
F A C T S
Ε υ ρ ω π α ϊ κ ó ς  Ο ρ γ α ν ι σ μ ó ς  γ ι α  τ η ν  Α σ φ ά λ ε ι α  κ α ι  τ η ν  Υ γ ε ί α  σ τ η ν  Ε ρ γ α σ ί α

EL

h t t p : / / a g e n c y . o s h a . e u . i n t

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), ως πηγή έμπνευσης και σημαντική 
από στρατηγικής απόψεως εξέλιξη, καθίσταται ολοένα και 
σημαντικότερη προτεραιότητα για εταιρείες κάθε μεγέθους και τύπου. 
Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) είναι ουσιαστική συνιστώσα 
της ΕΚΕ, και το γεγονός αυτό προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες και 
προκλήσεις στα διευθυντικά στελέχη και στους ειδικούς της ΕΑΥ.

Στο παρόν τεχνικό δελτίο ορίζεται η έννοια της ΕΚΕ, η σχέση της με 
την ΕΑΥ και επιπλέον δίδονται οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την επιτυχή ενσωμάτωση αυτών των στοιχείων.

Τι είναι η ΕΚΕ;

«Η ΕΚΕ είναι εκ μέρους των εταιρειών η ενσωμάτωση κοινωνικών 
και περιβαλλοντικών προβληματισμών στις επιχειρηματικές τους 
δραστηριότητες και στις επαφές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε 
εθελουσία βάση (1).»

Η έννοια της κοινωνικής ευθύνης υπερβαίνει την εκπλήρωση των 
νομικών απαιτήσεων, επενδύοντας περισσότερο στο ανθρώπινο 
κεφάλαιο, στο περιβάλλον και τις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 
Πρόκειται για ένα εθελοντικό εργαλείο, το οποίο πρέπει ωστόσο να 
χρησιμοποιείται με αξιόπιστο τρόπο, ούτως ώστε να ενισχύει την 
εμπιστοσύνη μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Γιατί είναι σημαντική η ΕΚΕ;

✓  Οι πελάτες επηρεάζονται από τη φήμη της εταιρείας στον 
κοινωνικό και στον περιβαλλοντικό τομέα.

✓  Η αγορά της απασχόλησης είναι ανταγωνιστική και οι αξιόλογοι 
νεοπροσληφθέντες υπάλληλοι επιθυμούν να εργαστούν και να 
παραμείνουν σε εταιρείες που μεριμνούν γι’ αυτά τα ζητήματα.

✓  Οι κοινωνικές επιδόσεις επηρεάζουν όλο και περισσότερο τις 
αποφάσεις των επενδυτών, καθώς η αγορά που αφορά κοινωνική 
συνείδηση αυξάνεται με ολοένα ταχύτερους ρυθμούς.

✓  Η ΕΚΕ καθιστά δυνατή τη στρατηγική διαχείριση των 
εσωτερικών και των εξωτερικών κινδύνων, στον κοινωνικό και 
στον περιβαλλοντικό τομέα.

✓  Οι υφιστάμενες δράσεις κοινωνικής ευθύνης καθίστανται 
ολοένα και πιο ορατές και διαδίδονται αποτελεσματικότερα.

✓  Η κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη στοχεύει στη μείωση 
των λειτουργικών δαπανών.

Με ποιον τρόπο εντάσσεται η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ΕΚΕ;

Η ΕΚΕ είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία, η οποία καλείται να θέσει 
στόχους και δράσεις που υπερβαίνουν σαφώς τα ελάχιστα επίπεδα 
προστασίας των εργαζομένων, τα οποία ορίζονται από την εθνική 

και την κοινοτική νομοθεσία. Οι εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν 
υπεύθυνες από κοινωνικής απόψεως πρωτοβουλίες, αφού αυτό 
εξυπηρετεί το μακροπρόθεσμο συμφέρον τους.

Επικεντρωμένη στα ενδιαφερόμενα για τις επιχειρήσεις μέρη, η ΕΚΕ 
λαμβάνει υπόψη τόσο τις εσωτερικές ανάγκες των εργαζομένων όσο 
και τις εξωτερικές ανάγκες της κοινωνίας. Από την άποψη της ΕΑΥ, αυτό 
σημαίνει μέριμνα για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
πέραν των νομικών απαιτήσεων, καθώς και θεώρηση εξωτερικών 
παραγόντων, όπως είναι η αξιοποίηση της ΕΑΥ, ως κριτήριο για την 
επιλογή των υπεργολάβων ή στον τομέα του μάρκετινγκ.

