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ABSTRACT 

 

The Global Reporting Initiative (GRI) is a network-based organization that has pioneered 

the development of the world’s most widely-used sustainability reporting framework. This 

framework sets out the principles and indicators that organizations can use to evaluate and 

report their economic, environmental and social performance. The cornerstone of the 

framework is the Sustainability Reporting Guidelines. The third version of the Guidelines 

– known as the G3 Guidelines- was published in 2006, and is a free public good. The 

framework is usually used by multinational companies all over the world to benchmark 

organizational performance with respect to laws, norms, codes, performance standards and 

voluntary initiatives; to demonstrate organizational commitment to sustainable 

development; and to compare organizational performance over time. (GRI’s website/About 

GRI/ What is GRI, 10/03/09) 

This thesis examines the application of the G3 Guidelines at a Small and Medium (SME) 

greek advertising enterprise, named “UpSet!”. This enterprise was chosen as a case study 

with the aim to prove that SMEs have to follow different Guidelines, as the G3 Guidelines 

often don’t match their activities, because they are tailor-made for multinational 

companies. SMEs are an important part of the overall business activity in Greece. As a 

result, their awareness and sensitivity for Corporate Social Responsibility (CSR)1 related 

issues is a very important step towards Sustainable Development2. 

The Sustainability Reporting scheme of UpSet! covers the Fiscal Year. 2008 (January 1st to 

December 31st 2008) and presents the commitments, strategy and administrative practice of 

the organization. More specifically, the scheme examines the company’s: 

i. Reporting Principles 

ii. Philosophy 

iii. Economic Indicator Protocols Set 

iv. Environmental Indicator Protocols Set 

v. Product Responsibility Indicator Protocols Set 

                                                 
1Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by businesses to contribute to economic 
development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the 
community and society at large. WBCSD’s website / Business Role/ Corporate Social Responsibility, 
10/03/09)  
2Sustainable Development is development that meets the needs of the present without compromising the 
ability of future generations to meet their own needs. (Website World Commission on Environment and 
Development WCED, Our Common Future, 10/03/09) 
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vi. Labor Indicator Protocols Set 

vii. Society Indicator Protocols Set 

 

The last part of this thesis includes the conclusions of the Guidelines application and some 

suggestions for the improvement of both GRI framework and the outputs of the advertising 

company. The suggestions exposed for the GRI framework concern its modification in 

such a way that it would address to multinational companies as well as to Small and 

Medium Enterprises (SMEs) and offer more practical information and examples. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η διπλωµατική αυτή εργασία, αναφέρεται στην έκδοση απολογισµών Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), δηλαδή την πρακτική της µέτρησης και παρουσίασης των 

επιδόσεων των οργανισµών σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, τόσο 

όσον αφορά στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον τους. Ειδικότερα, εστιάζει 

το ενδιαφέρον στο πλαίσιο έκδοσης απολογισµών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τρίτης 

γενιάς του µη κερδοσκοπικού οργανισµού GRI (G3, 2006), καθώς και στο σχέδιο 

εφαρµογής του σε µία µικροµεσαία επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, τη διαφηµιστική 

εταιρία UpSet!.  

Ως παράδειγµα εφαρµογής επιλέχθηκε µία µικροµεσαία επιχείρηση προκειµένου να 

αναδειχθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους στην 

κατάρτιση του απολογισµού κατά GRI. Επίσης ένα άλλο κριτήριο επιλογής µιας εταιρίας 

αυτού του µεγέθους είναι και η κατάδειξη της διαφορετικής προσέγγισης µε την οποία θα 

πρέπει να αντιµετωπίζεται (συγκριτικά µε µία πολυεθνική). Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

καλύπτουν ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Εποµένως, η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα Ε.Κ.Ε., αλλά και η 

κατανόηση της διαφορετικότητας του τρόπου που προσεγγίζουν το θέµα έχει µεγάλη 

σηµασία (Ιστοσελίδα Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Έρευνα για 

την Ε.Κ.Ε. στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 08/07/2009)3.  

                                                 
3Η έρευνα µε τίτλο «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», εκπονήθηκε µε πρωτοβουλία του Ελληνικού ∆ικτύου για την Ε.Κ.Ε. από το Εργαστήριο 
Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο 
πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράµµατος ΕΡΜΗΣ. Η έρευνα πεδίου 
σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε στο χρονικό διάστηµα Μαΐου – Σεπτεµβρίου 2006 σε δείγµα 
300 µικροµεσαίων επιχειρήσεων του ευρύτερου λεκανοπεδίου Αττικής, οι υπεύθυνοι των οποίων κλήθηκαν 
να απαντήσουν σε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο στη διάρκεια προσωπικών συνεντεύξεων µε µέλη της 
ερευνητικής οµάδας στους χώρους των επιχειρήσεων. Τα συµπεράσµατά της είναι τα εξής:  

• µεγάλο ποσοστό (34%) των δράσεων Ε.Κ.Ε. που εφαρµόζονται από τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
στην Ελλάδα στοχεύουν αποκλειστικά και µόνο στο εσωτερικό τους και πιο συγκεκριµένα στο 
ανθρώπινο δυναµικό τους.  

• µεγάλο ποσοστό (60% αθροιστικά) συνδυάζει την ανάπτυξη δράσεων Ε.Κ.Ε. µε την αύξηση του 
κύκλου εργασιών τους και τα έµµεσα οφέλη, δείχνει ότι η Ε.Κ.Ε. είναι ακόµη συνδεδεµένη µε το 
“marketing” και όχι µε όλο το πλέγµα των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων που έχουν επίσης 
αντίκτυπο στο περιβάλλον (24%)και την κοινωνία (18%) 

• Το κόστος είναι σηµαντικός αλλά µη αποτρεπτικού παράγοντα (54%) που επιβεβαιώνει την 
αντίληψη ότι, σε πολλούς, οι δράσεις Ε.Κ.Ε. παραπέµπουν σε µεγάλες εταιρίες, αλλά επίσης δεν 
είναι γνωστό ότι υπάρχουν δράσεις Ε.Κ.Ε. χωρίς οικονοµικό κόστος  
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Μέχρι σήµερα όµως, δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόληψη από µέρους του GRI για τη  

δηµιουργία ενός πλαισίου, αφιερωµένου εξ’ ολοκλήρου στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι 

οποίες έχουν εµφανώς διαφορετικές δραστηριότητες και ανάγκες από τις µεγάλες 

πολυεθνικές. Το πλαίσιο του απευθύνεται κυρίως σε µεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις, 

όπως διαπιστώθηκε και κατά την κατάρτιση του σχεδίου απολογισµού της UpSet!, γεγονός 

το οποίο έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζεται ελλιπής ο απολογισµός των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων.  

Το σχέδιο Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της UpSet! καλύπτει το 

οικονοµικό έτος 2008 (1/1/2008 έως 31/12/2008) και αφορά στις δεσµεύσεις, τη 

στρατηγική και τη διοικητική πρακτική του οργανισµού. Συγκεκριµένα εξετάζονται: 

i. Οι Αρχές του απολογισµού της εταιρίας  

ii. Η Φιλοσοφία της  

iii. Η Οικονοµική της ∆ιάσταση  

iv. Η Περιβαλλοντική της ∆ιάσταση 

v. Η Ευθύνη της για τα προϊόντα 

vi. Οι Πρακτικές Εργασίας της  

vii. Η Κοινωνική της ∆ιάσταση 

Τέλος, µε την εµπειρία κατάρτισης του σχεδίου του απολογισµού ΕΚΕ, παρουσιάζονται οι 

σχετικές µε το πλαίσιο διαπιστώσεις, καθώς επίσης και ορισµένες προτάσεις που αφορούν 

τόσο στη βελτίωση της επίδοσης του οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό όσο και του 

πλαισίου οδηγιών του GRI. Οι προτάσεις για τη βελτίωση του πλαισίου αποβλέπουν στην 

τροποποίηση του µε τρόπο ώστε να απευθύνεται τόσο σε µεγάλες όσο και σε µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις, αλλά στοχεύουν επίσης και στην παροχή πρακτικών πληροφοριών και 

παραδειγµάτων.  



 12

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι ο αριθµός των φορέων (ιδιωτικών ή κρατικών) που 

εφαρµόζουν προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) έχει πολλαπλασιαστεί 

παγκοσµίως, µε τάσεις µάλιστα περαιτέρω αυξήσεως.  

 

Παράλληλα, έχει αυξηθεί δραµατικά και ο αριθµός των οργανισµών που καταρτίζουν και 

εκδίδουν πλέον απολογισµούς ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης, υιοθετούν δηλαδή µια 

πρακτική µέτρησης και παρουσίασης των επιδόσεών τους σε οικονοµικό, κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο, τόσο όσον αφορά στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό 

περιβάλλον της επιχείρησης. Στο πνεύµα αυτό, ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός Global 

Reporting Initiative (GRI) έχει καινοτοµήσει αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο οδηγιών έκδοσης 

απολογισµού ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο. 

 

Σύµφωνα µε την έρευνα της εταιρίας KPMG (Ιστοσελίδα της Εταιρίας KPMG, Έρευνα για 

τις τάσεις υποβολής απολογισµών στο πλαίσιο Ε.Κ.Ε. για το 2008, 08/07/2009)4, το 80% 

των 250 µεγαλύτερων εταιριών του Global Fortune, δηµοσιοποιούν απολογισµούς ΕΚΕ 

και Βιώσιµης Ανάπτυξης και ένα 4% επιπλέον, δηλώνει ότι τέτοιου είδους πληροφορίες 

(οικονοµικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές) περιλαµβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις τους. 

Ακόµη, σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, το ποσοστό έκδοσης απολογισµών ΕΚΕ ανάµεσα 

στις 100 µεγαλύτερες σε εισόδηµα εταιρίες σε 22 χώρες, ανέρχεται στο 45%. Αξίζει να 

σηµειωθεί επίσης, ότι το 77% των 250 µεγαλύτερων εταιριών του Global Fortune και το 

69% των 100 µεγαλύτερων σε εισόδηµα εταιριών σε 22 χώρες, χρησιµοποιούν το πλαίσιο 

έκδοσης απολογισµών του GRI. 

 

Το γεγονός εδραίωσης της τάσης έκδοσης απολογισµών, οφείλεται στο γενικότερο κλίµα 

που επικρατεί στη σύγχρονη κοινωνία. Ειδικότερα, η επίτευξη της ανάπτυξης µε τρόπο 

                                                 
4Ο σκοπός της διεθνούς έρευνας της εταιρίας KPMG για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2008) είναι η 
καταγραφή των τάσεων υποβολής απολογισµών στις µεγαλύτερες επιχειρήσεις παγκοσµίως. Το δείγµα 
περιλαµβάνει τις 250 µεγαλύτερες εταιρίες κατά το περιοδικό Global Fortune (σύµφωνα µε τα έσοδά τους και 
όχι ανά χώρα όπου εδράζεται η κάθε εταιρία) και τις 100 µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε 22 χώρες (σύµφωνα µε 
τα έσοδά τους). Ο όρος ΕΚΕ στην έρευνα αυτή, αντικατοπτρίζει τις ηθικές, οικονοµικές, περιβαλλοντικές και 
κοινωνικές επιδόσεις των εταιριών και γενικότερα τα θέµατα που απασχολούν τον ιδιωτικό τοµέα. 
Χρησιµοποιήθηκαν για το σκοπό της έρευνας µόνο πληροφορίες διαθέσιµες στο ευρύ κοινό, όπως οι  αυτές 
συλλέχθηκαν από τις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, τους απολογισµούς ΕΚΕ και τις ετήσιες εκθέσεις που 
παρουσιάστηκαν για το 2007 – 2008, προκειµένου να διακριθούν τόσο οι ήδη υπάρχουσες τάσεις στην 
υποβολή απολογισµών ΕΚΕ όσο και οι επερχόµενες.  
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ώστε να µην εµποδίζει την ανάπτυξη των επόµενων γενεών, αποτελεί σήµερα φλέγον 

ζήτηµα που ταλανίζει την κοινωνία («Βιώσιµη Ανάπτυξη»). Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται 

άµεσα αντιληπτό, ότι οι επιχειρήσεις είναι απολύτως αναγκαίο να παίξουν ένα ενεργό ρόλο 

στην αναζήτηση ενός βιώσιµου µέλλοντος, δρώντας ως «υπεύθυνοι πολίτες». Εξάλλου, 

παρατηρείται ότι τα πλαίσια οδηγιών που αφορούν στην ΕΚΕ συνεχώς εξελίσσονται και 

βελτιώνονται µε την πάροδο του χρόνου, αποσκοπώντας στην επίτευξη βέλτιστων 

αποτελεσµάτων. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις ακολουθούν µε τη σειρά τους 

τις εξελίξεις. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε την έρευνα της εταιρίας KPMG (Ιστοσελίδα της 

Εταιρίας KPMG, Έρευνα για τις τάσεις υποβολής απολογισµών στο πλαίσιο Ε.Κ.Ε. για το 

2008, 09/07/2009), η δηµοσιοποίηση των νέων οδηγιών έκδοσης απολογισµών ΕΚΕ από 

τον GRI το 2006 (G3) υιοθετήθηκε αµέσως (µέχρι το 2008) από την πλειοψηφία των 

οργανισµών που ήδη εφήρµοζαν την προηγούµενη αντίστοιχη έκδοση οδηγιών (G2).  

 

Επιπλέον, αναδεικνύεται το γεγονός ότι στην αντίστοιχη έρευνα που πραγµατοποιήθηκε 

πριν από τρία χρόνια, µόνο των 50% των οργανισµών του δείγµατος εξέδιδαν 

απολογισµούς ΕΚΕ και Βιώσιµης Ανάπτυξης. Στην παρούσα έρευνα διαφαίνεται πως το 

ποσοστό αυτό αγγίζει πλέον το 80% του δείγµατος. 

Επιπροσθέτως, η κατάρτιση ενός τέτοιου απολογισµού αναµένεται ότι µπορεί να αποφέρει 

αυξανόµενα πλεονεκτήµατα σε επίπεδο management, marketing, δηµοσίων σχέσεων, 

πωλήσεων, παραγωγικότητας και αποδοτικότητας, βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας 

µέσω καλύτερης διαχείρισης, κτήσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος στην αγορά, κ.ά. 

Εστιάζοντας στο µέγεθος των εταιριών που εκδίδουν απολογισµούς ΕΚΕ, αναµένεται ότι 

κατά κύριο λόγο οι µεγάλες, πολυεθνικές εταιρίες προχωρούν σε τέτοιου είδους δράσεις.  

Μερικά µόνο παραδείγµατα, επικεντρώνοντας στη χώρα µας, είναι αυτά του ΟΤΕ, της 

Vodafone, της Τράπεζας Πειραιώς κ.ά. Οι λόγοι, για τους οποίους αυτού του µεγέθους οι 

επιχειρήσεις υπερτερούν των µικρών και µικροµεσαίων στην κατάρτιση απολογισµών 

ΕΚΕ είναι κυρίως οικονοµικοί και οργανωτικής δοµής, καθώς αυτές µπορούν µε ευχέρεια 

να διαθέσουν σηµαντικότερους πόρους και εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό για τέτοιου 

είδους ενέργειες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

 

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) δεν είναι καινούργια και οι 

αντικρουόµενες απόψεις για τη σηµασία της ανάγονται στη δεκαετία του ΄30. Από τότε 

µέχρι σήµερα, η ΕΚΕ εξελίχθηκε από µια µάλλον θεωρητική προσέγγιση σε µια σύνθετη 

έννοια πολύ κρίσιµη για την ανάπτυξη και βιωσιµότητα5 των σύγχρονων επιχειρήσεων (Μ. 

Μανδαράκα, Συλλογικός τόµος Περιβαλλοντική ηθική, 2009).  

 

Η ΕΚΕ, ορίζεται από Philip Kotler και τη Nancy Lee (2005) ως «η υποχρέωση βελτίωσης 

της κοινοτικής ευηµερίας µέσω διακριτικών επιχειρησιακών πρακτικών και συνεισφορών 

των εταιρικών πόρων». Ο ορισµός αυτός εµπεριέχει δυο βασικά στοιχεία: τον εθελοντικό 

χαρακτήρα της υιοθέτησης πρακτικών ΕΚΕ και την κοινοτική ευηµερία, η οποία σαν 

έννοια περιέχει τόσο ανθρωπιστικές δραστηριότητες όσο και περιβαλλοντικές.  

