕ στη Γερμανία. Αυτό σημαίνει ότι για τις μικρότερες 
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επιχειρήσεις η ευαισθητοποίηση και η σημασία επίσης θα αυξηθούν και τα επόμενα 

χρόνια. 

Στην Ισπανία, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη καθώς και η Βιώσιμη Ανάπτυξη 

αρχίζουν να περιλαμβάνονται στις θεσμικές ατζέντες και στη διαχείριση των νέων 

εταιρειών. Ωστόσο, ακόμη και αν η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι γνωστή τόσο 

στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς όσο και στις νέες εταιρείες, δεν είναι ακόμα μια 

βαθιά ριζωμένη κουλτούρα. Υπάρχουν διαθέσιμα κάποια προγράμματα 

κατάρτισης σχετικά με αυτά τα θέματα και ορισμένες εταιρείες εκτελούν 

διαφορετικές πρωτοβουλίες, αλλά δεν είναι εξ ολοκλήρου αφομοιωμένη πρακτική.  

Στην Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, υπάρχει προθυμία να επιβληθούν τα 

σχετικά μέτρα, αν και κρίνοντας με σχόλια που εκφράζονται σε εκδηλώσεις που 

σχετίζονται με την ΕΚΕ, μπορεί να σημειωθεί ότι οι επιχειρήσεις και το κοινό δεν 

ενημερώνονται επαρκώς για τις προσπάθειες αυτές. Το Υπουργείο Οικονομίας έχει 

συμμετάσχει στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ΕΚΕ μεταξύ των 

ρυθμιστικών αρχών που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της ΕΚΕ και του 

αρμόδιου οργανισμού για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. 

Στην Ελλάδα, είναι γεγονός ότι η κοινωνία είναι περισσότερο ανεκτική στις 

κοινωνικά ανεύθυνες συμπεριφορές από άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες και ότι 

ορισμένες πρακτικές ΕΚΕ, όπως για παράδειγμα η ανακύκλωση, είναι νομικά 

υποχρεωτικές σε πολλές χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα είναι εθελοντικές πρακτικές 

και δεν είναι πολύ δημοφιλείς. Όταν οι άνθρωποι ρωτούνται τι έχουν κατά νου 

σχετικά με την ΕΚΕ, η πλειοψηφία θα σκεφτόταν φιλανθρωπικά γεγονότα και 

πρωτοβουλίες κοινοτικής εθελοντικής εργασίας που κοστίζουν πολλά χρήματα και 

δεν εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η 

ΕΚΕ εξακολουθεί να συνδέεται με τις πρακτικές προώθησης και όχι με το σύνολο 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους. Το γεγονός ότι οι ΜΜΕ ακολουθούν 

μέτριες προς χαμηλές πρακτικές ΕΚΕ οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων 

που περιλαμβάνουν το κόστος, την έλλειψη χρόνου και την ανεπαρκή 

πληροφόρηση.  

Στην Ιταλία, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ερμηνεύουν την εταιρική κοινωνική 

ευθύνη ως προσέγγιση πολλαπλών φορέων, στις ΜΜΕ οι πρακτικές της ΕΚΕ 

βασίζονται σε συνέργειες και σχέσεις μεταξύ διαφορετικών υποκειμένων, δηλ. 

βασίζονται στο κοινωνικό κεφάλαιο. Η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου 

συνδέεται γενικά με τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της φήμης, της εμπιστοσύνης, 

της νομιμότητας και της συναίνεσης. Οι κοινωνικά υπεύθυνες συμπεριφορές είναι 

συχνά ικανές να δημιουργούν και να υποστηρίζουν δεσμούς εμπιστοσύνης μεταξύ 

διαφόρων παραγόντων: αυτό αποτελεί τη βάση των μακροπρόθεσμων επιδόσεων 

των ΜΜΕ που είναι ενσωματωμένες στις τοπικές κοινότητες στις οποίες 

λειτουργούν. Εάν είναι αλήθεια ότι η χρήση άτυπης ΕΚΕ είναι πολύ συχνή στις 

ΜΜΕ, η μετάβαση σε μια επίσημη ΕΚΕ είναι συχνά πολύ δύσκολη. Μια επένδυση 
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στην ΕΚΕ θεωρείται συχνά δύσκολη και αβέβαιη: δύσκολη επειδή η επιχείρηση 