Η ΕΚΕ ενδέχεται να συμβάλλει στην προσέγγιση της ΕΑΥ με άλλα 
σημαντικά θέματα, όπως:

✓  ανθρώπινοι πόροι·
✓  ισορροπία επαγγελματικού–ιδιωτικού βίου·
✓  άλλα θεμελιώδη δικαιώματα σχετικά με την εργασία·
✓  περιβαλλοντικά θέματα·
✓  δημόσια ασφάλεια και υγεία (περιλαμβανομένης της ασφάλειας 

προϊόντων)·
✓  αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.

Η ΕΚΕ προσφέρει στις επιχειρήσεις την ευκαιρία να ενισχύσουν τη 
δέσμευσή τους στον τομέα της ΕΑΥ. Αυτό σημαίνει ωστόσο τη 
χάραξη μιας πορείας που βασίζεται στα υπάρχοντα επιτεύγματα 
στον τομέα της ΕΑΥ και αποφεύγει παγίδες που ενδέχεται να 
συνοδεύουν την προσθήκη μιας ακόμη προτεραιότητας στον 
τομέα της διαχείρισης.
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Άνθρωποι — Πλανήτης — Κέρδος. Με την αυξανόμενη 
παγκοσμιοποίηση, μεγαλύτερη περιβαλλοντική και κοινωνική 
ευαισθητοποίηση, καθώς και την αποτελεσματικότερη επικοινωνία, 
δόθηκε νέα ώθηση στην έννοια της ευθύνης των εταιρειών πέραν 
της αμιγώς νομικής ή συσχετιζόμενης με το κέρδος πτυχής. Οι 
επιχειρήσεις πρέπει να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση όσον αφορά 
«ανθρώπους, πλανήτη και κέρδος».

(1)  Πράσινο Βιβλίο (2001): «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη».

∆έκα συμβουλές για ενσωμάτωση της ΕΑΥ και της ΕΚΕ

1. Βασιστείτε στις υφιστάμενες δραστηριότητες

Οι εταιρείες που ξεκινούν την υλοποίηση μιας στρατηγικής 
ΕΚΕ πρέπει να θεωρήσουν τις επιδόσεις τους στους τομείς 
ασφάλειας και υγείας ως ουσιαστικό και θετικό ακρογωνιαίο 
λίθο της ΕΚΕ. Συνεπώς, εξετάστε τις υπάρχουσες δράσεις και 
πρωτοβουλίες (όπως εταιρικές αξίες/αξία εμπορικής 
ταυτότητας) και αξιοποιήστε τες ως βάση για τη σύλληψη 
νέων και καινοτόμων ιδεών. Σκεφθείτε να συσχετίσετε την 
ΕΑΥ με διάφορους τομείς, όπως το προσωπικό, το μάρκετινγκ 
κλπ. Εξετάστε το ενδεχόμενο να καταστήσετε πιο 
προσβάσιμη την εσωτερική επικοινωνία, που αφορά, για 
παράδειγμα, τις επιδόσεις στον τομέα ΕΑΥ, σε ένα ευρύτερο 
κοινό (βλέπε συμβουλή 10 σχετικά με την ενημέρωση).

Κέρδος

ΠλανήτηςΕΑΥ

Άλλα κοινωνικά 
θέματα
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Πού μπορεί κανείς να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες;

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και ασφάλεια και υγεία στην εργα-
σία — Έκθεση 2004 του οργανισμού

Εταιρική κοινωνική ευθύνη και υγεία στην εργασία — Φόρουμ 2001 
του οργανισμού 

Ιστοθέση του oργανισμού σχετικά με την ΕΚΕ: 
http://europe.osha.eu.int/topics/csr/ 

Ιστοθέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ΕΚΕ: http://
europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/csr/csr_index.htm 