 

Η βασική αντίληψη που στηρίζει την ΕΚΕ είναι η αναγνώριση της υπευθυνότητας των 

επιχειρήσεων απέναντι στην κοινωνία, απέναντι σε όλους τους συµµετόχους6 – 

ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) - και η ανάγκη να απαντούν µε υπεύθυνη δράση 

απέναντι στις κοινωνικές πιέσεις και τις περιβαλλοντικές προκλήσεις. (Μ. Μανδαράκα, 

Συλλογικός τόµος Περιβαλλοντική ηθική, 2009) 

 

                                                 
5Σύµφωνα µε τον οργανισµό World Commission on Environment and Development (WCED, 1987), ως 
κύριες δυνάµεις στο πλαίσιο της κοινωνίας, οι οργανισµοί κάθε είδους έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
επίτευξη του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Για τις επιχειρήσεις, βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει υιοθέτηση 
επιχειρησιακών στρατηγικών και δραστηριοτήτων που να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχειρήσεως και των 
άλλων εµπλεκοµένων φορέων του παρόντος ενώ προστατεύουν, διατηρούν και υποστηρίζουν τους 
ανθρώπινους και φυσικούς πόρους που θα χρειαστούν στο µέλλον. Η επιχείρηση, που φροντίζει για τη 
βιώσιµη ανάπτυξη, έχει αλληλοεξαρτώµενους οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 
αντικειµενικούς σκοπούς· η διαχείρισή της κατανοεί ότι η µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα εξαρτάται από την 
εµπλοκή και των τριών αντικειµενικών σκοπών στη λήψη αποφάσεων. ∆εν πρέπει να θεωρεί τους 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς ως κόστος η επιχείρηση που φροντίζει για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 
Αντίθετα, πρέπει να αναζητά ευκαιρίες για κέρδος στην επιδίωξη αυτών των στόχων. (Σ. Καρβούνης & ∆. 
Γεωργακέλλος, 2003) 
6Ως ενδιαφερόµενο µέρος ή συµµέτοχος ή κοινωνικός εταίρος (stakeholder) θα µπορούσε να οριστεί το 
άτοµο ή η κοινωνική οµάδα ή ο οργανισµός που επηρεάζεται ή επηρεάζει τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης. Ο όρος αποδίδεται και ως «ο έχων νόµιµο συµφέρον» στις δραστηριότητες της επιχείρησης. 
Έτσι, στα ενδιαφερόµενα µέρη περιλαµβάνονται οι πελάτες και συνεργάτες, οι καταναλωτές, οι µέτοχοι και 
οι επενδυτές, οι εργαζόµενοι, τα ΜΜΕ, οι δηµόσιες αρχές, η τοπική κοινωνία, οι Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις (ΜΚΟ), τα συνδικάτα, οι προµηθευτές, οι υπεργολάβοι, οι τοπικές και περιφερειακές ενώσεις 
και αρχές, κλπ . 
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Σταθµό στην εξελικτική πορεία της ΕΚΕ αποτέλεσε η επινόηση του όρου: “The Triple 

Bottom Line” (TBL) ή στα ελληνικά: «τριπλή προσέγγιση», από τoν Briton John 

Elkington, τη δεκαετία του ‘90. O όρος εµφανίστηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του µε 

τίτλο: “Cannibals with forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business”. Η ιδέα 

βασίστηκε στο ότι η συνολική επίδοση µίας επιχείρησης πρέπει πλέον να υπολογίζεται µε 

βάση τη συνδυασµένη συνεισφορά της στην κοινωνική ευηµερία, την περιβαλλοντική 

ποιότητα και το κοινωνικό κεφάλαιο. Η «τριπλή προσέγγιση» δεν εστιάζεται µόνο στην 

οικονοµική αξία που προσθέτουν οι επιχειρήσεις αλλά επίσης στην περιβαλλοντική και 

κοινωνική αξία που προσθέτουν – και καταστρέφουν. Στην ευρύτερη ερµηνεία του, ο όρος 

χρησιµοποιείται για την κατανόηση της συνολικής σειράς αξιών και διαδικασιών, στα 

οποία πρέπει να στραφούν οι επιχειρήσεις προκειµένου να περιορίσουν οποιαδήποτε 

βλάβη οφείλεται στις δραστηριότητές τους και να δηµιουργήσουν αξία (οικονοµική, 

κοινωνική, περιβαλλοντική). Αυτό συνεπάγεται µε διαφάνεια στις επιδιώξεις του 

οργανισµού και εκτίµηση των αναγκών των συµµετόχων του (Ιστοσελίδα Ελληνικού 

∆ικτύου για την E.K.E., 07/07/2009). Η «τριπλή προσέγγιση» συνδέθηκε άµεσα µε την 

έννοια της ΕΚΕ κι έτσι, οι επιχειρήσεις που υιοθετούν την ΕΚΕ έχουν δεσµευτεί στην 

αειφόρο ανάπτυξη (sustainable development).  

Η κυριαρχία της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, οι εξελίξεις στην πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες, η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων από την κοινωνία και τους φορείς της,  η αυξανόµενη απαίτηση των 

καταναλωτών για ποιοτικότερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα, η 

ενδυνάµωση του ρόλου των µη κυβερνητικών οργανισµών σε παγκόσµιο επίπεδο, η 

σταδιακή αποδυνάµωση του παραδοσιακού ρόλου του κράτους, αλλά και η ανάπτυξη της 

θεωρίας των συµµετόχων, οδήγησαν στην ενδυνάµωση της νέας «επιχειρηµατικής 

λογικής»  της ΕΚΕ (Μ. Μανδαράκα, Συλλογικός τόµος, 2009). 

 

Για την υιοθέτηση και την εφαρµογή όµως ενός προγράµµατος ΕΚΕ έχει την ευθύνη η 

διοίκηση της επιχείρησης. Πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί προσπάθειες ανάπτυξης νέων 

θεωριών στη διοίκηση των επιχειρήσεων, που συµπεριλαµβάνουν το οικολογικό 

περιβάλλον και θέτουν το θέµα σε κεντρικό σηµείο της θεωρητικής δοµής των 

επιχειρήσεων. Οι θεωρίες αυτές αποτελούν πολύ δηµιουργικές προσπάθειες για 

ενσωµάτωση περιβαλλοντικών θεµάτων στη θεωρία του µάνατζµεντ. Μερικές απ’ αυτές 

τις προσπάθειες εστιάζουν στο «οικοκεντρικό µάνατζµεντ». Ένα τέτοιο µοντέλο στοχεύει 

στη δηµιουργία βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
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παγκοσµίως, για όλους τους οργανωσιακά εµπλεκοµένους (Σ. Καρβούνης & ∆. 

Γεωργακέλλος, 2003). Στο παραπάνω πλαίσιο, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις 

υιοθετούν τις αρχές της ΕΚΕ και τις εφαρµόζουν ως ένα σύνολο από πολιτικές, πρακτικές 

και προγράµµατα που ενσωµατώνονται στις επιχειρηµατικές λειτουργίες τους και τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι δράσεις που αναλαµβάνουν οι επιχειρήσεις που 

οικειοθελώς δεσµεύονται στην ΕΚΕ συνήθως έχουν µια εσωτερική και µια εξωτερική 

διάσταση. 

Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται σε δράσεις που αναπτύσσονται µέσα στην επιχείρηση 

και αφορούν τη διαχείριση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, την υγιεινή και 

ασφάλεια στην εργασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Η 

εξωτερική διάσταση αναφέρεται σε δράσεις που επεκτείνονται πέρα από τα όρια της 

επιχείρησης, στις τοπικές κοινότητες, στους επιχειρηµατικούς εταίρους, τους προµηθευτές, 

τους πελάτες, τις δηµόσιες αρχές και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς (Μ. 

Μανδαράκα, Συλλογικός τόµος Περιβαλλοντική ηθική, 2009). Οι δράσεις αυτές µπορούν 

να προσφέρουν στις επιχειρήσεις οφέλη εσωτερικά (π.χ. καλό εργασιακό κλίµα, αφοσίωση 

εργαζοµένων) αλλά και εξωτερικά  (π.χ. προσέλκυση νέων και πιστότητα παλαιών 

πελατών, καλό όνοµα και σχέσεις µε την κοινωνία).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 
2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν την ΕΚΕ εκφράζουν τη δέσµευσή 

τους σε αυτή µέσω της δηµοσιοποίησης των δράσεών τους µε ποικίλους τρόπους, ανάλογα 

µε το βαθµό δέσµευσης της ηγεσίας των επιχειρήσεων στην ΕΚΕ αλλά και τον κλάδο 

όπου ανήκουν και τις συγκεκριµένες δράσεις που αναλαµβάνουν. Οι τρόποι αυτοί 

κυµαίνονται από τη σύνταξη και δηµοσιοποίηση ενός πλήρους «κοινωνικού απολογισµού» 

µέχρι την κυκλοφορία απλών «δελτίων τύπου» µέσω του διαδικτύου. 

Ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν: 

1. ο κοινωνικός απολογισµός  στον οποίο οι επιχειρήσεις αναφέρονται, στη βάση 

µιας ολιστικής αντίληψης, στις ευθύνες τους απέναντι σε όλους όσους 

επηρεάζονται άµεσα ή έµµεσα από τις δραστηριότητες τους,  και ο οποίος 

περιλαµβάνει τις  αρχές της επιχείρησης, τις πρακτικές και τα αποτελέσµατα,  

2. ο θεµατικός απολογισµός που καλύπτει την ανάγκη πληροφόρησης 

συγκεκριµένης οµάδας συµµετόχων ή παρουσιάζει τις δράσεις της επιχείρησης σε 

ένα συγκεκριµένο θέµα (π.χ. το περιβάλλον ή η υγιεινή και η ασφάλεια στην 

εργασία) και συχνά αποτελεί µέρος του ετήσιου απολογισµού της επιχείρησης, 

3. η πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου δηλ. µέσα από την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης όπου δηµοσιεύεται συνήθως η πολιτική της για την ποιότητα, το 

περιβάλλον κ.λ.π. καθώς και σχετικές εκθέσεις ή πληροφοριακό υλικό, 

4. η εσωτερική επικοινωνία µε την οποία η επιχείρηση ενηµερώνει το προσωπικό 

της για θέµατα ΕΚΕ,  µε χρήση εργαλείων όπως το intranet, εσωτερικά δελτία  ή οι 

συναντήσεις µε τους εργαζόµενους, 

5. τα δελτία τύπου που εκδίδει η επιχείρηση και που δηµοσιεύονται είτε στην 

ιστοσελίδα της είτε στον ηµερήσιο / ειδικό τύπο και όπου περιλαµβάνονται 

πληροφορίες σχετικές µε την ΕΚΕ που η επιχείρηση επιθυµεί να δηµοσιοποιήσει. 

 

Από τα παραπάνω, διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν µεγάλο βαθµό ελευθερίας σε 

σχέση µε το είδος του απολογισµού που εκδίδουν και τον τρόπο δηµοσιοποίησής του. 

Αυτό οφείλεται καταρχήν στον εθελοντικό χαρακτήρα της ΕΚΕ και ενισχύεται από τη µη 

ύπαρξη κάποιου προτύπου προδιαγραφών για την εφαρµογή της, τουλάχιστον µέχρι 



 18

σήµερα. Εντός του 2010, πάντως, ο διεθνής οργανισµός ISO αναµένεται να παρουσιάσει 

ένα πρότυπο καθοδήγησης για την εφαρµογή της ΕΚΕ, το πρότυπο ISO 26000. Πρόκειται 

για εθελοντικό πρότυπο κατευθυντήριων οδηγιών  και όχι πρότυπο προδιαγραφών, µη 

πιστοποιούµενο από τρίτους, κατάλληλο για όλους τους οργανισµούς σε δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα, ανεξάρτητα από κλάδο και µέγεθος.  

 
Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί για την 

ανάπτυξη µεθόδων  και τρόπων  απολογισµού (accounting), δηλώσεων (reporting) και 

ελέγχου (auditing) της βιωσιµότητας ή αειφορίας των επιχειρήσεων. Στόχος των 

προσπαθειών είναι  να καθιερώσουν έναν κοινό τρόπο σύνταξης και δηµοσιοποίησης των 

εταιρικών δηλώσεων βιωσιµότητας (sustainability reporting), συχνά µε την έκδοση 

κάποιων οδηγιών (Sustainability Guidelines). Μεταξύ αυτών, το πλαίσιο του Οργανισµού 

GRI - Global Reporting Initiative- είναι το περισσότερο γνωστό και έχει κερδίσει τη 

διεθνή αξιοπιστία. Πρόκειται για ένα πλαίσιο προδιαγραφών - οδηγιών (GRI Guidelines) 

για τη δηµοσιοποίηση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων ενός 

οργανισµού. Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα πλαίσιο κατάλληλο και για τη σύνταξη 

δηµόσιων αναφορών ΕΚΕ. Πράγµατι, µεγάλο µέρος των δηµοσιοποιούµενων αναφορών 

ΕΚΕ χρησιµοποιούν σήµερα  πλήρως (καλύπτοντας όλες τις προδιαγραφές του) ή µερικώς 

το πλαίσιο GRI και ο αριθµός τους διαρκώς αυξάνεται (Μ. Μανδαράκα, Εισήγηση: 

Εφαρµογή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις, 2009). 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναφέρθηκε η άρρηκτη σύνδεση της έννοιας της ΕΚΕ και 

εκείνης της «τριπλής προσέγγισης». Αυτή η σύνδεση οδηγεί στην ταύτιση του 

Απολογισµού Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Απολογισµού Βιωσιµότητας που 

εκδίδει ένας οργανισµός.  

Η κατάρτιση απολογισµών ΕΚΕ είναι η πρακτική της µέτρησης και της παρουσίασης των 

επιδόσεων ενός οργανισµού σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Οι 

µετρήσεις αφορούν τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης. Ο απολογισµός ΕΚΕ θα πρέπει να παρέχει µια ισορροπηµένη και εύλογη 

παρουσίαση της επίδοσης του οργανισµού ως προς τη βιωσιµότητα, 

συµπεριλαµβανοµένης της θετικής αλλά και της αρνητικής συνεισφοράς (Ιστοσελίδα GRI/ 

Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009).  
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Μέχρι σήµερα, περισσότερες από 1.500 επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων πολλών 

ισχυρών εµπορικών σηµάτων, έχουν δηλώσει την εθελοντική υιοθέτηση των οδηγιών 

αυτών παγκοσµίως.  

 

Ήδη από το 1997, διαγνώστηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός παγκοσµίου πλαισίου εννοιών, 

κοινής γλώσσας και συστηµάτων µέτρησης της επίδοσης των οργανισµών οποιουδήποτε 

µεγέθους ή κλάδου από τον µη κερδοσκοπικό οργανισµό CERES7, µε έδρα τη Βοστώνη 

(Η.Π.Α.). Ο οργανισµός δηµιούργησε το πρόγραµµα «παγκόσµια πρωτοβουλία υποβολής 

απολογισµών (GRI)», το οποίο λειτουργούσε µέχρι και το 2002 σαν τµήµα του. Το 2000 

εκδίδεται η πρώτη γενιά οδηγιών GRI (Sustainability Reporting Guidelines). Το 2001 το 

διοικητικό συµβούλιο του CERES αποφάσισε να ανεξαρτητοποιήσει το GRI, και να 

δηµιουργήσει έναν αυτόνοµο οργανισµό8 και το 2002, η απόφαση έγινε πραγµατικότητα, 

µε τα εγκαίνια του οργανισµού. Την ίδια χρονιά, κατά την παγκόσµια Σύνοδο Κορυφής για 

τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, παρουσιάζεται η δεύτερη γενιά οδηγιών GRI (G2). Το 2005 ξεκινά 

η προσπάθεια δηµιουργίας της τρίτης γενιάς οδηγιών GRI (γνωστών ως «G3») και την 

επόµενη χρονιά κυκλοφορεί το προσχέδιο. Η έρευνα, η ανάπτυξη, και η εµπειρία υποβολής 

απολογισµού βιωσιµότητας οδήγησαν σε µια παγκόσµιας εµβέλειας διάσκεψη στο 

Άµστερνταµ, που σηµατοδότησε το επίσηµο λανσάρισµα των οδηγιών G3. 