πρέπει να βρει πόρους γι' αυτήν, και αβέβαιη, διότι δεν υπάρχουν αρκετά 

εμπειρικά στοιχεία που να εξηγούν τα οφέλη που επιτεύχθηκαν από τις 

στρατηγικές κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την 

ΕΚΕ ως ένα περίπλοκο επιχειρηματικό ζήτημα που απαιτεί ειδική 

εμπειρογνωμοσύνη. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Οι επιχειρηματίες είναι εξοικειωμένοι με την έννοια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά δεν μπορούν 

πάντοτε να την συσχετίσουν με το σύνολο των δραστηριοτήτων που 

υποδηλώνει. Είναι ζωτικής σημασίας να δείξουμε την πολυπλοκότητα της 

έννοιας της ΕΚΕ και της ΒΑ, να δείξουμε τους διάφορους τομείς που 

πρέπει να εφαρμοστούν και να εξηγήσουμε τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ 

τους. 

 Όσο μικρότερη είναι η επιχείρηση, τόσο περισσότερο ο ιδιοκτήτης 

συμμετέχει στις καθημερινές δραστηριότητες διοίκησής της, πράγμα που 

σημαίνει ότι ο χρόνος που αφιερώνεται σε μια επιπλέον εκπαίδευση είναι 

πολύ περιορισμένος. Για το κόστος, η κατάσταση είναι παρόμοια. Ο 

ιδιοκτήτης πρέπει να δει την προστιθέμενη αξία συμμετοχής σε ένα 

τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συμπεραίνεται ότι η επιλογή μικτής ή 

ηλεκτρονικής μάθησης υποστηρίζει τις ανάγκες των ΜΜΕ και των 

ιδιοκτητών / διαχειριστών τους. 

 Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, θα πρέπει να 

εξετάσουμε την ιδέα να δούμε σε βάθος το ζήτημα των οφελών της ΕΚΕ 

για τις ΜΜΕ. 

 Πρέπει να προωθήσουμε σωστά την ιδέα ότι μια υπεύθυνη και βιώσιμη 

επιχείρηση θα εξοικονομήσει χρήματα (ενέργεια, συσκευασία κ.λπ.), θα 

κερδίσει τους καταναλωτές, θα ενθαρρύνει τις καινοτόμες 

επιχειρηματικές πρακτικές και θα εμπνεύσει το εργατικό δυναμικό της. 

 

 

 

 

ΕΚΕ και εργασιακές πρακτικές 

Οι επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν παρέχουν ειδικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά 

περιορίζονται σε κλιματισμό ή σε εγκαταστάσεις κουζίνας. Στην Ιταλία, είναι επίσης 

αρκετά διαδεδομένο να έχουν χώρους χαλάρωσης. Οι επιχειρηματίες μπορεί να 

μην έχουν αρκετές ιδέες ή να μην έχουν γνώση σχετικά με το διαθέσιμο εύρος 
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δυνατοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, προσφέρουν κάποιες εγκαταστάσεις, αλλά 

δεν τις αναγνωρίζουν ως πρόσθετες για το περιβάλλον εργασίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι κύριοι λόγοι για την παροχή αυτών των 

διευκολύνσεων στους υπαλλήλους τους είναι η βελτίωση της ευημερίας των 

εργαζομένων και η αύξηση της παραγωγικότητας. Η διατήρηση του εργατικού 

δυναμικού είναι ένας άλλος καλός λόγος. Η συμμετοχή στην Κοινότητα δεν είναι 

κάτι που αφορά τους επιχειρηματίες, ούτε η βελτίωση της δημόσιας εικόνας της 

εταιρείας φαίνεται να είναι πολύ υψηλή προτεραιότητα. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Θα ήταν χρήσιμα μερικά παραδείγματα καλών πρακτικών για τις 

εργασιακές πρακτικές ΕΚΕ, τα οποία μπορούν να παρέχονται είτε από 

άλλους μικρούς επιχειρηματίες είτε από μεγάλες επιχειρήσεις. 

 Θα πρέπει να παρουσιαστούν στους επιχειρηματίες περισσότερα οφέλη 

από τις δραστηριότητες ΕΚΕ, με μεγαλύτερη εστίαση στη συμμετοχή στην 

κοινότητας. 

 Θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο οι 

επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν μικρές και όχι πολύ δαπανηρές 

πρωτοβουλίες ΕΚΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΜΜΕ πιθανώς θα 

συνειδητοποιήσουν ότι ορισμένες από αυτές εφαρμόζονται ήδη, αλλά δεν 

θεωρούνται ως μια σημαντική πολιτική ΕΚΕ. 

 Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποιες πρακτικές απαιτούνται από το νόμο και 

τι είναι μια δίκαιη / πρωτοβουλία ΕΚΕ. 

 

ΕΚΕ και περιβάλλον 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που συμμετείχαν σε συνέντευξη υποστήριξαν ότι 

ανακυκλώνουν και λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά οι ενέργειες 

αυτές περιορίζονται στον διαχωρισμό των αποβλήτων, τη χρήση λαμπτήρων 

εξοικονόμησης ενέργειας, την εγκατάσταση οικολογικής θέρμανσης, το σβήσιμο 

φωτισμού, υπολογιστών κλπ. τα οποία εκλαμβάνονται και πάλι ως υποχρέωση και 

όχι ως ειδικό μέτρο. 

Στην ίδια κατεύθυνση, η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν προωθείται. 

Μόνο το 8% αυτών επιδοτούν τους υπαλλήλους για να χρησιμοποιούν τα τοπικά 

μέσα. Στη Γερμανία όπου όλοι οι ερωτώμενοι βρισκόταν σε αγροτικές περιοχές με 

περιορισμένες δημόσιες συγκοινωνίες, κανένας από αυτούς δεν φαίνεται να 

προωθεί αυτή την πρακτική. Ωστόσο, στην Ισπανία, ορισμένες από τις εταιρείες 

ανέφεραν ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες μεταξύ των υπαλλήλων για την κοινή 

χρήση αυτοκινήτων. 
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 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Πρέπει να παρουσιαστούν περισσότερες δυνατότητες, είναι απαραίτητο 

να αποδείξουμε τα οφέλη όχι μόνο για την εταιρεία (μείωση κόστους) 

αλλά και για το περιβάλλον.  

 

ΕΚΕ και Συμμετοχή της Κοινότητας 

Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (56%) δεν είναι χορηγοί σε πολιτιστικές ή 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Μπορεί να μην γνωρίζουν τέτοιες δυνατότητες ή απλά να 

μην γνωρίζουν τις ενέργειες στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετάσχουν. 

Ωστόσο, ένα σημαντικό 67% προτιμά να συνεργάζεται με τοπικές εταιρείες και να 

υποστηρίζει τοπικούς προμηθευτές. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Υπάρχουν πολλές κοινωνικές πρωτοβουλίες που μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από μια επιχείρηση. Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να τις 

γνωρίζουν και θα πρέπει να ξέρουν πώς να αναζητούν τέτοιες ευκαιρίες. 

Κάποιες μπορεί να μην είναι τόσο προφανείς, αλλά μπορεί να έχουν 

μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία. 

 

ΕΚΕ και Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Όσον αφορά την προσβασιμότητα για άτομα με κάποια λειτουργική 

διαφορετικότητα, η έρευνα έδειξε ότι το 72% των επιχειρηματιών παρέχουν ειδικές 

διευκολύνσεις εκτός από εκείνες που απαιτεί ο νόμος. Στη Γερμανία, το 33% των 

επιχειρήσεων βρίσκεται στο ισόγειο με πρόσβαση χωρίς εμπόδια πρόσβασης στο 

κατάστημα ή το εστιατόριο τους. Στην Ισπανία, τα νέα κτίρια υποχρεώνονται 

πλέον από το νόμο να συμμορφώνονται με ορισμένους ελάχιστους κανόνες για 

την προσβασιμότητα. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ISORESS θα πρέπει να εξοικειώσει τους 

εκπαιδευόμενους με θέματα σχετικά με τα κινητικά προβλήματα και τις 

πιθανές λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν ακόμη και σε μια μικρή 

επιχείρηση. 

 

Θέματα ΕΚΕ και Καταναλωτών 
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Το 72% των ερωτηθέντων επιχειρηματιών πιστεύουν ότι οι πελάτες δεν θα είναι 

διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για προϊόντα ή υπηρεσίες που 

παρέχονται από μια εταιρεία σύμφωνα με τους κανόνες ΕΚΕ. Στη Γερμανία, το 

ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο (50%), αλλά εξακολουθεί να δείχνει κάποια 

απροθυμία. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πρέπει να μάθουν πώς να αυξήσουν την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με την ΕΚΕ και να κάνουν την αλλαγή στη 

στάση των πελατών τους. 

