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Περίληψη
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί ο θεσμός της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στις επιχειρήσεις και η δυναμική σχέση που δύναται να
αναπτύξει με το δημόσιο τομέα, προς όφελος της κοινωνίας αλλά και αμφότερα των
εμπλεκόμενων μερών κατά την εφαρμογή της. Η φιλοσοφία της ΕΚΕ αποτελεί ένα
φαινόμενο με διαχρονικά χαρακτηριστικά και ρίζες ακόμα και στην αρχαία εποχή, αν
ανατρέξουμε στις χορηγίες

που πραγματοποιούνταν στους Ολυμπιακούς αγώνες,

αλλά και στην εν γένει εξελικτική πορεία της κοινωνικής ευθύνης μέσα από τις
πολιτικο-κοινωνικές ζυμώσεις στο διάβα των αιώνων. Τι είναι αυτό που συντέλεσε
στην ανάδυση και σταδιακά στην αυξανόμενη προσέλκυση του ενδιαφέροντος για
την ΕΚΕ στις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών διεθνώς ;
Πόσο καταλυτικός είναι ο ρόλος της πολιτείας στην εφαρμογή της ΕΚΕ; Μπορεί η
ΕΚΕ να καταστεί ο σύνδεσμος μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου τομέα για ένα
καλύτερο αύριο στην κοινωνία μας ; Τα ανωτέρω ερωτήματα διερευνώνται τόσο σε
θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο στην παρούσα μελέτη, καταδεικνύοντας εν
κατακλείδι, ότι η ανάπτυξη μιας συστηματικής και οριοθετημένης σχέσης ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα στο πεδίο της ΕΚΕ, φαίνεται να αποτελεί αναγκαιότητα στην
εφαρμογή της, με εξαιρετικά θετικό πρόσημο στην κοινωνία.
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Abstract
The object of this dissertation is the institution of Corporate Social Responsibility (
CSR) at private corporations and the dynamic relationship, which can be developed
with the public sector, rendering advantages to the society as well as both parties
involved. The philosophy underlying CSR is an inter-temporal phenomenon, as its
roots can even be found in ancient times, if we go back to the sponsorship made
during the Olympic Games, as well as the general evolutionary process of CSR
through socio-political fermentation over the past centuries. Which factors contributed
to the gradual rise and increasing interest in CSR at corporate, governmental and
social level internationally? How catalytic is the role of the state at the implementation
of CSR ? Could CSR become the bond between the private and the public sector that
will ensure a better future for our society as a whole? The questions stated above are
examined both on a theoretical and an empirical level in the present study, concluding
that the development of a systematic and defined relationship between the private and
the public sector in the field of CSR seems to form a necessity with an extremely
positive outcome for the society.

Keywords
Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainable development, Business ethics,
Public sector, Local administration, Social policy.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1

Σκοπός της εργασίας
Η ΕΚΕ συνιστά ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που

απασχολεί τη διεθνή

πολιτική σκηνή, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο εδώ και
δεκαετίες, σημειώνοντας ταχέως αυξανόμενη εδραίωση στις επιχειρηματικές
στρατηγικές τον

21ο αιώνα.

Ο θεσμός

έχει συγκεκριμένη φιλοσοφία και

πολυδιάστατο χαρακτήρα κατά την εφαρμογή του, καθώς αφορά ένα σύνολο
πρακτικών που άπτονται πολλαπλών ζητημάτων του περιβάλλοντος, της κοινωνίας
και της οικονομίας, ενώ απευθύνεται τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτής της πολυδιάστατης φύσης της ΕΚΕ,
είναι οι πολλαπλές προοπτικές που μπορεί να προσδώσει στα εμπλεκόμενα μέρη με
σύμμαχο την καινοτομία και τη συστηματική σκέψη. Σκοπός της παρούσας
διπλωματικής εργασίας είναι να αποσαφηνιστούν οι

πτυχές που συνθέτουν το

περιεχόμενο της ΕΚΕ και ακολούθως να διερευνηθεί η δυναμική του θεσμού στην
αντιμετώπιση των δημόσιων ζητημάτων μέσα από τη διασύνδεση ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.

Η ανάπτυξη μιας συστηματοποιημένης σχέσης

ιδιωτικού και

δημοσίου τομέα υπό το πρίσμα της ΕΚΕ, αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα πολύ
ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, καθώς μπορεί να προσδώσει πολλαπλά οφέλη στην
κοινωνία και τη δημόσια πολιτική. Δεδομένης της φιλόδοξης αυτής προοπτικής,
συστήνουμε περαιτέρω έρευνα και προσέγγιση του θέματος από διαφορετικά
ακαδημαϊκά πεδία για την εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων επί του θέματος.

1.2

Δομή και μεθοδολογία
Για την εξυπηρέτηση των στόχων που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική

εργασία, η δομή διαρθρώνεται σε πέντε διακριτά κεφάλαια και διαχωρίζεται σε
έκταση ισομερώς, στο θεωρητικό μέρος και την εμπειρική μελέτη του θέματος.
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Συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο αφορά στο εισαγωγικό μέρος της εργασίας όπου
παρατίθεται ο σκοπός συγγραφής της εργασίας, η δομή και η μεθοδολογία εκπόνησης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο του θεσμού, με
την παράθεση της ιστορικής αναδρομής της ΕΚΕ, τον ορισμό της ΕΚΕ από τη διεθνή
κοινότητα, τη βασική θεωρητική υπόσταση και τα δομικά χαρακτηριστικά του
θεσμού.
Στο τρίτο κεφάλαιο ακολουθεί παράθεση της θεσμικής διάστασης της ΕΚΕ στο
διεθνή και τον ελληνικό χώρο.
Στο τέταρτο κεφάλαιο προσεγγίζεται η λειτουργία της ΕΚΕ από την πλευρά των
επιχειρήσεων και κατόπιν της Πολιτείας και αναδεικνύονται τα αμφότερα οφέλη που
αποκομίζονται από τη εφαρμογή των πρακτικών του θεσμού, καθώς και η δυναμική
σχέση που δύναται να αναπτυχτεί μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προς όφελος
της κοινωνίας. Υπό αυτό το πρίσμα,

κλείνουμε το τέταρτο κεφάλαιο με τη

διερεύνηση της ελληνικής πραγματικότητας στο πεδίο εφαρμογής των πρακτικών της
ΕΚΕ.
Στο πέμπτο κεφάλαιο όπου αποτελεί και το εμπειρικό μέρος της εργασίας,
διαπραγματευόμαστε την ανάδυση και την εξέλιξη των πρακτικών της ΕΚΕ στο δήμο
Αθηναίων κυρίως στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, με σκοπό να τεκμηριώσουμε
τις θεωρητικές παραδοχές της εργασίας. Έτσι, στο πρώτο υποκεφάλαιο παρατίθεται η
πληθυσμιακή και κοινωνική διάρθρωση του δήμου Αθηναίων και ακολούθως η
διάρθρωση των κοινωνικών υπηρεσιών που εποπτεύει,

για την κατανόηση του

περιβάλλοντος που θα διερευνήσουμε. Στο δεύτερο υποκεφάλαιο παρατίθεται σε δύο
διακριτές περιόδους η εξελικτική πορεία της ΕΚΕ στο δήμο Αθηναίων. Η μελέτη
ξεκινά με τη διερεύνηση των πρώτων πρακτικών ΕΚΕ -μεγαλύτερης κλίμακας- που
εφαρμόστηκαν στο δήμο εν μέσω οικονομικής κρίσης και καταδεικνύονται οι λόγοι
που συνέτειναν στην εφαρμογή του θεσμού, καθώς και ο ρόλος των τοπικών αρχών
στην προώθηση της διαδικασίας. Στη συνέχεια αποτιμάται η πορεία του θεσμού και
παρουσιάζεται η επιτυχής συστηματοποίηση που επιχειρείται από τη δημοτική αρχή.

2

Τέλος κλείνουμε με συμπεράσματα που αφορούν στις θεωρητικές και εμπειρικές
παραδοχές της εργασίας, τεκμηριώνοντας την αναγκαιότητα συστηματοποίησης του
θεσμού και τα πολλαπλά οφέλη που δύναται να προσδώσει η ανάπτυξη συνεργειών
μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα στα εμπλεκόμενα μέρη και την κοινωνία.
Για την προσέγγιση του θέματος της παρούσας διπλωματικής εργασίας,
πραγματοποιήθηκε

λεπτομερής

ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς

βιβλιογραφίας, της αρθρογραφίας και των σχετικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.
Επιπροσθέτως παρόλη τη δύσκολη συγκυρία που δημιούργησε η υγειονομική κρίση,
για την περαιτέρω πλαισίωση της εμπειρικής μελέτης, πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις
συνεντεύξεις με συνεντευξιαζόμενους στελέχη του δήμου Αθηναίων, του Κ.Υ.Α.Δ.Α
και του μη κερδοσκοπικού οργανισμού AthensPartnership.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ
2.1 Σύντομη ιστορική αναδρομή

Η ΕΚΕ αν και συνιστά μια σύγχρονη έννοια που βρίσκεται σε αλματώδη
εξέλιξη τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αδιαμφισβήτητο ότι εμφυσήθηκε από το
πνεύμα κοινωνικής ευθύνης του παρελθόντος, όπως αυτό της φιλανθρωπίας, της
ευεργεσίας και της χορηγίας, πρακτικές που καλλιεργήθηκαν στην αρχαιότητα και
μεταλαμπαδεύτηκαν στο Χριστιανισμό, τους βυζαντινούς χρόνους και μετέπειτα στη
Δύση, με τη σχετική μετεξέλιξη (Ιστορικά Θέματα, 2012: σελ. 94). Ωστόσο εύλογα, ο
όρος άρχισε να προσμοιάζει στη σημερινή του μορφή με την ανάπτυξη της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και

τη σταδιακή συνειδητοποίηση ότι οι

επιχειρήσεις πέραν της οικονομικής δραστηριότητας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με
την κοινωνία και αναπόσπαστο μέρος αυτής. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλένδετης
σχέσης, είναι ότι η δράση τους δεν επηρεάζει μονόπλευρα την κοινωνία, αλλά
επηρεάζονται και η ίδιες από αυτή, αντίληψη που εδραιώθηκε σταδιακά μέσα από
πλήθος μελετών της ακαδημαϊκής κοινότητας και διεθνών οργανισμών. Έτσι, ήδη από
το τέλος της Βιομηχανικής Επανάστασης το 1840, σημειώνεται μια τάση σχετικών
πρωτοβουλιών, καθώς οι

διοικήσεις αντιλαμβάνονται ότι για την αύξηση της

παραγωγικότητας χρειάζεται βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ικανοποίηση των
εργαζομένων, υιοθετώντας τις πρώτες πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας.
Παράλληλα η σταδιακή ανάδυση του κράτους πρόνοιας, συνηγορεί στην ιδέα της
αμφίδρομης σχέσης μεταξύ άρσης των κοινωνικών προβλημάτων και επιβίωσης του
νέου οικονομικού συστήματος, με παρεμβάσεις σε τομείς όπως η δημόσια υγεία, η
ασφάλεια, η παιδική εργασία, η διάθεση στέγης κ.ά. (Carroll,2008:σελ. 87-90).
Τον 20ο αιώνα ξεκινά η εφαρμογή νομικών πλαισίων στις επιχειρήσεις, ενώ
εδραιώνεται το κράτος πρόνοιας, δημιουργώντας νέες συνθήκες για την ανάπτυξη της
κοινωνικής ευθύνης. Πέραν των αποσπασματικών φιλανθρωπιών και εταιρικών
παροχών, όπου η Αμερική ακόμα και σήμερα κατέχει τα πρωτεία, παρατηρείταιιδιαίτερα μετά το κραχ του 1929-, μια μεταστροφή προς νομικές, συμβατικές και
οργανωτικές δομές στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης, ενώ το ζήτημα αρχίζει να
απασχολεί και την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τους E. Merrick Dodd (1932) και E.
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Berle (1932), να καταθέτουν τις πρώτες απόψεις για τη σχέση επιχείρησης και
κοινωνίας1. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μετά το ΒΠΠ παρατηρείται μια άκρως
ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον επιχειρηματικό κόσμο. Η
πολυεθνικών εταιρειών

ανάπτυξη των

αναδεικνύει το επιχειρηματικό μοντέλο «the business of

business is business», θέτοντας ως αποκλειστικό στόχο την παραγωγή πλούτου στις
επιχειρήσεις (Θανόπουλος,2003,σελ.33-35). Παράλληλα η αλόγιστη και μη
ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων που συντελείται ήδη από τη βιομηχανική
επανάσταση παραβλέποντας μελλοντικές συνέπειες στο περιβάλλον και την κοινωνία,
επιφέρει απτά αποτελέσματα. Αφορμή αυτής της νέας πραγματικότητας είναι ένας
νέος κύκλος θεωριών και μελετών περί επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής
υπευθυνότητας που θα αποτελέσει μια μακρά και σύνθετη διαδικασία μέχρι η ΕΚΕ
να ωριμάσει στη σημερινή της μορφή (www.csrcyprus.org). Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η δεκαετία του 1960 και 1970,

καθώς αρκετές μεγάλες

επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται και εντείνουν τις προσπάθειες για την εφαρμογή
πρακτικών κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα διευθυντικά στελέχη αντιστέκονται
στις νέες διοικητικές νόρμες αντιλαμβανόμενοι την πρακτική αυτή ως μια υψηλή
επένδυση με αμφίβολα αποτελέσματα (Ackerman, 1973: σελ. 90-98). Εν κατακλείδι
τις δεκαετίες αυτές η φιλοσοφία της ΕΚΕ περιορίζεται ακόμα σε θεωρητικό επίπεδο,
ενώ σε πρακτικό επίπεδο

εφαρμόζεται κυρίως στο πλαίσιο του εργασιακού

περιβάλλοντος, εταιρικών παροχών, και επιβεβλημένων νομοθετικών ρυθμίσεων,
αγνοώντας τις λοιπές καλές πρακτικές που απορρέει η φιλοσοφία της.
Από τη δεκαετία του 1980 την πλούσια βιβλιογραφία που υποστήριξαν ο
Bowen2 (1953), o Davis3 (1960), ο Carroll (1979)

4

και άλλοι επιστήμονες

προερχόμενοι από τα πεδία της διοίκησης, της κοινωνιολογίας και της οικονομίας,
Το 1932 το Harvard Law Review δημοσίευσε τη συζήτηση δύο διακεκριμένων μελετητών - των Berle και Dodd -σχετικά με
τον σκοπό μιας επιχείρησης στην κοινωνία. Ο Berle υποστήριξε τη λεγόμενη « υπεροχή των μετόχων» , δηλάδή πως
οποιαδήποτε δραστηριότητα ασκεί η επιχείρηση είναι πάντα προς όφελος των μετόχων . Ο Dodd στον αντίποδα υποστήριξε ότι
οι στόχοι της επιχείρησης δεν πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στο κέρδος, καθώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια σειρά
ζητημάτων όπως η ευημερία της κοινότητας ,η ασφάλεια των εργαζομένων, η ποιότητα των προϊόντων κ.α. για την οικονομική
ανάπτυξη της επιχείρησης (Stout, Lynn A.,2002)
2
Ο Bowen θεωρείται ο πατέρας της ΕΚΕ, καθώς με τη συμβολή του οριοθέτησε τη μετάβαση από την κοινωνική ευθύνη στην
έννοια της ΕΚΕ. Σύμφωνα με τον Bowen «η κοινωνική ευθύνη των επιχειρηματιών αφορά στην υποχρέωση να εφαρμόζουν
πολιτικές και να λαμβάνουν αποφάσεις που να συμβαδίζουν με τις αξίες της κοινωνίας που δραστηριοποιούνται» ( Bowen, 1953).
3
Ο Davis ασχολήθηκε με το τι οφείλει ένας επιχειρηματίας στην κοινωνία και έθεσε τον προβληματισμό για το αν ο
επιχειρηματικός κόσμος έχει την πολυτέλεια να αγνοεί τις κοινωνικές του ευθύνες. Σύμφωνα με τον Davis η EKE, «αφορά σε
αποφάσεις και δράσεις των διοικήσεων, οι οποίες δεν σχετίζονται –ακόμα και εν μέρει- με τα άμεσα οικονομικά ή τεχνικά
συμφέροντα της επιχείρησης» (Davis,1960: σελ.72-76).
4
Ο Caroll προσπάθησε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ οικονομικών και λοιπών προσδοκιών στον επιχειρηματικό κόσμο με
την ταξινόμηση τους στην ομώνυμη πυραμίδα της ΕΚΕ. Η πυραμίδα του Caroll ενσωματώθηκε σε πολλές περαιτέρω μελέτες
και θεωρίες και συνοψίζεται στον ακόλουθο ορισμό «Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων περιλαμβάνει οικονομικές, νομικές,
ηθικές, διακριτές ή φιλανθρωπικές προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις σε μια δεδομένη στιγμή» ( M. Schwartz Α.
Carroll, 2003: σελ. 503)
1
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εμπλούτισε πλήθος επιστημόνων αναπτύσσοντας θεωρίες που οριοθετούν σταδιακά
την έννοια της

ΕΚΕ και τα πολλαπλά οφέλη που δύναται να προσφέρει στην

κοινωνία. Ωστόσο τη θεωρητική προσέγγιση επιβεβαίωσε σταδιακά το ίδιο το διεθνές
περιβάλλον, με την ανάπτυξη της ελεύθερης αγοράς, την εξέλιξη ης τεχνολογίας και
την παγκοσμιοποίηση. Πλέον δίνεται πρόσβαση στην πληροφορία με αποτέλεσμα
την ταχεία ενημέρωση και πρόσβαση στη γνώση για τα κοινωνικά δρώμενα σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Το γεγονός αυτό αυξάνει τις κοινωνικές και
οικολογικές ευαισθησίες στην ανθρωπότητα και ακολούθως την επιρροή των
καταναλωτών, των ΜΜΕ και της ΚτΠ στις επιχειρήσεις.
αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους, η

Επιπλέον με την

έννοια της αυτορρύθμισης του

φιλελευθερισμού περνά από την οικονομία στην κοινωνία, με αποτέλεσμα η
κοινωνική ευθύνη όλων να καθίσταται πιο αναγκαία από ποτέ και οι προσδοκίες των
ενδιαφερομένων μερών από τις επιχειρήσεις να αυξάνονται ταχύτατα. Παράλληλα η
ανάδυση της έννοιας «Βιώσιμη Ανάπτυξη» στην έκθεση Brundland του ΟΗΕ το
1987,

με την επαναστατική διακήρυξη

«οικονομική ανάπτυξη, αποκλεισμός της

φτώχειας και αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντας πάνε χέρι χέρι»,
«μπολιάζει» τον τρόπο σκέψης του επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό, στην αυγή του 21ου
αιώνα προβάλλει μια νέα πραγματικότητα που απαιτεί νέους κώδικες συμπεριφοράς
και δεοντολογίας για επίτευξη βιωσιμότητας και διασφάλιση των μελλοντικών
γενεών. Σε αυτό το δρόμο, η ΕΚΕ φαίνεται να είναι ο πιο κατάλληλος συνοδοιπόρος,
γεγονός που επιβεβαιώνεται από το σταδιακά αυξανόμενο ενδιαφέρον προς το θεσμό,
διεθνώς (Τσαρδανίδης, 2014: 88-90, Οδηγός ΕΚΕ, 2008:4).

2.2 Ορισμοί της ΕΚΕ

Η ΕΚΕ συναντάται κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία με τον όρο «corporate
social responsibility», «social responsibility», και «corporate citizenship». Ωστόσο το
πρώτο που διαπιστώνει ο αναγνώστης ακόμη και σε μια σύντομη βιβλιογραφική
ανασκόπηση, είναι ότι δεν υφίσταται παγκοσμίως ένας κοινά αποδεκτός ορισμός που
να σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά της,

με αποτέλεσμα να προσεγγίζεται

ποικιλοτρόπως από οργανισμούς και μελετητές. Το γεγονός αυτό συνδέεται
αδιαμφισβήτητα με την πολυδιάστατη φύση της πρακτικής και την εν εξελίξει πορεία
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της, αλλά και τις κουλτούρες που διαπερνά ανά τον κόσμο. Για την ανάδειξη της
φιλοσοφίας της ΕΚΕ, παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιους ορισμούς από σημαντικούς
φορείς, οργανισμούς και μελετητές διεθνώς:
Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ «ΕΚΕ

είναι η οικειοθελής δέσμευση των

επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και
περιβαλλοντικών δράσεων, πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν
σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους»
(Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη).
Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «ΕΚΕ είναι η
διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην
οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του
εργατικού τους δυναμικού και των οικογενειών τους καθώς επίσης και των τοπικών
κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα» (WBCSD Stakeholder Dialogue on
CSR, The Netherlands, 1998).
Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις
ενσωματώνουν

σε

εθελοντική

βάση

κοινωνικούς

και

περιβαλλοντικούς

προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001).
Institute of Directors of United Kingdom «Η ΕΚΕ στις επιχειρήσεις και τους
οργανισμούς υφίσταται πέραν των νομικών υποχρεώσεων τους και αφορά στη
διαχείριση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον και την
κοινωνία και τον τρόπο που αλληλεπιδρούν με τους εργαζόμενους, τους
προμηθευτές, τους πελάτες καθώς και την κοινωνία και το περιβάλλον που
δραστηριοποιούνται» (IoD of UK).
Novethic Ερευνητικό Κέντρο Γαλλίας «Η ΕΚΕ αφορά στον τρόπο που μια
επιχείρηση εφαρμόζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε
τρεις πυλώνες: τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η
ενσωμάτωση της ΕΚΕ καταδεικνύει ότι μια εταιρεία ασχολείται όχι μόνον με την
αποδοτικότητα και την ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό
αντίκτυπό της δράσης της » (Novethic Ερευνητικό Κέντρο Γαλλίας,2001).
Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο «ΕΚΕ είναι η εθελοντική δέσμευση των
επιχειρήσεων για διαχείριση των δραστηριοτήτων τους με υπεύθυνο τρόπο»
(International Chamber of Commerce,2002).
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Κ. Davis &R. Blomstrom « ΕΚΕ είναι η υποχρέωση των υπεύθυνων στη λήψη
αποφάσεων να συνυπολογίζουν το κοινό όφελος και εφαρμόζεται υπό το διττό
πρίσμα της προάσπισης των συμφερόντων τους και της βελτίωσης της κοινωνίας και
των μερών αυτής» (Davis & Blomstrom,2008: 105).