2. ∆ιδαχθείτε από τους άλλους

Οι δραστηριότητες ΕΚΕ έχουν ευρέως υιοθετηθεί από εταιρείες 
κάθε τύπου και μεγέθους και πολλές πληροφορίες διατίθενται 
συνήθως δωρεάν μέσω του ∆ιαδικτύου ή σε δημοσιευθείσες 
εκθέσεις. Επικοινωνήστε απευθείας με μια εταιρεία, εάν θέλετε 
να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, για παράδειγμα σχετικά 
με την υλοποίηση ή με πιθανές δυσκολίες. Οι υπάλληλοι της 
εταιρείας θα χαρούν πιθανόν να σας βοηθήσουν! Τα δίκτυα 
υγείας και ασφάλειας είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών, όπως 
είναι επίσης οι επαγγελματικοί ή κλαδικοί φορείς, οι οργανώσεις 
εργοδοτών, τα συνδικάτα, οι ΜΚΟ και οι ομάδες των τοπικών 
κοινοτήτων. Σκεφθείτε αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε ένα 
από τα πολυάριθμα προγράμματα ευαισθητοποίησης, τα οποία 
υφίστανται σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο.

3. Καθορίστε στρατηγικούς στόχους

Θεωρείται ότι η ΕΚΕ παρέχει ένα νέο πλαίσιο, το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για μια πιο στρατηγική τοποθέτηση των θεμάτων 
ασφάλειας και υγείας στο εσωτερικό ενός οργανισμού. Οι 
μακροπρόθεσμοι στόχοι της ΕΑΥ μπορούν να συνδεθούν με άλλους 
στρατηγικούς κοινωνικούς στόχους και με περιβαλλοντικούς 
στόχους ή με τη βιώσιμη ανάπτυξη, κατά τρόπο που να αποτρέπει 
την επικάλυψη των προσπαθειών ή την ακαταλληλότητα των 
δράσεων. Υπάρχει προφανής συσχετισμός με θέματα ψυχικής 
υγείας καθώς και με τη στενή σχέση αυτών με τη σύγχρονη 
διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων και την ικανοποίηση των 
εργαζομένων. Μην ξεχάσετε να ανακοινώσετε τους στόχους σας 
στα ενδιαφερόμενα μέρη, ειδικότερα στους εργαζομένους, και να 
εντάξετε τους τελευταίους στη διαδικασία σχεδιασμού.

4. Εντοπίστε και εμπλέξτε τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

Το να ακούτε με προσοχή τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι θεμελιώδες 
στοιχείο για την ΕΚΕ. Συνεπώς, προσπαθήστε να εντοπίσετε τα 
σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως είναι οι εργαζόμενοι, οι 
πελάτες, οι μέτοχοι, η κυβέρνηση, οι ΜΚΟ, οι καταναλωτές ή η 
κοινωνία. Οι επαγγελματίες του τομέα της ασφάλειας και υγείας 
οφείλουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, εφόσον γνωρίζουν 
καλύτερα από τους υπολοίπους πόσο σημαντικούς παράγοντες 
συνιστούν η εμπιστοσύνη των εργαζομένων και η συμμετοχή τους σε 
στρατηγικές πρωτοβουλίες. Ορισμένες εταιρείες εντάσσουν ήδη τις 
τοπικές τους κοινότητες σε θέματα υγείας, και ειδικότερα σε θέματα 
που σχετίζονται με την ασφάλεια. Το γεγονός αυτό προσφέρει επίσης 
την ευκαιρία του συνδυασμού και της οικοδόμησης εμπειριών.

5. Εξισορροπώντας ανθρώπους, πλανήτη και κέρδος

Η ΕΚΕ συνεπάγεται την ένταξη κοινωνικών (άνθρωποι), 
περιβαλλοντικών (πλανήτης) και οικονομικών (κέρδος) παραγόντων 
στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και στην επικοινωνία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, 
ως παράγοντες για την ευημερία των εργαζομένων, συνιστούν 
φυσικό τμήμα της πτυχής «άνθρωποι» της ΕΚΕ. Η αντίληψη των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους περί ασφαλείας είναι 
καθοριστικής σημασίας για μια επιχείρηση, και θεωρείται σημαντικό 
αυτή να γνωρίζει και να ακούει με προσοχή τα συγκεκριμένα άτομα. 
Πρόκειται για θέματα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία δεν πρέπει 
να παραλείπονται από τις πολιτικές ΕΚΕ, σε σύγκριση με θέματα 
υψίστης σπουδαιότητας που ίσως προκύψουν, όπως το εμπόριο με 
δεοντολογικά κριτήρια ή οι περιβαλλοντικές επιδόσεις.