 

                                                 
7Ο οργανισµός CERES ιδρύθηκε το 1989 και είναι ένα εθνικό δίκτυο αποτελούµενο από επενδυτές, 
περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες, που συνεργάζονται µε τις επιχειρήσεις και 
τους επενδυτές για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που αφορούν σε θέµατα βιωσιµότητας, όπως  είναι η 
κλιµατική αλλαγή (Ιστοσελίδα Ceres/About Us, 10/03/2009).  
8Ο Global Reporting Initiative (GRI) είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός, µε έδρα το Άµστερνταµ της 
Ολλανδίας. Η αποστολή του είναι η δηµιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επίτευξη της 
βιωσιµότητας του πλανήτη και για το σκοπό αυτό, έχει καινοτοµήσει αναπτύσσοντας ένα πλαίσιο οδηγιών 
έκδοσης απολογισµού βιωσιµότητας, σε διεθνές επίπεδο (Ιστοσελίδα του GRI/ Σχετικά µε τον GRI, όπως 
τροποποιήθηκε, 10/03/2009). 
 



 20

2.2. ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (G3) ΤΟΥ GRI 

 

Ο οργανισµός GRI προσπαθώντας να προωθήσει τη διαφάνεια στις οικονοµικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων ως θεµελιώδες στοιχείο 

των αποδοτικών σχέσεων µεταξύ των συµµετόχων και αναγνωρίζοντας την ευρύτητα του 

φάσµατος των ενδιαφεροµένων µερών, βασίστηκε στη συνεργασία ενός εκτεταµένου 

δικτύου ειδικών απ’ όλες τις οµάδες των συµµετόχων, µε στόχο την παροχή συµβουλών 

που βασίζονται στη συναίνεση. Για το σκοπό αυτό έχει δηµιουργήσει ένα ισχυρό πολυ-

συµµετοχικό δίκτυο, το οποίο διασφαλίζει τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση  του 

πλαισίου υποβολής απολογισµών. 

 

Οι απολογισµοί βιωσιµότητας που βασίζονται στο πλαίσιο έκδοσης απολογισµών GRI 

δηµοσιοποιούν τα συµπεράσµατα και τα αποτελέσµατα που εξήχθησαν κατά τη χρονική 

περίοδο στην οποία αναφέρεται ο απολογισµός και αφορά στις δεσµεύσεις, τη στρατηγική 

και τη διοικητική πρακτική του οργανισµού. Ένας τέτοιου είδους απολογισµός υπάρχει 

δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί για τους παρακάτω σκοπούς: 

• Συγκρισιµότητα (benchmarking) και αξιολόγηση των επιδόσεων βιωσιµότητας 

αναφορικά µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα, τους κώδικες, τα πρότυπα επιδόσεων και 

τις εθελοντικές πρωτοβουλίες 

• Υπόδειξη του τρόπου µε τον οποίο ο οργανισµός επηρεάζει και επηρεάζεται από 

τις προσδοκίες για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

• Σύγκριση των επιδόσεων ενός οργανισµού και µεταξύ διαφορετικών οργανισµών 

(Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009). 

 

Το Πλαίσιο λειτουργεί ως εξής: οι υπεύθυνοι έκδοσης των απολογισµών εφαρµόζουν τις 

Οδηγίες και επιλέγουν τους ∆είκτες που περιλαµβάνονται σε διάφορα µέρη του Πλαισίου, 

προκειµένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και να καλύπτουν τα συµφέροντα των 

συµµετεχόντων. 

Το Πλαίσιο αποτελείται από δύο κύρια µέρη. Το Α’ µέρος αφορά στον προσδιορισµό του 

περιεχοµένου, της ποιότητας και των ορίων του απολογισµού (αρχές, καθοδήγηση) και το 

Β’ µέρος στις τυπικές δηµοσιοποιήσεις, δηλαδή τη στρατηγική, το προφίλ και τους δείκτες 

επίδοσης. 
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Περιεχόµενο, Ποιότητα, Όρια Απολογισµού        

(Αρχές, Καθοδήγηση) 

Τυπικές ∆ηµοσιοποιήσεις  

(Στατηγική, Προφίλ, ∆είκτες Επίδοσης)   

Εικόνα 2.1: Κύρια Μέρη Πλαισίου GRI (Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ 

Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Οι Αρχές έκδοσης απολογισµών (Παράρτηµα 9) περιγράφουν τα αποτελέσµατα που θα 

πρέπει να επιτύχει ο απολογισµός και κατευθύνουν τη λήψη αποφάσεων καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης απολογισµού, όπως η επιλογή των θεµάτων και των 

∆εικτών που θα περιλαµβάνονται στον απολογισµό και ο τρόπος αναφοράς τους. Κάθε 

Αρχή αποτελείται από έναν ορισµό, µια επεξήγηση και ένα σύνολο δοκιµασιών, έτσι ώστε 

ο οργανισµός που εκδίδει τον απολογισµό να αξιολογεί τη χρήση των Αρχών. Οι 

δοκιµασίες χρησιµοποιούνται ως εργαλεία αυτοδιάγνωσης βάσει των οποίων θα συνταχθεί 

ο απολογισµός. Οι Αρχές είναι ταξινοµηµένες σε δύο οµάδες: 

 Αρχές για τον καθορισµό των θεµάτων και των ∆εικτών για τους οποίους θα 

πρέπει ο οργανισµός να εκδώσει απολογισµό, και 

 Αρχές για τη διασφάλιση της ποιότητας και της κατάλληλης παρουσίασης των 

πληροφοριών που περιλαµβάνονται στον απολογισµό. 

Οµαδοποιήθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο, προκειµένου να διευκρινιστεί ο ρόλος και η 

λειτουργία τους, αλλά αυτό δεν θέτει αυστηρό περιορισµό όσον αφορά στη χρήση τους.  

 

Κατά την οριστικοποίηση του απολογισµού τους, οι συντάκτες θα πρέπει να δηλώσουν το 

βαθµό στον οποίο εφάρµοσαν το πλαίσιο GRI, µέσω του συστήµατος «Επίπεδα 

Εφαρµογής GRI». Προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των υπεύθυνων έκδοσης 

απολογισµών σε κάθε επίπεδο, το σύστηµα διαθέτει τρία επίπεδα, Α, Β και Γ. Τα κριτήρια 

κατάρτισης απολογισµού κάθε επιπέδου αντικατοπτρίζουν την αυξανόµενη εφαρµογή ή 

κάλυψη του πλαισίου κατάρτισης απολογισµών GRI. Ένας οργανισµός µπορεί να δηλώσει 

ένα «συν» (+) σε κάθε επίπεδο, σε περίπτωση που χρησιµοποίησε εξωτερικό σύστηµα 

                                

Πλαίσιο GRI (G3) 
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διασφάλισης9. Εκτός από την αυτόβουλη δήλωση, οι οργανισµοί µπορούν να επιλέξουν αν 

θα προσλάβουν έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών διασφάλισης, που θα εκφράσει την 

άποψή του για την αυτόβουλη δήλωση ή αν θα ζητήσουν από το GRI να την ελέγξει.  

Οι οργανισµοί που έχουν χρησιµοποιήσει στοιχεία του Πλαισίου, θα πρέπει να 

ενηµερώσουν το Global Reporting Initiative για την έκδοσή του. 

 

Εικόνα 2.2.: Επισκόπηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών GRI (Ιστοσελίδα GRI/ 

Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009 

Το δεύτερο µέρος αφορά στις Τυπικές ∆ηµοσιοποιήσεις, οι οποίες σχετίζονται µε το 

βασικό περιεχόµενο που θα πρέπει να εµφανίζεται σε έναν απολογισµό, µε βάση την 

καθοδήγηση για τον καθορισµό του περιεχοµένου (Κατευθυντήριες οδηγίες). 

 

 
                                                 
9Ο GRI συνιστά τη χρήση εξωτερικής διαδικασίας διασφάλισης για τους απολογισµούς βιωσιµότητας, σε 
συνδυασµό µε τη διασφάλιση από εσωτερικούς πόρους. Το GRI χρησιµοποιεί τον όρο «εξωτερικές 
διαδικασίες διασφάλισης» όταν αναφέρεται στις δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
καταλήγουν σε δηµοσιευµένα συµπεράσµατα σχετικά µε την ποιότητα του απολογισµού και των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Αυτό περιλαµβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, την εξέταση των 
βασικών διαδικασιών που εκτελούνται για την προετοιµασία των πληροφοριών. Αυτό διαφέρει από τις 
δραστηριότητες που έχουν σχεδιαστεί για την αξιολόγηση ή την επικύρωση της ποιότητας ή του επιπέδου της 
επίδοσης ενός οργανισµού, όπως η έκδοση πιστοποιητικών επίδοσης ή αξιολογήσεων συµµόρφωσης. 
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Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι δηµοσιοποιήσεων: 

• Στρατηγική και προφίλ: Οι δηµοσιοποιήσεις που καθορίζουν το συνολικό πλαίσιο για την 

κατανόηση της επιχειρησιακής επίδοσης, όπως η στρατηγική, το προφίλ και τη 

διακυβέρνησή της. 

• ∆ιοικητική Πρακτική: Οι δηµοσιοποιήσεις που καλύπτουν τον τρόπο µε τον οποίο ο 

οργανισµός αντιµετωπίζει ένα σύνολο θεµάτων, προκειµένου να παρέχεται ένα πλαίσιο για 

την κατανόηση της επίδοσης σε έναν συγκεκριµένο τοµέα. 

• ∆είκτες επίδοσης: Οι δείκτες που αποκαλύπτουν συγκρίσιµα στοιχεία σχετικά µε την 

οικονοµική, την περιβαλλοντική και την κοινωνική επίδοση του οργανισµού. ∆ιακρίνονται 

σε Κύριους και Συµπληρωµατικούς. Οι Κύριοι ∆είκτες που αναπτύχθηκαν µέσω των 

διαδικασιών του GRI, ισχύουν γενικά και θεωρούνται σηµαντικοί για τις περισσότερες 

επιχειρήσεις. Οι Συµπληρωµατικοί ∆είκτες αντιπροσωπεύουν µία πρωτοεµφανιζόµενη 

πρακτική ή αναφέρονται σε θέµατα που µπορεί να είναι σηµαντικά για ορισµένες 

επιχειρήσεις αλλά ασήµαντα για άλλες. Κάθε θεµατική περιοχή (ή διάσταση) του 

απολογισµού, (δηλ. Οικονοµία, Περιβάλλον, Ευθύνη για τα προϊόντα, Πρακτικές 

Εργασίας, Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα και Κοινωνία), διακρίνεται σε Πτυχές (οµάδες 

δεικτών). Η κάθε Πτυχή αποτελείται από Κύριους και Συµπληρωµατικούς ∆είκτες 

(Παράρτηµα 1). 

Οικονοµική ∆ιάσταση 

 

Πτυχή: Οικονοµική Επίδοση 

Πτυχή: Παρουσία στην Αγορά 

Πτυχή: Έµµεσες Οικονοµικές Επιδράσεις 

Πίνακας 2.1.: Οι πτυχές της Οικονοµικής ∆ιάστασης του Απολογισµού κατά GRI 
(Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Περιβαλλοντική ∆ιάσταση 

 

Πτυχή: Υλικά 

Πτυχή: Ενέργεια 
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Πτυχή: Νερό 

Πτυχή: Βιοποικιλότητα 

Πτυχή: Εκποµπές Αερίων, Υγρά & Στερεά 
Απόβλητα 

Πτυχή: Προϊόντα και Υπηρεσίες 

Πτυχή: Συµµόρφωση 

Πτυχή: Μεταφορές 

Πτυχή: Γενικά 

Πίνακας 2.2.: Οι πτυχές της Περιβαλλοντικής ∆ιάστασης του Απολογισµού κατά GRI 
(Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Ευθύνη για τα Προϊόντα 

 

Πτυχή: Υγιεινή και Ασφάλεια των Πελατών 

Πτυχή: Επισήµανση Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Πτυχή: Επικοινωνίες Μάρκετινγκ 

Πτυχή: Απόρρητο των Πελατών 

Πτυχή: Συµµόρφωση 

Πίνακας 2.3.: Οι πτυχές της ∆ιάστασης της Ευθύνης για τα προϊόντα του Απολογισµού 
κατά GRI (Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Πρακτικές Εργασίας 

 

Πτυχή: Απασχόληση 

Πτυχή: Σχέσεις Εργαζοµένων/ ∆ιοίκησης 

Πτυχή: Υγιεινή και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας 

Πτυχή: Κατάρτιση και Επιµόρφωση 

Πτυχή: ∆ιαφοροποίηση και Ίσες ευκαιρίες 
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Πίνακας 2.4.: Οι πτυχές της ∆ιάστασης των Πρακτικών Εργασίας του Απολογισµού κατά 
GRI (Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 

 

Πτυχή: Στρατηγική Επενδύσεων και Προµηθειών 

Πτυχή: Έλλειψη ∆ιακρίσεων 

Πτυχή: Ελευθερία Συνδικαλισµού και Συλλογική 
∆ιαπραγµάτευση 

Πτυχή: Παιδική Εργασία 

Πτυχή: Εξαναγκασµένη και Υποχρεωτική Εργασία 

Πτυχή: Πρακτικές ασφάλειας 

Πτυχή: ∆ικαιώµατα αυτόχθονων πληθυσµών 

Πίνακας 2.5.: Οι πτυχές της ∆ιάστασης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Απολογισµού 
κατά GRI (Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Κοινωνία 

 

Πτυχή: Κοινότητα 

Πτυχή: ∆ιαφθορά 

Πτυχή: ∆ηµόσια Πολιτική 

Πτυχή: Αντι-ανταγωνιστική Συµπεριφορά 

Πτυχή: Συµµόρφωση 

Πίνακας 2.6.: Οι πτυχές της ∆ιάστασης της Κοινωνίας του Απολογισµού κατά GRI 
(Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ Ελληνική έκδοση, 10/03/2009) 

Τέλος, οι οργανισµοί που εκδίδουν απολογισµούς ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν αυτή 

τη δοµή κατά την κατάρτιση των απολογισµών, εντούτοις είναι δυνατόν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες µορφές. (Ιστοσελίδα GRI/ Κατευθυντήριες Οδηγίες G3/ 

Ελληνική έκδοση, 10/03/2009). 
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1.3. ΑΛΛΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 

Σε διεθνές επίπεδο έχει αναπτυχθεί µία σειρά πλαισίων αξιολόγησης µε σκοπό την 

προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης στον επιχειρηµατικό κόσµο. Σηµαντικό ρόλο 

διαδραµατίζουν, εκτός απ’ το πλαίσιο του GRI, τα παρακάτω (Ιστοσελίδα Συµβουλίου για 

τη Βιώσιµη Ανάπτυξη/ Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιµης Ανάπτυξης, 08/07/2009): 

 

 World Business Council for Sustainable Development: 

τo WBCSD απαρτίζεται από 200 εταιρείες σε επίπεδο 

ανώτατης διοίκησης. Παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο ώστε 

οι επιχειρήσεις–µέλη του να µπορούν να εµβαθύνουν στη 

βιώσιµη ανάπτυξη, να µοιράζονται µεταξύ τους γνώσεις, εµπειρίες και βέλτιστες 

πρακτικές και συγχρόνως να είναι σε θέση να προβάλλουν τις απόψεις της 

επιχειρηµατικής κοινότητας γι’ αυτά τα ζητήµατα σε φόρα (fora), σε συνεργασία 

µε τις κυβερνήσεις, τις µη-κυβερνητικές αλλά και τις διακυβερνητικές οργανώσεις. 

το WBCSD Measuring Impact Framework, είναι ένα εργαλείο, το οποίο 

χρησιµοποιείται από τις επιχειρήσεις προκειµένου να αναπτύξουν στρατηγική 

Βιώσιµης Ανάπτυξης, να επιλέξουν κατάλληλες δράσεις και να αξιολογούν την 

πορεία τους. Συγκεκριµένα:  

 Ενθαρρύνει την ουσιαστική συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων µερών 

υποστηρίζοντας τον ανοιχτό διάλογο. 

 Παρέχει ευελιξία, καθώς είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε επιχειρηµατικό 

τοµέα, σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου ζωής του και σε οποιαδήποτε 

γεωγραφική περιοχή. 