2.3 Ανάλυση περιεχομένου ΕΚΕ
2.3.1 Θεωρητικό πλαίσιο ΕΚΕ
Η

ΕΚΕ ως φιλοσοφία αναπτύχθηκε υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου

θεωρητικού πλαισίου, που όπως είδαμε υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου
που ζύμωσε τον ουσιαστικό της ρόλο στην κοινωνία. Αν και αδιαμφισβήτητα η κάθε
πτυχή της βιβλιογραφίας πλαισίωσε την ΕΚΕ εποικοδομητικά, σε αυτή τη μελέτη θα
αναφερθούμε στο κυριότερο θεωρητικό πλαίσιο που ενέπνευσε τις πρακτικές της.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η ΕΚΕ βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές, των οποίων
η τήρηση αποτελεί πανάκεια για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που θέλουν να
εξισορροπήσουν επιχειρηματική κερδοφορία με κοινωνικό όφελος. Οι αρχές αυτές
αφορούν στην αρχή της φιλανθρωπίας και την αρχή της διαχείρισης:
1
Η αρχή της φιλανθρωπίας προέρχεται από τη θρησκευτική παράδοση και στηρίζεται
στην αντίληψη ότι οι πιο εύπορες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να διανέμουν
μέρος των κερδών τους στις ασθενέστερες για την επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας
και δικαιοσύνης (Έξαρχος & Νοτόπουλος,2003).
2
Η αρχή της διαχείρισης συνδέεται με την ανάπτυξη υπευθυνότητας και σεβασμού εκ
μέρους των επιχειρήσεων προς το κοινωνικό σύνολο. Βασίζεται στην ιδέα ότι μέρος
του πλούτου των επιχειρήσεων ανήκει στην κοινωνία, δεδομένου ότι από αυτή
αντλούν ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Συνεπώς θα πρέπει να δρουν ως δημόσιοι
θεματοφύλακες του κοινωνικού συμφέροντος για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά
τους (Έξαρχος & Νοτόπουλος,2003).
Επιπροσθέτως, μια θεωρία που συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη της ΕΚΕ,
είναι η θεωρία της επιχειρηματικής ηθικής. Η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής
8

εμφανίστηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1970, ενώ τις επόμενες δύο δεκαετίες
απασχόλησε ευρέως την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα ως απάντηση στις
κοινωνικές και οικονομικές ανακατατάξεις της εποχής. Ως θεωρία ενσωματώνει όλο
το σύστημα αξιών της ηθικής που διαπραγματεύεται η πολιτική φιλοσοφία και
ασχολείται με το τι είναι καλό και σωστό και τι όχι, το ηθικό καθήκον και τις
υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Αφορά σε εθιμικούς κανόνες ηθικής δεοντολογίας
που υπερβαίνουν την εκπλήρωση ωφελιμιστικών και νομικών υποχρεώσεων της
επιχείρησης. Ουσιαστικά όταν συζητάμε για εκπλήρωση ηθικών κανόνων σε μια
επιχείρηση, εννοούμε τη διασφάλιση ότι η δράση της δεν βλάπτει το ευρύ κοινό και
είναι ορθή και δίκαιη (Smith & Ouelch,1999). Αν και το δόγμα της επίτευξης του
κέρδους στο επιχειρείν είναι αδιαμφισβήτητο και τα παραδείγματα στυγνής
ιδιοτέλειας πολλά στον επιχειρηματικό κόσμο, σταδιακά η επιχειρηματική ηθική
κέρδισε έδαφος στην κουλτούρα των επιχειρήσεων και καταδείχθηκε ότι πέραν της
κοινωνικής αρμονίας και της

ηθικής αυτοπραγμάτωσης που προσφέρει,

μακροπρόθεσμα συμβαδίζει και με τον πρωταρχικό στόχο των επιχειρήσεων που είναι
το κέρδος (Jongchul κ.ά.,2014:σελ. 296).
Τέλος δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στη θεωρία που αποτέλεσε τη
βάση

για την ανάπτυξη της ΕΚΕ, τη θεωρία των «ενδιαφερομένων μερών»

(Stakeholder Theory). Σύμφωνα με τον εμπνευστή της R. Freeman (1984)5,

η

επίτευξη των στόχων μιας επιχείρησης και συνεπώς η παραγωγική και οικονομική
δραστηριότητά της, επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από ένα σύνολο ενδιαφερομένων
μερών. Τα ενδιαφερόμενα μέρη τα ονομάζει stakeholders, ενώ εισάγει και τον όρο
shareholders. Οι λεγόμενοι share-holders από την αγγλική λέξη share/μετοχή, είναι
αυτοί που κατέχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Οι stake-holders από
την αγγλική λέξη stakes/διακύβευα, είναι μη συστατικά μέλη της επιχείρησης που
ωστόσο τα συμφέροντα τους διακυβεύονται από αυτή, ή απορρέουν δικαιώματα που
επηρεάζουν τη δράση της. Ο Freeman με την εν λόγω θεωρία ουσιαστικά εισήγαγε
ένα μοντέλο επιχειρησιακού σχεδιασμού για την προσαρμογή της επιχείρησης στις
αλλαγές των κοινωνικών απαιτήσεων από μη παραδοσιακές δυνάμεις. Σύμφωνα με τη
θεωρία, η εκάστοτε επιχειρηματική πολιτική θα πρέπει να αξιολογεί μέσα από

5

Ο όρος «ενδιαφερόμενα μέρη» εισήχθη πρώτη φορά με τη θεωρία που ανέπτυξε ο Ansoff και αφορούσε στον ευρύτερο
καθορισμό των στόχων μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Ansoff( 1965), πρωταρχικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι η
εξισορρόπηση των αντιμαχόμενων μερών που εμπλέκονται ή επηρεάζουν τη δράση της επιχείρησης ( Αnsoff.,I,1965),
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ουσιώδη διάλογο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης, καθώς η ικανοποίηση
τους αποτελεί

ένας είδος

«κοινωνικής δανειοδότησης», απαραίτητο, για να

συνεχίσουν να υπάρχουν ( Freeman,1984, Αλεξίου, 2015: σελ.115-117 ).

2.3.2 Δομικά χαρακτηριστικά ΕΚΕ

Η ΕΚΕ είναι ένας θεσμός που κάνει πράξη τον ηθικά υπεύθυνο ρόλο των
επιχειρήσεων μέσα από μια συγκεκριμένη φιλοσοφία. Αυτό που κατ’ αρχάς

θα

πρέπει να γίνει κατανοητό για την ΕΚΕ, είναι πως δεν συνιστά μια ευκαιριακή
επικοινωνιακή

πρακτική, αλλά μέρος του Ολιστικού Κύκλου Διοίκησης μια

επιχείρησης. Η έννοια της Διοίκησης Επιχειρήσεων διακρίνεται από μια
ποικιλομορφία οπτικών γωνιών που θα πρέπει να ξεκινά από τη γενική διαχείριση και
να φτάνει ως την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης (Μαυρίδης,1999: σελ.24).
Συνεπώς η ΕΚΕ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια κοινωνικής ευαισθησίας που
αντανακλάται σε ad hoc χορηγίες, φιλανθρωπίες ή πρακτικές εντυπωσιασμού, αλλά
στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο της εκάστοτε διοίκησης με συστηματική και
διαρκή εφαρμογή των αξιών που πρεσβεύει ( Αλεξίου,2015:131-133). Την αντίληψη
περί

επιχειρηματικής

ηθικής

και

κοινωνικής

ευθύνης

στις

επιχειρήσεις

συμμερίζονται πλέον οι περισσότεροι θεωρητικοί της οργάνωσης. Όπως αναφέρει και
ο Πρόεδρος της EBEN6 στην Ελλάδα Αντώνης Γκορτζής, η επιχειρηματική ηθική έχει
τέτοια σπουδαιότητα στη διοίκηση επιχειρήσεων που αποτελεί πλέον βασικό μάθημα
στα πανεπιστήμια (www.csrindex.gr).
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό της ΕΚΕ είναι η εθελοντική φύση του θεσμού,
καθώς αναπτύσσεται πέραν της υπάρχουσας νομοθεσίας και συνεπώς συνίσταται
στην αυτοδιάθεση της εκάστοτε διοίκησης. Και αυτό, γιατί το ενδεχόμενο
ενσωμάτωσης της ΕΚΕ σε μια αυστηρά οριοθετημένη νομοθεσία, σύμφωνα με τους
περισσότερους μελετητές,

θα περιόριζε τις πρακτικές της στα «γράμματα» του

νόμου, παρέχοντας ελάχιστα από αυτά που απορρέει η ευρύτερη φιλοσοφία του
θεσμού. Άλλωστε όπως έλεγε και ο μεγάλος αρχαίος φιλόσοφος Πλάτων «οι καλοί
άνθρωποι δεν χρειάζονται νόμους για να φέρονται υπεύθυνα και οι κακοί άνθρωποι θα
βρουν ένα τρόπο να τους παρακάμψουν». (Αποφθέγματα του Πλάτωνος για την
6

Το EBEN ιδρύθηκε πριν από 17 χρόνια από ακαδημαϊκούς με σκοπό να αναδείξουν τα business ethics στο ευρύτερο επιχειρείν
(https://csrindex.gr/gkortzis-politeia-agnoei-tis-aksies-tis-epicheirimatikis-ypefthynotitas ).
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αρετή). Τα λόγια του Έλληνα φιλοσόφου περικλείουν εύστοχα την κεντρική ιδέα της
ΕΚΕ, που δεν είναι άλλη από τη συνειδητοποίηση του κοινού καλού που προσφέρει
στα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να συνιστά επιλογή και όχι επιβολή κατά την εφαρμογή
της. Επιπλέον βασικό χαρακτηριστικό της ΕΚΕ είναι η σύνδεση της με την έννοια
«Βιώσιμη/Αειφόρος Ανάπτυξη»7, καθώς με τις πρακτικές της προωθεί άμεσες λύσεις
στις προκλήσεις της εποχής με μελλοντική προοπτική. Η ΕΚΕ συντείνει στην
επίτευξη των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης που άπτονται ζητημάτων της
κοινωνίας, του περιβάλλοντος και εν τέλει της οικονομίας, προσδοκώντας μια
υπεύθυνη ανάπτυξη που εξισορροπεί το κόστος της λειτουργίας της επιχείρησης με
την κοινωνία και το περιβάλλον. (Οδηγός ΕΚΕ για Μμε, 2008:σελ. 5).
Ακολούθως, όπως συμπεραίνεται και από τη θεωρία των ενδιαφερομένων
μερών, η ΕΚΕ απευθύνεται σε όλα τα μέρη που επηρεάζει μια επιχείρηση με τη
δραστηριότητα της και συνεπώς ως πρακτική εφαρμόζεται τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Η βιβλιογραφία αποτυπώνει αυτό το
διαχωρισμό με την ορολογία εσωτερική και εξωτερική διάσταση της ΕΚΕ. Στην
εσωτερική διάσταση εμπερικλείονται πρακτικές που αφορούν στη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού, τις συνθήκες εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια στον
εργασιακό χώρο, την εκπαίδευση και την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων.
Στην εξωτερική διάσταση κατηγοριοποιούνται πρακτικές που αφορούν στην
προάσπιση

των

ανθρώπινων

δικαιωμάτων,

τις

παγκόσμιες

περιβαλλοντικές

ανησυχίες, τις τοπικές κοινότητες, τους επιχειρηματικούς εταίρους, τους προμηθευτές,
τους καταναλωτές, τις δημόσιες αρχές, την ΚτΠ και οποιαδήποτε σχετιζόμενη με την
επιχείρηση ομάδα πίεσης (pressing group) (Eυρωπαϊκή Επιτροπή,COM(2001)366).

7

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ ( 1987 ) Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις παρούσες ανάγκες χωρίς να περιορίζει
τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.
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Σχήμα 2.1
Χαρακτηριστικά ΕΚΕ
Εθελοντική
Πρακτική
Αυτοδιάθεση

Στόχος η
Βιώσιμη
Ανάπτυξη

Στρατηγικό
επιχειρηματικό
μοντέλο

ΕΚΕ
Εσωτερικό Εξωτερικό
περιβάλλον
επιχείρησης

Περιβάλλον
Κοινωνία
Οικονομία

Διαρκής
εφαρμογή

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΕΚΕ-Προσχέδιο (2014). Ιδία επεξεργασία

Τέλος, κλείνοντας τον παρόν υποκεφάλαιο και με σκοπό να διαχωρίσουμε τη
συχνά λάθος εφαρμογή της ΕΚΕ εκ μέρους των επιχειρήσεων, θα παραθέσουμε τα
γραφόμενα της δημοσιογράφου Sarah Murray (Financial Times, 2003). Η Murray
καταδεικνύει εύστοχα και

με καυστικό τρόπο την αναποτελεσματικότητα

των

σχετικών μεθοδεύσεων: «Αν μια εταιρεία αντιμετωπίζει την ΕΚΕ ως μια προσέγγιση
δημοσιών σχέσεων και θεωρεί ότι κάνει το σωστό, είναι καταραμένη, γιατί δεν την
πιστεύει κανείς. Και εάν επικοινωνεί αναποτελεσματικά, τότε είναι ανίκανη να
επιβάλλει τις δεσμεύσεις της ή να ελπίζει ότι θα πείσει αυτούς που την επικρίνουν»
(http://globalsustain.org/el/story/2172 ).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΕ

3.1 Ευρωπαϊκός και διεθνής χώρος

Η θεσμική υπόσταση της ΕΚΕ χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, καθώς
δεν υφίσταται ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο που να οριοθετεί την πρακτική διεθνώς.
Συνέπεια αυτού, είναι να συναντάμε πλήθος επιμέρους ρυθμίσεων, κατευθυντήριων
γραμμών και μεμονωμένων νομοθετημάτων που προωθούν το περιεχόμενό της. Το
γεγονός αυτό αδιαμφισβήτητα συνδέεται με την εθελοντική φύση της ΕΚΕ αλλά και
τη σταδιακή εδραίωσή της στο δημόσιο διάλογο. Η ΕΚΕ θεσμοθετείται κυρίως από
κατευθύνσεις και συμβάσεις διεθνών οργανισμών, καθώς και στρατηγικές και οδηγίες
της ΕΕ που ενσωματώνονται στις εθνικές πολιτικές των κρατών. Παρακάτω
καταγράφονται οι κύριες θεσμοθετήσεις που προωθούν έμμεσα ή άμεσα το
περιεχόμενο της διεθνώς:


1976:

Οδηγίες

προς

πολυεθνικές

επιχειρήσεις

του

Οργανισμού

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( ΟΑΣΑ) (OECD Guidelines for
Multinational Enterprises), με τακτές

αναθεωρήσεις μέχρι σήμερα

(www.oecd.org )



1987: Συνάντηση παγκόσμιας επιτροπής για το περιβάλλον και την
αειφόρο ανάπτυξη (WCED) στα Ηνωμένα Έθνη. Η ανάδυση της
έννοιας αειφόρος/βιώσιμη ανάπτυξη έθεσε τη βάση για την ανάπτυξη
των πρακτικών της ΕΚΕ διεθνώς.



1995: Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού Δικτύου για την ΕΚΕ
-CSREurope (https://www.csreurope.org)



2000: Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ (United Nations Global
Compact). Αφορά στην εθελοντική δέσμευση των επιχειρήσεων και
την ενσωμάτωση στη στρατηγική τους των

«10 Παγκόσμιων

αποδεκτών Αρχών» για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες
εργασίας, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
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2000: Υιοθέτηση Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και το Συμβούλιο που αφορά
σε μια σειρά αστικών, πολιτικών, προσωπικών, κοινωνικών και
οικονομικών δικαιωμάτων των μόνιμων κατοίκων της ΕΕ (EE, 2000/C
364/01)



2000: Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα στην
ΕΕ (2000-2010)



2001: Πράσινη Βίβλος για την ΕΚΕ –Πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου
για θέματα ΕΚΕ (COM(2001) 366)



2002: Ίδρυση European Multi-Stakeholder Forum (EMSF) –
Συμμετέχουν επιχειρήσεις και η ΚτΠ με σκοπό την προώθηση της
καινοτομίας, της διαφάνειας και της ανταλλαγής πρακτικών ΕΚΕ
(https://op.europa.eu)



2005: Ευρωπαϊκή Οδηγία για δικαιώματα καταναλωτών- 10 αρχές
που διασφαλίζουν την προστασία του καταναλωτή (https://eurlex.europa.eu/legal-content )



2006:

Τριμερής

Διακήρυξη

Αρχών

για

τις

Πολυεθνικές

Επιχειρήσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής (International
Labor Organization-Triple Declaration of Principles concerning
Multinational Enterprises on Social Policy) (https://www.ilo.org )


2006: Δημιουργία Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την ΕΚΕ για
επιχειρήσεις και φορείς στην ΕΕ (https://ec.europa.eu/commission)



2010: Έκδοση ISO 26000 –Πρότυπο οδηγιών για την Κοινωνική
Ευθύνη (https://www.eurocert.gr )



2011: Επικαιροποίηση στρατηγικής για την ΕΚΕ (2011-2014)
-αναθεώρηση ορισμού ΕΚΕ από την ΕΕ (CSR COM/2011/681).



2012: Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση με κοινό πλαίσιο μέτρων
και συγκεκριμένους στόχους μέχρι το 2020 ( 2012/27/ΕΕ).



2014: Ψήφιση οδηγίας περί δημοσίευσης μη-χρηματοοικονομικών
επιδόσεων

των

εταιρειών

από

το

Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο

(2013/34/ΕΕ).


2015 ΟΗΕ Ατζέντα 2030 : 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
(https://hellenicaid.mfa.gr/media/images/docs/Agenda_2030.pdf ).
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2018:

Σχέδιο

Δράσης

της

Ευρωπαϊκής

Επιτροπής

για

χρηματοδότηση της Αειφόρου Ανάπτυξης (COM(2018) 97).
.

Ελλάδα

3.2

Η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ έχει προσυπογράψει τις ανωτέρω
διεθνείς συμφωνίες και έχει προβεί στην υιοθέτηση των διεθνών κατευθυντήριων
γραμμών που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ΕΚΕ. Επιπροσθέτως το σχέδιο
της

Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ στην Ελλάδα, βρίσκεται στο στάδιο

διαβούλευσης με πρόβλεψη ολοκλήρωσης το 2022. Μέχρι την ολοκλήρωση της
Εθνικής Στρατηγικής και συνεπώς την ολιστική προσέγγιση του θεσμού στην Ελλάδα,
οι εθνικές πρωτοβουλίες που ρυθμίζουν θέματα που άπτονται του πεδίου της ΕΚΕ
(περιβάλλον, κοινωνία, επιχειρηματικότητα, ανθρώπινο δυναμικό, σχέσεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα) είναι αποσπασματικές και προωθούν το περιεχόμενο της με
μεμονωμένες νομοθετήσεις, σχέδια δράσης, προγράμματα ΕΣΠΑ κ.ά., όπως
παρατίθενται ενδεικτικά στο Παράρτημα Α. (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
ΓΓ Εμπορίου).
Σε επίπεδο θεσμοθετημένων φορέων που προωθούν την ΕΚΕ, το 2000
ιδρύθηκε

το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ /CSR Hellas,

μια αστική μη

κερδοσκοπική εταιρία που συνιστά εθνικό εταίρο του Ευρωπαϊκού Επιχειρηματικού
Δικτύου/CSR Europe. Το CSR Europe είναι ένα δίκτυο με πολύπλευρη δράση στον
τομέα της ΕΚΕ που απαριθμεί 42 ευρωπαϊκά δίκτυα στην ομπρέλα του και πάνω από
10.000 εταιρικά μέλη. Κοινός στόχος, είναι η διάδοση των αρχών της αειφόρας και
της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας με τη συστηματική διάχυση πληροφοριών και
την ενίσχυση της γνώσης και της εμπειρίας στον επιχειρηματικό κόσμο. Εργαλεία για
την επίτευξη των στόχων του δικτύου είναι η

ανταλλαγή καλών πρακτικών, η

διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων, η εκπόνηση ερευνών και μελετών, καθώς
και η συστηματική δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων
και των ενδιαφερομένων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, την κοινωνία και
κράτος. Ακολούθως το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility
Institute) είναι ο αποκλειστικός εκπρόσωπος του CR Index8 στην Ελλάδα σε
8

Συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων στο πεδίο της ΕΚΕ με δείκτη επίδοσης.
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συνεργασία με το BITC -έναν από τους κορυφαίους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη

για την προώθηση της ΕΚΕ-. Στόχος του

Ινστιτούτου είναι η προώθηση και η περαιτέρω εδραίωση του θεσμού της ΕΚΕ στη
φιλοσοφία των επιχειρήσεων και της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και η διάκριση της
χώρας

στον

παγκόσμιο

χάρτη

των

κοινωνικά

υπεύθυνων

εταιρειών

(http://www.cri.org.gr)
.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΕ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΕΙΑ
4.1 ΕΚΕ & επιχείρηση
Η επιχειρηματική κοινότητα διεθνώς, αντιλαμβάνεται όλο και περισσότερο τη
σημασία της κοινωνικής συνοχής και της παγκόσμιας ευημερίας στη δραστηριότητα
και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Η αντίληψη αυτή σύμφωνα με τον
Kotler (2009) διαφαίνεται τις τελευταίες δεκαετίες στην αύξηση των πρωτοβουλιών
ΕΚΕ, καθώς και στη σταδιακή καθιέρωση ενός εταιρικού κοινωνικού προτύπου στις
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μετάβασης από την προσφορά ως
υποχρέωση στην προσφορά ως στρατηγική. Το γεγονός αυτό συνδέεται τόσο με τις
κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και τις επιταγές της κοινωνίας, καθώς και τη
θεσμική τους υποστήριξη από τις πολιτικές αρχές, όσο και με την συνειδητοποίηση
ότι η καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας επιχείρησης μπορεί να
προκύψει από την υιοθέτηση περιβαλλοντικών και κοινωνικών πρακτικών που θα
προσδώσουν υπεραξία στην επιχείρηση. Σύμφωνα με πλήθος ερευνών9 οι υπεύθυνες
επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον καθίστανται πιο
ανταγωνιστικές και ανθεκτικές σε περιόδους κρίσης, καθώς και πιο θελκτικές στο
καταναλωτικό κοινό, τους επενδυτές και τους υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται
στο περιβάλλον της, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την εταιρική εικόνα της
επιχείρησης και να αυξάνουν εν τέλει και τις πωλήσεις. (Kotler,Lee,2009:σελ. 1518,24-26).
9

Η ετήσια έρευνα της Cone «Corporate Citizenship Study» το 2001 μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους
συμπέρανε ότι η προσδοκία των πολιτών για κοινωνική υπευθυνότητα από τις επιχειρήσεις ανέβηκε από 65% στο 79%. την ίδια
χρονιά, ενώ το 2017 το συντριπτικό ποσοστό του 87% των Αμερικάνων, θα αγόραζε ένα προϊόν που συνδέεται με κοινωνικό
σκοπό. (https://www.conecomm.com/research) Παρομοίως στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουν και έρευνες που διερευνούν
περιβαλλοντικές προεκτάσεις της κοινωνικής ευθύνης όπου καταδεικνύουν ότι 75% του καταναλωτικού κοινού επηρεάζεται αν
ένα προϊόν είναι φιλικό προς το περιβάλλον και 8/10 θα πλήρωναν ακριβότερα για την αγορά του (Kotler,Lee,2009:σελ. 2526).Επιπλέον σύμφωνα με δημοσίευση της Business Community, το ποσοστό των επενδυτικών αναλυτών που λαμβάνουν υπόψη
την ΕΚΕ σε μελλοντικές επενδύσεις, ανήλθε από το 12% τη δεκαετία του ΄90 στο 34% τη δεκαετία του 2000 ( Business in the
Community-BITC,2001).
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Συνεπώς η ΕΚΕ, πέραν των ηθικών αξιών που πρεσβεύει, συμβάλλει και στην
ανάδυση επιχειρηματικών ευκαιριών μέσα από καινοτόμους τρόπους προσέγγισης
των αρχών της και φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη της
επιχείρησης.

Άλλωστε η ενεργή εμπλοκή της κοινωνίας στην όλη διαδικασία,

δημιουργεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που κάνουν τους επιχειρηματίες να μην
αισθάνονται «ένοχοι» για την επίτευξη υπεραξίας και κέρδους μέσω της ΕΚΕ στην
επιχείρηση (Habish et al,2008:σελ.133). Ωστόσο θα πρέπει να καταστίσουμε για άλλη
μια φορά σαφές, ότι το διττό όφελος που απορρέει η εφαρμογή της ΕΚΕ, απαιτεί
χρόνο, επιμονή και υπομονή και σε καμία περίπτωση δεν επιτυγχάνεται με
επιφανειακές πρακτικές μάρκετινγκ ή περιορίζεται στην κάλυψη παροδικών αναγκών
με

το

φιλανθρωπικό

και

χορηγικό

έργο

της

επιχείρησης.

