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Η ζεκεξηλή εθδήισζε γίλεηαη επ’ επθαηξία ηεο παξνπζίαζεο ηεο λέαο 

αληηπξνζσπεπηηθήο πνζνηηθήο έξεπλαο CSR 2010 γηα ηελ Εηαηξηθή Επζύλε 

ζηελ Ειιαδα, πνπ δηνξγάλσζε γηα 9ε ρξνληά ην Ιλζηηηνύην Επηθνηλσλίαο. 

 

Τν Ιλζηηηνύην Επηθνηλσλίαο είλαη κε θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ 

ίδξπζε ε ΕΔΕΕ θαη ηα θάησζη Παλεπηζηήκηα: Αξηζηνηέιεην, Εζληθό θαη 

Καπνδηζηξηαθό, ην  Πάληεην θαη ην Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ.  

Μέιε καο είλαη ΜΜΕ,  Εηαηξείεο Επηθνηλσλίαο θαη Ιδησηηθέο θαη Δεκόζηεο 

Επηρεηξήζεηο, θαη βέβαηα θνηηεηέο ησλ θιάδσλ επηθνηλσλίαο. 

Σθνπόο καο είλαη κέζα από δεκόζην δηάινγν  λα πξνζθέξνπκε 

 

1. γλώζεηο κε ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα καο , 

2. λα αλαδείμνπκε θαη λα  κειεηήζνπκε  θνηλσληθά θαη 

επηθνηλσληαθά δεηήκαηα αηρκήο,   

3. λα ζπληνλίζνπκε  δξάζεηο  θαη πόξνπο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ 

θνξέσλ θαη 

4. λα ζπλεηζθέξνπκε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα θνηλσληθή επεκεξία θαη 

αλάπηπμε. 

 

Η δηαρξνληθή έξεπλα ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Επηθνηλσλίαο από ην 2003 κέρξη 

ζήκεξα, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεζλή νξγαληζκό GlobeScan θαη ην Πάληεην 

Παλεπηζηήκην, θαη ηελ MRB ζθηαγξαθεί αλάγιπθα όρη κόλν ην ζέκα ηεο 

Εηαηξηθήο Επζύλεο  αιιά θαη ηελ όζκσζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ Ειιεληθή 

Κνηλσλία.  
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Τν ΙΕΠ πηζηεύεη όηη ε εηαηξηθή επζύλε είλαη ε δηαξθήο δέζκεπζε κηαο 

επηρείξεζεο λα ζπκπεξηθέξεηαη εζηθά θαη λα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, λα πξνζηαηεύεη ην πεξηβάιινλ, ελώ ηαπηόρξνλα λα βειηηώλεη 

ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαζώο 

επίζεο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα».  

 

Ελ θαηαθιείδη, ν νπνηαζδήπνηε νξηζκόο πεξηιακβάλεη ηε κέξηκλα γηα ηε 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επεκεξία, ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εηδηθόηεξα αλαθέξεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηνρέο: 

 

1. Εξγαζηαθό Πεξηβάιινλ 

2. Σεβαζκόο θαη πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

3. Πξνζθνξά ζηελ Κνηλσλία 

4. Σπκπεξηθνξά θαη ζηάζε απέλαληη ζηελ Αγνξά θαη ηνπο 

θαηαλαισηέο 

 

Σην Ιλζηηηνύην Επηθνηλσλίαο δηαπηζηώλνπκε κε ηδηαίηεξε ραξά όηη 

όιν θαη πεξηζζόηεξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πηνζεηνύλ ηηο 

παξαπάλσ πεξηνρέο θαη επηθεληξώλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ζηα 

πξνγξάκκαηα γηα ην Εηαηξηθή Επζύλε ζε όιεο ή θάπνηεο από απηέο ηηο 

πεξηνρέο. 

 

Πόινη από καο πίζηεπαλ όηη νη δξαζηεξηόηεηεο CSR ζα αληηκεηώπηδαλ 

δπζθνιίεο θαη ζπξξίθλσζε εμαηηίαο ηεο πξσηόγλσξεο νηθνλνκηθήο 

ύθεζεο. Όκσο, δηαπηζηώλνπκε όηη επαιεζεύεηαη ε άπνςε όηη ζε θαηξνύο 

θξίζεο εκθαλίδνληαη επθαηξίεο. Έηζη πηζηεύσ όηη κηα ηέηνηα πνιύ 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο, θξύβεηαη ζηελ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ σθειεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ Εηαηξηθή 

Επζύλε.  Καη ε αιήζεηα είλαη όηη απηό έρεη γίλεη αληηιεπηό από ηηο 

επηρεηξήζεηο. 