6. Εξισορροπώντας τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πτυχές της ΕΚΕ

Η ασφάλεια και υγεία στην εργασία θεωρούνται ενίοτε αποκλειστικά 
εσωτερικό ζήτημα. Ωστόσο, οι εξωτερικές πτυχές της ασφάλειας και 

υγείας στην εργασία συνδέονται με θέματα κοινωνικής ευθύνης, 
όπως ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των κοινωνικών εταίρων 
σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Πρέπει συνεπώς να 
διασφαλισθεί ότι οι κίνδυνοι δεν μετατίθενται σε εξωτερικό επίπεδο 
μέσω της ανάθεσής τους σε άλλους οργανισμούς. Οι βασικές αξίες 
πρέπει να αναπτύσσονται ευρέως και να εφαρμόζονται με συνέπεια 
σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο.

7. Υλοποίηση: από τη θεωρία στην πράξη

Είναι εύκολο να χαθεί η αξιοπιστία, επομένως τα διευθυντικά στελέχη 
πρέπει να αποτελούν παράδειγμα και να μην κηρύττουν αξίες ή να 
αναλαμβάνουν δεσμεύσεις που δεν τηρούν ή που εφαρμόζονται 
μόνο σε εξωτερικό επίπεδο. Η ανάγκη δέσμευσης από τα ανώτατα 
διευθυντικά κλιμάκια είναι γνωστό μήνυμα για τους επαγγελματίες 
του τομέα ΕΑΥ και ισχύει εξίσου για την ΕΚΕ και την ΕΑΥ. Η ανάπτυξη 
πρωτοβουλιών στον τομέα ΕΚΕ προσφέρει την ευκαιρία να αποδοθεί 
στην ΕΑΥ μεγαλύτερη στρατηγική σπουδαιότητα.

8. Καινοτομήστε

Η ενσωμάτωση της ΕΑΥ στην εταιρική κουλτούρα θεωρείται 
σημαντική και, ως εκ τούτου, οι δράσεις στους τομείς της ασφάλειας 
και υγείας κατέχουν συχνά τη θέση τακτικών δραστηριοτήτων. Η 
ΕΚΕ δίδει την ευκαιρία για υιοθέτηση διαφορετικών, 
συμπληρωματικών πρωτοβουλιών και κατ’ αυτό τον τρόπο η ΕΑΥ 
δεν μπορεί να θεωρηθεί προβλέψιμη. Προσπαθήστε να είστε 
καινοτόμοι και μη φοβάστε να προβείτε σε δηλώσεις περί 
δεοντολογίας — οι τελευταίες έχουν ενίοτε μεγαλύτερο αντίκτυπο 
στη συμπεριφορά των ανθρώπων απ’ ό,τι τα λογικά επιχειρήματα!

9. Οργανωτική μάθηση και ανάπτυξη

Η ΕΚΕ δεν είναι «απλή υπόθεση», εφόσον χρειάζεται χρόνος για 
την ανάπτυξη αυτών των νέων αξιών και για την αλλαγή της 
εταιρικής κουλτούρας. Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνική ευθύνη 
πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
διαχείρισης των κινδύνων. Η κατάρτιση των εργαζομένων 
σχετικά με την έννοια της ΕΚΕ και τον τρόπο με τον οποίο 
μπορούν οι ίδιοι να συμμετάσχουν δεν ενισχύει μόνο ένα 
αίσθημα ιδιοκτησίας, αλλά συνεπάγεται επίσης την προώθηση 
της εταιρείας από τους εργαζομένους σε επίπεδο εξωτερικό.

10. Ενημέρωση

Η ενημέρωση και η εξωτερική επικοινωνία είναι ουσιώδη στοιχεία 
της ΕΚΕ και δεν περιορίζονται πλέον στις μεγαλύτερες πολυεθνικές 
ή σε εκείνες που δραστηριοποιούνται σε αμφιλεγόμενους τομείς. 
Η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να αποτραπούν 
κατηγορίες για προσθήκη μιας «οικολογικής χροιάς» και μόνο —
χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο— και αυτό σημαίνει σαφήνεια και 
εντιμότητα. Αποφύγετε την τεχνική γλώσσα, επικεντρωθείτε στο 
κοινό σας και, εάν είναι απαραίτητο, εμηνερώστε σχετικά όλους 
τους ενδιαφερόμενους.