(Βαξεβανίδου,2011:σελ.513). Αντιθέτως η ΕΚΕ είναι μια πρόκληση στρατηγικής
σημασίας στο επιχειρείν του 21ου αιώνα και η εφαρμογή της διαπνέει ολιστικά την
κουλτούρα και τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης (Αλεξίου, 2015: σελ.132-133).
Η οργανωσιακή διαδικασία προκειμένου μια επιχείρηση να ενσωματώσει στην
πράξη τις θεωρητικές αρχές του θεσμού στη στρατηγική της, σύμφωνα με το
Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Ευθύνη (CRS Hellas) και τον οδηγό που εκπόνησε
για τις ΜμΕ,

αποτυπώνεται σε επτά (7) βήματα, όπως παρατίθενται παρακάτω

(Οδηγός ΕΚΕ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 2008:σελ.12-15).
1. Προσδιορισμός οράματος της επιχείρησης
Η σύγχρονη επιχείρηση εκτός του βασικού στόχου που είναι το κέρδος, θα
πρέπει να στοχοθετήσει ένα ευρύτερο όραμα για την εταιρεία που να
συμπορεύεται με το κοινωνικό όφελος και την προστασία του περιβάλλοντος.
2. Ορισμός υπεύθυνου για θέματα ΕΚΕ ή εισαγωγή τμήματος ΕΚΕ
Η συστηματοποίηση των πρακτικών υπό την ευθύνη ενός ανθρώπου ή
τμήματος στην επιχείρηση κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική και κομβική για την
ορθή εφαρμογή της ΕΚΕ. Ο υπεύθυνος στην οργάνωση των πρακτικών,
οφείλει να συντονίσει όλες τις διευθύνσεις της επιχείρησης και να εμπλέκει
όσο το δυνατόν περισσότερους εργαζόμενους στο όραμα της επιχείρησης.
Ωστόσο η δέσμευση της επιχείρησης για την ΕΚΕ, θα πρέπει να προέρχεται
πάντα από την ηγεσία όπου θα είναι και η υπεύθυνη
αποτυχίας του εγχειρήματος.
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κάθε επιτυχίας ή

3. Καθορισμός προτεραιοτήτων
Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της ΕΚΕ στη στρατηγική της επιχείρησης
καθοδηγείται συνήθως από το αντικείμενο της δράσης και τις οικονομικές
δυνατότητες της επιχείρησης , καθώς και τη βαρύτητα που προσδίδει στην
εκάστοτε πρακτική η ηγεσία τη δεδομένη στιγμή. Οι προτεραιότητες θα
πρέπει να διαχωρίζονται σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και να
αποτελούν τους στρατηγικούς πυλώνες της επιχείρησης, Επιπλέον θα πρέπει
να καθορίζονται συλλογικά από ομάδες εργασίας, για την ολιστική εκτίμηση
της επιτυχίας ή του ρίσκου της εκάστοτε δραστηριότητας στη δράση της
επιχείρησης.
4. Προσδιορισμός των ενδιαφερομένων μερών ( Stakeholders)
Η επιχείρηση θα πρέπει να αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη που
εμπλέκονται στη δραστηριότητά της, αποτυπώνοντας τη σχέση τους με την
επιχείρηση. Κατόπιν θα πρέπει μέσα από ευρύ και τακτικό διάλογο να
εντοπίζονται αμοιβαίοι στόχοι και οφέλη που μπορούν να ενσωματωθούν στη
στρατηγική της επιχείρησης.
5. Εκπόνηση προγράμματος επιχειρηματικής υπευθυνότητας
Κατόπιν του προσδιορισμού των προτεραιοτήτων και των ενδιαφερομένων
μερών της επιχείρησης,

οργανώνεται ένα

πρόγραμμα επιχειρηματικής

υπευθυνότητας στοχευόμενο στις ομάδες ενδιαφερομένων μερών που
ιεράρχησε η επιχείρηση. Παρατίθενται ενδεικτικά

πρακτικές που θα

μπορούσαν να εφαρμοστούν ανάλογα με το ενδιαφερόμενο μέρος :
Εργαζόμενοι :Δυνατότητα δωρεάν κατάρτισης και προαγωγής στο
περιβάλλον της επιχείρησης >Εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης
και προαγωγής της υγείας> Πολιτικές προώθησης ίσων ευκαιριών και
απάλειψης των διακρίσεων.
Προμηθευτές: Υποστήριξη προμηθευτών με πρότυπα τήρησης
ποιότητας, προδιαγραφών και δεοντολογίας > Επιλογή προμηθευτών
που εφαρμόζουν τις αρχές του δίκαιου εμπορίου και συμμορφώνονται
με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κοινωνία: Εφαρμογή πρακτικών κοινωνικής και περιβαλλοντικής
πολιτικής στην τοπική κοινωνία> Συνεργασία με δημόσιους και
δημοτικούς φορείς για υποστήριξη δημόσιων πολιτικών.
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Περιβάλλον: Δέσμευση για χρήση και παραγωγή ανακυκλώσιμων
υλικών >Εκπόνηση προγραμμάτων για έλεγχο της χρήσης ενέργειας,
νερού και πρώτων υλών και εκπομπών στο περιβάλλον> Βελτίωση
αποτελεσματικότητας στη χρήση όλων των μορφών ενέργειας εκ
μέρους της επιχείρησης.

6. Εφαρμογή και αποτίμηση
Οι πρακτικές θα πρέπει να παρακολουθούνται καθόλη τη διάρκεια της
εφαρμογής από ομάδα εργασίας και να εφαρμόζονται τυχόν διορθωτικές
ενέργειες. Η μέτρηση των αποτελεσμάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται με
συγκριτικές αξιολογήσεις ανά κλάδο για την ορθή αποτίμηση των
αποτελεσμάτων.
7. Επικοινωνία και Δημοσιοποίηση
Η δημοσιοποίηση των δράσεων ( Corporal Social Reporting) θα πρέπει να
γίνεται συστηματικά και σε ρεαλιστική βάση, αποτυπώνοντας το αποτέλεσμα
χωρίς ψευδεπίγραφες δηλώσεις. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργείται κλίμα
εμπιστοσύνης και βελτιώνονται οι σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Επιπλέον η επικοινωνία πρέπει να χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα,
επαγγελματισμό και συνεχή διάθεση για βελτίωση, ώστε να υπάρξει
προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση.

4.2 ΕΚΕ Πολιτεία & Δημόσιος Τομέας
Η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός ηθικά υπεύθυνου ρόλου εκ μέρους των
επιχειρήσεων συνδέθηκε με τις αυξανόμενες ανάγκες του πλανήτη, καθώς
υπερέβησαν κατά πολύ τις ικανότητες της πολιτείας να τις εκπληρώνει μονομερώς.
Αποτέλεσμα αυτής της νέας πραγματικότητας, ήταν η σταδιακή συνειδητοποίηση ότι
κάτι πρέπει να αλλάξει. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάδυση της ΕΚΕ φαίνεται να αποτελεί
παράγοντα «κλειδί» για τη διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
ζητημάτων της ανθρωπότητας, αντίληψη που όπως είδαμε αποτυπώνεται στις
αυξανόμενες θεσμοθετήσεις για την ΕΚΕ και την υψηλή προτεραιότητα που κατέχει
στις πολιτικές ατζέντες των παγκόσμιων οργανισμών, της ΕΕ και των επιμέρους
εθνικών πολιτικών (Μπελίδης, et el , 2009: σελ. 129-130).
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Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει ότι η ΕΚΕ δεν είναι μια

«μόδα που θα

περάσει». Τουναντίον διαφαίνεται ότι εξελίσσεται σε χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης
δημόσιων πολιτικών και αντιμετώπισης ζητημάτων που απασχολούν τις κυβερνήσεις
και ευρύτερα τον πλανήτη. Βεβαίως, μια τέτοια συνθήκη σε καμία περίπτωση δεν
συνιστά πανάκεια και ο ρόλος της Πολιτείας παραμένει κυρίαρχος στην αντιμετώπιση
των δημόσιων ζητημάτων10 (Lindgreen, 2010: σελ.2-3). Ωστόσο η προοπτική που
ανοίγεται στις κυβερνήσεις να λειτουργούν προπαρασκευαστικά, διαμορφώνοντας
ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τη βελτίωση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών
συνθηκών με τη βοήθεια των επιχειρήσεων, είναι αδιαμφισβήτητη. Στον αντίποδα η
ύπαρξη ενός πολιτικού οράματος, ευθυγραμμίζει επιχειρηματικές και δημόσιες
πολιτικές για το κοινό καλό και προσδίδει την απαραίτητη «ευελιξία»11 ώστε όλο και
περισσότερες επιχειρήσεις να εμπλακούν στη διαδικασία.

(Σχέδιο Δράσης ΕΚΕ-

Προσχέδιο, 2014: σελ. 19-21).
Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό, είναι ότι στη σχέση που χτίζεται μεταξύ
Πολιτείας και Επιχειρήσεων με σύνδεσμο την ΕΚΕ προσδοκάται ακριβώς αυτό που
πρεσβεύει η φιλοσοφία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δηλαδή η από κοινού οικοδόμηση
ενός βιώσιμου περιβάλλοντος που θα διασφαλίσει το μέλλον της ανθρωπότητας.
Αυτό σε μια κοινωνία περιλαμβάνει κάποιες βασικές παραμέτρους, όπως τα υψηλά
επίπεδα απασχόλησης, την κοινωνική συνοχή, την παραγωγικότητα και μια φιλική
προς το κλίμα προμήθεια ενέργειας. Ένα τέτοιο περιβάλλον συντελεί στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής και της ευημερίας και στην υγιή οικονομική ανάπτυξη των
κρατών, διασφαλίζοντας ένα ευοίωνο μέλλον

για τις επόμενες γενιές. Αυτή

η

«ρύθμιση» της κοινωνίας είναι εύλογο ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί
μονόπλευρα, αλλά απαιτεί μια συλλογική προσπάθεια τόσο από τον ιδιωτικό όσο και
δημόσιο τομέα, αλλά και από τους ανθρώπους ως μεμονωμένες μονάδες στην
κοινωνία . Ωστόσο σε αυτή την «ενορχήστρωση», ο ρόλος των πολιτικών αρχών είναι
καταλυτικός και η συνεισφορά του επιχειρηματικού κόσμου αναγκαιότητα (Σχέδιο
Δράσης ΕΚΕ-Προσχέδιο, 2014: σελ. 19-20).
Η Πολιτεία συνεπώς πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη κατεύθυνση αυτή,
καταρτίζοντας μια στρατηγική που δεν θα περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά
θα καταστήσει λειτουργική την όλη διαδικασία στην πράξη. Επιπλέον θα πρέπει να
10

Σύμφωνα με την αρχή της δημόσιας ευθύνης η ευθύνη των επιχειρήσεων περιορίζεται στην επίλυση προβλημάτων που έχουν
προκαλέσει με τη δράση τους και όχι στην επίλυση όλων των κοινωνικών ζητημάτων (Preston and Post,1975: σελ.10-11)
11
Για την προώθηση της ΕΚΕ στα κράτη είναι απαραίτητη η θέπσιση μέτρων και κινήτρων από την Πολιτεία, όπως
φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις , επιβραβεύσεις στις επιχειρήσεις.
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υιοθετηθούν πρακτικές ΕΚΕ ευρύτερα στο δημόσιο τομέα, συνθήκη που καλλιεργεί
ένα κλίμα αμοιβαιότητας και καθιστά το κράτος και τους δημόσιους φορείς πρότυπο
στην κοινωνία. Η διαφάνεια στις συναλλαγές, οι κοινωνικά υπεύθυνες προμήθειες, οι
πράσινες συμβάσεις, οι πράσινες πολιτικές, η ενίσχυση των στόχων κοινωνικής
πολιτικής, είναι πρακτικές που καλλιεργούν την κοινωνική υπευθυνότητα στο
δημόσιο τομέα και ευαισθητοποιούν την κοινωνία (ΕΚΔΔΑ, 2019). Επιπλέον κρίνεται
απαραίτητη η κατάρτιση των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και η ευρύτερη
αλλαγή κουλτούρας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της ΕΚΕ. Σε αυτή την
κατεύθυνση φαίνεται ότι κινείται ευρύτερα η διεθνής κοινότητα, καθώς όλο και
περισσότερες χώρες προχωρούν στην εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την ΕΚΕ,
και σε πολιτικές που προωθούν την εφαρμογή της στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Στην Ευρώπη σήμερα, 20 από τα 26 κ-μ έχουν ήδη αναπτύξει εθνικό σχέδιο δράσης
για την ΕΚΕ, 5 συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας βρίσκονται στο στάδιο
εκπόνησης αυτού και μόνο μια, συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο δεν έχει προβεί σε
σχετικές ενέργειες μέχρι σήμερα (European Commission, 2014, Road CSR-Interreg
Europe,2017-2020),

Μεταξύ πολλών καλών πρακτικών και στρατηγικών που δεν

μας επιτρέπει η έκταση της μελέτης να αναφερθούμε, αξιοσημείωτο είναι το
παράδειγμα της Δανίας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο του ΟΗΕ,
παράδειγμα προς μίμηση για τις υπόλοιπες χώρες. Η πολιτική ηγεσία της Δανίας
εκπόνησε ένα φιλόδοξο και συστηματοποιημένο πλαίσιο ανάπτυξης της ΕΚΕ,
προσδοκώντας να καταστήσει τη χώρα και τις εθνικές επιχειρήσεις, πρωτοπόρες
διεθνώς σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης Συνεπώς, αντιλαμβανόμαστε ότι η
καθοδήγηση του κράτους στο πεδίο της ΕΚΕ, προσφέρει εκτός των άλλων, υψηλά
ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα

για

την

οικονομία

της

εκάστοτε

χώρας

(https://www.kathimerini.gr).
Η εθελοντική φύση της ΕΚΕ -όπως προείπαμε- είναι θεμιτή, ενώ φαίνεται να
να συντελεί σε καινοτομίες και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τον επιχειρηματικό
κόσμο και το κράτος, συγκριτικά με ενδεχόμενη επιβολή της. Ωστόσο εφόσον η
εφαρμογή της έγκειται στην αυτοδιάθεση των ενδιαφερομένων, ο θεσμός χρήζει
αδιαμφισβήτητα συστηματοποίησης από την Πολιτεία. Και αυτό γιατί πέραν των
οικονομικών δυνατοτήτων και της διάθεσης του εκάστοτε

επιχειρηματία, η

οριοθέτηση της πρακτικής, θα γνωστοποιήσει ευρέως το περιεχόμενο της ΕΚΕ, θα
διευκολύνει με κίνητρα και μέτρα την εφαρμογή της και θα αμβλύνει την
γραφειοκρατία. Σύμφωνα με το σχέδιο της ελληνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ
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(2014),

αλλά

και

πολλών

ευρωπαϊκών

στρατηγικών

(Road

CSR-Interreg

Europe,2017-2020), η Πολιτεία μπορεί να λάβει διάφορα μέτρα για την προώθηση της
ΕΚΕ στις επιχειρήσεις, τα οποία συνοψίζουμε στον παρακάτω πίνακα με ενδεικτικά
παραδείγματα.
Μέτρα προώθησης της ΕΚΕ
Πίνακας 4.1

Κανονιστικά & Νομοθετικά μέτρα
Οδηγίες
Νόμοι

Οικονομικά μέτρα
Επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις
Φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις
Εισαγωγή περιβαλλοντικών & κοινωνικών παραμέτρων στα κριτήρια πίστωσης των επιχειρήσεων
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Μέτρα Δικτύωσης
Δίκτυα ενδιαφερομένων μερών για προώθηση συνεργασιών με δημόσιο τομέα
Ηλεκτρονικό Φόρουμ ανοιχτού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών
Συνεργασία με φορείς ΕΚΕ

Μέτρα Εκπαίδευσης
Επιμορφωτικές δράσεις για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
Σεμινάρια για ενίσχυση των ικανοτήτων των δημόσιων και ιδιωτικών στελεχών που ασχολούνται με
θέματα ΕΚΕ (capacity building)
Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακής Εκπαίδευσης

Μέτρα Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης
Εκστρατείες ενημέρωσης , εξειδικευμένα γραφεία υποστήριξης ΕΚΕ (help desks)
Συνέδρια

Μέτρα Επιβράβευσης
Εθνικό βραβείο συνεργασίας ιδιωτικού-δημόσιου τομέα στο πεδίο της ΕΚΕ

Μέτρα Υποστήριξης & Αξιολόγησης
Εθνική αρχή εφαρμογής και αξιολόγησης ΕΚΕ
Εθνικό Συμβούλιο ΕΚΕ (αρμόδια υπουργεία, ΟΤΑ, οργανισμοί, επιμελητήρια, ακαδημαϊκό)
Θέσπιση δεικτών απόδοσης

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΕΚΕ- (2014) & Road CSR-Interreg Europe,2017-2020, Ιδία επεξεργασία
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4.2.1 Σύντομη αποτύπωση της κατάστασης στον ελληνικό χώρο

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που η οικονομία της στηρίζεται κυρίως σε ΜμΕ, σε
ποσοστό που αγγίζει το 97% του συνόλου των επιχειρήσεων (Γρ. 4.1) . Αποτέλεσμα
αυτής της δομής της αγοράς, είναι η χώρα να κλυδωνίζεται ιδιαίτερα στις μεταβολές
της παγκόσμιας οικονομίας και να παρουσιάζει δυσκολία προσαρμογής στο σύνθετο
περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και τις διεθνείς τάσεις που προάγει. Το γεγονός
αυτό επιφέρει επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη, εντείνοντας
την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει τη χώρα μας. Παράλληλα η έλλειψη συντονισμού
και πληροφόρησης σε επίπεδο θεσμών και επιχειρηματικών συλλόγων, περιορίζει την
ανάπτυξη των δυνατοτήτων της ελληνικής αγοράς.
Γράφημα 4.1
Δομή ελληνικής αγοράς
2% 1%
Πολύ μικρές επιχειρήσεις /Απασχολούμενοι
<10

9%

Μικρές επιχειρήσεις/Απασχολούμενοι 11-49

Μεσαίες επιχερήσεις/Απασχολούμενοι >50-249

97%

Μεγάλες επιχειρήσεις /Απασχολούμενοι > 250

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΕΚΕ-Προσχέδιο (2014). Ιδία επεξεργασία

Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη πρακτικών ΕΚΕ και η υιοθέτηση ενός
στρατηγικού μοντέλου υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, είναι σε σχετικά χαμηλό
επίπεδο στην πλειονότητα του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου, με εξαίρεση τις
μεγάλες

εφοδιαστικές

αλυσίδες,

τις

εταιρίες

τηλεπικοινωνιών

και

τα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η συγκριτική μελέτη σε βάθος
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δεκαετίας που θα παραθέσουμε (Σχ. 4.1) και αφορά στους παράγοντες που εκτιμούν
οι επιχειρήσεις ότι είναι αποτρεπτικοί για την εφαρμογή της ΕΚΕ. Σημειώνουμε ότι η
μελέτη αφορά στις χρονιές 2006 και 2016, συνεπώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως
εύλογα έχουν προκύψει κάποιες μεταβολές την τελευταία τετραετία. Παρόλα αυτά
παραμένει αντιπροσωπευτική των παραγόντων που αποτρέπουν την υιοθέτηση της
ΕΚΕ στις στρατηγικές των -ως επί το πλείστων- ΜμΕ της Ελλάδος.
Σχήμα 4.1
Συγκριτική μελέτη για την ΕΚΕ στην Ελλάδα 2006-2016

Αποτρεπτικοί παράγοντες εφαρμογής της ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις 2006

Πηγή: EKΠΑ,2006
Αποτρεπτικοί παράγοντες εφαρμογής της ΕΚΕ από τις ελληνικές επιχειρήσεις 2016

Πηγή: ICAP Group, 2016
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Αυτό που

συμπεραίνουμε από την ανωτέρω συγκριτική μελέτη, είναι

καταρχάς πως οι αποτρεπτικοί παράγοντες παραμένουν ίδιοι σε βάθος δεκαετίας για
τις επιχειρήσεις, με μικρές διαφορές στην ιεράρχηση. Η έλλειψη κινήτρων και
οικονομικών μέτρων από την Πολιτεία, η ελλιπής ενημέρωση, η γραφειοκρατία και η
έλλειψη εξειδικευμένων στελεχών, είναι βασικοί λόγοι που μια επιχείρηση δεν
ενσωματώνει ένα στρατηγικό επιχειρηματικό μοντέλο ΕΚΕ στη διοίκηση της. Στο
πεδίο που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης βλέπουμε πως σταδιακά η άποψη των
επιχειρηματιών αλλάζει, καθώς την περίοδο της οικονομικής ύφεσης αποδείχθηκε ότι
οι ΜμΕ έχουν το συγκριτικό πλεονέκτημα να είναι πιο κοντά στην κοινωνία και να
αντιλαμβάνονται καλύτερα τις ανάγκες της, ενώ επιπλέον αντιμετωπίζουν λιγότερη
γραφειοκρατία στην όλη διαδικασία. Σημαντικό επίσης κρίνεται ότι στην ιεράρχηση
παραμένει πρώτο το οικονομικό κόστος, παρόλο ότι το 2006 η οικονομική κατάσταση
της χώρας ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Η σταθερή αυτή πεποίθηση

καταδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν ουσιαστικά τι είναι ΕΚΕ και αγνοούν
τα οφέλη που δύναται να επιφέρει στις επιχειρήσεις τους. Αυτό θα μπορούσε να
αποδοθεί κυρίως στην απουσία μιας εθνικής στρατηγικής που θα ενημέρωνε και θα
συντόνιζε την αγορά προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς η

χώρα μας

δεν έχει

ολοκληρώσει μέχρι σήμερα την Εθνική Στρατηγική για την ΕΚΕ (Road CSR-Interreg
Europe,2017-2020).
Ακλουθεί ανάλυση SWOT από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπου
αποτυπώνονται οι προκλήσεις και οι προοπτικές της ΕΚΕ στον ελληνικό χώρο (Σχ.
4.2).
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Σχήμα 4.2
Ανάλυση SWOT για την ΕΚΕ στην Ελλάδα (2014)

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ( 2014).

Όπως διαφαίνεται και στην ανάλυση SWOT του Υπουργείου, η Ελλάδα έχει
ενσωματώσει πολιτικές των διεθνών κατευθύνσεων και έχει θεσπίσει νομοθεσία που
σχετίζεται με ζητήματα ΕΚΕ, ενώ στο εθνικό περιβάλλον

δραστηριοποιούνται

αρκετοί θεσμοθετημένοι φορείς και οργανισμοί που προωθούν την εφαρμογή της. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη αυξανόμενη βαρύτητα που δίνεται στην ΕΚΕ και
τη βιώσιμη ανάπτυξη διεθνώς, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω
ανάπτυξη των σχετικών πολιτικών στην Ελλάδα και μια πρόκληση για καινοτομία,
νέα επιχειρηματικότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων. Ωστόσο,
η έλλειψη κινήτρων, πληροφόρησης και εξειδικευμένων στελεχών, καθώς και
συστηματικής προώθησης του θεσμού από το κράτος, κυρίως με την απουσία
στρατηγικού σχεδιασμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, αποτελούν τις βασικές αιτίες
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που αποτρέπουν την εφαρμογή της από τον επιχειρηματικό κόσμο. Τα τελευταία
χρόνια εντοπίζεται κωλυσιεργία στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής, δεδομένου
ότι εκπονήθηκε προσχέδιο το 2014, το 2017 ετέθη σε διαβούλευση και το 2020
παραμένει σε εκκρεμότητα. Το γεγονός αυτό, όπως σωστά εντόπισε και η CSR
Hellas, καθιστά τη στρατηγική σε πολλά σημεία ανεπίκαιρη, καθώς πρέπει να
ληφθούν υπόψη νέα δεδομένα της διεθνούς κοινότητας
καθυστερήσει

περαιτέρω

την

υλοποίηση

12

, συνθήκη που θα

της

στρατηγικής

(https://m.naftemporiki.gr/).
Ωστόσο αυτό που θα πρέπει να αναφερθεί, είναι τα χρόνια της οικονομικής
κρίσης καλλιεργήθηκε έντονα το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα Αυτό
αποτυπώνεται σε δράσεις της ΚτΠ, αλλά και στην αύξηση των πρακτικών ΕΚΕ στην
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα τα τελευταία χρόνια, παρά τις αντίξοες
οικονομικές συνθήκες13. Παράλληλα ο δημόσιος τομέας και συγκεκριμένα οι ΟΤΑ,
λόγω της δυνατότητας αυτόνομης λήψης αποφάσεων σε θέματα οικονομικής
πολιτικής και στρατηγικής αλλά και της εγγύτητας να αφουγκράζονται τις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας, σταδιακά αλλάζουν τον τρόπο διοίκησης ασκώντας αλλά και
προσελκύοντας πρακτικές ΕΚΕ στις πολιτικές τους. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν
ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει στον απόηχο της κρίσης για την ΕΚΕ στην Ελλάδα,
συνθήκη που μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για το μέλλον της χώρας και την
αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό
τομέα. (Σχέδιο Δράσης ΕΚΕ-Προσχέδιο,2014:17-19). Αυτό άλλωστε καταδεικνύει η
εν γένει πορεία που σημειώνει η χώρα, καθώς έννοιες όπως η Εταιρική
Διακυβέρνηση, η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η ΕΚΕ
αρχίζουν δειλά αλλά σταθερά να «ριζώνουν» στον πολιτικό και κοινωνικό ιστό της
χώρας. Η τοπική αυτοδιοίκηση που αντιπροσωπεύει μια μικροκοινωνία της χώρας και
της δημόσιας διοίκησης, είναι ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα, καθώς καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, όπως θα δούμε και στη μελέτη
περίπτωσης της παρούσας διπλωματικής.