 Πρέπει να πείσουμε τους επιχειρηματίες ότι η ανάληψη δράσης σύμφωνα 

με την ΕΚΕ δεν πρέπει υποχρεωτικά να έχει οικονομικά οφέλη. 

 

Οφέλη από την ΕΚΕ 

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες θεωρούν ότι η ενασχόληση με τις δραστηριότητες 

ΕΚΕ θα έχει αποτέλεσμα κυρίως στην εικόνα της εταιρείας (65%) και στην 

επιχειρηματική ηθική (46%). Το μάρκετινγκ, η ευημερία των εργαζομένων, η 

παραγωγικότητα και οι δίκαιες πρακτικές ήταν επίσης κοινές απαντήσεις (30-35%). 

Φαίνεται ότι έχουν χαμηλή επίγνωση της επίδρασης των πρακτικών ΕΚΕ στην 

μείωση κόστους, την εκτίμηση και την αφοσίωση των πελατών και τη συνεργασία 

με άλλες επιχειρήσεις. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ISORESS θα πρέπει να επισημάνει όλα τα 

οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της έννοιας της ΕΚΕ και της 

ΒΑ. Αυτό μπορεί να γίνει με την επίδειξη καλών πρακτικών, την 

παρουσίαση επιτυχημένων ιστοριών ή την εμφάνιση, όχι τόσο 

προφανών, έμμεσων οφελών μέσω της τεχνικής αιτίας και 

αποτελέσματος. 

 Θα ήταν πολύ χρήσιμο και ενθαρρυντικό εάν τα εκπαιδευτικά υλικά του 

ISORESS έδειχναν την επίδραση πολλών πρακτικών ΕΚΕ στην εταιρεία, 

στους εργαζομένους και στην κοινωνία γενικά και αν καθιστούσαν τα 

οφέλη της ΕΚΕ πιο σαφή για τους ιδιοκτήτες της εταιρείας. 

 Τα οφέλη θα πρέπει να τονιστούν, χρησιμοποιώντας επίσης 

παραδείγματα από τον Οδηγό Καλών Πρακτικών (IO2) από 

εφαρμοζόμενες πολιτικές ΕΚΕ, βοηθώντας τις ΜΜΕ να: 

o Αναπτύξουν και ενισχύσουν τις σχέσεις τους με προμηθευτές και 

δίκτυα: Η ικανότητα μιας εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί 

πελάτες βασίζεται στην ικανότητά της να προσφέρει ελκυστικά 

και συναφή προϊόντα, παρέχοντας παράλληλα εξαιρετική 

εξυπηρέτηση πελατών. Η προσέλκυση και διατήρηση μιας 
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πελατειακής βάσης είναι μια συνεχής διαδικασία και είναι βασική 

για τη δημιουργία μελλοντικών εσόδων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

εάν η ποιότητα και η τιμή είναι ίσες, οι πελάτες θα έχουν την τάση 

να επιλέγουν το προϊόν όπου η ΕΚΕ είναι πιο εμφανής.  

o Εξοικονομήσουν χρήματα από ενεργειακές και λειτουργικές 

δαπάνες και διαχειρίζονται κινδύνους: μια καλή στρατηγική ΕΚΕ 

μπορεί να αυξήσει την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων, τόσο 

από την άποψη της παραγωγικότητας όσο και του κόστους 

λειτουργίας. Μια θετική ατμόσφαιρα στο χώρο εργασίας έχει 

αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων - 

μια ισχυρή στρατηγική ΕΚΕ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία 

ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και η αύξηση της 

παραγωγικότητας που συνδέεται με αυτό μπορεί να συμβάλει στη 

μείωση του λειτουργικού κόστους. Η ενεργειακή απόδοση είναι 

ένας προφανής τρόπος με τον οποίο η ΕΚΕ και η λειτουργική 

απόδοση μπορούν να συντονιστούν, αλλά μπορεί επίσης να 

υπάρξει αντίκτυπος μέσω της ανακύκλωσης και της 

επαναχρησιμοποίησης υλικών. 