 Συµπληρώνει και αξιοποιεί υπάρχοντα εργαλεία και πρότυπα όπως αυτό του 

Global Reporting Initiative  

 Έχει ελεγχθεί από περισσότερα από 15 ενδιαφερόµενα µέρη όπως Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις, ακαδηµαϊκούς και κυβερνητικούς οργανισµούς, όπως 

οι Oxfam, WRI, IFC και Harvard University. 
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 UN Global Compact: αποτελεί µία 

στρατηγική συµµαχία περισσότερων από 

4.700 επιχειρήσεων σε 130 χώρες που έχουν 

δεσµευθεί να ευθυγραµµίσουν τη λειτουργία 

τους µε ένα δεκάλογο αρχών σε θέµατα 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, εργατικών 

πρακτικών, περιβάλλοντος και 

καταπολέµησης της διαφθοράς. Στόχος είναι να εγγυηθούν οι επιχειρήσεις ότι 

οι αγορές, το εµπόριο, η τεχνολογία και το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα θα 

λειτουργούν προς όφελος των κοινωνιών. 

 

 FTSE 4Good & Dow JoneS 

Sustainability IndEXes: πρόκειται για 

δείκτες που αξιολογούν και 

παρακολουθούν την επίδοση των 

πρωτοπόρων εταιρειών σε θέµατα 

βιωσιµότητας. Παρέχουν στους 

διαχειριστές κεφαλαίων και τους 

επενδυτές αξιόπιστα στοιχεία για την 

επιλογή επενδυτικών στόχων που εµφανίζουν καλή χρηµατοοικονοµική 

απόδοση, σε συνδυασµό µε υπεύθυνη συµπεριφορά, τόσο κοινωνική όσο και 

περιβαλλοντική. 

 

 Αυστριακός Οδηγός Έκδοσης Απολογισµού 

Βιώσιµης Ανάπτυξης: “In 7 Schritten zum 

Nachhaltigkeitsbericht” (Just 7 Steps Away 

from your Sustainability Report), October 

2008: Το συγκεκριµένο πλαίσιο οδηγιών 

παρέχει µια δοµηµένη και ευνόητη προσέγγιση, 

αλλά και περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο τα 

επιτεύγµατα, οι στόχοι και οι δραστηριότητες 

ενός οργανισµού µπορούν να έχουν ως γνώµονα 

τη βιώσιµη ανάπτυξη. Το πρότυπο τάνει 
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εφαρµογής τόσο από µεγάλες όσο και από µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  (Ιστοσελίδα 

Υπουργείου Ζωής της Αυστρίας, 09/07/2009). 

 

 Οδηγός Έκδοσης Απολογισµού Βιώσιµης Ανάπτυξης του ∆ιεθνούς ∆ικτύου 

για τη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος: “The INEM (International Network for 

Environmental Management) Sustainability Reporting Guide: A Manual on 

Practical and Convincing Communication for Future-Oriented Companies, 

The guide” (October 2001): Ένα εγχειρίδιο που εστιάζει στην οικονοµική 

διάσταση των επιχειρήσεων καθώς επίσης και στην αξιόπιστη και πειστική 

επικοινωνία. Ακόµη, ενηµερώνει για τις οµάδες-στόχους (target groups) και τις 

πληροφορίες που τις ενδιαφέρουν, περιγράφει τις αρχές έκδοσης απολογισµού 

βιωσιµότητας και δίνει πολυάριθµα πρακτικά 

παραδείγµατα για την παρουσίαση της 

απόδοσης επιχείρησης. Ο οδηγός είναι 

βασισµένος στο πλαίσιο GRI. Επιπλέον όµως, 

επικεντρώνεται στα οικονοµικά συµφέροντα της 

επιχείρησης και εστιάζει στην καλή επικοινωνία  

µε τους συµµετόχους της. (Website, 

International Network for Environmental 

Management, 10/07/2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRI ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ UPSET A.E. 

 

3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Στο πλαίσιο της εργασίας αναπτύσσεται ένα σχέδιο Απολογισµού ΕΚΕ, το οποίο 

παρουσιάζει τις διοικητικές πρακτικές και τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του 

οργανισµού για το οικονοµικό έτος 2008 (1η Ιανουαρίου 2008 έως 31η ∆εκεµβρίου 2008). 

Μέχρι σήµερα, η εταιρία UpSet! δεν έχει εκδώσει κανέναν απολογισµό ή έκθεση 

πεπραγµένων. Η έκδοση αφορά στην κύρια εταιρία του Οµίλου UpSet!: εταιρία παροχής 

επικοινωνιακών υπηρεσιών Α.Ε. (πλήρεις διαφηµιστικές υπηρεσίες) και τις συνδεδεµένες 

µε αυτήν (κατά την έννοια του άρθρου 42ε ΚΝ.2190/1920, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2). Η κατάρτιση 

του απολογισµού ακολουθεί τις βασικές αρχές και τις οδηγίες του πλαισίου του Global 

Reporting Initiative (GRI), προχωρώντας στη σταδιακή ενσωµάτωση των οδηγιών G3. 

Αναµένεται η ετήσια υποβολή του απολογισµού ΕΚΕ της εταιρίας από τούδε και στο εξής. 

 

Ο Απολογισµός ΕΚΕ αφορά σε πρωτοβουλίες και δραστηριότητες της εταιρίας που έλαβαν 

χώρα στην Αθήνα (Ελλάδα) και είναι το κύριο µέσο ενηµέρωσης των συµµετόχων της για 

τις προσπάθειες, τις επιδόσεις και τις µελλοντικές δεσµεύσεις της εταιρίας. Σκοπός του 

απολογισµού είναι να παρέχει διαφάνεια στις δεσµεύσεις και τις πολιτικές της UpSet! σε 

οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και να διευκολυνθεί η 

αξιολόγηση του περιεχοµένου και η σύγκριση της επίδοσης της εταιρίας µε άλλες εταιρίες. 

Στον υπολογισµό των στοιχείων του παρόντος απολογισµού έχουν συµβάλλει εκτός από 

τη ∆ιοίκηση της εταιρίας, τα τµήµατα: οικονοµικών υπηρεσιών και λογιστηρίου, τεχνικής 

και γραµµατειακής υποστήριξης. Για µεγαλύτερη σαφήνεια πρόκειται να συνδεθούν τα 

περιεχόµενα του απολογισµού µε την ιστοσελίδα της UpSet!, στην οποία διατίθεται και 

ειδική ηλεκτρονική φόρµα για τυχόν ερωτήσεις των αναγνωστών: http://www.upset.gr, 

ενώ µια συνοπτική έκδοση του αναµένεται να διανεµηθεί σε εργαζόµενους και οµάδες 

συµµετόχων σε τοπικό επίπεδο. 

Σηµειώσεις:  

 Η επιλογή των θεµάτων που καλύπτονται στον απολογισµό, είναι αποτέλεσµα 

εσωτερικής διαβούλευσης 
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 Οι στόχοι 2009 που παρουσιάζονται στον απολογισµό, τέθηκαν παράλληλα µε την 

κατάρτισή του, µε την ανασκόπηση των δραστηριοτήτων του οργανισµού για το Ο.Ε. 

2008 και την µέτρηση της επίδοσής του. 
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3.2. ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  

 

Η εταιρία παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών UpSet! Α.Ε. ιδρύθηκε το Μάϊο του 2000, 

µε έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας 55 & Αρτέµιδος). Πρόκειται για µικροµεσαία 

επιχείρηση παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών (πλήρων διαφηµιστικών υπηρεσιών). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του καταστατικού της, σκοπός και αντικείµενο της εταιρίας είναι:  

1. Η για λογαριασµό τρίτων, προβολή για σκοπούς διαφηµίσεως, πάσης φύσεως 

αντικειµένων, εικόνων, προσώπων, εκδηλώσεων εν γένει, δια παντός µέσου. 

2. Η σύνταξη διαφηµιστικών κειµένων, οι γραφικές εργασίες, η εκπόνηση µελετών 

αγοράς κάθε είδους, η εκπόνηση µακετών και ζωγραφικών - διαφηµιστικών έργων, 

καθώς και η επιµέλεια  εκδόσεων και διαφηµιστικού οπτικοακουστικού υλικού, η 

παραγωγή διαφηµιστικών ταινιών και ραδιοφωνικών µηνυµάτων (spots), γενικά δε 

η διαφηµιστική προβολή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών. 

3. Η αγορά και / ή µίσθωση χώρου και χρόνου από τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και 

άλλα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 

4. Η διοργάνωση γενικών ή κλαδικών εκθέσεων, συνεδρίων, ηµερίδων και η εν γένει 

οργάνωση πολυεκδηλώσεων, που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δηµοσίων 

σχέσεων ή στην προβολή και διαφήµιση της δραστηριότητας επιχειρήσεων, 

µεµονωµένων επιτηδευµατιών ή και φορέων του ιδιωτικού και του δηµόσιου 

τοµέα. 

5. Η εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων, που αφορούν στην οργάνωση και 

διοίκηση παντός είδους επιχειρήσεων καθώς και τη διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων των επιχειρήσεων αυτών. 

6. Η για λογαριασµό τρίτων διεξαγωγή ερευνών, για τις επικρατούσες συνθήκες της 

αγοράς και η εκπόνηση µελετών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ευκαιριών και 

δυνατοτήτων επιχειρηµατικής δράσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών. 

7. Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά µε τα πιο πάνω και η συµµετοχή σε 

εταιρείες ερευνών, εµπορίας διαφηµιστικών ταινιών, καθώς και η συµµετοχή σε 

οποιαδήποτε Εταιρεία ηµεδαπή ή αλλοδαπή επιδιώκει συναφείς σκοπούς προς 

αυτούς της Εταιρείας. 
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8. Η αντιπροσώπευση άλλων Εταιρειών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που 

επιδιώκουν σκοπούς παρόµοιους µε αυτούς της Εταιρείας. 

9. Η άσκηση και κάθε άλλης επιχειρηµατικής και οικονοµικής δραστηριότητας  

συναφούς προς τους σκοπούς  της εταιρείας ή έστω και µη συναφούς εφ’ όσον 

ήθελε θεωρηθεί ότι προωθεί και διευκολύνει την επιδίωξη και επίτευξη των 

ανωτέρω σκοπών. 

Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στις εξής βασικές αρχές: 

 ∆εν αναζητάµε το µονόλογο. Ενθαρρύνουµε τον διάλογο. 

 ∆εν περιπλέκουµε. Απλοποιούµε. 

 Κλειδί της επιτυχίας: αφοσίωση στο έξοχο. 

 Το πλεονέκτηµά µας είναι οι άνθρωποί µας. 

 ∆εν δηµιουργούµε επικοινωνία που αποσπά την προσοχή του κοινού. 

Προσπαθούµε να είµαστε αυτό που ενδιαφέρει το κοινό. 

 Επικοινωνία δεν είναι απλά ένα τηλεοπτικό σποτ ή µια καταχώρηση στον 

τύπο. Είναι οτιδήποτε δηµιουργεί αξία για ένα brand. 

 Στοχεύουµε στην επιδίωξη ανατρεπτικών επικοινωνιακών ιδεών για τη 

δηµιουργία ξεχωριστών brands.  

 

Η UpSet! αριθµεί 64 εργαζοµένους –κατά µέσο όρο για το 2008-. Η εταιρία συµµετέχει 

επίσης στον όµιλο Upset (κύρια εταιρία του), ο οποίος απασχολεί 94 άτοµα προσωπικό –

κατά µέσο όρο για το 2008-, και αποτελείται επιπλέον από τις εταιρίες:  

 Οxygen Media (υπηρεσίες media) 

 UpSet > PR (δηµόσιες σχέσεις) 

 Upset > Cyprus (πλήρεις διαφηµιστικές υπηρεσίες στην Κύπρο) 

 

Όπως επιβάλλεται από το καταστατικό της (άρθρο 12), η Εταιρία διοικείται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρία (3) έως εννέα (9) µέλη που 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µυστική ψηφοφορία και µε 

απόφασή της λαµβανοµένης µε την απαρτία του άρθρου 23 παρ. 1 και την πλειοψηφία του 

άρθρου 25 παρ. 2 του καταστατικού της. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν 

να επανεκλεγούν απεριόριστα και δεν είναι απαραίτητο να είναι µέτοχοι της Εταιρείας, και 

είναι ελευθέρως ανακλητά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας 

τακτικά µεν µια φορά τουλάχιστον κάθε ηµερολογιακό µήνα, ύστερα από πρόσκληση του 
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Προέδρου ή του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 

αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του µε απόλυτη πλειοψηφία και 

µυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο  και  τον  ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, 

προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αρµοδιότητές τους. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σ' αυτό τα µισά µέλη του πλέον ενός, ποτέ όµως δεν επιτρέπεται ο 

αριθµός των συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως να είναι κατώτερος των τριών. 

Για την εξεύρεση του αριθµού απαρτίας τυχόν κλάσµα δεν λαµβάνεται υπ'  όψη. 

 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καµιά δεν υπέχουν ευθύνη απέναντι στους τρίτους ή  

τους  µετόχους  παρά  µόνον απέναντι στην Εταιρεία για τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους 

κατά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι η 

µόνη αρµοδία να αποφασίσει την άσκηση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για υπέρβαση της εντολής ή για παράβαση Νόµου ή του Καταστατικού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κωδ. Νόµου 2190/1920, ως ισχύει.  

 

Το πελατολόγιό της UpSet! περιλαµβάνει εταιρίες όπως: η αεροπορική εταιρία Aegean 

Airlines, η αυτοκινητοβιοµηχανία SEAT, οι ραδιοφωνικoί σtαθµοί Derti, Σφαίρα, Nitro, ο 

τηλεπικοινωνιακός πάροχος Hellas on line, το Παιχνίδι Στοιχηµάτων Προκαθορισµένης 

Απόδοσης του ΟΠΑΠ «Πάµε Στοίχηµα», το ΠΡΟΠΟ, κ.ά.. Kατά καιρούς και για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα, έχουν διατελέσει πελάτες της: η Εµπορική Τράπεζα, η εταιρία 

τηλεπικοινωνιών Vodafone, η εταιρία τηλεπικοινωνιών WIND κ.ά. (Ιστοσελίδα εταιρίας 

UpSet! και προσθήκες, 27/05/2009) 

 

Η UpSet! είναι µια από τις πιο πολυβραβευµένες διαφηµιστικές στην Ελλάδα, έχοντας 

λάβει συνολικά 93 βραβεία Ermis10 σε χρονική περίοδο 8 χρόνων (4 GRAND, 30 GOLD, 

                                                 
10Τα βραβεία Ermis, αποτελούν το µοναδικό θεσµό βράβευσης της δηµιουργικότητας στην επικοινωνία στην 
Ελλάδα, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης & Επικοινωνίας Ελλάδος και 
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32 SILVER, 27 BRONZE) όπως επίσης και βραβεία Effie11. Οι διακρίσεις της 

συνοψίζονται ως εξής:  

 2008: AGENCY OF THE YEAR – 1η σε βραβεία εταιρία 

 2007: 2η σε βραβεία εταιρία 

 2003: 1η σε βραβεία εταιρία 

 2001: 2η σε βραβεία εταιρία 

 2000: 4η σε βραβεία εταιρία (στους 6 µήνες λειτουργίας της) 

(Ιστοσελίδα εταιρίας UpSet! A.E., 05/10/2009) 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
αποτελούν το κορυφαίο γεγονός του κλάδου της διαφήµισης και επικοινωνίας στη χώρα µας. Σκοπός των 
Ermis είναι η ανάδειξη των πιο δηµιουργικών ∆ιαφηµιστικών Έργων, των πιο δηµιουργικών Παραγωγών 
∆ιαφηµιστικών Ταινιών Εκδηλώσεων και Μουσικής, Προγραµµάτων ∆ηµοσίων Σχέσεων, Προγραµµάτων 
άµεσου Marketing, Προγραµµάτων δηµιουργικής χρήσης των ΜΜΕ και Έργων στο διαδίκτυο (Ιστοσελίδα 
βραβείων Ermis, 05/10/09). 
11Τα Effie βραβεύουν τις ιδέες που γεννούν αποτελέσµατα. Εκείνες τις ιδέες που οδηγούν σε πραγµατικά 
αποτελέσµατα στην αγορά και τη στρατηγική που ενυπάρχει µέσα σε αυτές. Bραβεύουν το µάρκετινγκ και 
την επικοινωνία στον απόλυτο συσχετισµό τους, δηλαδή τις καµπάνιες επικοινωνίας. Η διάκριση αφορά όλες 
τις µορφές εµπλοκής του καταναλωτή µε συµβατικά ή εναλλακτικά µέσα, online ή offline, µε διαφήµιση ή 
µέσα από άλλες ενέργειες επικοινωνίας, µέσα από πληρωµένη ή δωρεάν επικοινωνία. Αρκεί να υπάρχει 
διορατική στρατηγική, εξαιρετικό δηµιουργικό και πραγµατικά αποτελέσµατα στην αγορά. (Iστοσελίδα Effie 
Awards, 05/10/2009) 
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3.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε σχέση µε την οικονοµική διάσταση της επιχείρησης, 

στοχεύουν στο να περιγράψουν τη ροή κεφαλαίου µεταξύ των συµµετόχων και τις 

σηµαντικές οικονοµικές επιδράσεις του οργανισµού σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. 