12

Υποχρέωση δημοσιοποίησης εκ μέρους των επιχειρήσεων πολιτικών και επιδόσεων ΕΚΕ, Δέσμευση της Ε.Ε. για
ενσωμάτωση στις χρηματοδοτήσεις κριτηρίων βιώσιμης και υπεύθυνης ανάπτυξης, Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2030, 17 στόχοι
Βιώσιμης Ανάπτυξης κ.α. (https://m.naftemporiki.gr/)
13

(βλ. εδώ Κλαδική μελέτη ΕΚΕ-2018, ICAP GROUP )
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5- ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
5.1 Προφίλ του Δήμου Αθηναίων
5.1.1 Δημογραφική και κοινωνική διάρθρωση του Δήμου Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων είναι έδρα του κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής,
ενώ καταγράφεται ως ο πολυπληθέστερος ΟΤΑ της Ελλάδος. Σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ (2011) ο πληθυσμός ανέρχεται στους 646.066
κατοίκους καταγράφοντας ωστόσο, αισθητή μείωση του πληθυσμού κατά 17%
συγκριτικά με την απογραφή του 2001. Στην εν λόγω απογραφή θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη, την αυξανόμενη μετοίκηση

προσφύγων και μεταναστών που

σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια, δεδομένου ότι η μελέτη μας
αφορά στις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και συνεπώς το γεγονός αυτό αύξησε
κατακόρυφα τις ανάγκες κοινωνικών παροχών.
Ο δήμος Αθηναίων είναι ένας από τους παλαιότερους δήμους της σύγχρονης
Ελλάδας.

Συστάθηκε το 1833 και αποτέλεσε μαζί με άλλους επτά δήμους την

επαρχία της Αττικής. Έκτοτε έλαβε διάφορες εδαφικές οριοθετήσεις, με την τελευταία
να λαμβάνει χώρα το 1954 με την απόσπαση του Γαλατσίου από τα όρια του. Στη
σημερινή του μορφή το πολεοδομικό συγκρότημα του δήμου καταλαμβάνει 38,96 τ.
χλμ. και διαρθρώνεται

διοικητικά σε επτά (7) δημοτικές κοινότητες, όπως

αποτυπώνονται παρακάτω :(https://el.wikipedia.org).
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Εικόνα 5.1
Δημοτικές κοινότητες δήμου Αθηναίων

Πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου Αθηναίων

Οι 7 δημοτικές κοινότητες αποτελούν αυτόνομες διοικητικές μονάδες του
δήμου Αθηναίων, καθώς διοικούνται από εκλεγμένο διαμερισματικό συμβούλιο που
επικουρεί σε τοπικό επίπεδο το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, ενώ παρέχουν στους
πολίτες βασικές δημοτικές υπηρεσίες14, με σκοπό την αποκέντρωση των κεντρικών
υπηρεσιών.
Σχετικά με την κοινωνική διάρθρωση του δήμου Αθηναίων, την πλειοψηφία
των μόνιμων κατοίκων του δήμου αποτελούν οι γυναίκες σε ποσοστό 53% ενώ το
18% είναι άνω των 65 ετών. Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των κατοίκων
στην πλειοψηφία καταγράφεται μέσης εκπαίδευσης ενώ το 6% είναι αναλφάβητοι
(ΕΛΣΤΑΤ, 2011). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στην εκπόνηση του στρατηγικού σχεδιασμού της πρωτεύουσας- συγκριτικά με την
Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών- κατέγραψε στο δήμο Αθηναίων 1) Μειωμένο
ποσοστό έγγαμων ανδρών και γυναικών 2) Υψηλό ποσοστό μονογονεϊκών

14

Βλ. εδώ Υπηρεσίες δημοτικών διαμερισμάτων δήμου Αθηναίων
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οικογενειών 3) Υψηλό ποσοστό πολυμελών πυρηνικών οικογενειών χωρίς ή με ένα
απασχολούμενο μέλος και περιορισμένος αριθμός με δύο ή περισσότερα
απασχολούμενα μέλη 4) Ύπαρξη μεγάλου ποσοστού αστέγων 5) Υψηλό ποσοστό
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών 6) Υψηλό ποσοστό υπηκόων ξένων χωρών που
προσεγγίζει το ¼ του δημοτικού πληθυσμού (ΙΤΑ, ΚΕΔΕ, 2018: σελ.. 30, 146).
Σύμφωνα με το ΙΜΕΠΟ την περίοδο 1991-200415 μετοίκησαν στην Ελλάδα- με έναν
από τους κυριότερους προορισμούς την Αθήνα- 1,1 εκ. μετανάστες, ενώ το 2010
εισήλθαν 128.000 και το 2015 περίπου 1 εκ. πρόσφυγες και μετανάστες

16

με σκοπό

τη μετάβαση τους σε άλλη χώρα της Ευρώπης .Ωστόσο το γεγονός ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό παράνομων μεταναστών συγκεντρώθηκε στο ήδη επιβεβαρυμμένο κέντρο
της Αθήνας,

επέφερε σημαντική μεταβολή στην κοινωνική και πληθυσμιακή

διάρθρωση της πόλης, σημειώνοντας : 1) συσσώρευση μη νόμιμων μεταναστών σε
συγκεκριμένες γειτονιές της Αθήνας με κακές συνθήκες διαβίωσης ( Ομόνοια,
Κυψέλη, Άγιος Παντελεήμονας, Πατήσια κ.ά.) 2) αύξηση της εγκληματικότητας και
παρουσία κυκλωμάτων εκμετάλλευσης μεταναστών για παράνομες πράξεις 3)
υποβάθμιση συνοικιών 4) κλίμα φόβου 5) μετοίκηση παλαιότερων δημοτών σε άλλες
περιοχές της Αττικής ή της χώρας (ΙΤΑ, ΚΕΔΕ, 2018:29-30). Εύλογα, βάσει των
παραπάνω μεταβολών, ο δήμος της Αθήνας είχε να αντιμετωπίσει

πληθώρα

κοινωνικών ζητημάτων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής, με αποκορύφωμα την
οικονομική κρίση (αστεγία, νεόπτωχες οικογένειες, κοινωνικός αποκλεισμός) και τη
μεταναστευτική/προσφυγική κρίση που σημειώθηκε το 201517.

5.1.2 Καταγραφή κοινωνικών δομών Δήμου Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων όπως συμπεραίνεται από τη σύντομη αποτύπωση που
προηγήθηκε, αποτελεί το μεγαλύτερο πληθυσμιακά δήμο της χώρας και αντιμετωπίζει
πολλά και σημαντικά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης για την
κοινωνική συνοχή της πρωτεύουσας. Η οργανωτική δομή του δήμου στο πεδίο της
κοινωνικής πολιτικής παρουσιάζει ενδιαφέρον και ποικιλομορφία, καθώς ιδιαίτερα
15

Τη δεδομένη περίοδο η μεταναστευτική ροή που σημειώθηκε αφορούσε κυρίως μετανάστες από Αλβανία, Ρουμανία,
Βουλγαρία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν από Β. Αφρική και Ασία.
16
Κασιμάτη, Παναγιωτοπούλου ( 2018), « Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2017»,
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, τ.35.
17

https://www.tanea.gr/2018/06/20/greece/ena-ekat-prosfyges-exoyn-perasei-apo-tin-athina-apo-to-2015/
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τα τελευταία χρόνια με την αύξηση των κοινωνικών αναγκών, αναπτύχθηκε ένα
διευρυμένο δίκτυο υπηρεσιών που διαμορφώνεται από τις εξής υπηρεσίες και
κοινωνικές δομές: 1) Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2) Διεύθυνση Δημοτικών
Ιατρείων και Υγείας 3) Κ.Υ.Α.Δ.Α 4) Κόμβος Αλληλοβοήθειας Πολιτών 5) Δίκτυο
Κοινωνικής Κατοικίας 6) Κοινωνικό Παντοπωλείο/Φαρμακείο 7) Δομές στέγασηςσίτισης 8) Ξενώνα για γυναίκες θυμάτων βίας και των παιδιών τους 9) Δημοτικό
Βρεφοκομείο (δίκτυο 77 παιδικών σταθμών) 10) Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθήνα Υγεία», ενώ μια ανώνυμη και
μη κερδοσκοπική εταιρεία επικουρούν το κοινωνικό έργο του δήμου 12) ΕΑΤΑ 13)
Athens Partnership. Η

χαρτογράφηση των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου

(Αναλυτικά βλ Παράρτημα Β) , καθώς και αυτών που τις επικουρούν παρουσιάζονται
με συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας τους παρακάτω:
Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Οργανώνεται σε έξι (6) τμήματα και συνιστά τον πυρήνα άσκησης
κοινωνικής πολιτικής του δήμου Αθηναίων (επιχειρησιακός σχεδιασμός και
κεντρική εποπτεία υπηρεσιών κοινωνικής αλληλεγγύης). Υποστηρίζει τις
ευάλωτες και συχνά περιθωριοποιημένες ομάδες που βρίσκονται στα όρια
του δήμου με σκοπό την άμβλυνση των ανισοτήτων και την επίτευξη
κοινωνικής συνοχής, με υπηρεσίες: επιδοματικής πολιτικής και ασφάλισης,
επανένταξης στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, ψυχολογικής
υποστήριξης, προώθησης της ισότητας και αντιμετώπιση των διακρίσεων
(καταπολέμηση βίας και διακρίσεων σε ομάδες πληθυσμού όπως ΛΟΑΤΚΙ,
ουσιοεξαρτώμενοι, ρομά κλπ.), κοινωνικής ένταξης μεταναστών και
προσφύγων, εποπτείας φιλανθρωπικών σωματείων,

εποπτείας δικτύου

Κοινωνικής Κατοικίας και λειτουργίας λεσχών φιλίας για την Τρίτη ηλικία
(http://www.cityofathens.gr )
Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας :
Οργανώνεται σε πέντε (5) τμήματα τα οποία εποπτεύουν τα 6 Δημοτικά
ιατρεία πρωτοβάθμιας υγείας που λειτουργεί ο Δήμος. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα τελευταία τρία χρόνια τα δημοτικά ιατρεία προωθούν ολοκληρωμένη
υποστήριξη στους ωφελούμενους, καθώς παρέχουν συνδυασμένες υπηρεσίας
υγείας και συμβουλευτικών- κοινωνικών υπηρεσιών (ψυχοκοινωνική
στήριξη από συμβούλους υποδοχής και εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη,
υπηρεσίες

επαγγελματικής
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συμβουλευτικής,

υπηρεσίες

κοινωνικής

επιχειρηματικότητας, εξειδικευμένες δράσεις από κοινωνικούς επιστήμονες).
Επιπλέον λειτουργεί τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής της υγείας
και της δημόσιας υγείας το οποίο οργανώνει δράσεις και προγράμματα
πρωτογενούς,

δευτερογενούς

και

τριτογενούς

πρόληψης

(http://www.cityofathens.gr ).
Κ.Υ.Α.Δ.Α: Συνιστά δημοτικό φορέα του δήμου Αθηναίων και ιδρύθηκε το
2005 (εγκριτική πράξη

Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 304

τ.Β/8.3.2005) ως Κέντρο Υποδοχής Αστέγων). Αρχικά οι υπηρεσίες που
παρείχε απευθύνονταν αποκλειστικά στην ομάδα του πληθυσμού

που

αντιμετώπιζε προβλήματα αστείας (διάθεση στέγης, σίτιση, διασύνδεση με
προγράμματα επανένταξης, ψυχολογική στήριξη), ενώ από το 2010
μετονομάστηκε σε Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων
(εγκριτική πράξη Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 995Β/30.6.10)
με τις παροχές να διευρύνονται και σε πολίτες που διαθέτουν στέγη αλλά
στερούνται των βασικών πόρων διαβίωσης. Το Κ.Υ.Α.Δ.Α αποτελεί ένα
σημαντικό φορέα κοινωνικής πρόνοιας για το δήμο που στηρίζει σήμερα
26.000 ωφελούμενους και στηρίζει ένα ευρύ δίκτυο υπηρεσιών. Οι δομές
που εποπτεύει είναι το Ανοιχτό Κέντρο Σίτισης, ο Κόμβος Αλληλοβοήθειας
Πολιτών, η Αθηναϊκή Αγορά, το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό
Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Πλυντήριο, Δράση Δρόμου /Street walk για
παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους άστεγους πολίτες, καθώς
και δύο δομές φιλοξενίας. Επιπλέον υλοποιεί
συνεργασία με ΜΚΟ και

διάφορα προγράμματα σε

ιδιωτικές εταιρείες για την εξυπηρέτηση των

αναγκών των ωφελούμενων και των παραπάνω δομών (http://kyadaathens.gr ).
Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους:
Ο δήμος Αθηναίων λειτουργεί από το 2013 ξενώνα για γυναίκες που έχουν
υποστεί βία με σκοπό την υποστήριξη, την ενδυνάμωση και επανένταξή
τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η ολοκληρωμένη υποστήριξη
των γυναικών και των παιδιών τους (στέγαση, σίτιση, νομική και
ψυχολογική στήριξη, διασύνδεση με την αγορά εργασίας) πραγματοποιείται
κατόπιν παραπομπής από τα Συμβουλευτικά Κέντρα της Γενικής
Γραμματείας ισότητας

και των κοινωνικών υπηρεσιών του δήμου

(https://www.accmr.gr)
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Αθήνα Υγεία –Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας:
Λειτουργεί από το 1998 με τη μορφή μη αστικής κερδοσκοπικής εταιρείας και
συγχρηματοδοτείται από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε και τον Ο.ΚΑ.ΝΑ, ο οποίος έχει και
την επιστημονική εποπτεία και αξιολόγηση των υπηρεσιών.
Αθηναίων έχει τη διοικητική μέριμνα της δομής .
18

Ο

δήμος

Το κέντρο οργανώνει

προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της
υγείας σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες και απαρτίζεται από επτά (7)
παρατήματα διαμοιρασμένα στα εδαφικά όρια του δήμου (https://kentroprolipsis.gr)
Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών: Το ΔΒΑ ιδρύθηκε το 1859 με σκοπό την
περίθαλψη και φιλοξενία εγκαταλελειμμένων βρεφών, νηπίων και άγαμων
μητέρων, φιλοξενώντας πάνω από 50.000 παιδιά όλα τα χρόνια λειτουργίας
του. Από το 1964 και ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα
ανέπτυξε το μεγαλύτερο δίκτυο δημοτικών σταθμών στα Βαλκάνια και η
σημερινή λειτουργία του αφορά στη

διοίκηση των εν λόγω σταθμών. Οι

δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του δήμου Αθηναίων είναι πλέον εβδομήντα επτά (
77) 19 και εγγράφουν περίπου 5.500 παιδιά ετησίως (https://www.dbda.gr )
ΕΑΤΑ: Ανώνυμη εταιρεία που υποστηρίζει την επιχειρησιακή λειτουργία του
δήμου με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των
κοινωνικό-οικονομικών συνθηκών της πρωτεύουσας και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών. Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
,στόχος του δήμου Αθηναίων και της ΕΑΤΑ, είναι να αξιοποιήσουν τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης με σκοπό να καταστεί η Αθήνα μια
έξυπνη

και

βιώσιμη

πόλη

χωρίς

αποκλεισμούς

(https://www.developathens.gr).

Athens Partnership: Αντικείμενο του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού
οργανισμού Athens Partnership (AP) είναι η προώθηση συνεργειών δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα και η αξιοποίηση δωρεών για την υποστήριξη των
πολιτικών του Δήμου Αθηναίων (https://athenspartnership.org).
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Εταίροι του Κέντρου «Αθήνα Υγεία» στο ΔΣ είναι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, το Ελληνικό Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής Περίθαλψης « Κωστής Μπαλλας» και η
Περιφέρεια Αττικής.
19
Με το Ν.344806 (ΦΕΚ 950/Β-19/07/06 υπάγονται στην αρμοδιότητα του δήμου και οι τέως κρατικοί παιδικοί σταθμοί του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας.
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5.2 Η ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων
5.2.1 Πρωτοβουλίες ΕΚΕ στην οικονομική κρίση

Η οικονομική ύφεση που βίωσε παγκοσμίως ο πλανήτης την τελευταία
δεκαετία, είχε σοβαρό αντίκτυπο στη χώρα μας, καθώς η Ελλάδα χαρακτηριζόταν
ήδη από μια αναιμική οικονομία με μακροχρόνιες παθογένειες, ενώ η δημοσιονομική
προσαρμογή που επιβλήθηκε την περίοδο των μνημονίων καταγράφηκε ασφυκτική
για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Χαρακτηριστικά το 2012, το 35,7% του
πληθυσμού βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό
κατά 10% ψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρώπης ενώ
«σκαρφάλωσε» στο

το ποσοστό ανεργίας

26,5%, με τους φτωχούς να γίνονται φτωχότεροι και τους

νεόπτωχους να αποτελούν τη νέα πληθυσμιακή ομάδα που σημείωνε αρνητικά ρεκόρ
στη χώρα μας20. Παράλληλα η κεντρική πολιτική σκηνή φάνηκε απροετοίμαστη να
παρέχει ένα δίχτυ ασφαλείας στις αυξανόμενες ομάδες του πληθυσμού που
χτυπήθηκαν από την κρίση, καθώς μέχρι πρότινος το κύριο εργαλείο κοινωνικής
πολιτικής του κράτους ήταν οι συντάξεις και τα επιδόματα - κυρίως για άτομα ΑμεΑ,καταγράφοντας έτσι μια από τις μικρότερες αποδόσεις ως προνοιακό σύστημα στην
ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η τοπική αυτοδιοίκηση αναδείχθηκε σε ασπίδα κοινωνικής
προστασίας για τους πολίτες στις τοπικές κοινωνίες. Πολλοί δήμοι και περιφέρειες
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους ανέπτυξαν νέες πολιτικές

και συχνά

καινοτόμησαν για τα ελληνικά δεδομένα, σε μια προσπάθεια ανάκτησης της
κοινωνικής συνοχής και ανατροπής του δυσμενούς κλίματος, επιβεβαιώνοντας την
πεποίθηση ότι μια κρίση μπορεί να αποτελέσει παράλληλα και αφορμή για νέες
ευκαιρίες ( Πρόγραμμα Κοινωνικής Πολιτικής ΔΑ, 2015-2019, σελ.10-11).
Σε αυτή την προσπάθεια η πρωτεύουσα της Ελλάδος, εύλογα, έπρεπε να δώσει
τη δική της σκληρή μάχη, καθώς η ανθρωπιστική κρίση είχε σημαντικό αντίκτυπο στο
μεγαλύτερο δήμο της χώρας, σε συνδυασμό με τα ήδη συσσωρευμένα προβλήματα
που «ταλάνιζαν» το κέντρο της πόλης. Έτσι ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια
20

Έκθεση για το κοινωνικό προφίλ της Ελλάδος πριν και μετά την κρίση, 2014.
http://crisisobs.gr/wp-content/uploads/2015/01/%CE%88%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%BB_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B4%CF%81%CE
%B9%CE%BF-14-12.docx.pdf
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για την αντιμετώπιση των σύνθετων κοινωνικών επιπτώσεων της περιόδου με
επίκεντρο την άμβλυνση των ανισοτήτων στον κοινωνικό ιστό της πόλης. Αυτό που
αξίζει να σημειωθεί είναι ότι σε αυτό το «ταξίδι», η τοπική αυτοδιοίκηση είχε να
αντιμετωπίσει μεγάλες περικοπές στις κρατικές επιχορηγήσεις, καταρρέουσες
κρατικές κοινωνικές δομές, απαγόρευση νέων προσλήψεων για στελέχωση των
κοινωνικών δομών, γραφειοκρατία και αρκετούς άλλους περιορισμούς που
δυσχέραιναν την υλοποίηση πολιτικών. Ωστόσο όπως αποδείχθηκε αυτή η πρόκληση
διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα στη διοίκηση του δήμου Αθηναίων. Έτσι,
σταδιακά αναπτύχθηκε ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργειών με φορείς του δημοσίου,
της

ΚτΠ και του ιδιωτικού τομέα και ο δήμος αποκόμισε καλές πρακτικές και

τεχνογνωσία που εμφύσησαν τις «δυσκίνητες» δημόσιες υπηρεσίες με σύγχρονες
αρχές διοίκησης (Απολογισμός Προγράμματος Κοινωνικής Πολιτικής ΔΑ, 2019,
σελ.4) .
Οι κύριοι στόχοι την περίοδο της κρίσης σύμφωνα με το Πρόγραμμα
Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Αθηναίων αφορούσαν α) στην καταπολέμηση της
ακραίας φτώχειας (σίτιση, στέγαση, επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη
ευπαθών ομάδων) β) στην αντιμετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων και την
προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων (πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ,

κακοποιημένες

γυναίκες κ.α.) και γ) στην υγεία και κοινωνική φροντίδα του πολιτών. Για την
επίτευξη αυτών των στόχων, πέραν του τακτικού προϋπολογισμού,

ο δήμος

αξιοποίησε ευρωπαϊκά προγράμματα, σύναψε ΣΔΙΤ και προγραμματικές συμβάσεις
με επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, συνεργάστηκε με ΜΚΟ, ολοκλήρωσε
δύο πληροφοριακά συστήματα που διάσυνδεσαν τις βάσεις δεδομένων των
κοινωνικών υπηρεσιών

με σκοπό την ενιαία διάγνωση και εξατομικευμένη

εξυπηρέτηση των ωφελούμενων, ενώ παράλληλα προσέλκυσε σημαντικές χορηγίες
από κοινωφελή ιδρύματα και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Έτσι τα «κενά» της
πολιτείας στη δύσκολη

συγκυρία της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης,

άρχισαν να γεμίζουν από εναλλακτικές προσεγγίσεις στη διοίκηση, αναδεικνύοντας
μεταξύ άλλων τη δυναμική της ΕΚΕ στην υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών. Ωστόσο
αυτό που πρέπει να αναφερθεί, είναι ότι το μεγαλύτερο διάστημα της κρίσης, η ΕΚΕ
εφαρμόστηκε στο δήμο Αθηναίων κυρίως από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις,
επιβεβαιώνοντας και εμπειρικά τις έρευνες που κατέγραψαν τη διστακτικότητα των
ΜμΕ στην εφαρμογή της ΕΚΕ. Παρόλα αυτά όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο
αυτή η πεποίθηση έχει αρχίζει και αλλάζει (Απολογισμός Προγράμματος Κοινωνικής
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Πολιτικής ΔΑ, 2019, σελ.5-6). Παρακάτω θα παραθέσουμε δύο παραδείγματα
πρακτικών ΕΚΕ που εφαρμόστηκαν τηρώντας πιστά το θεσμό και τις αρχές του.
1. Σπίτι Αισιοδοξίας από την Procter & Gamble –Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας

Ο δήμος Αθηναίων το 2013 ξεκίνησε το κοινωνικό πρόγραμμα «Δίκτυο
Κοινωνικής Κατοικίας» (Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας ΑΔΣ 1271/5.12.2013 /
Τροποποίηση ΑΔΣ 119/28-01-2016). Ο σταδιακά αυξανόμενος κίνδυνος αστεγίας
που προέκυψε σε μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας κατά την περίοδο της κρίσης,
καθώς και πλήθος περιπτώσεων που αντιμετώπιζε ανεπαρκείς συνθήκες διαβίωσης
(έλλειψη ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης), ώθησε το δήμο Αθηναίων να
αναπτύξει ένα δίκτυο διαμερισμάτων για βραχυπρόθεσμη στέγαση κυρίως
οικογενειών, μονογονεϊκών οικογενειών και ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας ( έως 15
μήνες ). Το δίκτυο κατόπιν σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας υποστηρίχθηκε από το
φιλανθρωπικό σωματείο «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» με κύρια αποστολή την ανεύρεση
διαμερισμάτων και μέριμνα της επίπλωσης και της επισκευή τους. Τα διαμερίσματα
παραχωρούνται στο δήμο με προγραμματικές συμβάσεις, μισθώσεις και χρησιδάνεια.
Η επιλογή των αιτούντων για ένταξη στο δίκτυο, πραγματοποιείται από
διαπαραταξιακή επιτροπή του δήμου Αθηναίων, κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων
της κοινωνικής υπηρεσίας. Η ένταξη των οικογενειών ολοκληρώνεται με υπογραφή
Ιδιωτικού Συμφωνητικού Προσχώρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δήμος με ιδία
μέσα αλλά και χορηγίες από εταιρείες στηρίζει παράλληλα τους ωφελούμενους τόσο
με παροχές σε είδος (κουπόνια αγοράς ειδών σίτισης, ένδυσης, παιχνιδιών κλπ) όσο
και με εξατομικευμένες υπηρεσίες (ψυχοκοινωνική στήριξη, ανάπτυξη δεξιοτήτων
και υποστήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας)

με σκοπό την άμεση

επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Το δίκτυο από το 2014 μέχρι σήμερα
επεκτάθηκε

όπως παρατίθεται παρακάτω, ενώ

την περίοδο 2014- 2019 έχουν

φιλοξενηθεί συνολικά 216 άτομα :
1. Κτίριο στην οδό Μπουμπουλίνας αρ. 36 : 15 διαμερίσματα
2. Κτίριο στην οδό Βρεσθένης αρ. 41: 9 διαμερίσματα
3. Κτίριο στην οδό Επιδάμνου 5 : 4 διαμερίσματα
4. Κτίριο στην οδό Αμβρακίας 10 : 10 διαμερίσματα
5. 10 μεμονωμένα διαμερίσματα στα όρια του δήμου Αθηναίων
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Η Procter & Gamble ( P&G) είναι μια εταιρία με ιστορία 180 ετών και
βρίσκεται πίσω από γνωστά προϊόντα καθαρισμού και φροντίδας σπιτιού και
οικογένειας (σαμπουάν, απορρυπαντικά σερβιέτες, πάνες, κλπ). Όπως δηλώνει και η
ίδια η εταιρεία στο μότο της « Πιστεύουμε ότι αξίζει να βρίσκουμε μικρούς μα
ουσιαστικούς τρόπους να βελτιώνουμε τις ζωές των ανθρώπων -σήμερα- φροντίζοντας
ταυτόχρονα για τις επόμενες γενιές». Η P&G είναι μια εταιρεία που έχει ενσωματώσει
στη φιλοσοφία και τη στρατηγική της τις αρχές της ΕΚΕ, κάνοντας πράξη με ένα
πολύπλευρο

έργο

την

υπευθυνότητα

της

εταιρείας

προς

την

κοινωνία

(https://gr.pg.com/prattoume-to-sosto ).
Η συνεργασία με το δήμο Αθηναίων ξεκίνησε στα χρόνια της ανθρωπιστικής
κρίσης και συνεχίζεται έκτοτε σε συστηματική βάση κυρίως μέσω σημαντικών
χορηγιών και δωρεών στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η P&G συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα
«Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας», καθώς ανέλαβε τη ριζική ανακαίνιση και επίπλωση
του ιδιόκτητου κτιρίου του δήμου Αθηναίων στην οδό Βρεσθένης στο Ν. Κόσμο.
Εικόνα 5.2: «Σπίτι Αισιοδοξίας» από την P&G

Το «Σπίτι Αισιοδοξίας»

όπως χαρακτηριστικά ονομάστηκε,

δέχθηκε τις

πρώτες οικογένειες τον Φεβρουάριο του 2015 σε 9 διαμερίσματα, προσδοκώντας να
χαρίσει ένα χαμόγελο αισιοδοξίας στους ανθρώπους που έτυχε να αντιμετωπίσουν
δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον η συμβολή της
P&G συνεχίζεται με την υποστήριξη της καθημερινότητας των ωφελούμενων μέσω
της δωρεάν διάθεσης κουπονιών για αγορές σε σούπερ μάρκετ, καθώς και με τις
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εθελοντικές υπηρεσίες των υπαλλήλων της εταιρείας στο δίκτυο. Η εν λόγω εταιρεία
προέβη σε μια ολιστική προσέγγιση της αστεγίας, προσφέροντας στέγη, υλική
υποστήριξη και εθελοντικές υπηρεσίες μέσα από την κινητοποίηση των εργαζόμενών
της, ενώ συνεχίζει να υποστηρίζει το δήμο μέσω δωρεών και διάθεσης κουπονιών,
καταδεικνύοντας ότι η ανάπτυξη της ΕΚΕ συνιστά φιλοσοφία και στρατηγική επιλογή
στην επιχείρηση. Παράλληλα η ευθυγράμμιση με την πολιτική του

δήμου τη

δεδομένη στιγμή, προσέφερε ουσιαστικό και στοχευμένο έργο, αποφεύγοντας τις
αλληλεπικαλύψεις που

συχνά συμβαίνουν μέσω αποσπασματικών δωρεών.

Θα

κλείσουμε τη συγκεκριμένη πρακτική ΕΚΕ με τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της
Εταιρείας, κ. Hans Dewaele, καθώς περιγράφει εύστοχα την όλη φιλοσοφία «Το
πρόβλημα της αστεγίας είναι ένα πρόβλημα σοβαρό και πολυδιάστατο και η
αντιμετώπισή του απαιτεί την κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση όλων μας.
Αισθανθήκαμε κι εμείς, ως κομμάτι αυτής της Κοινωνίας, την ανάγκη να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας μαζί με τόσους άλλους φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες που εργάζονται
για την αντιμετώπισή του. Η απόφασή μας αυτή κάνει πράξη τοπικά την παγκόσμια
στρατηγική μας για τη δημιουργία της αίσθησης που εξασφαλίζει ένα σπίτι. Άλλωστε, η
έννοια του σπιτιού και της οικογένειας έχει μία ιδιαίτερη σημασία για την P&G, καθώς
κάθε προϊόν που δημιουργούμε έχει στο επίκεντρο τη φροντίδα του σπιτιού και της
οικογένειας. Μας τιμά και μας συγκινεί η ευκαιρία που μας δίνεται να συνεργαστούμε
με το Δήμο Αθηναίων και να υποστηρίξουμε αυτό το τόσο πρωτοποριακό πρόγραμμα. Η
ευχή όλων μας είναι το σπίτι αυτό να χαρίσει σε κάποιες οικογένειες την απαραίτητη
στέγη που χρειάζονται, αλλά κυρίως την δυνατότητα να αρχίσουν να ονειρεύονται
ξανά» (https://www.businessnews.gr )

2. Job Center από την British American Tobacco Hellas ( BAT)- Επανένταξη στην
αγορά εργασίας

Η ανεργία αποτέλεσε τον πυρήνα της κρίσης, καθώς η περίοδος της
οικονομικής ύφεσης προσέδωσε στην ανεργία αυξητικά ποσοστά και μακροχρόνια
χαρακτηριστικά, μετατρέποντας την σταδιακά σε διαρθρωτική. Πλήθος ερευνών
όπως αυτή του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, καταγράφει την δυσμενή εικόνα της
38

απασχολησιμότητας στη χώρα μας, όπως την αισθητή μείωση μισθών, την εξάπλωση
της μερικής απασχόλησης και της ανασφάλιστης εργασίας. Το γεγονός αυτό
αιτιολογεί εν μέρει και τη μείωση στο ποσοστό ανεργίας που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ
το 2018 σε σχέση με το 2015 στην Αττική, το οποίο ανέρχεται μεν στο 19,9% , αλλά
επί της ουσίας αντιπροσωπεύει πολύ μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού21.

Οι

πολιτικές του κράτους (επιδοτήσεις αυτοαπασχολούμενων, κοινωφελής εργασία,
ενίσχυση κοινωνικής οικονομίας κ.α.) συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας,
αλλά εύλογα δεν επαρκούν να απορροφήσουν τους χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται
σε αναζήτηση εργασίας, ιδιαίτερα στην Αθήνα και την Αττική. Συνεπώς οι δράσεις
σε τοπικό επίπεδο συνιστούν αναγκαιότητα, με τους δήμους να αναπτύσσουν
διάφορες πολιτικές για την καταπολέμηση της ανεργίας.
Ο δήμος Αθηναίων, μεταξύ άλλων πολιτικών που ανέπτυξε για την
καταπολέμηση της ανεργίας, προχώρησε στην υλοποίηση ενός καινοτόμου έργου με
την υποστήριξη της BAT, αυτό της δημιουργίας ενός Κέντρου Επανένταξης στην
αγορά εργασίας των ευάλωτων ομάδων ( Job Center). Η BAT είχε ήδη αναπτύξει
συνεργασία με το δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο εφαρμογής της ΕΚΕ, με την
ανακαίνιση μεμονωμένων κοινωνικών κατοικιών το 2016. To Job Center ξεκίνησε τη
λειτουργία του τον Ιανουάριο του

2017, με διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπο

ανάλογα κέντρα που εδρεύουν στο εξωτερικό. Στόχος του δήμου Αθηναίων ήταν η
συμβολή του στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας που μάστιζε την
Αθήνα. Το κέντρο παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και
δικτύωση με την αγορά εργασίας. Αναγνωρίστηκε ως καλή πρακτική και ως πρότυπο
κέντρο για την Ελλάδα στο πεδίο αυτό.

(http://www.bathellas.gr/group/sites

/https://www.iefimerida.gr/oikonomia/job-center-poy-briskei-doyleia-osoys-denehoyn)

21

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ ( 2018) το 36% όσων αναζητούν εργασία διαμένει στην Αττική.
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Εικόνα 5.3
Job Center Δήμου Αθηναίων

Πηγή: www.iefimerida.gr

To Job Center υλοποιήθηκε εξ' ολοκλήρου από την BAT σε μια προσπάθεια να
ανταποκριθεί στις επιταγές των αναγκών του δήμου στον τομέα αυτό. Ξεκίνησε τη
λειτουργία του πιλοτικά, υποστηρίζοντας αποκλειστικά τους ωφελούμενους του
«Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας», ενώ από τον Απρίλιο του 2018 το κέντρο
εντάσσεται στην ευρύτερη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας22 και απευθύνεται σε
όλα τα άτομα που παραπέμπονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου και
συνεργαζόμενους φορείς. Το

ολιστικό μοντέλο κινητοποίησης περιλαμβάνει

ενίσχυση δεξιοτήτων, διασύνδεση και υποστήριξη στην αναζήτηση εργασίας, καθώς
και συμβουλευτικές υπηρεσίες προσαρμογής στο νέο εργασιακό περιβάλλον. Η BAT
επιδεικνύοντας την εταιρική υπευθυνότητα που διακρίνει διαχρονικά την εταιρεία
συνέβαλε ολιστικά στην καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, με το σχεδιασμό
του έργου, τη διαρρύθμιση του χώρου, την παροχή του αναγκαίου εξοπλισμού, καθώς
υποστήριξε και την πιλοτική λειτουργία του κέντρου για 1,5 έτος. Παράλληλα με
χορηγία της εταιρείας πραγματοποιήθηκαν 3 κύκλοι εκπαίδευσης αγγλικής/ ελληνικής
γλώσσας και εκμάθησης υπολογιστών στα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ στο πλαίσιο ανάπτυξης των
δεξιοτήτων των ωφελούμενων. Από τον Ιανουάριο του 2017 έως σήμερα έχουν
Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που θεσμοθετήθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λειτουργούν στους δήμους της χώρας με χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2014-20120. Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο
επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του εκάστοτε δήμου και λειτουργούν ως αισθητήρες των κοινωνικών υπηρεσιών (
υπηρεσία μια στάσης) (https://kentrakoinotitas.gr )
22
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παραπεμφθεί στο κέντρο 527 ωφελούμενοι. Από τον ενεργό πληθυσμό23 των 430
ωφελουμένων οι 227 (53%) βρήκαν εργασία, 137 αποκλειστικά μέσω του κέντρου
και 90 με την υποστήριξη του . Οι υπόλοιποι 203, βρίσκονται σε αναζήτηση από τους
οποίους οι 140 έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια συνέντευξη με εργοδότες
(Απογραφή Job Center,7/2020).
Η αποτίμηση του εγχειρήματος κατέδειξε ήδη από τους πρώτους μήνες ότι η
συμβολή της BAT ήταν πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα. Η εγγύτητα που
προσδίδει ένα κέντρο που εδρεύει και διοικείται από τις κοινωνικές υπηρεσίες του
δήμου, αποδείχθηκε πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που γνώρισαν ατυχίες και
βρέθηκαν στο περιθώριο, καθώς καταδείχθηκε
δραστηριοποιούνται

πιο

εύκολα.

Παράλληλα

ότι νιώθουν πιο οικεία και
συνιστά

αναμφίβολα

ένα

αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, συγκριτικά
με την παροχή κοινωνικών επιδομάτων και της αδράνειας που δημιουργούν σταδιακά
στους ωφελούμενους ( Συνέντευξη στην υπεύθυνη του Job Center Αθήνας 14/7/20) .

5.2.2 Συστηματοποίηση της ΕΚΕ στο Δήμο Αθηναίων

Η οικονομική κρίση όπως είδαμε αποτέλεσε

αφορμή για νέους τρόπους

διοίκησης και ανάπτυξη νέων συνεργασιών στο δήμο Αθηναίων, σε μια προσπάθεια
να αντιμετωπιστούν τα πολλαπλά προβλήματα που βίωσε η Αθήνα την περίοδο αυτή.
Η εμπειρία αυτή προσανατολίστηκε κυρίως στο πεδίο κοινωνικής πολιτικής, καθώς
στην Αθήνα σύμφωνα με έρευνα του Διανέοσις 24 (2016) σε ακραία φτώχεια βρέθηκε
το 16.4% του πληθυσμού, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 32.8% σε περίπτωση
ενοικίασης κατοικίας, ενώ η Ελλάδα καταγράφηκε από την Euro stat25 ως η τρίτη πιο
φτωχή χώρα στην ΕΕ. Η

δεκαετής αυτή

περίοδος υπήρξε σκληρή για την

πρωτεύουσα και τη χώρα μας εν γένει, ενώ το ασταθές πολιτικό σκηνικό ενέτεινε την
ανασφάλεια και το πολωμένο κλίμα στην κοινωνία και τη δημόσια διοίκηση. Παρόλα
23
24
25

Ενεργός πληθυσμός ορίζονται όσοι μπορούν και επιθυμούν να εργαστούν με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο.
5 https://www.dianeosis.org/wp-content/uploads/2016/06/ftwxeia_version_070616_3.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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αυτά μέσα από τις πιέσεις σημειώθηκαν σημαντικά βήματα στις δημόσιες πολιτικές
της χώρας που σταδιακά ευθυγραμμίζουν την Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κομβικά σημεία που αναδείχθηκαν την περίοδο αυτή για την
προοπτική της ΕΚΕ στην Ελλάδα τα εντοπίζουμε α) στην «απενεχοποίηση» των
συνεργασιών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες β)
στην ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ευαισθητοποίησης στην κοινωνία γ) στη
σταδιακή αλλαγή της επιχειρηματικής κουλτούρας στις επιχειρήσεις δ) στο σταδιακό
εξευρωπαϊσμό των δημόσιων πολιτικών με σύγχρονες αρχές δημόσιου μάνατζμεντ.
Ο δήμος Αθηναίων έχοντας αποκομίσει σημαντική εμπειρία από την περίοδο
της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης, μπήκε σε μια νέα τροχιά διοίκησης από
το 2019. Η συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα έχει αναγνωριστεί πως είναι καθοριστική
στην άσκηση των πολιτικών του δήμου, καθώς οι ιδιώτες κατέχουν πόρους, μέσα και
τεχνογνωσία που βοηθά να ξεπεραστούν δυσλειτουργίες και παθογένειες του
δημοσίου τομέα. Η συνθήκη αυτή αποτυπώνεται στις αυξανόμενες συνεργασίες που
συνάπτει ο δήμος στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ, εταίρων σε ευρωπαϊκά προγράμματα και
στο πεδίο της ΕΚΕ. Παράλληλα σταδιακά εντατικοποιείται η ενσωμάτωση των αρχών
της βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές του δήμου, τόσο σε περιβαλλοντικά θέματα
(ενεργειακή αναβάθμιση όλων των σχολικών κτιρίων, εφαρμογή πράσινων πολιτικών
στις αστικές υποδομές κλπ) όσο και στην κοινωνία με την ενίσχυση των κοινωνικών
παροχών προς τους πολίτες ( προγράμματα υποστήριξης ευάλωτων ομάδων,
απαλλαγές τελών26 κλπ).

Δίκτυο συνεργασίας δημόσιου –ιδιωτικού τομέα «Υιοθέτησε την Πόλη σου»
Η πολιτική ηγεσία του δήμου Αθηναίων, δεδομένων των σύγχρονων τάσεων
που αναδύθηκαν στη δημόσια διοίκηση, καθώς και της μεγάλης προσφοράς και
διάθεσης που καταγράφηκε εκ μέρους των επιχειρηματιών, ιδρυμάτων και ιδιωτών να
συνεισφέρουν στο έργο του δήμου Αθηναίων την περίοδο της οικονομικής κρίσης,
θέλησε να συστηματοποιήσει τις πρακτικές κοινωνικής ευθύνης, δημιουργώντας ένα
26

https://www.cityofathens.gr/sites/default/files/20170102094505.pdf
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καινοτόμο μοντέλο άσκησης πολιτικής. Το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη
σου/AdoptAthens» ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και αφορά σε μια πλατφόρμα
διαλόγου και διασύνδεσης με τον ιδιωτικό τομέα, που προωθεί

το συνεργατικό

πνεύμα, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις πολιτικές του δήμου. Η κεντρική ιδέα
του προγράμματος βασίζεται στην παραδοχή ότι κάτι που είναι δημόσιο ανήκει σε
όλους και συνεπώς όλες οι παραγωγικές δυνάμεις της πόλης έχουν δικαίωμα αλλά και
ευθύνη να συμμετέχουν με τον τρόπο που μπορούν στην υλοποίηση του οράματος του
δήμου Αθηναίων. Έτσι ο δημόσιος τομέας ενώνει τις δυνάμεις του με τον ιδιωτικό και
την ΚτΠ για την υλοποίηση δράσεων που θα αναβαθμίσουν την Αθήνα, θα αυξήσουν
τις παροχές προς τους πολίτες και εν κατακλείδι θα διασφαλίσουν καλύτερη ποιότητα
ζωής στους κατοίκους της πόλης. Με το νέο πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων
καλούνται οι κάτοικοι της πόλης, μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της
ΕΚΕ, φορείς, κοινωφελή ιδρύματα και κάθε πιθανός ενδιαφερόμενος να
«υιοθετήσουν» δράσεις, έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας και να γίνουν οι βασικοί
πυλώνες αλλαγών στην πόλη, προσδίδοντας δημιουργικότητα και τεχνογνωσία στο
έργο του δήμου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης για το εν λόγω πρόγραμμα

«Εμείς ως Δήμος, προσδοκούμε στη

συμμετοχή των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων αλλά και των απλών Αθηναίων στην
κοινή μας προσπάθεια. Σε μία προσπάθεια από την οποία δεν περισσεύει κανείς. Και
αναζητούμε συνεχώς σύγχρονες λύσεις σε τομείς, όπως η καθαριότητα, ο φωτισμός, το
πράσινο, η αστεγία, ο πολιτισμός, η κοινωνική αλληλεγγύη, οι τεχνολογίες, ο
αθλητισμός, η εκπαίδευση αλλά και σε μεγάλα ή μικρά δημόσια έργα . Η μεγάλη
διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι πως εμείς θεωρούμε ότι είναι χαρά να τιμάμε
εκείνους που θα τολμήσουν να συμβάλλουν στην πόλη. Είναι χαρά για εμάς να
αναγνωρίσουμε όλους εκείνους οι οποίοι με την προσφορά τους κάνουν την πόλη
καλύτερη, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος»( https://athenspartnership.org/newsgr/2019/10/3/).

Το «Υιοθέτησε την Πόλη σου» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα για την
τοπική αυτοδιοίκηση και τη διαχείριση των πρακτικών ΕΚΕ. Με την εν λόγω
πλατφόρμα

δικτύωσης

και

διαλόγου

ο

δήμος

Αθηναίων

καλλιεργεί

τη

συμμετοχικότητα και τη διαφάνεια στις δημόσιες πολιτικές, την αλληλεγγύη στα
δημόσια ζητήματα και αίσθημα ευθύνης στην κοινωνία. H λειτουργία του
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προγράμματος βασίζεται στην ανακοίνωση των έργων που προτίθεται να υλοποιήσει
ο δήμος με σκοπό την προσέλκυση υπηρεσιών, υλικών και χρηματικών πόρων, καθώς
και σύγχρονων τρόπων προσέγγισης των δημόσιων ζητημάτων. Έτσι μέσω του
προγράμματος συντονίζονται

οι πρακτικές κοινωνικής ευθύνης

με τις δημόσιες

πολιτικές, ώστε οι δράσεις να είναι στοχευόμενες στις ανάγκες του δήμου Αθηναίων.
Ο δήμος μέσα από τις συνέργειες με τους ιδιωτικούς φορείς προσδοκά λύσεις σε
ζητήματα

που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τόσο

αποτελεσματικά και άμεσα από το δημόσιο τομέα. Παράλληλα όλες οι συνεργασίες
που πραγματοποιούνται μέσω του προγράμματος δημοσιοποιούνται στην πλατφόρμα
Adoptathens και με δελτία τύπου με σκοπό την επίτευξη διαφάνειας αλλά και ως
δείγμα εκτίμησης σε όσους συνεισφέρουν στο όραμα του δήμου Αθηναίων. Το
πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου» απευθύνεται σε

όλα τα πεδία άσκησης

πολιτικής του δήμου (περιβάλλον, κοινωνία, πολιτισμός, εκπαίδευση, τεχνολογία) με
φορέα υλοποίησης την Athens Partnership (https://ecopress.gr/athens-partnership-memontelo-omonias-i-anaplase) . Παρακάτω παρατίθεται το περιβάλλον της πλατφόρμας
( Εικ. 5.1).