o Βελτιώσουν τη φήμη της επιχείρησης: η καλή φήμη είναι το κλειδί 

για τις ΜΜΕ για την προσέλκυση πελατών, εργαζομένων και 

επενδυτών. Μια διαφανής στρατηγική ΕΚΕ, στην οποία οι πελάτες 

μπορούν να δουν την ηθική συμπεριφορά και την συμμετοχή των 

εμπλεκομένων, συμβάλλει στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και 

της φήμης που είναι κρίσιμη για την επιτυχία των ΜΜΕ.  

o Προσελκύσουν ευκαιρίες επενδύσεων και χρηματοδότησης: Η 

πρόσβαση σε κεφάλαια μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για 

πολλές ΜΜΕ, αλλά μια ισχυρή στρατηγική ΕΚΕ μπορεί να 

βοηθήσει. Στην πραγματικότητα, μια εταιρεία που δεν δείχνει 

καμία δέσμευση για την ΕΚΕ μπορεί να θεωρηθεί πιο επικίνδυνη 

για τους επενδυτές και συνεπώς ενδέχεται να είναι λιγότερο 

πιθανό να προσελκύσει επενδύσεις. 

o Ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό: Η διαφοροποίηση της 

επωνυμίας ήταν πάντα ο πρωταρχικός λόγος για τις εταιρείες να 

υιοθετήσουν την ΕΚΕ. Και σε μια κορεσμένη αγορά η ΕΚΕ μπορεί 

πραγματικά να διακρίνει μια εταιρεία από τους ανταγωνιστές. 

 

Εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών οργανισμών που 

προσφέρουν σήμερα κάποια κατάρτιση για την ΕΚΕ και τη ΒΑ, αναφέρουν αυτά τα 

θέματα έμμεσα, σε μαθήματα που δεν επικεντρώνονται σε αυτήν. Οι λόγοι για τους 

οποίους δεν προσφέρονται μαθήματα επικεντρωμένα σε θέματα ΕΚΕ και ΒΑ είναι 

κυρίως η έλλειψη ζήτησης και η μικρή ενημέρωση σχετικά με το θέμα. 
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Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εξέφρασαν την ανάγκη παροχής κατάρτισης για την 

ΕΚΕ. Οι εργασιακές πρακτικές, τα ζητήματα των καταναλωτών, οι δίκαιες 

πρακτικές λειτουργίας και το περιβάλλον ήταν οι τομείς με το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. Η συμμετοχή της Κοινότητας και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 

θέματα που θεωρούνται λιγότερο ελκυστικά για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

μακριά από το ενδιαφέρον των εκπαιδευτών. 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί ανέφεραν επίσης την έλλειψη επαγγελματιών 

εκπαιδευτών ως ένα από τα βασικά εμπόδια. Αυτό το εύρημα υποστηρίζει επίσης 

την ιδέα του έργου για κατάρτιση των εκπαιδευτών. 

 Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί εργάζονται επίσης ως επιχειρήσεις, έτσι πρέπει να 

διασφαλίζουν την οικονομική επιτυχία της διεξαγωγής ενός κύκλου κατάρτισης. Οι 

δωρεάν προσφορές ηλεκτρονικής μάθησης είναι επίσης ένας τρόπος για να 

μειώσουν το κόστος για τη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης και να κάνουν έναν 

κύκλο μαθημάτων πιο κερδοφόρο. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί 

θα επωφεληθούν επίσης από μια δωρεάν προσφορά ηλεκτρονικής μάθησης από 

το πρόγραμμα ISORESS.  

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των σχετικών υλικών / πόρων που προσφέρονται για την 

κατάρτιση της ΕΚΕ με τις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι πολύ περιορισμένος, ώστε τα 

νέα αναπτυγμένα υλικά ISORESS να μπορέσουν να υποστηρίξουν την κάλυψη 

αυτού του κενού και την περαιτέρω ανάπτυξη του θέματος στην Ευρώπη. 

 Προτάσεις για εκπαιδευτικό υλικό 

 

 Δεδομένου ότι όλοι τους εκτελούν μαθήματα ηλεκτρονικής ή μεικτής 

μάθησης, είναι σκόπιμο το υλικό να είναι διαδραστικό και να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης. 

 Παροχή ενδιαφέρουσας, σύνθετης διδακτέας ύλης και ψηφιακού, 

διαδραστικού υλικού. 