 

Με βάση τον τζίρο, η Upset! βρίσκεται ανάµεσα στις πρώτες διαφηµιστικές εταιρίες στην 

Ελλάδα. Ο τζίρος της σε εκατοµµύρια ευρώ (εκ. €) για τα οικονοµικά έτη 2005 – 2008, 

παρουσιάζεται παρακάτω 

. 

(εκ. €) 2005 2006 2007 2008 

Κύκλος 

Εργασιών 

58,2 69,7 99,7 75,5 

Μικτά Κέρδη 5,3 7,4 10,4 10,5 

Κέρδη προ 

φόρων 

0,7 1,6 3,4 3,5 

Πίνακας 3.7.: Ο τζίρος της Upset! για τα οικονοµικά έτη 2005 – 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.1.: Ο τζίρος της Upset! για τα οικονοµικά έτη 2005 – 2008 

Τζίρος ανά έτος (2005 - 2008)
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Η Οικονοµική ∆ιάσταση του Απολογισµού διακρίνεται σε τρεις πτυχές, την Οικονοµική 

Επίδοση, την Παρουσία στην Αγορά , τις Έµµεσες Οικονοµικές Επιδράσεις και 

αποτελείται από εννέα δείκτες επίδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Οι οικονοµικοί δείκτες 

επίδοσης, οι οποίοι αναλύονται στον απολογισµό βιωσιµότητας της UpSet! είναι οι EC1 

(Κύριος ∆είκτης), EC5 (Συµπληρωµατικός ∆είκτης), EC6 (Κύριος ∆είκτης) και 

καλύπτουν τις δυο πρώτες πτυχές αντίστοιχα. 

 

3.3.1. ΠΤΥΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗ 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ EC1 

Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και κατανέµεται, συµπεριλαµβανοµένων των 

εσόδων, του κόστους λειτουργίας, των αµοιβών των εργαζοµένων, των δωρεών και 

άλλων επενδύσεων σε επίπεδο κοινότητας, παρακρατηθέντων κερδών και πληρωµών 

σε παρόχους κεφαλαίων και κρατικούς φορείς 

 

Τα δεδοµένα που αφορούν στη δηµιουργία και τη διανοµή της οικονοµικής αξίας και 

παρέχουν βασικές πληροφορίες για τον τρόπο µε τον οποίο η εταιρία δηµιούργησε πλούτο 

για τους συµµετόχους. Τα στοιχεία που απαιτήθηκαν, όπως ο ισολογισµός της εταιρίας  

και η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3), αντλήθηκαν από το Τµήµα 

Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου της UpSet!. Ο δείκτης αυτός παρέχει το 

οικονοµικό προφίλ του οργανισµού, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 8.  
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Στοιχείο Σχόλιο 

Άµεση Οικονοµική Αξία που δηµιουργείται 

α) Έσοδα:  

75.668.521,69 

• Καθαρές Πωλήσεις (µε αγγελιόσηµο):  

75.501.511,67€ 

• Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές. επενδύσεις: 

166.070,02€ 

• Πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού: 940€ 

Οικονοµική Αξία που κατανέµεται 

β) Λειτουργικό κόστος: 

8.008.893,31€ 

Πληρωµές προς προµηθευτές: 8.008.893,31€ 

(Προκύπτει από το ΠΑΘΗΤΙΚΟ: Βραχυπρόθεσµες 

υποχρεώσεις: Προµηθευτές: Έτος χρήσης 2007 – Έτος 

χρήσης 2008) 

γ) Μισθοί & παροχές 

εργαζοµένων: 3.668.507,32€ 

Συνολικές χρηµατικές εκροές για τους εργαζοµένους 

(τρέχουσες πληρωµές όχι µελλοντικές δεσµεύσεις)/ 

περιλαµβάνουν και τις τακτικές εισφορές 

• Μισθοδοσία (µε εισφορές): 3.371.139,46€ 
• Ιδ. Ασφάλιση: 30.409,63€ 
• Κινητά τηλέφωνα: 25.968,98€ 
• Μισθωµένα αυτοκίνητα: 187.699,78€ 
• Καύσιµα - εταιρικά αυτοκίνητα: 53.289,47€ 

δ) Πληρωµές σε παρόχους 

κεφαλαίου: 1.930.000€ 

Όλες οι χρηµατοοικονοµικές πληρωµές που 

πραγµατοποιούνται προς τους παρόχους κεφαλαίων 

προς τον οργανισµό 

Μερίσµατα: 1.930.000€ 

ε) Πληρωµές προς κυβερνητικούς 

φορείς: 9.969.013, 70€ 

Μικτοί φόροι 

• Φ.Π.Α.: 2.436.855,83€ 
• Φόρος εισοδήµατος: 968.401,01€ 
• Παρακρατηθέντες φόροι: 666.713,69€ 
• Αγγελιόσηµο: 5.897.043,17€ 

στ) Επενδύσεις σε επίπεδο 

κοινότητας: 9.740€ 

Οικειοθελείς συνεισφορές και επενδύσεις κεφαλαίων 

στην ευρύτερη κοινότητα (συµπεριλαµβανοµένων των 

δωρεών) 

∆ωρεές: 9.740€ 

Οικονοµική αξία που διατηρείται 

(υπολογίζεται ως    Οικονοµική 

αξία που   δηµιουργείται µείον 

Οικονοµική αξία που 

κατανέµεται) 

Επενδύσεις, αποδέσµευση ακινήτων (equity release) 

κλπ. 

Οικονοµική Αξία που ∆ηµιουργείται = 75.668.521,69 
Οικονοµική Αξία που Κατανέµεται = 23.586.154,33 

Οικονοµική Αξία που διατηρείται = 52.082.367,36 

  
Πίνακας 3.8.: Πίνακας Οικονοµικής Αξίας της UPSET A.E. για το O.E.2008. 
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3.3.2. ΠΤΥΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ EC5 

Κλίµακα ποσοστού του τυπικού βασικού µισθού σε σύγκριση µε τον κατώτατο µισθό 

που ισχύει σε τοπικό επίπεδο, στις σηµαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του 

οργανισµού 

 

Η οικονοµική ευηµερία ενός οργανισµού πολλές φορές καταδεικνύεται από τον τρόπο που 

αυτός συµβάλλει στην οικονοµική ευηµερία των εργαζοµένων του. Τα δεδοµένα που 

απαιτήθηκαν για τον συγκεκριµένο δείκτη και εµφανίζονται στις καταστάσεις µισθοδοσίας 

του οργανισµού, προέρχονται από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών της UpSet!. Η 

κλίµακα ποσοστού του τυπικού βασικού µισθού (EC5) παρέχει στοιχεία για την 

ανταγωνιστικότητα των µισθών του οργανισµού.  

 

Στην Ελλάδα, δεν ισχύουν οι πολλαπλοί κατώτατοι µισθοί. Νόµιµος µισθός είναι αυτός 

που ορίζεται από τους νόµους και τις συλλογικές συµβάσεις και αποτελεί το ελάχιστο όριο 

του µισθού που δικαιούται ο εργαζόµενος, που καλύπτεται από την αντίστοιχη συλλογική 

σύµβαση ή διαιτητική απόφαση. Συµβατικός µισθός είναι αυτός που ορίζεται από την 

ατοµική σύµβαση εργασίας. Είναι προφανές πως ο συµβατικός µισθός δεν µπορεί να είναι 

µικρότερος από το νόµιµο. Ακόµη κι αν συµφωνηθεί κάτι τέτοιο, η συµφωνία θα είναι 

άκυρη ως προς το συµφωνηθέν ποσό του µισθού και θα πρέπει να καταβάλλεται ο νόµιµος 

µισθός. Βασικός µισθός είναι ο µισθός επί του οποίου υπολογίζονται επιδόµατα και 

προσαυξήσεις. Βασικός µισθός µπορεί να είναι είτε νόµιµος είτε συµβατικός. Όµως είναι 

διαφορετικές έννοιες ο νόµιµος βασικός µισθός και ο νόµιµος µισθός. Ο νόµιµος µισθός 

είναι ο νόµιµος βασικός µισθός µαζί µε τα ενδεχόµενα επιδόµατα και τις προσαυξήσεις 

(Ιστοσελίδα Kέντρου Πληροφόρησης, Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, 

06/06/2009), (Πανελλαδικό Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, 06/06/2009). 

Στόχος 2009 

Η εταιρία, αποσκοπώντας στη µεγιστοποίηση της κοινωνικής της

προσφοράς, στοχεύει στην αύξηση την οικονοµικής αξίας που κατανέµεται: 

 Αυξάνοντας τις επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας κατά 10% 
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Οι εργαζόµενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διαφηµίσεως υπάγονται σε 

ιδιαίτερη  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που αφορά στους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας  (∆.Α.: 11/2008, Άρθρο 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5) 

(Ιστοσελίδα Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, 06/06/09). Ο βασικός µισθός του 

υπαλλήλου γραφείου (∆.Α.: 11/2008, Π.Κ. 6/6.6.08) µε την αύξηση 3,5% από 01/01/2008 

έως και 31/08/2008 ξεκινά από €772,81 (µε 0-2 χρόνια προϋπηρεσίας και χωρίς 

επιδόµατα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), (Ιστοσελίδα Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, 

06/06/09). 

 

Ο βασικός µισθός στις συµβάσεις της UpSet! αντιστοιχεί σε 817,48€ µηνιαίως και 

καταβάλλεται τµηµατικά σε δεκαπενθήµερη βάση. Στα 64 άτοµα που απασχόλησε η 

επιχείρηση κατά µέσο όρο για το έτος 2008, τα 6 αµείβονται µε τον βασικό µισθό, δηλαδή 

ένα ποσοστό της τάξης του 9,375%.  

Παρόλο που οι εργάσιµες ηµέρες µέσα στο µήνα δεν είναι πάντα σταθερές, έχουν 

θεσπιστεί οι 25 εργάσιµες σαν βάση υπολογισµού του ηµεροµισθίου από το µηνιαίο µισθό. 

Το ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων υπολογίζεται διαιρώντας τον µηνιαίο µισθό µε το 25, 

ανεξαρτήτως της εφαρµογής πενθηµέρου ή εξαηµέρου. Το ωροµίσθιο υπολογίζεται 

διαιρώντας το µισθό µε το 25 (κάνοντας αναγωγή σε ηµεροµίσθιο), πολλαπλασιάζοντας µε 

το 6 και διαιρώντας µε το ισχύον εβδοµαδιαίο συµβατικό ωράριο, δηλαδή 40 ή λιγότερο 

αν ισχύει ευνοϊκότερη σύµβαση (Ιστοσελίδα Σωµατείου Μισθωτών Τεχνικών, 06/06/09). 

Εποµένως, το ωροµίσθιο των εργαζοµένων της UpSet! που αµείβονται µε το βασικό 

µισθό υπολογίζεται σε: (817,48€ * 6/25) / 40 = 4,90488€ 

Στόχος 2009 

Αποβλέποντας στην αύξηση της ευηµερίας των εργαζοµένων της

εταιρίας, που µε προσήλωση υπηρετούν το όραµά της καθώς και της

ανταγωνιστικότητας των µισθών, η εταιρία προχωρά σε: 

 Αύξηση του βασικού µισθού των εργαζοµένων της κατά 7%  
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3.3.3. ΠΤΥΧΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ EC6 

Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές, στις 

σηµαντικές τοποθεσίες δραστηριοποίησης του οργανισµού 

 

Υποστηρίζοντας τις τοπικές εταιρίες που µετέχουν στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο 

οργανισµός προσελκύει έµµεσα πρόσθετες επενδύσεις στην τοπική οικονοµία. Ο ορισµός 

«τοπικός» αντιπροσωπεύει στη συγκεκριµένη περίπτωση την περιοχή της Αττικής. Η 

χρήση τοπικών πόρων αποτελεί στρατηγική διασφάλισης των προµηθειών και 

υποστήριξης της σταθερότητας της τοπικής οικονοµίας. Επιπρόσθετα συµβάλλει στη 

διατήρηση καλών σχέσεων σε επίπεδο κοινότητας.  

 

Ονοµασία Ιδιότητα Πόλη/ Νοµός 

MODERN TIMES Α.Ε.Ε. Εκδοτική Εταιρία Βούλα/Αττικής 

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ Ραδιοφωνικές – Τηλεοπτικές 

επιχ/σεις 

Αθήνα/Αττικής 

ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΕ Ραδιοφωνικές – Τηλεοπτικές 

επιχ/σεις 

Μαρούσι/ Αττικής 

ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ Ραδιοφωνικές – Τηλεοπτικές 

επιχ/σεις 

Αθήνα/Αττικής 

ALPHA ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΗ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ 

Τηλεοπτική επιχ/ση Παιανία/ Αττικής 

MEDIA SYSTEM ΑΕ Outdoor products Αθήνα (Αγ. Ανάργυροι)/ 

Αττικής 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

ΑΕ  

Τηλεοπτική επιχ/ση Περιστέρι/ Αττικής 

OXYGEN MEDIA ΑΕ Media Agency Μαρούσι/ Αττικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

Ραδιοφωνικές – Τηλεοπτικές 

επιχ/σεις 

Αγ. Παρασκευή/ Αττικής 

BOO PRODUCTIONS 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 

Κινηµατογραφικές 

παραγωγές 

Μαρούσι/ Αττικής 

Πίνακας 3.9.: Οι 10 καλύτεροι προµηθευτές της UpSet! και η περιοχή της έδρας τους 
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Στόχος 2009  

Η εταιρία, επιθυµώντας να ενισχύσει τους δεσµούς εµπιστοσύνης και 

συνεργασίας της µε την τοπική κοινότητα, προχωρά στην αύξηση της 

αναλογίας δαπανών σε τοπικούς προµηθευτές  κατά 5%. 
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3.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ  

 

Η Περιβαλλοντική ∆ιάσταση του Απολογισµού διακρίνεται σε εννέα πτυχές και 

αποτελείται από τριάντα δείκτες επίδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Οι περιβαλλοντικοί δείκτες 

επίδοσης, οι οποίοι αναλύονται στον απολογισµό βιωσιµότητας της UpSet! είναι οι: EΝ1, 

EΝ4, EΝ8, ΕΝ16, ΕΝ17, κύριοι δείκτες που καλύπτουν τις πτυχές: υλικά, ενέργεια, νερό, 

εκποµπές αερίων-υγρά και στερεά απόβλητα. 

 

3.4.1.ΠΤΥΧΗ ΥΛΙΚΑ 

   ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ1 

Χρησιµοποιούµενα υλικά µε βάση το βάρος ή τον όγκο 

 

Αυτός ο δείκτης περιγράφει τη συµβολή του Οργανισµού που καταρτίζει τον Απολογισµό 

στη διατήρηση του επιπέδου των παγκόσµιων πόρων καθώς και τις προσπάθειες για τη 

µείωση του κύκλου ζωής των υλικών και την αύξηση της αποδοτικότητας της οικονοµίας.  

 

Η UpSet!, ως διαφηµιστική εταιρία χρησιµοποιεί σηµαντικές ποσότητες χαρτιού για το 

σχεδιασµό και την παρουσίαση των µακετών, των σεναρίων, των συσκευασιών κ.ά. 