Εικόνα 5.1
Ηλεκτρονική πλατφόρμα « Υιοθέτησε την Πόλη»
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-Συνέχεια περιβάλλον πλατφόρμας-

Πηγή: www.adoptathens,gr
 Απολογισμός

Το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου» στον ένα χρόνο λειτουργίας
κατέγραψε αξιόλογο αριθμό δράσεων, ενώ φαίνεται να αποτελεί ισχυρό εργαλείο
δημόσιας πολιτικής για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν
από την πρόσφατη υγειονομική κρίση. Τα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί
αφορούν τα παρακάτω πεδία :(https://adoptathens.gr/en/home-en)
1. Υιοθέτησε τα Χριστούγεννα της Αθήνας
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Τα

Χριστούγεννα

του

2019

ο

δήμος

πραγματοποίησε το στολισμό και το φωτισμό της
πόλης με τη συνδρομή ιδιωτικών πρωτοβουλιών
Στο πρόγραμμα ανταποκρίθηκε μεγάλος αριθμός
εταιρειών

και

κοινωφελών

ιδρυμάτων,

προσδίδοντας μια διαφορετική εορταστική νότα
στο κέντρο της πόλης και τις συνοικίες της (http://www.cityofathens.gr/node/33930 ).
2. Πρόγραμμα Αnti-graffiti
Το πρόγραμμα

συμβάλλει στο σταδιακό

καθαρισμό

οπτικής

της

ρύπανσης

στις

συνοικίες και τους δρόμους της Αθήνας με τη
συνδρομή εξειδικευμένων εταιρειών. Μέχρι
σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός στην
περιοχή Αναφιώτικα Πλάκας και σε κεντρικές
οδικές αρτηρίες της πόλης .
(https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6408163/antigkrafiti-enos-chiliometroy-stinpatision-apo-ton-dimo-athinaion )
3. Υιοθέτησε ένα σχολείο
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην αναβάθμιση και
τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων του
δήμου. Στο διάστημα αυτό ολοκληρώθηκε η
πρώτη βιβλιοθήκη

STEM σε σχολείο του

Κολωνού με τη δωρεά της εταιρείας «Πλαίσιο
ΑΕΒΕ» και την επιστημονική επιμέλεια

του

Πολυτεχνείου Κρήτης και του εργαστηρίου TUC TIE LAB. Το έργο αφορά στη
διερευνητική μάθηση και τον πειραματισμό με εξοπλισμό εργαλείων 3D σχεδίασης,
εκπαιδευτικής

ρομποτικής

και

μηχανικής

εικονικής

πραγματικότητας

(http://www.cityofathens.gr/node/35411 )
4. Υιοθέτησε αναφυτεμένα δένδρα
Αφορά

σε

ένα

πρόγραμμα

μικρής κλίμακας που καλεί τους
πολίτες να υιοθετήσουν εστίες
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πρασίνου πλησίον της κατοικίας τους ή της επαγγελματικής τους στέγης (δένδρα,
παρκάκια ) και να αναλάβουν

σε συνεργασία με το δήμο τη συντήρηση του

(https://www.mononews.gr/city-stories/dimos-athineon-xekina-ananeomeno-fetos-toprogramma-adopt-a-tree-iiothetise-neofitemena-dentra)
5. Παρεμβάσεις στην πόλη
Αφορά σε δράσεις μικρής ή

μεγαλύτερης

κλίμακας στις αστικές υποδομές της Αθήνας.
Ενδεικτικά έργα που ολοκληρώθηκαν με τη
συνδρομή ιδιωτών και κοινωφελών ιδρυμάτων
ήταν η αντικατάσταση του αστικού εξοπλισμού
στην πλ. Ανοίξεως και το εμβληματικό έργο της ανακατασκευής της πλ. Ομόνοιας.
6. Πάρκα τσέπης ( pocket park)
\
Aφορά στη δημιουργία μικρών ανοιχτών χώρων στις
συνοικίες της Αθήνας που θα λειτουργήσουν ως πνεύμονες
πρασίνου και θα επανοργανώσουν τον αστικό και
κοινωνικό ιστό σε επίπεδο γειτονιάς. Το πρώτο πάρκο
τσέπης παραδόθηκε στους κατοίκους της Άνω Κυψέλης τον Ιούλιο του 2020 με
δωρεά του Deloitte Foundation.
( https://www.cnn.gr/ellada/gallery/229102 )
7. Κοινωνική Αλληλεγγύη
Η κοινωνική πολιτική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα πεδία στην τοπική
αυτοδιοίκηση και όπως είδαμε απασχολεί έντονα το δήμο Αθηναίων λόγω του
αυξημένου πληθυσμού και της ιδιαίτερης κοινωνικής διάρθρωσης που χαρακτηρίζει
την πόλη. Το πρόγραμμα προσδοκά μέσα από συμμαχίες με τον ιδιωτικό τομέα να
ενισχύσει τις κοινωφελείς δομές και τα κοινωνικά προγράμματα του δήμου,
δημιουργώντας ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες του
πληθυσμού. Η επιτυχής συνεργασία δεκάδων εταιρειών με το δήμο Αθηναίων για
την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης,
καταδεικνύει ότι το πρόγραμμα μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής σε επίπεδο συντονισμού και αναβάθμισης των κοινωνικών
υπηρεσιών. Τον Φεβρουάριο του 2020
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η Ελλάδα βίωσε το

πρώτο κύμα της

πανδημίας του κορωναϊού. Συνέπεια αυτού ήταν

οι ανάγκες του ευάλωτου

πληθυσμού της Αθήνας να αυξηθούν κατακόρυφα (άστεγος πληθυσμός, μοναχικά
ηλικιωμένα άτομα, οικογένειες σε ακραία φτώχεια, πρωτοβάθμια περίθαλψη πολιτών
κ.α.). Ο δήμος Αθηναίων αξιολογώντας τις έκτακτες ανάγκες σχεδίασε δράσεις και
πολιτικές για την ανακούφιση των πληθυσμιακών αυτών ομάδων. Μέσω του
προγράμματος κινητοποιήθηκαν πάνω 80 μεγάλες και ΜμΕ εταιρείες που ένωσαν τις
δυνάμεις

τους

με

το

δήμο

για

την

υλοποίηση

των

πολιτικών

του

(https://www.amna.gr/business/article/453852/Dimos-Athinas-Polu-megalisummetochi-sto-programma-Yiothetise-tin-Poli-sou )

Πιο αναλυτικά, οι δράσεις του δήμου τη δεδομένη περίοδο αφορούσαν:

1)Εξοπλισμό και λειτουργία του
Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων:
Το νέο κέντρο
Απρίλιο

λειτούργησε τον

του

δυνατότητα

2020

και

φιλοξενίας

έχει
400

ατόμων. Είναι μια σύγχρονη δομή 24ωρης λειτουργίας η οποία
αποτελείται από Υπνωτήριο, Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και
Κέντρο Ημέρας, ενώ άπτεται των αρμοδιοτήτων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η
σημαντική αυτή δομή που δημιούργησε ο δήμος με συνεισφορά
και του ιδιωτικού τομέα είναι μία από τις μεγαλύτερες της
Ευρώπης και λειτουργεί με γνώμονα την ολιστική προσέγγιση της
αστεγίας

όπως

στέγαση,

σίτιση,

προσωπική

υγιεινή,

ψυχοκοινωνική και ιατρική στήριξη και κοινωνική επανένταξη
των ωφελούμενων ( http://www.cityofathens.gr/node/34726_)

1)

Εξοπλισμό του νέου Ξενώνα Αστέγων Τοξικοεξαρτώμενων: ο νέος
Ξενώνας λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ και το
ΚΕΘΕΑ και μπορεί να φιλοξενήσει έως 140 άτομα το εξάμηνο.
Σκοπός

του

κέντρου

τοξικοεξαρτώμενων.
μεταβατικός,

καθώς

Ο

είναι

η

φιλοξενία

χαρακτήρας

προσδοκάται

της

ένταξή

των

άστεγων

φιλοξενίας
σε

είναι

Θεραπευτικά

Προγράμματα Απεξάρτησης, διασύνδεση με υπηρεσίες υγείας,
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νομικής συνδρομής και

πρόνοιας, καθώς και κοινωνική και

εργασιακή επανένταξη (https://www.tanea.gr).

Ενίσχυση

2)

προγράμματος

«Βοήθεια στο Σπίτι Plus» με την
δημιουργία ειδικού μηχανισμού
για

την

υποδοχή

και

διεκπεραίωση αιτημάτων. Το διευρυμένο πρόγραμμα «Βοήθεια
στο Σπίτι» κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης της κυκλοφορίας εν
μέσω πανδημίας εξυπηρέτησε δεκάδες μοναχικούς ηλικιωμένους
ανθρώπους, ασθενείς και ανήμπορους συμπολίτες μας, με κατ'
οίκον

παροχή

υπηρεσιών

επιτυχημένης συνεργασίας

και

υλική

στήριξη

μέσω

της

ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

(ψυχοκοινωνική στήριξη, διάθεση ειδών διατροφής, φαρμάκων και
προϊόντα πρώτης ανάγκης )http://www.cityofathens.gr/node/34691
3) Ομάδες Δρόμου/ Street work στους άστεγους συμπολίτες μας: Η
εν λόγω υπηρεσία του ΚΥΑΔΑ ενισχύθηκε την περίοδο της
πανδημίας με διάθεση μέσων προστασίας και εντατικοποίηση
των βαρδιών για την εξυπηρέτηση των άστεγων συμπολιτών μας.
4) Καθαριότητα και απολύμανση χώρων στο πλαίσιο προστασίας
της δημόσιας υγείας με

τη δωρεά ειδικών πλυστικών

μηχανημάτων και τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργείων.

5) Λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της
υγειονομικής κρίσης και παροχή υγειονομικού υλικού και μέσων
προστασίας.

Αναβάθμιση υπηρεσιών Κ.Υ.Α.Δ.Α
Βασικός διοικητικός βραχίονας στο κοινωνικό έργο του δήμου Αθηναίων
είναι το Κ.Υ.Α.Δ.Α, το οποίο ήδη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης
αναδείχθηκε σε ισχυρή ασπίδα προστασίας για τον άστεγο πληθυσμό και τους πολίτες
που βρέθηκαν στα όρια της ακραίας φτώχειας στην Αθήνα. Το ΚΥΑΔΑ στα δέκα
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και πλέον χρόνια λειτουργίας του, κατέδειξε ότι μπορεί να προσελκύσει μεγάλο
αριθμό χορηγιών και δωρεών από κοινωφελή ιδρύματα, εταιρείες στο πλαίσιο της
ΕΚΕ, καθώς και μεμονωμένους πολίτες. Η συνθήκη αυτή κατέστησε προτεραιότητα
τη συστηματοποίηση αυτών των εισροών για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή
τους. Έτσι με τη νέα διοίκηση τον Οκτώβριο του 2019, συστάθηκε το Γραφείο
Χορηγιών του Κ.Υ.Α.Δ.Α, μια νέα διοικητική μονάδα που στόχο έχει τη
γνωστοποίηση του πολύπλευρου έργου του κέντρου και την ευαισθητοποίηση της
κοινωνίας προς

υλοποίηση των σκοπών του, σε σύνολο 26.000 ωφελουμένων

(παροχή βοήθειας σε τρόφιμα, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη σπιτιού,
δράσεις και προγράμματα υποστήριξης των ωφελούμενων κ.α.). Με έναν τόσο
μεγάλο αριθμό ωφελουμένων, είναι αυτονόητο ότι οι ανάγκες του Κ.Υ.Α.Δ.Α. είναι
πρακτικά ανεξάντλητες και χρήζουν υποστήριξης και ιδιωτικών πρωτοβουλιών. .
Σύμφωνα με το νεοσύστατο Γραφείο Χορηγιών του Κ.Υ.Α.Δ..Α , όραμα της
διοίκησης αποτελεί η

παροχή ολοένα περισσότερων και πιο ολοκληρωμένων

υπηρεσιών προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Έτσι το Γραφείο
Χορηγιών προσδοκά την αύξηση των εισροών σε πόρους, και υπηρεσίες με τη
συστηματοποίηση των πρακτικών ΕΚΕ, αλλά και των εν γένει δωρεών που
διαχρονικά προσελκύει, καθώς θα εμπλουτίσει σημαντικά 1)

το βασικό πακέτο

προϊόντων που διανέμει το κέντρο μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του
Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κόμβου Αλληλοβοήθειας. 2) τις ανάγκες των
δομών φιλοξενίας του Κ.Υ.Α.Δ.Α., του νέου Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων και του
Ξενώνα Φιλοξενίας «Εστία των Αθηνών, σε ότι μπορεί να έχουν ανάγκη οι
φιλοξενούμενοι, ενώ προμηθεύει με αγαθά και τον Ξενώνα Φιλοξενίας άστεγων
Τοξικοεξαρτημένων που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα 3) όλες τις ανάγκες
που έχουν οι άστεγοι πολίτες, οι οποίοι προσεγγίζονται καθημερινά από τις ομάδες
street work του Κ.Υ.Α.Δ.Α. ( φαγητό, σνακ, νερό και άλλα ροφήματα, τσάι, ρούχα και
κλινοσκεπάσματα στη διάρκεια του χειμώνα, είδη ατομικής υγιεινής, μέσα
προστασίας από τον κορωνοϊό κ.α).
Γεύματα αστέγων
Φέτος, για πρώτη φορά, αποκλειστικά χάρη σε χορηγίες στο πλαίσιο της ΕΚΕ, το
κλειστό γυμναστήριο του Ρουφ, όπου πραγματοποιούνται τα γεύματα αστέγων των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, διακοσμήθηκε τόσο όμορφα που θύμιζε
αίθουσα ξενοδοχείου. Εκεί, 1.500 άστεγοι και άποροι πολίτες απόλαυσαν ένα πλούσιο
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γεύμα,

συνοδεία

γιορτινής

μουσικής

από

εθελοντική

μπάντα

μεγάλης

βιοφαρμακευτικής εταιρείας.

Στόλος αυτοκινήτων
Μέσω χορηγιών πραγματοποιήθηκε και η ανανέωση του απαρχαιωμένου στόλου
αυτοκινήτων του Κ.Υ.Α.Δ.Α. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών δώρισε ένα
επαγγελματικό φορτηγάκι, ενώ ιδιωτική εταιρεία παραχώρησε στο Κ.Υ.Α.Δ.Α. δύο
υπερσύγχρονα, οικολογικά οχήματα, ένα επαγγελματικού τύπου με φυσικό αέριο και
ένα ηλεκτροκίνητο επιβατικό για τις ανάγκες των ομάδων δράσης στους δρόμους.
Επίσης μέσω χορηγίας, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. απέκτησε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων.
Το Γραφείο Χορηγιών εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας (lockdown)
Στη διάρκεια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, το Γραφείο Χορηγιών κατάφερε
να συντονίσει με επιτυχία μια τεράστια εισροή δωρεών που έφθαναν από όλη την
Ελλάδα με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων που είχαν ανάγκη, στη δύσκολη αυτή
συγκυρία.
Το μέλλον
Στο άμεσο μέλλον, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. θα αποκτήσει δύο κοινωνικά ιατρεία (παθολογικόχειρουργικό ιατρείο και ιατρείο ψυχικής υγείας), αλλά και Κοινωνικό Οδοντιατρείο,
τα οποία ήδη εξοπλίζονται αποκλειστικά μέσω πρακτικών ΕΚΕ.
Επίσης σε συνεργασία με χορηγούς, σύντομα στα ήδη υπάρχοντα καταστήματα της
Αθηναϊκής Αγοράς (κατάστημα ανδρικών, γυναικείων και παιδικών ρούχων,
κατάστημα υποδημάτων) θα προστεθεί ένα κατάστημα βιβλίων-παιχνιδιών.

Οι αριθμοί
Χάρη στη σύσταση ανεξάρτητου γραφείου χορηγιών, η εισροή δωρεών προς το
Κ.Υ.Α.Δ.Α. αυξήθηκε το πρώτο 9μηνο της νέας διοίκησης κατά περίπου 497%,
σε σχέση με το αντίστοιχο 9μηνο της προηγούμενης χρονιάς.
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Σε απόλυτους αριθμούς, η αξία των δωρεών (σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη)
από 332.860,05 ευρώ το 9μηνο Οκτώβριος 2018- Ιούνιος 2019, εκτινάχθηκε στα
1.986.233,59 ευρώ το 9μηνο Οκτώβριος 2019- Ιούνιος 2020 .

Γράφημα 5.1
Συγκριτικά στοιχεία δωρεών προς τον Κ.Υ.Α.Δ.Α 2018-2020

Πηγή: Γραφείο Χορηγιών Κ.Υ.Α.Δ.Α,2020

Το Γραφείο Χορηγιών λειτουργεί για τις ανάγκες του Κ.Υ.Α.Δ.Α και τον δομών που
άπτονται διοικητικά των αρμοδιοτήτων του. Επιπλέον συντονίζει τις πολιτικές του
κέντρου με το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την Πόλη σου». Όλες οι χορηγίες εγκρίνονται
και ψηφίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Υ.Α.Δ.Α. και αναρτώνται στο
Διαδίκτυο με ΑΔΑ ( Γραφείο Χορηγιών Κ.Υ.Α.Δ.Α, 8.2020).
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στη παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήσαμε το θεσμό της ΕΚΕ στις
επιχειρήσεις και τη δυναμική και αμφίδρομη σχέση που δύναται να αναπτύξει με το
δημόσιο τομέα προς όφελος της κοινωνίας, αλλά και των εμπλεκόμενων μερών κατά
την εφαρμογή της. Αρχικά πραγματοποιήθηκε εννοιολογικός προσδιορισμός της ΕΚΕ
που αφορούσε στην ιστορική αναδρομή του θεσμού, την οριοθέτηση της έννοιας από
τη διεθνή κοινότητα, τα χαρακτηριστικά και τη θεωρητική και θεσμική υπόσταση
της πρακτικής. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αφορούσαν στους λόγους που
συνέτειναν

στην ανάδυση και σταδιακή εδραίωση της ΕΚΕ και την ευρύτερη

αυξανόμενη διάδοση των πρακτικών που καταγράφεται στη διεθνή κοινότητα, τον
ρόλο της Πολιτείας στην προώθηση των αρχών της, ενώ ακολούθως διερευνήσαμε
την προοπτική που δύναται να αναπτύξει ο θεσμός από τη σχέση δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα. Η προσέγγιση των ερωτημάτων πραγματοποιήθηκε τόσο θεωρητικά
όσο και εμπειρικά μέσα από το παράδειγμα του Δήμου Αθηναίων στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τη μελέτη μας
συνοψίζονται παρακάτω:


Ο θεσμός της ΕΚΕ συνιστά ένα σύνολο πρακτικών με ηθική διάσταση που
εφαρμόζεται

με

την

εθελοντική

αυτοδέσμευση

των

επιχειρήσεων

σε

περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις πέραν των υποχρεώσεων που απορρέει η
νομοθεσία. Η φιλοσοφία της ΕΚΕ βασίζεται στην παραδοχή, ότι οι επιχειρήσεις
αποτελούν ζωτικό μέρος της κοινωνίας καθώς από την κοινωνία αντλούν
ανθρώπινους και φυσικούς πόρους και σε αυτή δραστηριοποιούνται και οφείλουν
την ύπαρξη τους. Η άρρηκτη αυτή σχέση συνεπάγεται ότι η δραστηριότητα των
επιχειρήσεων πρέπει να συνάδει με τις αξίες της κοινωνίας και να διαφυλάσσει το
περιβάλλον και την κοινωνική συνοχή για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Η
ανάπτυξη του θεσμού υπήρξε αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου που απασχόλησε
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το δημόσιο διάλογο πάνω από πέντε δεκαετίες, ενώ αναμφίβολα η δυναμική της
πρακτικής ακόμα εξελίσσεται.

Καταλύτη στη σταδιακή εδραίωση της ΕΚΕ

αποτέλεσαν οι κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές μεταβολές στο
διεθνές περιβάλλον που επιβεβαίωσαν

την αναγκαιότητα εφαρμογής των

πρακτικών της, στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο σύγχρονο περιβάλλον
πλέον καθίσταται σαφές ότι οι ανάγκες της κοινωνίας αυξάνονται και αλλάζουν
διαρκώς, συνθήκη που σταδιακά υπερβαίνει τις δυνατότητες των κυβερνήσεων να
τις διαχειριστούν μονομερώς. Η κλιματική αλλαγή, η καταπολέμηση της φτώχειας
και των ανισοτήτων, η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η ανεπάρκεια
νερού και τροφίμων συγκαταλέγονται στις άμεσες προκλήσεις της ανθρωπότητας.
Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι δεν είναι βιώσιμο για τις επιχειρήσεις να
αποτελούν ένα παράδειγμα ευημερίας σε ένα περιβάλλον ύφεσης, σηματοδοτώντας
τη μετάβαση σε νέα πρότυπα ανάπτυξης και λειτουργίας της επιχειρηματικής
δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, η έννοια της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης
αποτελεί υψηλό ζητούμενο στις πολιτικές ατζέντες διεθνώς και η έμπρακτη
κοινωνική υπευθυνότητα του επιχειρηματικού κόσμου, αναγκαιότητα.


Στην εξέλιξη αυτής της δυναμικής έννοιας που λέγεται ΕΚΕ, ο ρόλος της
Πολιτείας

είναι καταλυτικός. Όπως είδαμε η προώθηση

της ΕΚΕ αποτελεί

στρατηγικό στόχο των διεθνών οργανισμών και της ΕΕ, καθώς συμβάλλει στους
στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης δημιουργώντας συνθήκες για μια πιο
ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία στις χώρες, με καλύτερες συνθήκες
εργασίας, αύξηση της απασχόλησης, κοινωνική συνοχή και βελτίωση των
περιβαλλοντικών ζητημάτων που απασχολούν τον πλανήτη.

Οι εθνικές και

τοπικές αρχές λόγω του νομοθετικού και θεσμικού τους ρόλου στην κοινωνία
καλούνται να συντονίσουν την προώθηση των ανωτέρων στόχων και να
δημιουργήσουν πρόσφορο έδαφος για την αγαστή συνύπαρξη επιχειρήσεων και
κοινωνίας στη χώρα τους. Αυτό προϋποθέτει πρωτίστως συστηματοποίηση και
εκπόνηση στρατηγικών στο πεδίο της ΕΚΕ, καθώς για την ορθή εφαρμογή της
πρακτικής χρειάζεται ολοκληρωτική αλλαγή κουλτούρας στις επιχειρήσεις, τη
δημόσια διοίκηση και την ευρύτερη κοινωνία, ενώ είναι απαραίτητο να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες και οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες της
εκάστοτε χώρας στο σχεδιασμό. Με τη συστηματοποίηση, ο θεσμός προωθείται με
τον βέλτιστο τρόπο, καθώς στοχοθετείται ένα πολιτικό όραμα προσαρμοσμένο στις
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ανάγκες της χώρας που συντονίζει επιχειρηματικές και δημόσιες πολιτικές και
δημιουργεί προοπτικές και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα για τις επιχειρήσεις και
τις εγχώριες

οικονομίες. Επιπλέον βοηθά στην ορθή πληροφόρηση

και την

ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών, προωθώντας ολιστικά τις αρχές της.
Απαραίτητο σε αυτή τη διαδικασία κρίνεται η θέσπιση μέτρων και οικονομικών
κινήτρων από το κράτος που αφενός θα αμβλύνουν τη γραφειοκρατία και
αφετέρου θα προσελκύσουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις στην υιοθέτηση
των πρακτικών του θεσμού. Αυτή η τάση παρατηρείται ευρύτερα στο δυτικό
κόσμο, καθώς όλο και περισσότερα κράτη εκπονούν στρατηγικές και θεσπίζουν
μέτρα στο πεδίο αυτό, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και τις προοπτικές
της ΕΚΕ.