Επίσης, καταναλώνει σηµαντικές ποσότητες toner για την εκτύπωσή τους. Ουσιαστικά, το 

χαρτί είναι το βασικό χρησιµοποιούµενο υλικό της εταιρίας, πριν την παραγωγή του 

τελικού προϊόντος (το οποίο σε πολλές περιπτώσεις αποτελείται επίσης από χαρτί, όπως 

π.χ. στην υπαίθρια διαφήµιση, την έντυπη καταχώριση κλπ). Στην εταιρία υπάρχει κάδος 

ανακύκλωσης χαρτιού, αλλά τα αριθµητικά στοιχεία για το βάρος του χαρτιού που 

ανακυκλώνεται είναι ελλιπή και δεν µπορούν να παρουσιαστούν στον απολογισµό 

βιωσιµότητας. «Η παρουσία του όµως, δηµιουργεί συνείδηση» όπως χαρακτηριστικά 

ισχυρίζεται ένας από τους εργαζοµένους της εταιρίας. Σηµειώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί 

µέτρα µέχρι σήµερα για την ανακύκλωση  toner.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το τµήµα τεχνικής υποστήριξης της 

εταιρίας, στο κτίριο της UpSet! υπάρχουν 8 εκτυπωτές. Από αυτούς, οι 4 είναι έγχρωµοι 

και οι υπόλοιποι ασπρόµαυροι. Οι εκτυπωτές αυτοί διαθέτουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά (µάρκα, µοντέλο, προδιαγραφές εκτύπωσης κλπ.) και εποµένως δεν είναι 

εφικτό να εντοπιστεί η ποσότητα toner, που χρησιµοποιήθηκαν µε βάση το βάρος ή τον 

όγκο. Το κόστος τους όµως, για το έτος 2008, υπολογίζεται στα 12.000€ 



 43

0

2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000

2008

Συνολικό κόστος
αγοράς toner (€)

Συνολικό κόστος
αγοράς χαρτιού (€)

Συνολικό κόστος
εκτύπωσης χαρτιού
(€)

(12.000€/64εργαζοµένους κατά µ.ό. για το 2008 = 187,5€). Υπογραµµίζεται στο σηµείο 

αυτό, ότι η εταιρία προχωρά σε αναγόµωση (επαναγεµίζει τα µελάνια) στους 

ασπρόµαυρους εκτυπωτές, γεγονός το οποίο µειώνει το λειτουργικό κόστος (κόστος 

εκτύπωσης) και συµβάλλει στον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της. 

 

Σχετικά µε το χαρτί που χρησιµοποιεί η εταιρία, αυτό υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που συλλέχθηκαν, σε 360.000 σελίδες για το έτος 200812. Εάν υποθέσουµε ότι το 

κάθε πακέτο χαρτιού περιέχει 500 φύλλα, τότε η εταιρία καταναλώνει 720 πακέτα χαρτιού 

(360.000φύλλα/500φύλλα ανά πακέτο =720 πακέτα). Υπολογίζοντας το βάρος του κάθε 

πακέτου, µετά από ζύγιση, σε 2,5kg συµπεραίνεται ότι η εταιρία κατανάλωσε περί τα 

1800kg ή 1,8tn χαρτί το έτος 2008 (720πακέτα x 2,5kg = 1800kg). Εφόσον το 2008 η 

UpSet! απασχόλησε κατά µέσο όρο 64 εργαζοµένους, ο κάθε εργαζόµενος κατανάλωσε 

κατά προσέγγιση 28,125kg χαρτιού.Υπολογίζοντας ότι η τιµή αγοράς του ενός πακέτου 

χαρτιού ανέρχεται στα 4,99€, το συνολικό κόστος αγοράς χαρτιού αγγίζει τα 3.592,8€ 

(720πακέτα x 4,99€ = 3.592,8€), δηλαδή 56,1375€ ανά εργαζόµενο 

(3.592,8€/64εργαζόµενοι = 56,1375€). Επιπροσθέτως, λαµβάνοντας υπόψη το κόστος 

αγοράς του χαρτιού και το κόστος αγοράς του toner, συµπεραίνεται ότι το συνολικό 

κόστος εκτύπωσης χαρτιού είναι 15.592,8€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφηµα 3.2.: Συνολικό κόστος εκτύπωσης χαρτιού για την εταιρία UpSet!, το έτος 2008. 

 

                                                 
12 Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το χαρτί που χρησιµοποιείται δεν είναι µόνο σε διάσταση Α4 
αλλά συχνά και σε Α3 και Α5. Για χάριν ευκολίας όµως, το βάρος του χαρτιού υπολογίζεται προσεγγιστικά, 
µε βάση τη διάσταση Α4 και τον τύπο χαρτιού (µάρκα) Navigator Universal Premium Office Paper 
(500Φ/80GR). 
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Στόχος 2009  

Με γνόµωνα την εξοικονόµηση φυσικών πόρων η εταιρία

προσανατολίζεται: 

 στον περιορισµό χρήσης χαρτιού κατά 20%  

 στην ενοικίαση εκτυπωτών για τη µείωση του οικονοµικού

κόστους της εκτύπωσης και τον έλεγχο χρήσης χαρτιού 

 στην αύξηση της ποσότητας ανακύκλωσης χαρτιού 

 στην ανακλυκλωση toner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. ΠΤΥΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ4 

Έµµεση κατανάλωση ενέργειας µε βάση την πρωτογενή πηγή ενέργειας 

 

Ο συγκεκριµένος δείκτης αντικατοπτρίζει την κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των 

δευτερογενών13 ενεργειακών αναγκών του οργανισµού που καταρτίζει τον απολογισµό 

(π.χ. ηλεκτρικό ρεύµα, θέρµανση, ψύξη). Αυτός ο δείκτης καλύπτει το δεύτερο πεδίο 

εφαρµογής του Πρωτοκόλλου WRI/WBCSD GHG14. 

 

Στην περίπτωση της UpSet!, τόσο η θέρµανση και ψύξη του κτιρίου όσο και ο φωτισµός, 

είναι λειτουργίες πλήρως εξαρτηµένες από το ηλεκτρικό ρεύµα. Το κτίριο όπου 

εδράζεται η εταιρία είναι µισθωµένο και διαθέτει σύστηµα κεντρικού κλιµατισµού.   

 

Ακόµη, παρατηρείται ότι το κτίριο δεν φωτίζεται ικανοποιητικά και γι’ αυτό το λόγο 

αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
                                                 
13Η δευτερογενής ενέργεια παράγεται από τη µετατροπή της πρωτογενούς σε άλλες µορφές. 
14Το Πρωτόκολλο για την εκποµπή αερίων του Θερµοκηπίου (πρωτόκολλο GHG) είναι ένα διεθνές εργαλείο 
µέτρησης, κατανόησης, ποσοτικοποίησης κ.ά που απευθύνεται  σε κυβερνήσεις κρατών και σε 
επιχειρησιακούς ηγέτες που διαχειρίζονται τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου. Το πρωτόκολλο GHG, 
είναι το αποτέλεσµα της δεκαετούς συνεργασίας του Ινστιτούτου για τους Παγκόσµιους Πόρους (WRI) και 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου για τις Επιχειρήσεις και τη βιώσιµη ανάπτυξη (WBCSD). Το Πρωτόκολλο έχουν 
υιοθετήσει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, περιβαλλοντικές οργανώσεις σε όλο τον κόσµο, µε σκοπό τη 
δηµιουργία αξιόπιστων και αποτελεσµατικών προγραµµάτων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 
Το Πρωτόκολλο παρέχει ένα πλαίσιο µέτρησης για σχεδόν κάθε πρότυπο εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου 
(GHG) και πρόγραµµα στον κόσµο (Greenhouse Gas’ Protocol Initiative Website, 03/09/2009). 
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θερµοµόνωση. Για τον φωτισµό των εγκαταστάσεων χρησιµοποιούνται λαµπτήρες 

φθορισµού. Επιπλέον, υπογραµµίζεται ότι στην εταιρία υπάρχει computer room, το οποίο 

λειτουργεί αδιάκοπα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι στις δυο αίθουσες συσκέψεων της εταιρίας, λειτουργούν µονάδες 

διαχείρισης φωτισµού και εξωτερικά του κτιρίου έχει τοποθετηθεί διακόπτης µε 

φωτοκύτταρο. 

 

Όπως προκύπτει από τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ηµόσιας Επιχείρησης 

Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ), που αντλήθηκαν από το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών της 

UpSet!, οι δύο µετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος έδειξαν κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

για το έτος 2008 ίση µε 108.135kWh (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6) δηλαδή 389,3GJ. Ο κάθε 

εργαζόµενος στην εταιρία εποµένως, κατανάλωσε 1.689,6kWh ή 60.8GJ. Το αντίστοιχο 

κόστος ηλεκτρικής ενέργειας  ανήλθε στις 14.537,4€15. 

 

Επιπλέον, υπολογίζεται ως έµµεση κατανάλωση ενέργειας, η κατανάλωση καυσίµων για 

την κίνηση των εταιρικών οχηµάτων. Η εταιρία διαθέτει 22 εταιρικά αυτοκίνητα. 

Σύµφωνα µε το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών της, το ποσό που προκύπτει από τα  

τιµολόγια βενζίνης για το έτος 2008 είναι 53.289,47€ (2.422,2€/αυτοκίνητο). Εποµένως, 

αν υπολογίσουµε προσεγγιστικά τον µέσο όρο της τιµής της απλής αµόλυβδης βενζίνης σε 

1€ και υποθέσουµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι που διαθέτουν εταιρικά αυτοκίνητα 

χρησιµοποιούν απλή αµόλυβδη, τότε το 2008 καταναλώθηκαν από τα εταιρικά αυτοκίνητα 

της UpSet! 53.289,47lt., δηλαδή 2.422lt. ανά αυτοκίνητο ή εργαζόµενο που απολαµβάνει 

αυτή την παροχή. 

 

Είναι εύλογο ότι, το γεγονός ότι η εταιρία δεν εδράζεται σε κτίριο της ιδιοκτησίας της 

αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη λήψη επιπρόσθετων δραστικών µέτρων 

εξοικονόµησης ενέργειας που απαιτούν κτιριακές επεµβάσεις. Ταυτόχρονα αποτελεί και 

µια πρόκληση, καθώς αναζητούνται τα κατάλληλα µέτρα περιορισµού των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων της UpSet! λαµβάνοντας υπόψη το συγκεκριµένο δεδοµένο. 

 

 

                                                 
15 Έχουν αφαιρεθεί οι χρεώσεις για ∆ήµο, ΕΡΤ κλπ. Πρόκειται για καθαρή τιµή ηλεκτρικής ενέργειας µε 
ΦΠΑ. 
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Στόχος 2009 

Υιοθετώντας τις αρχές εξοικονόµησης της ενέργειας και της ορθής χρήσης της, η

οποία οδηγεί παράλληλα σε άµεσο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό

όφελος η εταιρία αναµένεται να λάβει µέτρα σχετικά µε: 

 Τη µείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας κατά 5% µε πρόσθετα

µέτρα για: 

 Τη συντήρηση – βελτίωση του συστήµατος κεντρικού κλιµατισµού 

 Τη διακοπή της λειτουργίας του συστήµατος όταν αυτό δεν

χρησιµοποιείται 

 Τον έλεγχο θερµικών απωλειών 

 Την εφαρµογή της τεχνικής φυσικού δροσισµού µε ηλιοπροστασία

(σκίαση του κτιρίου)  

 Τη χρήση πολύπριζων µε διακόπτη που συνεισφέρει στη µείωση της

κατανάλωσης ενέργειας ηλεκτρικών συσκευών σε "stand-by mode"

διακόπτοντας την τροφοδοσία των συσκευών  

 Την αντικατάσταση των λαµπτήρων φθορισµού µε τους αντίστοιχους

εξοικονόµησης ενέργειας (δεν απαιτείται αντικατάσταση φωτιστικών

σωµάτων ή επεµβάσεις σε εγκαταστάσεις)  

 Τη µείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας από εταιρικά οχήµατα κατά

20%, θέτοντας πλαφόν στο µηνιαίο κόστος καταβολής αποζηµίωσης για τη

βενζίνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. ΠΤΥΧΗ ΝΕΡΟ 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ8 

Συνολική άντληση νερού µε βάση την πηγή 

 

Ο συνολικός όγκος αντλούµενου νερού παρέχει µια  ένδειξη του σχετικού µεγέθους και 

της σπουδαιότητας της εταιρίας ως χρήστη νερού. Επίσης αντικατοπτρίζει την εικόνα του 

σε σχέση µε την αποδοτικότητα και τη χρήση. Ο δείκτης υπολογίζει τη συνολική 

ποσότητα του νερού που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του οργανισµού που καταρτίζει 

τον απολογισµό απ’ όλες τις πηγές, συµπεριλαµβανοµένων των επιφανειακών και των 
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υπόγειων υδάτων, του βρόχινου νερού και των δηµοτικών αποθεµάτων νερού για 

οποιαδήποτε χρήση, κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης του απολογισµού. 

 

Η UpSet! καταναλώνει νερό από το δίκτυο της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης 

Πρωτεύουσας Α.Ε. (Ε.Υ∆.Α.Π). Η εταιρία αποβλέπει στην ορθή χρήση και εξοικονόµηση 

του νερού, αναγνωρίζοντας τη σηµαντικότητά του ως φυσικού πόρου. Για το λόγο αυτό, οι 

εργαζόµενοί της που ενστερνίζονται το στόχο αυτό, δεν χρησιµοποιούν αλόγιστα το νερό. 

Αντιθέτως, η χρήση γίνεται για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και δεν 

σπαταλάται σε περιττές δραστηριότητες. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι στην 

κουζίνα το πλυντήριο πιάτων που λειτουργεί, συνοδεύεται από πιστοποίηση για την 

κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενώ στα αποχωρητήρια έχουν τοποθετηθεί καζανάκια 

διπλής ροής.  

 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της άντλησης ύδατος για το έτος 2008, 

προέρχονται από τους δυο µετρητές νερού και πιο συγκεκριµένα από τους λογαριασµούς 

της Ε.Υ∆.Α.Π. που διαθέτει το Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7). Ο 

πίνακας 10 παρουσιάζει τα δεδοµένα αυτά. 

Πίνακας 3.10.: Η κατανάλωση νερού της UpSet! Α.Ε. σε m3, για την περίοδο Νοεµβρίου 
2007 – Οκτωβρίου 2008. 

 

Εποµένως, η εταιρία κατανάλωσε συνολικά την περίοδο Νοεµβρίου 2007 – 

Οκτωβρίου 2008, 335 m3 νερού (335.000lt) από το δίκτυο της Ε.Υ∆.Α.Π. Εφόσον το 

2008 η UpSet! απασχόλησε κατά µέσο όρο 64 εργαζοµένους, ο κάθε εργαζόµενος 

κατανάλωσε κατά προσέγγιση, περί τα 5,234m3 (5.234lt) νερού. Το κόστος της 

κατανάλωσης νερού ήταν 372€ (5,8€/εργαζόµενο). 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ UPSET A.E.  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 

Περίοδος Κατανάλωσης Κατανάλωση νερού σε m3 

20/11/2007 – 06/03/2008 (17,8 + 38,2) + (17,8 + 38,2) = 112 

07/03/2008 – 23/06/2008 (17,8 + 40,2) + (17,8 + 38,2) = 114 

24/06/2008 – 10/10/2008 (16,2 + 35,5 + 1,7 + 3,6) + (16,2 + 30,9 + 1,7 + 3,2) = 109 

ΣΥΝΟΛΟ 112 + 114 + 109 = 335 
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Γράφηµα 3.3.: Η κατανάλωση νερού της UpSet! Α.Ε. σε m3, για την περίοδο Νοεµβρίου 

2007 – Οκτωβρίου 2008 

 

Κατανάλωση νερού εταιρίας UpSet! 
Noέµβριος 2007 - Οκτώβριος 2008

109 m3, 
06/2008 - 
10/2008

114 m3, 
03/2008 - 
06/2008

112 m3, 
11/7007 - 
03/2008

Στόχος 2009  

Αναγνωρίζοντας την αξία του νερού σαν το πολυτιµότερο φυσικό πόρο, η 
εταιρία δραστηριοποιείται στην εξοικονόµηση και ορθότερη χρήση νερού στην 
καθηµερινή ζωή, καθώς και την  υιοθέτηση και εφαρµογή απλών τεχνολογιών 
χρήσης νερού. Για το λόγο αυτό: 

 αναµένεται να εγκαταστήσει σύστηµα περιορισµού ροής 
 δεσµεύεται να ελέγχει το υδραυλικό σύστηµα του κτιρίου για διαρροές 
τουλάχιστον µια φορά το έτος 

 αποβλέπει στη µείωση κατανάλωσης νερού ανά εργαζόµενο κατά 1,5% 
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Στόχος 2009  

Υιοθετώντας τις αρχές εξοικονόµησης της ενέργειας και της ορθής χρήσης της, η

οποία οδηγεί παράλληλα σε άµεσο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονοµικό

όφελος η εταιρία αναµένεται να λάβει µέτρα σχετικά µε: 

 Τη µείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας κατά 5%  

 Την αντίστοιχη µείωση εκποµπων CO2 

 

 

3.4.4. ΠΤΥΧΗ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

    ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ16 

Συνολικές άµεσες και έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, µε βάση το βάρος 

 

Αυτός ο δείκτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε τον δείκτη ΕΝ17 και δίνει 

µια συνολική εικόνα για τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (άµεσων και έµµεσων) από 

τον οργανισµό. ∆εδοµένου ότι για µία διαφηµιστική εταιρία δεν υπολογίζονται οι άµεσες 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, καθώς η εταιρία δεν κατέχει ή ελέγχει πηγές 

παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικής ή χηµικής επεξεργασίας, διαδικασιών καύσης, 

µεταφοράς υλικών, προϊόντων ή αποβλήτων κλπ., για τον δείκτη αυτό θα υπολογιστούν οι 

έµµεσες εκποµπές που προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος που 

αγοράζεται (αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενέργειας του δείκτη ΕΝ4).  

 

Όπως λοιπόν προκύπτει από τους λογαριασµούς ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ηµόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.), η UpSet! κατανάλωσε συνολικά για το έτος 2008 

108.135kWh (ή 389,3GJ). 

 

H κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να µετατραπεί σε τόνους εκπεµπόµενου CO2, 

πολλαπλασιάζοντας τις kWh µε τον συντελεστή εκποµπής CO2 που είναι ίσος µε 0,422 kg 

CO2/kWh και στη συνέχεια µετατρέποντας τα kg σε tn. (The building Regulations 2000, 

conservation of fuel and power L2A, 28/09/2009) Εποµένως, οι 108.135kWh ενέργειας 

αντιστοιχούν σε 45,632 tn CO2 που εξέπεµψε η εταιρία για το έτος 2008. 
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3.4.5. ΠΤΥΧΗ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

    ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΝ17 

Άλλες σχετικές έµµεσες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου µε βάση το βάρος 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει τις εκποµπές αερίων που οφείλονται στις δραστηριότητες του 

Οργανισµού που καταρτίζει τον απολογισµό, αλλά παράγονται από πηγές που ανήκουν ή 

ελέγχονται από άλλους οργανισµούς. Στο πλαίσιο αυτού του δείκτη, οι έµµεσες εκποµπές 

δεν συµπεριλαµβάνουν εκείνες που παράγονται από εισαγόµενο ηλεκτρικό ρεύµα, 

θερµότητα ή ατµό που καταναλώνεται από τον οργανισµό. Γνωρίζοντας από τον δείκτη 

ΕΝ4 ότι η εταιρία διαθέτει 22 εταιρικά αυτοκίνητα, τα οποία κατανάλωσαν 53.289,47lt. 

αµόλυβδης βενζίνης για το έτος 2008, υπολογίζονται οι έµµεσες εκποµπές CO2 από τα 

αυτοκίνητα που έχει στην κατοχή της η εταιρία. 

 

Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του Environmental Protection Agency16 (EPA – U.S.) 

(20/06/2009), οι εκποµπές CO2 για ένα γαλόνι βενζίνης υπολογίζονται από τον τύπο: 

 

CO2 emissions from a gallon of gasoline = 2,421 grams x 0.99 x (44/12) = 8,788 grams = 

8.8 kg/gallon = 19.4 pounds/gallon  

 

Εάν µετατραπούν οι παραπάνω µονάδες σε kg εκπεµπόµενου CO2 ανά lt. βενζίνης (Pound 

= 0,4536kg & Gallon (U.S.) =  3,78 lt.) τότε: 

 

Εκποµπές CO2 από 1 lt. Βενζίνης = 2,3 kg 

 

Εποµένως τα 53.289,47 lt. βενζίνης που καταναλώθηκαν από τα εταιρικά αυτοκίνητα για 

το 2008, εξέπεµψαν 122.565,781 kg eCO2
17 ή 122,565 tn eCO2. Έτσι λοιπόν, 

προσεγγιστικά, το κάθε εταιρικό αυτοκίνητο εξέπεµψε 5.571,172kg CO2 το 2008 ή 5,571 

tn eCO2. 

                                                 
16Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change – 
IPCC) στις οδηγίες για τον υπολογισµό των εκποµπών, απαιτεί να υπολογίζεται ένας παράγοντας οξείδωσης 
στην περιεκτικότητα του άνθρακα, διότι µια µικρή µερίδα καυσίµου δεν οξειδώνεται στο CO2. Για το 
πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου, ο παράγοντας οξείδωσης είναι 0.99 (99% του άνθρακα στα καύσιµα 
είναι τελικά οξειδωµένα, ενώ 1% δεν οξειδώνεται.). Τέλος, για να υπολογίσει τις εκποµπές του CO2 από ένα 
γαλόνι καυσίµου, η εκποµπή άνθρακα πολλαπλασιάζεται µε την αναλογία του µοριακού βάρους του CO2 
(m.w. 44) στο µοριακό βάρος του άνθρακα (m.w.12): 44/12. 
17 ∆εδοµένου ότι 1 kg CO2 = 1 kg eCO2 
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Το ενεργειακό αποτύπωµα  της εταιρίας UpSet! για το έτος 2008 (συνολικές εκποµπές 

eCO2) υπολογίζεται σε 168,581tn eCO2. Το οικονοµικό κόστος της συνολικής 

καταναλισκόµενης ενέργειας (µε το κόστος βενζίνης εταιρικών οχηµάτων), αγγίζει τις 

67.826,8€.  

 

 

 

 

Στόχος 2009  

Έχοντας ενστερνιστεί την ανάγκη δραστηριοποίησης στο πλαίσιο της κλιµατικής 
αλλαγής και αποβλέποντας στη συνεισφορά στον περιορισµό των εκποµπών των 
θερµοκηπικών αερίων παγκοσµίως, ο οργανισµός προχωρά σε ενέργειες για τη 
µείωση της έµµεσης κατανάλωσης ενέργειας από εταιρικά οχήµατα κατά 20%, 
θέτοντας πλαφόν στο µηνιαίο κόστος καταβολής αποζηµίωσης για τη βενζίνη 
καθώς και την 

 Αντίστοιχη µείωση των συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
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3.5. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

 

Η UpSet! ως διαφηµιστική εταιρία παράγει ιδέες για την προώθηση των προϊόντων των 

πελατών της. Εποµένως, η ευθύνη που φέρει για τα προϊόντα των πελατών της καθώς και 

για τις υπηρεσίες που προσφέρει, είναι σηµαντική. Αναµένεται να επιδεικνύει την ανάλογη 

προσοχή στην προώθηση των προϊόντων, προκειµένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητά 

τους για την προοριζόµενη χρήση, όπως επίσης το ότι δεν ενέχουν κινδύνους για την υγεία 

και την ασφάλεια. 

 

Η ∆ιάσταση της Ευθύνης για τα Προϊόντα του Απολογισµού διακρίνεται σε πέντε πτυχές 

και αποτελείται από εννέα δείκτες επίδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Οι δείκτες επίδοσης, οι 

οποίοι παρπυσιάζονται στον απολογισµό βιωσιµότητας της επιχείρησης είναι οι: PR3 και 

PR6, Κύριοι δείκτες που καλύπτουν τις δύο από τις πέντε πτυχές, την επισήµανση 

προϊόντων – υπηρεσιών και τις επικοινωνίες µάρκετινγκ, αντίστοιχα. 

 

3.5.1.  ΠΤΥΧΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

           ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ PR3 

Τύπος πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες που απαιτούνται µε βάση τις 

διαδικασίες και ποσοστό σηµαντικών προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε 

τέτοιου είδους απαιτήσεις πληροφόρησης. 

 

Οι προσβάσιµες και επαρκείς πληροφορίες σχετικά µε τις επιδράσεις των προϊόντων και 

των υπηρεσιών στη βιωσιµότητα είναι απαραίτητες για τους τελικούς χρήστες των 

προϊόντων, προκειµένου να κάνουν τεκµηριωµένες επιλογές αγορών. 

 

Η UpSet!, παρέχει πλήρεις διαφηµιστικές υπηρεσίες προσπαθώντας να διασφαλίσει τη 

νοµιµότητα, την καταλληλότητα, την ευπρέπεια, την ειλικρίνεια και να σεβαστεί το 

πνεύµα κοινωνικής ευθύνης αλλά και τις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού, όπως άλλωστε 

έχει αυτοδεσµευτεί συνυπογράφοντας τον Ελληνικό Κώδικα ∆ιαφήµισης-Επικοινωνίας. Ο 

Κώδικας αφορά σε όλες τις διαφηµίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς 

και όλες τις µορφές εµπορικής και κοινωνικής επικοινωνίας και ορίζει τους κανόνες 

επαγγελµατικής δεοντολογίας και ηθικής συµπεριφοράς, που πρέπει να τηρούνται 

απέναντι στον πολίτη-καταναλωτή από όλους όσους ασχολούνται µε τη διαφήµιση, 

δηλαδή τους διαφηµιζόµενους, τους διαφηµιστές και τα διαφηµιστικά µέσα, καθώς και 
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τους εντολείς και τους εντολοδόχους όλων των παραπάνω µορφών επικοινωνίας 

(Ιστοσελίδα Ένωσης Εταιριών ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας, 27/09/09). Υπό το πρίσµα 

αυτό, στοχεύει: 

• στη χάραξη συγκροτηµένης επικοινωνιακής στρατηγικής, έπειτα από συλλογή 

στοιχείων για το προϊόν  ή την υπηρεσία  (µέσω ερευνών, vox pop18, στοιχεία από 

το τµήµα marketing του πελάτη κ.ά.)  

• διεξαγωγή ερευνών, για τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και η εκπόνηση 

µελετών αναφορικά µε τη διαµόρφωση ευκαιριών και δυνατοτήτων 

επιχειρηµατικής δράσης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (άρθρο 3 

καταστατικού) 

• στην εκπόνηση µελετών και προγραµµάτων, που αφορούν στην οργάνωση και 

διοίκηση παντός είδους επιχειρήσεων καθώς και τη διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων των επιχειρήσεων αυτών 

• στην κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σε 

συνεργασία µε το τµήµα marketing του πελάτη. 

 

Για παράδειγµα, η εταιρία προχωρά στις εξής περαιτέρω ενέργειες:  

 αναφορά ρύπων σε διαφηµιστικές – προωθητικές ενέργειες, όπως επιβάλλεται από 

τη νοµοθεσία (π.χ. εκποµπές ρύπων αυτοκινήτων: εντός και εκτός πόλεως καθώς 

και µικτός κύκλος)  

 ανακοίνωση αλλαγής σε τιµές, χρηµατοδοτικά προγράµµατα κλπ. στα µέσα 

προβολής . 

Όσον αφορά στην παροχή επικοινωνιακών υπηρεσιών στο ∆ηµόσιο τοµέα, η εταιρία έχει 

ακολουθήσει τις πρόσφατες επιταγές του νόµου περί πιστοποίησης των διαφηµιστικών 

επιχειρήσεων – πρότυπο 1435. Η έκδοση του προτύπου αποσκοπεί στη διασφάλιση της 

διαχειριστικής επάρκειας των εταιριών επικοινωνίας και κατ’ επέκταση της ποιότητας στη 

διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα στα έντυπα και 

στα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης (Ιστοσελίδα ΕΛ.Ο.Τ., 27/09/2009). 

                                                 
18Προέρχεται από τη λατινική φράση “vox populi” που σηµαίνει «η φωνή των ανθρώπων». Στη διαφήµιση, 
όπως και στη δηµοσιογραφία, χρησιµοποιείται σαν όρος για να περιγράψει την κατάσταση όπου επιλέγονται 
τυχαία άνθρωποι στο δρόµο, οι οποίοι ερωτώνται για ένα θέµα και δίνουν γι’ αυτό µια αυθόρµητη απάντηση. 
Συνήθως, στη διαφήµιση, έχει το ρόλο της «σφυγµοµέτρησης» για ένα προϊόν ή µια υπηρεσία, προκειµένου 
να χρησιµοποιηθούν τα συµπεράσµατα για την βελτίωση της εικόνας του προϊόντος ή υπηρεσίας και την 
κατάστρωση της κατάλληλης επικοινωνικής στρατηγικής. 
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3.5.2. ΠΤΥΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ MARKETING 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ PR6 

Προγράµµατα για τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα και τους 

προαιρετικούς κώδικες συµπεριφοράς, που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες 

marketing, όπως η διαφήµιση, η προώθηση προϊόντων και η χορηγία 

Η θέσπιση και τήρηση κανόνων δεοντολογίας και ηθικής συµπεριφοράς στην επικοινωνία 

είναι ένα εξαιρετικά σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί τους επαγγελµατίες του κλάδου σε 

παγκόσµιο επίπεδο. Είναι αυτονόητο ότι είναι στο συµφέρον όλων των πλευρών στο 

εµπορικό τρίγωνο ο καταναλωτής να εµπιστεύεται τα µηνύµατα που απευθύνονται σε 

αυτόν και να θεωρεί ότι είναι θεµιτά και δεν παραπλανούν. Ως εκ τούτου, ο κλάδος έχει 

προχωρήσει σε κινήσεις αυτοδέσµευσής του σε θέµατα δεοντολογίας. Παρά το γεγονός ότι 

τα συστήµατα αυτοδέσµευσης παγκοσµίως διαφέρουν µεταξύ τους, η βασική αρχή 

παραµένει πάντοτε η ίδια: «οι διαφηµίσεις πρέπει να είναι νόµιµες, ευπρεπείς, έντιµες και 

να λένε την αλήθεια, να δηµιουργούνται µε πνεύµα κοινωνικής ευθύνης και να είναι 

σύµφωνες µε τις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού, όπως είναι γενικά παραδεκτός στο 

εµπόριο». Όσον αφορά στην εφαρµογή των αρχών αυτών, η λειτουργία της 

αυτοδέσµευσης -δοκιµασµένη µε επιτυχία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

σε πολλές άλλες χώρες του κόσµου- προσφέρει στον καταναλωτή µια γρήγορη, ευέλικτη, 

ανέξοδη και αποτελεσµατική λύση για την τήρηση της δεοντολογίας στην επικοινωνία. 

Στόχος 2009  

Με γνώµονα τη διασφάλιση της διαφάνειας και της πρόσβασης στις 

πληροφορίες σχετικά µε τις επιδράσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών 

στη βιωσιµότητα, η UpSet! προχωρά σε: 

 Συνεχείς ελέγχους στο επικοινωνιακό υλικό, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί ότι είναι πλήρως συµβατό µε τον Ελληνικό Κώδικα 

∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας 
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Η Ένωση Εταιριών ∆ιαφήµισης - Επικοινωνίας (Ε.∆.Ε.Ε.) δίνει µεγάλη έµφαση στον 

τοµέα της δεοντολογίας της επικοινωνίας, µέσω της αυτοδέσµευσης των εταιριών του 

χώρου. Ο Ελληνικός Κώδικας ∆ιαφήµισης, που αποτελεί προσαρµογή του αντίστοιχου του 

∆ιεθνούς Εµπορικού Επιµελητηρίου, συντάχθηκε από την Ε∆ΕΕ και υιοθετήθηκε από την 

ίδρυσή της (Ιστοσελίδα Ένωσης Εταιριών ∆ιαφήµισης – Επικοινωνίας/∆εοντολογία, 

20/09/2009). Η UpSet!, έχει συνυπογράψει τον Κώδικα αυτό, µαζί µε άλλες διαφηµιστικές 

εταιρίες και τα ΜΜΕ. Εκτός από την υιοθέτηση του Κώδικα, στην οποία η UpSet! 

προχώρησε εθελοντικά, η εταιρία καλείται να τηρεί την ισχύουσα νοµοθεσία σχετικά µε τα 

θέµατα διαφήµισης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8). Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι η 

UpSet! εκτός από τη συµµόρφωση µε την ως άνω νοµοθεσία προχωρά σε πλήρη αποχή 

από διαφηµίσεις προϊόντων καπνού, ακόµα και στον κινηµατογράφο για παράδειγµα, όπου 

επιτρέπεται από νοµοθεσία η προβολή τους. 