Αυτό που πρέπει να καταστεί σαφές είναι ότι η ΕΚΕ αφορά σε ένα θεσμό με
πολλαπλά πεδία δράσης που προσδίδει αμφότερα οφέλη και υπεραξία στη δράση
των ενδιαφερομένων μερών. Η εν λόγω παραδοχή επιβεβαιώνεται σήμερα από τις
μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως που έχουν προσανατολίσει την οργανωσιακή
κουλτούρα της επιχείρησης προς αυτή την κατεύθυνση, αντιλαμβανόμενες το
σημαίνοντα ρόλο τους στην κοινωνία και την υπεραξία που προσδίδει η υπεύθυνη
συμπεριφορά στις επιχειρήσεις. Επίσης όλο και περισσότερες μεσαίες και μικρές
επιχειρήσεις επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στην κοινωνία στο πλαίσιο της
ΕΚΕ, με την πρόσφατη οικονομική κρίση να καταδεικνύει ότι πρέπει να
μετατρέψουν τις προκλήσεις της εποχής σε ευκαιρίες με συμμετοχικότητα και
αλληλεγγύη για

τη βιωσιμότητα τους. Ακολούθως η Πολιτεία αποκτά ένα

πολύτιμο σύμμαχο μέσα από την ανάπτυξη σχετικών συνεργειών για τη διαχείριση
των δημόσιων ζητημάτων και ένα νέο εργαλείο άσκησης πολιτικής με
αδιαμφισβήτητα οφέλη στην κοινωνία. Συνεπώς η ΕΚΕ δύναται να αποτελέσει ένα
καινοτόμο σύνδεσμο μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και όπως
τεκμηριώσαμε φαίνεται να αποτελεί αναγκαιότητα η ανάπτυξη αυτής της σχέσης
για να αποδοθούν τα μέγιστα οφέλη στα κράτη. Η προοπτική αυτή προϋποθέτει,
συστηματική προώθηση των αρχών της ΕΚΕ στις επιχειρηματικές στρατηγικές
και τη δημόσια διοίκηση, με μέτρα και κίνητρα, πολιτικό και επιχειρηματικό
όραμα, αποφασιστικότητα, συνεργατικότητα, κατάρτιση και καλλιέργεια πίστης
σε όλα τα μέλη της κοινωνίας για τις αξίες που πρεσβεύει η ΕΚΕ.
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Επιπλέον η μελέτη κατέδειξε ότι παρόλο ότι η ΕΚΕ αναπτύσσεται με ταχείς
ρυθμούς διεθνώς, με όλο και περισσότερα κράτη να ενδυναμώνουν τη σχέση τους
με τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, στην ελληνική
πραγματικότητα οι πρακτικές της ΕΚΕ

υλοποιούνται σε συστηματική βάση

κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ οι μικρότερες
μόλις τα τελευταία χρόνια αρχίζουν δειλά να δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό,
κυρίως με την ενθάρρυνση των τοπικών αρχών. Κύριες αιτίες που αποτιμούνται
από την ερευνητική κοινότητα ότι δυσχεραίνουν την προσαρμογή των
επιχειρηματιών στη διεθνή αυτή τάση, είναι η οικονομική ύφεση, η δομή της
αγοράς που αναπτύσσεται σε συντριπτικό ποσοστό από ΜμΕ και ο περιορισμένος
εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και οι παθογένειες
της δημόσιας διοίκησης που δεν δημιουργούν ευνοϊκό κλίμα για την ανάπτυξη του
θεσμού. Όπως είδαμε η χώρα μας έχει υιοθετήσει τις κατευθυντήριες γραμμές
των διεθνών οργανισμών και της ΕΕ και έχει προβεί σε νομοθετήσεις που
προάγουν το περιεχόμενο της ΕΚΕ. Παρόλα αυτά η εφαρμογή της ΕΚΕ
καταγράφεται περιορισμένη. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη μέτρων και κινήτρων
και στην εν γένει καθυστέρηση που σημειώνει η χώρα μας στην συστηματοποίηση
του θεσμού, καθώς η εκπόνηση της στρατηγικής μετρά έξι χρόνια και ακόμη δεν
έχει ολοκληρωθεί, συνθήκη που αδιαμφισβήτητα θα συντόνισε την αγορά και τη
δημόσια διοίκηση προς αυτή την κατεύθυνση. Από τα ανωτέρω καταδεικνύεται
ότι η Πολιτεία που επανειλημμένα τεκμηριώσαμε ότι έχει καθοριστική συμβολή
στην προώθηση της ΕΚΕ, στην Ελλάδα έχει αδύναμη παρουσία. Το γεγονός αυτό
στερεί από τη χώρα τα οφέλη της ΕΚΕ και την προοπτική που ανοίγεται για την
οικονομία και την κοινωνική συνοχή της χώρας, παγιώνοντας την εσωστρέφεια
του επιχειρηματικού κόσμου και τις λάθος αντιλήψεις για τη φιλοσοφία του
θεσμού. Συνεπώς, η υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής θα πρέπει να τεθεί ως
πρωταρχικός στόχος για τις εθνικές αρχές, καθώς και ο συντονισμός του ιδιωτικού
και δημοσίου τομέα προς αυτή την κατεύθυνση.


Σε ότι αφορά στη διερεύνηση του θέματος στην τοπική αυτοδιοίκηση και
συγκεκριμένα στο παράδειγμα του δήμου Αθηναίων στον τομέα της κοινωνικής
πολιτικής, καταδεικνύεται ότι οι τοπικές αρχές λόγω της αυτονομίας τους στη
χάραξη στρατηγικών και της εγγύτητας στα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας,
παρουσιάζουν μια διαφορετική πορεία στο πεδίο της ΕΚΕ. Η εμπειρική μελέτη
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επιβεβαιώνει τις θεωρητικές παραδοχές της διπλωματικής εργασίας, καθώς για το
δήμο Αθηναίων η αναγκαιότητα εφαρμογής της ΕΚΕ αναδύθηκε κυρίως από τις
κοινωνικό-οικονομικές ανακατατάξεις και τις αυξανόμενες ανάγκες που επέφερε η
οικονομική κρίση στην τοπική κοινωνία. Οι προκλήσεις αυτές οδήγησαν τη
δημοτική αρχή στην εξεύρεση

καινοτόμων

τρόπων άσκησης πολιτικής. Στο

πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν συνεργασίες που υποστηρίχθηκαν από πρακτικές της
ΕΚΕ, αρχικά με αποσπασματικό τρόπο και στη συνέχεια με τη σταδιακή
συστηματοποίηση του θεσμού, καταδεικνύοντας ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες και
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα όχι μόνο για τους ιδιώτες αλλά και τις δημόσιες
πολιτικές και τα κράτη εν γένει. Η πρόσφατη προσπάθεια συστηματοποίησης των
πρακτικών της ΕΚΕ, με το πρόγραμμα «Υιοθέτησε την πόλη σου» στο δήμο
Αθηναίων -που αποτελεί ουσιαστικά ένα κόμβο δικτύωσης και επικοινωνίας
ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με άξονα την κοινωνική υπευθυνότητα-, όσο και του
Κ.Υ.Α.Δ.Α με τη σύσταση γραφείου Χορηγιών, επιβεβαιώνει την πίστη της
δημοτικής αρχής στη δυναμική της ΕΚΕ και τη βούληση να ενσωματώσει τις
επιχειρηματικές στρατηγικές στο όραμα του δήμου, για την καλύτερη διαχείριση
των δημόσιων ζητημάτων. Παράλληλα η αποτίμηση των μέχρι τώρα δράσεων
προδιαγράφουν τη δυναμική της εποικοδομητικής σχέσης που χτίζεται μεταξύ
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως ο δρόμος είναι μακρύς και οι εφαρμογές
του θεσμού πολλές, γεγονός που θα πρέπει να αποτελέσει μια πρόκληση για τις
τοπικές αρχές αλλά και τις επιχειρήσεις, ώστε να διερευνήσουν όσο περισσότερες
πτυχές της ΕΚΕ προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

Επιπλέον κρίνεται

απαραίτητη η εκπόνηση τοπικής στρατηγικής σε θέματα ΕΚΕ (μακροπρόθεσμη
στοχοθεσία, δημοσιοποίηση, οικονομικά κίνητρα και μέτρα επιβράβευσης για τις
κοινωνικά υπεύθυνες πρωτοβουλίες) όπου σε συνδυασμό με τη συστηματοποίηση
του θεσμού σε εθνικό επίπεδο θα αποδώσει τα βέλτιστα στην κοινωνία και τη χώρα
μας εν γένει.
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Πρόσβαση 2 -12/9/2020
OECD Guidelines for Multinational Enterprises
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_el.pdf
Ευρωπαϊκή Οδηγία για δικαιώματα καταναλωτών
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:304:FULL&from=EL
Στρατηγική της Λισαβόνας για την ανταγωνιστικότητα στην ΕΕ
https://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html
Τριμερής Διακήρυξη Αρχών για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στον τομέα της
κοινωνικής πολιτικής
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/--multi/documents/publication/wcms_094386.pdf
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Δημιουργία Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την ΕΚΕ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_06_358
Έκδοση ISO 26000 –Πρότυπο οδηγιών για την Κοινωνική Ευθύνη
https://www.eurocert.gr/content/ISO_260002010_Sustima_Diacheirisis_Koinonikis_E
uthunis2/
Επικαιροποίηση στρατηγικής για την ΕΚΕ 2011-2014
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:EN:PDF
Οδηγία ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EL
Οδηγία ΕΕ περί δημοσίευσης μη-χρηματοοικονομικών επιδόσεων των εταιρειών
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=CS

Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση της Αειφόρου
Ανάπτυξης
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EL

European Multi-Stakeholder Forum (EMSF)
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/72afe574-5cfe-11ea-8b8101aa75ed71a1/language-en
Ευρωπαϊκό επιχειρηματικό δίκτυο για την ΕΚΕ / CSR Europe
https://www.csreurope.org/
Πρόσβαση 10/7/2020
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινο Βιβλίο COM(2001) 366.
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)
366_el.pdf
Πρόσβαση 15/9/2020
P& G: Σπίτι αισιοδοξίας
https://www.businessnews.gr/el/epixeiriseis/aeiforia-eke/pg-spiti-aisiodoxias.html
Πρόσβαση 25/8/2020
Διάλογος για την εθνική στρατηγική της ΕΚΕ
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https://m.naftemporiki.gr/story/1480897
Πρόσβαση 10/7/2020
Ιστορική αναδρομή ΕΚΕ- CSR Cyprus
http://www.csrcyprus.org.cy/el/page/istoriki-anadromi
Πρόσβαση 5/9/2020
Δελτίο Τύπου δήμου Αθηναίων: Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων
:http://www.cityofathens.gr/node/34726
Πρόσβαση 20/9/2020
Κ. Μπακογιάννης :Η Αθήνα αγκάλιασε το πρόγραμμα Υιοθέτησε την πόλη σου
https://www.amna.gr/special/article/470326/K-Mpakogiannis-I-Athina-agkaliase-toprogramma-uiothetise-tin-poli-sou
Πρόσβαση 15/9/2020
Δελτίο Τύπου: Υιοθέτησε τα Χριστούγεννα της Αθήνας
http://www.cityofathens.gr/node/33930
Πρόσβαση 15/9/2020
Δελτίο Τύπου: Ξεκινά το Βοήθεια στο Σπίτι Plus
http://www.cityofathens.gr/node/34691
Πρόσβαση 16/9/2020
Δελτίο Τύπου Δήμου Αθηναίων: Η πρώτη βιβλιοθήκη STEM
http://www.cityofathens.gr/node/35411
Πρόσβαση 15/9/2020
Υιοθέτησε ένα δένδρο/ADOPT A TREE
https://www.mononews.gr/city-stories/dimos-athineon-xekina-ananeomeno-fetos-toprogramma-adopt-a-tree-iiothetise-neofitemena-dentra
Πρόσβαση 16/9/2020
Αντιγκράφιτι 1 χλμ στην Πατησίων από τον Δήμο Αθηναίων
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/6408163/antigkrafiti-enos-chiliometroy-stinpatision-apo-ton-dimo-athinaion

Πρόσβαση 15/9/2020
British American Tobacco Hellas, Δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική
κοινωνία
http://www.bathellas.gr/group/sites/BAT_A27F7A.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5KJU
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Πρόσβαση 15/9/2020
Το μαγικό Job Center που βρίσκει δουλειά σε όσους έχουν χάσει τα πάντα
https://www.iefimerida.gr/oikonomia/job-center-poy-briskei-doyleia-osoys-den-ehoyn
Πρόσβαση 16/9/2020
Κωδικός Αθήνα: Παράνομοι Μετανάστες
https://www.tovima.gr/2012/03/31/politics/kwdikos-athina-gia-800-000-paranomoysmetanastes
Πρόσβαση 15/9/2020
Άνοιξε τις πύλες του ο πρώτος ξενώνας για άστεγους τοξικοεξαρτώμενους στην
Αθήνα
https://www.tanea.gr/2020/04/22/greece/anoikse-tis-pyles-tou-o-protos-ksenonas-giaastegous-toksikoeksartimenous-stin-athina
Πρόσβαση 17/9/2020
Δήμος Αθηναίων : Ένα νέο πάρκο τσέπης στην Άνω Κυψέλη
https://www.cnn.gr/ellada/gallery/229102/dimos-athinaion-ena-neo-panemorfo-parkotsepis-pocket-park-stin-ano-kypseli
Πρόσβαση 15/9/2020
Με μοντέλο Ομόνοιας οι αναπλάσεις της Αθήνας
HTTPS://ECOPRESS.GR/ATHENS-PARTNERSHIP-ME-MONTELO-OMONIAS-I-ANAPLASE/

Πρόσβαση 19/9/2020
Δήμος Αθηναίων: Επιχείρηση αντιγκράφιτι στην περιοχή της Ομόνοιας,
στο πλαίσιο της δράσης «Υιοθέτησε την πόλη σου»
https://timeline.gr/ellada/dimos-athinaion-epiheirisi-antigkrafiti-stin-periohi-tisomonoias-sto-plaisio-tis-drasis/

Πρόσβαση 17/9/2020
Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, Δελτίο Τύπου δήμου Αθηναίων 8/4/2020
:http://www.cityofathens.gr/node/34726
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Παράρτημα Α: « Νομοθετήσεις για την ΕΚΕ στην Ελλάδα»

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ν.2079/1952 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 29 «Περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής
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εργασίας» για την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
Ν.3248/1955 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 95 «Περί προστασίας του ημερομισθίου»
Ν.3251/1955 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102 «Περί ελάχιστων ορίων της κοινωνικής
ασφάλισης».
Ν.4204/1961 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 87 «Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και
προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος»
Ν.4205/1961 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 98 «Περί εφαρμογής των αρχών του
δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως»
Ν.1182/1981 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 138 «Περί του κατώτατου ορίου εισόδου εις
την απασχόλησιν» για την κατάργηση της παιδικής εργασίας
Ν.1426/1984 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη που κατοχυρώνει οικονομικά και κοινωνικά
δικαιώματα σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία και η στέγαση.
Ν.2918/2001 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 182 «Για την απαγόρευση των χειρότερων
μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» σχετικά με την
κατάργηση της παιδικής εργασίας
Ν.3304/2005 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου
προσανατολισμού στην απασχόληση και την εργασία
ΠΔ 148/2009 περί Περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση των ζημιών στο
περιβάλλον (εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ) και την αναγνώριση περιβαλλοντικής ευθύνης
μέσω της καθιέρωσης της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει»
Ν.3850/2010 που αποτελεί Κώδικα Νόμων για την προστασία της υγείας και την ασφάλεια των
εργαζομένων
Ν.3855/2010 σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις όπου περιγράφονται οι αρχικές διοικητικές
δράσεις για την ανάπτυξη εθνικής πολιτικής και οδικού χάρτη για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
Ν.3896/2010 σχετικά με τις ίσες ευκαιρίες και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία
και στην απασχόληση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Ν.4019/2011 περί Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας που αφορά τη
δημιουργία επιχειρήσεων που προωθούν την κοινωνική και οικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων
κοινωνικών κατηγοριών, την καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού
αποκλεισμού. Καθιερώνεται επίσης η έννοια των Κοινωνικά Υπεύθυνων Δημοσίων Συμβάσεων που
ενσωματώνουν κοινωνικές διαστάσεις στα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης
Ν.4074/2012 Κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Ν.4093/2012 μέσω του οποίου καθορίζεται νομοθετικά ο κατώτατος μισθός και τίθεται σε πιλοτική
εφαρμογή πρόγραμμα σχετικά με την εξασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Υπουργική Απόφαση 135/2014 περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων μέσω
της οποίας επιχειρείται να αναγνωριστεί η εθελοντική ανάληψη περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών ΕΚΕ
από τους φορείς ιδιωτικών και δημόσιων έργων και δραστηριοτήτων και να ληφθούν υπόψη τα
αποτελέσματα των πρωτοβουλιών αυτών κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και
κατά την έγκριση όρων για την αντιμετώπισή τους.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Η
ΕΜΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΕ
Α/Α
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πολιτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων, όπως το τέλος του κύκλου ζωής
(end-of-life) για αυτοκίνητα και σκάφη, μεταχειρισμένα ελαστικά αυτοκινήτων,
χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, η απόρριψη του ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των υλικών κατασκευών, κατεδάφισης και εκσκαφών και των
βιομηχανικών ελαίων.
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενσωμάτωση των Ρομά από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης το 2011, στην προσπάθεια εξάλειψης των διακρίσεων λόγω φύλου,
φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή άλλων πεποιθήσεων
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που καταρτίστηκε από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης το 2014 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πράσινος Τουρισμός (ΕΣΠΑ): πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων για τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, προκειμένου να αναπτύξουν φιλικές προς το
περιβάλλον διαδικασίες και υποδομές.
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα (ΕΣΠΑ): πρόγραμμα παροχής οικονομικών κινήτρων
προς νέες ΜμΕ που αναπτύσσουν και εκμεταλλεύονται εμπορικά ιδιαίτερα καινοτόμες ιδέες.
Πράσινη Επιχείρηση (ΕΣΠΑ): πρόγραμμα κατά το οποίο δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, προκειμένου
να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας
Κατάρτιση για έξοδο από την κρίση: Πράσινη επιχειρηματικότητα – Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη (ΕΚΕ) – Κοινωνική Οικονομία (ΕΣΠΑ): πρόγραμμα παροχής νέων γνώσεων και
δεξιοτήτων σε εργαζόμενους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ώστε να
ανταπεξέλθουν στη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Eco-Commerce (ΕΣΠΑ): πρόγραμμα ενίσχυσης των ΜμΕ ώστε να λάβουν δράσεις α)
Πράσινης Επιχειρηματικότητας, με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, β)
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, για να βοηθηθεί η τοπική κοινωνία και ιδίως όσοι έχουν
μεγαλύτερη ανάγκη.

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων
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Παράρτημα Β: «Οργανόγραμμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου
Αθηναίων»
…

Απόσπασμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων στο οποίο
αναγράφονται αναλυτικά τα τμήματα και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης
Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων.
Βάσει των Αποφάσεων με αριθμό 99128/32001 + 95172/30913 «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων, Αττικής» του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 1631/25.10.2018 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων «περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής
υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων», και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
Αριθμός Φύλλου 5713/19-12-2018, τεύχος Β’ (σελ 67124 -67125 και σελ. 67147-67154), η
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, και
αποτελούνται αναλυτικά από τα κάτωθι τμήματα, το καθένα από τα οποία έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες:
«…..- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις
προτεραιότητες της υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και
συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την
αναγκαία υποκίνηση για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει τα
έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται, σύμφωνα
και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων σε όλες
τις επιμέρους οργανικές ομάδες της Διεύθυνσης.
 Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινεί την έντυπη και
ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές
εφαρμογές του Δήμου κ.λπ., καθώς και τα οικονομικά θέματα (προϋπολογισμός,
δεσμεύσεις, αποδεσμεύσεις πιστώσεων, σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
ενδεικτικού προϋπολογισμού για την προμήθεια υλικών και την παροχή υπηρεσιών,
παρακολούθηση λογαριασμών, καθοδήγηση των υπολοίπων τμημάτων στη σύνταξη,
διαβίβαση αιτημάτων στη Διεύθυνση Προμηθειών κ.λπ.
 Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με την δραστηριότητα της Διεύθυνσης
σε συνεργασία με το αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων
Σχέσεων.
 Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Διεύθυνσης
συμπεριλαμβανομένων των χώρων των κοινωνικών δομών του Δήμου που τελούν
υπό την ευθύνη της.
 Μεριμνά για την ανάπτυξη και την λειτουργία πληροφορικών συστημάτων και τις
βάσεις δεδομένων των ωφελουμένων (casemanagement)και των κοινωνικών φορέων
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για διευκόλυνση των παραπομπών των ωφελούμενων των κοινωνικών υπηρεσιών του
Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Δήμου ή και εισηγείται τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που
οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.
Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
Υπό την εποπτεία και το συντονισμό του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης φροντίζει για
την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με τη
δράση φορέων και δομών που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων εθνικής κοινωνικής πολιτικής (π.χ. ΚΕΑ, ΤΕΒΑ, Βοήθεια στο Σπίτι,
Κέντρα Κοινότητας, κ.λπ.).
Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης
(άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών,
συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης
καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις
σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και
παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας
στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων CRM).

β. Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης
 Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης.
 Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί την δικτύωση τοπικών φορέων παροχής
κοινωνικών υπηρεσιών (δομές του Δήμου και των Νομικών προσώπων, δομές
κοινωνικής προστασίας και αντιμετώπισης της φτώχειας, δομές μη κυβερνητικών
οργανώσεων κ.λπ.) με στόχο τον συντονισμό του κοινωνικού έργου τους.
 Μεριμνά για την ανάπτυξη του Δικτύου Κοινωνικής Κατοικίας του Δήμου.
 Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα στήριξης της στέγης και της κατοικίας για
αστέγους ή άτομα και οικογένειες που απειλούνται από αστεγία.
 Συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς (χορηγούς κ.λπ.) για την
παραχώρηση και ανακαίνιση κατοικιών και διαμερισμάτων για την ένταξή τους στο
δίκτυο κοινωνικής κατοικίας του Δήμου.
 Οργανώνει, συντονίζει και παρακολουθεί τη βραχυχρόνια φιλοξενία των οικογενειών
στην κοινωνική κατοικία.
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Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για την κοινωνική
κατοικία, η οποία εγκρίνει τους δικαιούχους του δικτύου κοινωνικής κατοικίας.
Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την προώθηση της απασχόλησης και την
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ένταξη στην αγορά εργασίας μέσω του
Κέντρου Επανένταξης στην Εργασία (jobcenter).
Παρακολουθεί την εφαρμογή των δράσεων κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την
προώθηση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ) και κοινωνικών
συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) για την κοινωνική επανένταξη των
ευάλωτων ομάδων.
Παρακολουθεί και συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης με τα όργανα της
κεντρικής διοίκησης για το θεσμικό και επιχειρησιακό πλαίσιο των δράσεων
κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Συμμετέχει σε προγράμματα μελέτης και έρευνας στα πεδία της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα.
Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες ώστε να λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης
και παραπομπής προς άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και Υπηρεσίες.

β1. Γραφείο Φιλανθρωπικών Σωματείων
 Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει τους
απολογισμούς και τους προϋπολογισμούς, ελέγχει τις επιχορηγήσεις που δίδονται σε
Ν.Π.Ι.Δ. με κοινωφελείς σκοπούς.
 Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και
φιλανθρωπικών αγορών.
 Υποστηρίζει τη λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής για τα φιλανθρωπικά
σωματεία.
γ. Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων
 Σχεδιάζει, αναπτύσσει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής και πολιτικών ισότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων των ευάλωτων ομάδων.
 Παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές και νομική βοήθεια σε
συνεργασία με τους δικηγορικούς συλλόγους και ενημέρωση για θέματα που
αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, τις γυναίκες που χρήζουν ανάλογης στήριξης,
εξαρτημένα άτομα και άλλες ευάλωτες ομάδες.
 Σχεδιάζει, συντονίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων
που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τομείς
αρμοδιοτήτων στο Δήμο με στόχο την εφαρμογή της «Ευρωπαϊκής Χάρτας για την
Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση» που έχει υιοθετήσει ο Δήμος.
 Αναλαμβάνει δράσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των
γυναικών και την υποστήριξη της λειτουργίας του Δημοτικού Ξενώνα για γυναίκες
θύματα βίας.
 Αναπτύσσει συνεργασίες με τις λοιπές δομές συμβουλευτικής και φιλοξενίας για
γυναίκες που υφίστανται βία.
 Αναπτύσσει δράσεις ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των κοινωνικών
στερεοτύπων με βάση το φύλο και υποστηρίζει συμβουλευτικά γυναίκες που
υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις.
 Λαμβάνει μέτρα για την εναρμόνιση επαγγελματικών και οικογενειακών
υποχρεώσεων των ανδρών και των γυναικών και την προώθηση της συμμετοχής των
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γυναικών στην κοινωνική και πολιτική ζωή και ειδικότερα στα κέντρα λήψης των
αποφάσεων.
Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που
ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των
γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα.
Πληροφορεί και ενημερώνει τους πολίτες με στόχο την προώθηση της ισότητας των
φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και οργανώνει δράσεις ευαισθητοποίησης
στα σχολεία, τους παιδικούς σταθμούς και άλλες κοινωνικές δομές σε συνεργασία με
τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και τα Νομικά Πρόσωπα.
Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δημοτικού
Συμβουλίου παρέχοντας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις του
Δήμου στον τομέα αυτό.
Παρέχει κοινωνική, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη στα άτομα με
αναπηρίες και τις οικογένειές τους.
Συλλέγει δεδομένα και πληροφορίες ώστε να λειτουργεί ως Κέντρο Πληροφόρησης
και παραπομπής προς άλλα αρμόδια όργανα, φορείς και Υπηρεσίες.
Υλοποιεί προγράμματα πολιτιστικού και ενημερωτικού χαρακτήρα που αφορούν τα
άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με άλλους φορείς ή Υπηρεσίες του Δήμου.
Οργανώνει ή συμμετέχει σε ημερίδες και συνέδρια (με θέματα την Αναπηρία Προσβασιμότητα-Ευαισθητοποίηση κ.λπ.), υλοποιεί Μαθητείες - Πρακτική Άσκηση
(μαθητές των Κέντρων Κατάρτισης ΑΜΕΑ).
Συνεργάζεται με φορείς που υλοποιούν Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα για
ΑΜΕΑ.
Εισηγείται προς τους φορείς για την πρόσβαση των ατόμων στους χώρους εργασίας,
εκπαίδευσης και πολιτισμού.
Προωθεί την ισότητα των ευκαιριών και ενισχύει τις πρωτοβουλίες συλλογικών
φορέων για άτομα με αναπηρίες.
Συμμετέχει σε επιτροπές και δίκτυα συνεργασιών που αφορούν θέματα που
αντιμετωπίζουν τα εξαρτημένα άτομα (υγεία, αστεγία, κ.α.)
Διοργανώνει δράσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της τοπικής
κοινωνίας σε θέματα εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς
Συνεργασίας και Δημ. Σχέσεων.
Υποστηρίζει τις εργασίες της Επιτροπής Υγείας και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου παρέχοντας πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με τις
δράσεις του Δήμου στον τομέα αυτό.
Συνεργάζεται με τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Υγεία», τους φορείς του δημοσίου τομέα και τις μη
κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της απεξάρτησης.

δ. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 Διενεργεί κοινωνικές έρευνες με στόχο την αναγνώριση των δικαιούχων: επιδόματος
στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος απροστάτευτων τέκνων, πιστοποιητικών
οικονομικής αδυναμίας κ.λπ. (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ασφάλισης).
 Εισηγείται την ένταξη των οικογενειών στο δίκτυο κοινωνικής κατοικίας και στη
συνέχεια παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής εργασίας στους επωφελούμενους όπως
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κοινωνική έρευνα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση και συμβουλευτική με
στόχο την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξή τους (σε συνεργασία με το τμήμα
Κοινωνικής Ένταξης).
Παρέχει κοινωνική εργασία στα μέλη των Λεσχών Φιλίας (κοινωνική έρευνα, λήψη
κοινωνικού ιστορικού, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλευτική,
παραπομπές κ.λπ.) με στόχο την καλύτερη ένταξη στις δραστηριότητες των Λεσχών
Φιλίας (σε συνεργασία με το Τμήμα Τρίτης Ηλικίας).
Διεξάγει κοινωνικές έρευνες ενηλίκων κατόπιν εισαγγελικών εντολών και μετά από
παραπομπή της Περιφέρειας Αττικής για ανθυγιεινές εστίες.
Λειτουργεί την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων ν. 3961/ 2011 και κοινής υπουργικής
απόφασης 49540/4-5-2011 (ΦΕΚ 877 Β΄) η οποία είναι αρμόδια για την
πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων, όταν
λαμβάνεται εισαγγελική εντολή για την διεξαγωγή σχετικής έρευνας.
Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και κοινωνικές ομάδες στις
Δημοτικές Κοινότητες κατόπιν αιτήματός τους.
Παρέχει πληροφόρηση, συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε
συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας
Υγείας.
Διεξάγει κοινοτική κοινωνική εργασία και συνεργάζεται με τοπικούς φορείς,
συλλόγους, σωματεία, κ.λπ. με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δικτύων και
συνεργειών.
Συνεργάζεται με τα τμήματα της Διεύθυνσης για την εξειδίκευση αναγκών σε
εθελοντική εργασία, σε συνεργασία με το τμήμα Καινοτομίας, και Ανθεκτικότητας
της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού-Προγραμματισμού, Τεκμηρίωσης και
Καινοτομίας.
Οργανώνει την προσέλκυση των εθελοντών σε συγκεκριμένες ειδικότητες σε
συνεργασία με το ενδιαφερόμενο τμήμα της Διεύθυνσης για την κάλυψη των
εκάστοτε αναγκών.
Υποδέχεται και αξιολογεί την εμπειρία και τις δεξιοτήτων των υποψήφιων εθελοντών
και προτείνει την τοποθέτησή τους στα αντίστοιχα τμήματα.
Παρακολουθεί και αξιολογεί την παροχή εθελοντικού έργου.
Συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία για τον εθελοντισμό του Δήμου που
διαχειρίζεται κεντρικά την προσφορά εθελοντών.
Παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους πολίτες για ότι άπτεται των
αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που
υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κ.Ε.Α., το Τ.Ε.Β.Α.,
Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα
Διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α.
Εποπτεύει και συντονίζει τα Κέντρα Κοινότητας με αρμοδιότητες που περιγράφονται
στην κοινή υπουργική απόφαση Δ/23/οικ.14435-1135/29-3-2016 (ΦΕΚ 854/ 30-32016 τ.Β’) πλην των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών.

ε. Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ασφάλισης
 Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής κοινωνικής
προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας καθώς και των
οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.
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Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας και αναπηρίας για κάθε νόμιμη χρήση.
Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.
Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
Εποπτεύει το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.), έχοντας ειδικότερα τη
διαχείριση του προσωπικού (χρηστών), τη σύνδεση με το αρμόδιο Υπουργείο, τη
διατήρηση του Αρχείου των δικαιολογητικών των ωφελούμενων και την τήρηση
στατιστικών στοιχείων.
Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας από τους
ωφελούμενους. Υποστηρίζει την λειτουργία της διαπαραταξιακής Ειδικής Επιτροπής
του Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα επιδοματικής πολιτικής και κοινωνικής
ασφάλισης.
Δέχεται ενστάσεις σε περίπτωση μη αποδοχής από τον ενδιαφερόμενο της επιβολής
συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη.
Ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο γραπτώς για τη θετική ή αρνητική έκβαση της
ένστασης.
Καταχωρεί δια των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και στο
ηλεκτρονικό μητρώο τον αριθμό της απόφασης, το διάστημα ισχύος αυτής και την
κατηγορία δικαιούχου. Αναρτά σχετικές ανακοινώσεις με τις κατηγορίες των
δικαιούχων, το σύνολο των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παρέχει έντυπη και
προφορική ενημέρωση.
Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ο.Π.Ε.Κ.Α.,
Ε.Φ.Κ.Α. κ.α. δημότες.
Εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τους
ασφαλισμένους αυτούς.

στ. Τμήμα Υποστήριξης και Κοινωνικής ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
 Παρέχει γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
του Δήμου και συνεργάζεται με αυτό σε όλους τους παρακάτω τομείς αρμοδιότητας.
 Συντάσσει πρακτικά των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και
τα προωθεί στα αρμόδια προς ενέργειες όργανα.
 Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετέχει σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 Εποπτεύει την διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την κατάσταση των ευπαθών
ομάδων του πληθυσμού, των επαναπατριζόμενων των προσφύγων και των
μεταναστών ώστε να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας που
τους αφορούν.
 Φροντίζει για τη μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής
προγραμμάτων ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
 Σχεδιάζει, εισηγείται και εφαρμόζει προγράμματα και δράσεις για την ένταξη
υπηκόων τρίτων χωρών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική, οικονομική και
πολιτιστική ζωή της πόλης.
 Παρέχει ενημέρωση και συμβουλές σε μετανάστες και πρόσφυγες βοηθώντας την
όσο το δυνατόν ομαλότερη ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
 Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για
την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Υποστηρίζει και υλοποιεί
διαπολιτισμικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προγράμματα σε συνεργασία με
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μεταναστευτικούς συλλόγους και τοπικούς φορείς που υλοποιούν δράσεις ένταξης
μεταναστών.
Συνεργάζεται με εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την ανταλλαγή εμπειριών
και βέλτιστων πρακτικών ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών.
Αποτελεί σημείο επαφής και συντονισμού των υπηρεσιών και φορέων του Δήμου που
εμπλέκονται στην υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης για
μετανάστες και πρόσφυγες.
Παρέχει πληροφόρηση και υποστήριξη στους πολίτες για ότι άπτεται των
αρμοδιοτήτων του σχετικά με τα προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης που
υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως το Κ.Ε.Α., το Τ.Ε.Β.Α.,
Βοήθεια στο Σπίτι, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα
Διημέρευσης - Ημερήσιας φροντίδας για άτομα με αναπηρία, τα προγράμματα της
Γενικής Γραμματείας Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς κ.α.
Εποπτεύει και συντονίζει τα Παραρτήματα των Κέντρων Κοινότητας του Δήμου
Αθηναίων για τους Μετανάστες και τους Πρόσφυγες (ΚΕΜ).
Αναπτύσσει συνεργασίες και μηχανισμούς συντονισμού με τους φορείς της κοινωνίας
των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της υποδοχής, υποστήριξης και
κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες
άσυλο).

ζ. Τμήμα Υποδοχής και Υποστήριξης Αστέγων
 Εκπονεί μελέτες και υλοποιεί προγράμματα καταγραφής και στήριξης των αστέγων.
 Υποστηρίζει διοικητικά την ένταξη των αστέγων στο πρόγραμμα στέγασης στους
ξενώνες του Δήμου σύμφωνα με τον κανονισμό του προγράμματος στέγασης.
 Μεριμνά για την οικονομική ενίσχυση και στήριξη των φιλοξενούμενων στους
ξενώνες για να αποκτήσουν οι δικαιούχοι συντάξεις, επιδόματα κ.λπ. σύμφωνα με τον
κανονισμό.
 Μεριμνά για την ένταξη των φιλοξενούμενων σε διάφορα εκπαιδευτικά ή άλλα
προγράμματα, με στόχο την κοινωνική τους επανένταξη.
 Απευθύνει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αιτήματα για εξεύρεση
χρηματοδοτούμενων ή άλλων προγραμμάτων, με στόχο την κοινωνική στήριξη
διαφόρων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ανάλογα με τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
 Καταρτίζει τον κατάλογο των δικαιούχων του προγράμματος σίτισης και του
προγράμματος ενίσχυσης δικαιούχων σε τρόφιμα, τα οποία προέρχονται είτε από το
Δήμο είτε από άλλους χορηγούς.
 Μεριμνά για την ένταξη δικαιούχων στο πρόγραμμα στήριξης μέσα από το θεσμό του
«Κοινωνικού Παντοπωλείου», του «Κοινωνικού Φαρμακείου» και της «Αθηναϊκής
Αγοράς». Συντάσσει τις τεχνικές προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας των
αστέγων ως η αρμόδια μονάδα του Δήμου που έχει την εξειδικευμένη εμπειρία και
γνώση στις μεθόδους αντιμετώπισης του προβλήματος των αστέγων.
 Μεριμνά για την ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη των φιλοξενουμένων στους
ξενώνες, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, αλλά και με την
προώθησή τους σε άλλες δομές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον κανονισμό.
 Συντονίζει τις δράσεις για την αντιμετώπιση των έκτακτων καιρικών φαινομένων στο
Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, τους κρατικούς
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και εθελοντικούς φορείς (λειτουργία θερμαινόμενων χώρων, παροχή κοινωνικής
εργασίας κ.λπ.).
Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σίτισης και της
διάθεσης κάθε είδους χορηγίας σε δικαιούχους ενίσχυσης.

η. Τμήμα Τρίτης Ηλικίας
 Εφαρμόζει πολιτικές ή συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη της
τρίτης ηλικίας.
 Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του
Δήμου για την Τρίτη ηλικία (Λέσχες Φιλίας, Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», κ.λπ.).
 Εντοπίζει θέματα προς διερεύνηση σχετικά με τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας στο
Δήμο.
 Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον κοινωνικό ρόλο
της τρίτης ηλικίας.
 Αναπτύσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και
παροχής υπηρεσιών στα μέλη των Λεσχών Φιλίας.
 Εισηγείται και συντονίζει τη δημιουργία νέων Λεσχών Φιλίας.
 Εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας των
Λεσχών Φιλίας.
 Μεριμνά για τη συγκρότηση των Συμβουλίων των Λεσχών, εποπτεύει την διαδικασία
εκλογών των εκπροσώπων τους και τη λειτουργία των Συμβουλίων, ευαισθητοποιεί
τα μέλη σε θέματα ανάληψης πρωτοβουλιών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
 Εξασφαλίζει τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Λεσχών Φιλίας και του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς και τις υπηρεσίες καθαριότητας στις
Λέσχες Φιλίας.
 Είναι αρμόδιο για τις μετακινήσεις και τις άδειες του προσωπικού των Λεσχών
Φιλίας και του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
 Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου για την ανεύρεση νέων χώρων
εγκατάστασης των Λεσχών Φιλίας.
 Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του δήμου για την ομαλή λειτουργία των Λεσχών
Φιλίας (επισκευές, συντηρήσεις, προμήθειες κ.α.) και του προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» (προμήθειες, συντήρηση εξοπλισμού κ.α.).
 Υλοποιεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», με βάση το σχετικό θεσμικό πλαίσιο,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, σε
μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες, με
προτεραιότητα αυτούς που διαβιούν μόνοι τους και έχουν χαμηλό εισόδημα.
 Το προσωπικό του Προγράμματος συγκροτείται σε ομάδες με εισήγηση του τμήματος
και απόφαση της Διεύθυνσης, με βάση τις προδιαγραφές του ισχύοντος θεσμικού
πλαισίου και κατανέμεται ανά Δημοτική Κοινότητα.
 Συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Δημοτικών Ιατρείων και
Δημόσιας Υγείας για θέματα που αφορούν την υγεία των ωφελουμένων.
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ο/η προϊστάμενος/νη της Διεύθυνσης έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική
λειτουργία των τμημάτων της και ιδίως για την οργάνωση, το συντονισμό, την
παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ενεργειών και της δράσης τους. Καθορίζει τις
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προτεραιότητες της υπηρεσίας ανά περίοδο, σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης και
συνεργάζεται σε τακτική βάση με τους υφισταμένους του, παρέχοντας κατευθύνσεις και την
αναγκαία υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου των οργανωτικών μονάδων. Υπογράφει
τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης όπου προΐσταται,
σύμφωνα και με το σύστημα δικαιοδοσιών υπογραφής εγγράφων που εφαρμόζει ο Δήμος.
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης (διακινεί την
έντυπη/ηλεκτρονική αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, αξιοποιεί τις
ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κτλ.) καθώς και τα οικονομικά (προϋπολογισμός,
εισηγήσεις
σε
Οικονομική
Επιτροπή
και
Δημοτικό
Συμβούλιο,
δεσμεύσεις/αποδεσμεύσεις πιστώσεων, τεχνικές προδιαγραφές και ενδεικτικοί
προϋπολογισμοί για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, παρακολούθηση των
λογαριασμών κ.λπ.).
 Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των χώρων της Διεύθυνσης
συμπεριλαμβανομένων των χώρων των κοινωνικών δομών του Δήμου που τελούν
υπό την ευθύνη της.
 Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού της Διεύθυνσης (παρουσιολόγιο,
άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 Μεριμνά για την ανάπτυξη και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων των
ωφελουμένων των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου.
 Οργανώνει προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού της Διεύθυνσης σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου
Δυναμικού του Δήμου ή και εισηγείται τη συμμετοχή σε ανάλογα προγράμματα που
οργανώνουν δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης.
 Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την υλοποίηση του Επιχειρησιακού
Σχεδίου του Δήμου σε ότι αφορά τη Διεύθυνση.
 Συντονίζει τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής
πολιτικής που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 Διαχειρίζεται και παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων της Διεύθυνσης σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 Προγραμματίζει την μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της
Διεύθυνσης, καθώς και την εργασία Κυριακών, αργιών και νυκτερινών ωρών,
συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης
καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και
Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις
σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και
παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας
στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων CRM).
 Μεριμνά για την αποδοχή δωρεών, την σύναψη μνημονίων συνεργασίας, την σύναψη
προγραμματικών συμβάσεων, τον συντονισμό των διαδικασιών και των επιτροπών
παραλαβής, καθώς και την εξεύρεση και εμπλουτισμό πόρων.
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β. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 1ης και 2ης Δημοτικής κοινότητας
 Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες
υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών/Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες
στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών.
 Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και
αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς
πρόληψης.
 Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής
στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη,
υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από
κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών.
 Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της
Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
 Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του τμήματος (διακινεί την έντυπη/ηλεκτρονική
αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο,
αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τ.λ.)
 Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων,
την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών
Ιατρείων.
 Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για
την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την
πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν
εθνικοί, περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
 Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα
(σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.). Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως
Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α.
 Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές
γνωματεύσεις.
 Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου. Παρέχει υπηρεσίες
πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.

78

γ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 3ης και 4ης Δημοτικής κοινότητας
 Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες
υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών /Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες
στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών.
 Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και
αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς
πρόληψης.
 Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής
στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη,
υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από
κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών.
 Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της
Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
 Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των πολυδύναμων Δημοτικών
Ιατρείων.
 Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του τμήματος (διακινεί την έντυπη/ηλεκτρονική
αλληλογραφίας, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό απουσιολόγιο,
αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κτλ.)
 Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων,
την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών
Ιατρείων.
 Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για
την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την
πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν
εθνικοί, περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας
κ.α.).
 Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς
φορείς, συλλόγους κ.α.
 Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές
γνωματεύσεις.
 Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
 Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.
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δ. Τμήμα Δημοτικών Ιατρειών 5ης, 6ης και 7ης Δημοτικής κοινότητας
 Προωθεί την ολοκληρωμένη υποστήριξη της υγείας, παρέχοντας συνδυασμένες
υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικών/Κοινωνικών Υπηρεσιών προσαρμοσμένες
στις ιδιαίτερες προσωπικές ανάγκες των πολιτών.
 Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας δημόσιας υγείας, προαγωγής και
αγωγής της υγείας καθώς και πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς
πρόληψης.
 Οι Συμβουλευτικές /Κοινωνικές Υπηρεσίες αφορούν στην παροχή ψυχοκοινωνικής
στήριξης από Συμβούλους Υποδοχής και Εξυπηρέτησης, νομική υποστήριξη,
υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και υπηρεσίες συμβουλευτικής στην
κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και δράσεις σε επίπεδο κοινότητας από
κοινωνικούς επιστήμονες που εξειδικεύονται στην παροχή εξατομικευμένων
υπηρεσιών.
 Διασυνδέει τις υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων με τις άλλες υπηρεσίες της
Διεύθυνσης με στόχο την παραπομπή και καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων.
 Μεριμνά για την οργάνωση και την καλή λειτουργία των Δημοτικών Ιατρείων.
 Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του τμήματος (διακινεί την έντυπη/ηλεκτρονική
αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο,
αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τλ.)
 Έχει την ευθύνη για τη μελέτη, την τήρηση και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων,
την χωροταξική κατανομή και την εύρυθμη λειτουργικότητα των Δημοτικών
Ιατρείων.
 Υλοποιεί προγράμματα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για
την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την
πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν
εθνικοί, περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Σχεδιάζει και υλοποιεί
προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας
κ.α.).
 Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., επιστημονικούς
φορείς, συλλόγους κ.α.
 Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα Οργάνωσης Σχεδιασμού και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την προμήθεια πάσης φύσεως
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού.
 Συντονίζει το προσωπικό των Δημοτικών Ιατρείων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία
του, την άρτια εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 Πραγματοποιεί συνταγογραφήσεις φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων σε
ασφαλισμένους και ανασφάλιστους δικαιούχους και εκδίδει τις σχετικές
γνωματεύσεις. Διενεργεί βασικές εργαστηριακές εξετάσεις προληπτικού ελέγχου.
 Παρέχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας οδοντιατρικής και ορθοδοντικής φροντίδας.
Διενεργεί εμβολιασμούς και φυματινοαντιδράσεις σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών Παιδιών και Ενηλίκων.
 Συνεργάζεται με φορείς για την παροχή ειδικών προγραμμάτων για παιδιά και
περιγεννητική υγεία πριν και μετά τον τοκετό.
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ε. Τμήμα προληπτικής ιατρικής, προαγωγής υγείας και δημόσιας υγείας
 Παρέχει υπηρεσίες προαγωγής και αγωγής της υγείας, δημόσιας υγείας καθώς και
πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης.
 Πληροφορεί το κοινό και τους φορείς σχετικά με τη δραστηριότητα της Διεύθυνσης
σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων.
 Υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του προϊσταμένου της Διεύθυνσης φροντίζει
για την εναρμόνιση της λειτουργίας του συνόλου των υπηρεσιακών μονάδων με την
δράση φορέων και δομών που εξελίσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων
κοινωνικής πολιτικής (π.χ. εμβολιασμοί, προετοιμασία δομών για αντιμετώπιση
επιδημιών, μαντού συγκεκριμένου πληθυσμού κ.τλ.).
 Επιβλέπει και συντονίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων των
Δημοτικών Ιατρείων και των δράσεων πρόληψης και προαγωγής υγείας.
 Έχει την ευθύνη για τη μελέτη των συνθηκών υγείας του πληθυσμού του δήμου
Αθηναίων και τον σχεδιασμό δράσεων προληπτικής ιατρικής.
 Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα
Διεθνούς Συνεργασίας και Δημόσιων Σχέσεων για την εφαρμογή προγραμμάτωνμέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα για την
πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας και την εφαρμογή
προγραμμάτων εμβολιασμών μέσω του δικτύου υγιών πόλεων.
 Εισηγείται και αναλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την
πρόληψη και προαγωγή της δημόσιας υγείας που εκπονούν και χρηματοδοτούν
εθνικοί περιφερειακοί και ευρωπαϊκοί οργανισμοί για όλα τα Τμήματα της
Διεύθυνσης.
 Επίσης σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας στην
κοινότητα (σχολεία - λέσχες φιλίας κ.α.).
 Υλοποιεί δράσεις σε συνεργασία με φορείς, όπως Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι., Μ.Κ.Ο.,
επιστημονικούς φορείς, συλλόγους κ.α. σε συνεργασία με τα Δημοτικά ιατρεία.
 Μεριμνά και ελέγχει τα μέτρα υγιεινής των χώρων και την διαχείριση μολυσματικού
υλικού όλης της Διεύθυνσης. Προγραμματίζει και συνεργάζεται με το Τμήμα
Οργάνωσης Σχεδιασμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης για την
προμήθεια πάσης φύσεως ιατροφαρμακευτικού και λοιπού εξοπλισμού.
 Συντονίζει το προσωπικό με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του τμήματος, την άρτια
εξυπηρέτηση των ωφελουμένων των παρεχόμενων υπηρεσιών με την
εμπιστευτικότητα και το απόρρητο που απαιτείται από τις σχετικές διατάξεις.
 Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα του τμήματος (διακινεί την έντυπη/ηλεκτρονική
αλληλογραφία, τηρεί τα σχετικά αρχεία, τηρεί το ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο,
αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Δήμου κ.τλ.).»
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