 

Στόχος 2009  

Έχοντας αυτοδεσµευτεί στην τήρηση του Ελληνικού Κώδικα ∆ιαφήµισης-

Επικοινωνίας και υπό το πρίσµα της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία, τα πρότυπα 

και τους προαιρετικούς κώδικες συµπεριφοράς που σχετίζονται µε τις 

επικοινωνίες η εταιρία δραστηριοποιείται στην: 

 Καταπολέµηση της παράνοµης διαφήµισης (µε ενέργειες όπως για 

παράδειγµα η άρνηση παραγωγής δηµιουργικού επικοινωνιακού υλικού 

για πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί παράνοµα εκτός των νόµιµων 

σηµείων που έχει καθορίσει ο δήµος) 

 Καταπολέµηση περιπτώσεων παραπλανητικής και αθέµιτης 

διαφήµισης στην αγορά (Ν. 2251/94, άρθρο 9, Ιστοσελίδα Κέντρου 

Προστασίας Καταναλωτών, 27/09/09) 

 Λήψη πιστοποίησης για τις διαφηµιστικές εταιρίες – αναδόχους του 

δηµοσίου (νέο ελληνικό πρότυπο 1435 «Υπηρεσίες Επικοινωνίας – 

Απαιτήσεις για Παρόχους») βάσει των προδιαγραφών που ορίζει ο 

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ) 
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3.6. ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η ∆ιάσταση των Πρακτικών Εργασίας του Απολογισµού διακρίνεται σε πέντε πτυχές και 

αποτελείται από δεκατέσσερις δείκτες επίδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Ο δείκτης επίδοσης, 

οι οποίος εµφανίζεται στον απολογισµό βιωσιµότητας της UpSet! είναι ο LA1, Κύριος 

δείκτης που καλύπτει την πτυχή Απασχόληση. 

 

3.6.1. ΠΤΥΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ LA1 

Συνολικό εργατικό δυναµικό µε βάση τον τύπο απασχόλησης, τη σύµβαση εργασίας 

και την περιοχή. 

 

Το µέγεθος του εργατικού δυναµικού παρέχει πληροφορίες για τις επιπτώσεις που µπορεί 

να δηµιουργούνται στα εργασιακά θέµατα. Ο µέσος όρος του συνολικού εργατικού 

δυναµικού της εταιρίας για το 2008 είναι 64 άτοµα, τα οποία διαµένουν στο νοµό Αττικής, 

απασχολήθηκαν µε συµβάσεις πλήρους απασχόλησης (όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία) 

και αόριστου χρόνου. Τα άτοµα αυτά εργάζονται στα τµήµατα: 

 Εξυπηρέτησης Πελατών (Client Service)  

 ∆ηµιουργικού (Creative) 

 Οικονοµικών Υπηρεσιών και Λογιστηρίου 

 ∆ιαδραστικής Επικοινωνίας (Internet και mobile περιβάλλον) 

 Ραδιο-τηλεοπτικής παραγωγής 

 Έντυπης παραγωγής 

 Στρατηγικού Σχεδιασµού 

 Τεχνικής Υποστήριξης 

 Γραµµατειακής Υποστήριξης 

Τέλος, σηµειώνεται ότι οι εργαζόµενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της 

διαφηµίσεως υπάγονται σε ιδιαίτερη  Συλλογική Σύµβαση Εργασίας που αφορά στους 

εργαζοµένους στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας –EC5- (∆.Α.: 

11/2008, Άρθρο 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5), (Ιστοσελίδα Οργανισµού Μεσολάβησης και 

∆ιαιτησίας, 06/06/09). 
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3.7.  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
 

Η Κοινωνική ∆ιάσταση του Απολογισµού διακρίνεται σε πέντε πτυχές και αποτελείται 

από οκτώ δείκτες επίδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Οι δείκτες επίδοσης, οι οποίοι αναλύονται 

στον απολογισµό βιωσιµότητας της UpSet! είναι οι SO1 (Κύριος ∆είκτης) και SO7 

(Συµπληρωµατικός δείκτης), που καλύπτουν τις πτυχές Κοινότητα και Αντι-

ανταγωνιστική Συµπεριφορά, αντίστοιχα. 

 

3.7.1. ΠΤΥΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

          ΚΥΡΙΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ SO1 

Η φύση, το πεδίο εφαρµογής και η αποτελεσµατικότητα των προγραµµάτων και των 

πρακτικών που αξιολογούν και διαχειρίζονται τις επιδράσεις των επιχειρήσεων στις 

κοινότητες, συµπεριλαµβανοµένης της εισαγωγής, της λειτουργίας και της εξόδου. 

 

Η επίδραση ενός οργανισµού στην τοπική κοινωνία είναι πολύ σηµαντική τόσο για τον ίδιο 

τον οργανισµό όσο και για τους συµµετόχους του. Μια διαφηµιστική εταιρία µπορεί να 

συµβάλλει στο κοινωνικό σύνολο, επηρεάζοντας θετικά την κοινότητα µε ποικίλους 

τρόπους, όπως για παράδειγµα δωρεές, συµµετοχή σε ενέργειες ευαισθητοποίησης του 

κοινού µε τη δηµιουργία διαφήµισης µε κοινωνικό περιεχόµενο κ.ά. Η διαφήµιση µε 

κοινωνικό περιεχόµενο αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο κοινωνικής προσφοράς που 

επαγρυπνά, ευαισθητοποιεί και συχνά δραστηριοποιεί το κοινό.  

 

Υπό το πρίσµα αυτό, η εταιρία προχωρά σε δυο τύπους δωρεών: οικονοµικής φύσης σε 

φορείς εκτός του κλάδου της επικοινωνίας και της διαφήµισης (δείκτης EC1) αλλά και σε 

είδος σε φορείς που έχουν άµεση σχέση µε τον κλάδο. Μια τέτοιου είδους ενέργεια δωρεάς 

σε είδος, αποτελεί η ενίσχυση της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, του οποίου 

είναι υποστηρικτής η UpSet!, µε σχεδόν πλήρεις σειρές από κλαδικά έντυπα αλλά κυρίως 

µε έντυπα του χώρου της επικοινωνίας που δεν βρίσκονται πλέον σε κυκλοφορία. Επίσης, 

η εταιρία έχει συµβάλλει µε δωρεά της σε είδος, στη δηµιουργία του Αρχείου Ελληνικής 

∆ιαφήµισης και Επικοινωνίας, το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή, την τεκµηρίωση και 

την ανάδειξη της ελληνικής διαφήµισης και επικοινωνίας, από την αρχή του νέου 

ελληνικού κράτους µέχρι σήµερα, σε όλα τα µέσα. Στόχος του είναι να αποτελέσει 

κεντρική πηγή πληροφόρησης, µελέτης και έρευνας για την ιστορία της ελληνικής 

διαφήµισης και επικοινωνίας, και να υποστηρίξει την έρευνα στους τοµείς της ιστορίας, 
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κοινωνιολογίας, της διαφήµισης, του marketing, της οικονοµίας και της ιστορίας της 

τέχνης. Tο Αρχείο του Ινστιτούτου Επικοινωνίας περιλαµβάνει σηµαντικό και πλούσιο 

υλικό σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, βραβευµένες ταινίες από τα Φεστιβάλ 

διαφήµισης της Ε∆ΕΕ, κινηµατογραφικές µποµπίνες, καταχωρήσεις, πρωτότυπες µακέτες, 

έντυπα και περιοδικά, από το 1940 έως σήµερα. 

 

Ακόµη, αναφορικά µε τη διαφήµιση κοινωνικού περιεχοµένου, η εταιρία συνεργάστηκε 

παλαιότερα αφιλοκερδώς µε την Action Aid Hellas19 και το 2008 µε τη Unicef20, 

δηµιουργώντας για λογαριασµό της ένα τηλεοπτικό σποτ για την αγορά δώρων και 

καρτών. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3.: Frame από το τηλεοπτικό σποτ της UpSet! για τη Unicef, που µεταδόθηκε το 

2008 (εικόνα από την ιστοσελίδα της UpSet!). 

Επιπροσθέτως, η UpSet! συµµετείχε στην έκθεση που διοργάνωσε η ∆ιεθνής Αµνηστία21 

και φιλοξένησε ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών από τις 10 Ιανουαρίου ως τις 30 Απριλίου 

2008, η οποία αποτελούνταν από 30 έργα Ελλήνων γραφιστών που µε το ταλέντο και τη 

                                                 
19∆ιεθνής αναπτυξιακός οργανισµός για την καταπολέµηση της φτώχειας και της ανισότητας (Ιστοσελίδα 

Action Αid Hellas, 04/06/2009) 
20Oργάνωση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα παιδιά (Ιστοσελίδα Unicef, 04/06/2009) 

21Παγκόσµιο, ανεξάρτητο κίνηµα εθελοντών που αγωνίζεται για την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων (Ιστοσελίδα ∆ιεθνούς Αµνηστίας, 04/06/09) 

 



 59

δηµιουργικότητά τους προσέγγισαν το όραµα του παγκόσµιου κινήµατος που αγωνίζεται 

για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Τα εκθέµατα (αφίσες και ειδικές καταχωρίσεις-

δηµιουργίες) αποτελούν τµήµα µιας ευρύτερης έκθεσης περίπου 220 έργων, η οποία 

παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2006, µε θέµατα εµπνευσµένα από τις δράσεις της 

οργάνωσης (Ιστοσελίδα εφηµερίδας Ναυτεµπορική, 30/09/09). 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.4.: Το έργο µε το οποίο συµµετείχε η UpSet! στην έκθεση της ∆ιεθνούς 

Αµνηστίας. 

 

Στόχος 2009  

Η εταιρία προσανατολίζεται στην ενίσχυση της δράσης της στον τοµέα της 

κοινωνικής προσφοράς µέσω του σχεδιασµού και της υλοποίησης κοινωνικής 

επικοινωνιακής πολιτικής καθώς και αύξησης της συµµετοχής της σε 

δραστηριότητες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. 
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3.7.2. ΠΤΥΧΗ ΑΝΤΙ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

          ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ SO7 

Συνολικός αριθµός δικαστικών προσφυγών που αφορούν σε αντι-ανταγωνιστική 

συµπεριφορά, αποφυγή δηµιουργίας τραστ και απαγόρευση µονοπωλιακών 

πρακτικών, και η έκβασή της. 

 

Ο υγιής ανταγωνισµός σε µια ανοικτή εσωτερική αγορά αποτελεί την καλύτερη εγγύηση 

για την αύξηση της παραγωγικότητας και του δυναµικού καινοτοµίας των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η τήρηση της νοµοθεσίας ανταγωνισµού αποτελεί βασικό 

στοιχείο της "στρατηγικής της Λισσαβόνας", που στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονοµίας 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη δηµιουργία απασχόλησης για τους πολίτες της Ευρώπης 

(Iστοσελίδα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 06/10/09). Για την εταιρία, είναι πολύ σηµαντική 

η προσπάθεια διασφάλισης της νοµιµότητας και ο σεβασµός τις αρχές του θεµιτού 

ανταγωνισµού, όπως άλλωστε έχει αυτοδεσµευτεί συνυπογράφοντας τον Ελληνικού 

Κώδικα ∆ιαφήµισης-Επικοινωνίας (PR3, PR6). Για τον λόγο αυτό, παρουσιάζει µηδενική 

δικαστηριακή ανάµειξη σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε µηνύµατα που 

παραβιάζουν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού. Επιπροσθέτως εµφανίζει ελάχιστη, 

έως αµελητέα, παρουσία στις αρµόδιες επιτροπές της Ε∆ΕΕ (Πρωτοβάθµια και 

∆ευτεροβάθµια) που έχουν σκοπό την άσκηση ελέγχου για την τήρηση του κανονισµού 

δεοντολογίας, τη γνωµοδότηση για την τήρηση του Κώδικα και τη συµβιβαστική επίλυση 

διαφορών µεταξύ ανταγωνιστικών εταιριών (Ιστοσελίδα Ε∆ΕΕ, 06/10/2009).  

 

Στόχος 2009  

Η εταιρία έχει σαν στόχο να τηρεί τη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού και µε 

σεβασµό στις αρχές του θεµιτού ανταγωνισµού να συνεχίσει να σηµειώνει 

µηδενικές δικαστικές προσφυγές για θέµατα αντι-ανταγωνιστικής 

συµπεριφοράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΕΙΚΤΩΝ GRI22 ΚΑΙ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 

Αναπόσπαστο µέρος ενός απολογισµού ΕΚΕ είναι ο συγκεντρωτικός πίνακας δεικτών και 

άλλων βασικών πλροφοριών. Ο πίνακας περιλαµβάνει την κατάσταση αναφοράς που 

περιγράφει για παράδειγµα εάν ένας δείκτης αναλύθηκε πλήρως, µερικώς ή καθόλου στον 

απολογισµό (Ο.Α., Μ.Α. και Κ.Α. αντίστοιχα). Σε περίπτωση ολοκληρωµένης (πλήρους) ή 

µερικής αναφοράς αναφέρεται η σελίδα στην οποία απαντάται. 

 

∆είκτες GRI Κατάσταση 

αναφοράς 

Σελίδα 

Στρατηγική και ανάλυση   

1.1. Πρόλογος του Προέδρου Κ.Α. - 

1.2. Βασικές επιπτώσεις, κίνδυνοι και ευκαιρίες Μ.Α. 36- 60 

Οργανωτικό προφίλ   

2.1. Προφίλ οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό Ο.Α. 31- 34 

2.2. Brands, προϊόντα ή/και υπηρεσίες Ο.Α. 31- 32 

2.3. Πεδίο δραστηριοτήτων Ο.Α. 31 - 33 

2.4. Έδρα οργανισµού Ο.Α. 31 

2.5. Χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται ο οργανισµός Ο.Α. 29 

2.6. Φύση ιδιοκτησίας Μ.Α. 29, 32 - 33 

2.7. Αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο 

οργανισµός 

Μ.Α. 33 

2.8. Μέγεθος του οργανισµού Ο.Α. 31 

2.9. Σηµαντικές οργανωτικές αλλαγές Κ.Α. - 

2.10. Βραβεία που απονεµηθήκαν στον οργανισµό M.A. 33 - 34 

Παράµετροι απολογισµού   

3.1. Χρονική περίοδος για την οποία εκδίδεται ο 

απολογισµός 

Ο.Α. 29 

3.2. Προηγούµενος απολογισµός Ο.Α. 29 

3.3. Χρονική συχνότητα έκδοσης απολογισµού Μ.Α. 29, 38, 39, 41, 44, 

46, 48, 49, 51, 54, 

55, 59, 60 

3.4. Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις Μ.Α. 29 

3.5. Ορισµός περιεχοµένου Μ.Α. 29 - 30 

                                                 
22Σηµείωση: οι δείκτες ή οι οµάδες δεικτών (πτυχές) που δεν παρουσιάζονται στον παρόν απολογισµό είτε 
δεν συναντούν εφαρµογή στο µέγεθος και το είδος της επιχείρησης που αποτελεί το παράδειγµα εφαµογής 
είτε τα στοιχεία της εταιρίας, που καταρτίζει για πρώτη φορά απολογισµό, είναι ελλιπή. 
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3.6.  Όρια του απολογισµού Μ.Α. 29 - 30 

3.7. Περιορισµοί που τίθενται για τον απολογισµό Μ.Α. 42, 44 – 45, 68 - 76 

3.8. Αµοιβαία κεφάλαια, θυγατρικές εταιρίες και 

αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες 

Μ.Α. 32 

3.9. Τεχνικές µέτρησης δεδοµένων Ο.Α. 29 - 60 

3.10. Επιπτώσεις από την αναδιατύπωση πληροφοριών Κ.Α. - 

3.11. ∆ιαφοροποιήσεις σε σύγκριση µε προηγούµενους 

απολογισµούς 

Κ.Α. - 

3.12. Θέση του Συγκεντρωτικού πίνακα δεικτών Ο.Α. 61 - 66 

3.13. ∆ιασφάλιση από εξωτερικό φορέα Κ.Α. - 

∆ιακυβέρνηση, υποχρεώσεις και δέσµευση   

4.1. ∆οµή διακυβέρνησης Μ.Α. 32 - 33 

4.2. Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες της ηγεσίας Κ.Α. - 

4.3. Ανεξάρτητα/µη-εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Κ.Α. - 

4.4. Συµµετοχή συµµετόχων/εργαζοµένων Κ.Α. - 

4.5. Αποδοχές και επιδόσεις στελεχών Κ.Α. - 

4.6. Συγκρούσεις ενδιαφερόντων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο 

Κ.Α. - 

4.7. Εµπειρία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα 

βιωσιµότητας 

Κ.Α. - 

4.8. Παρουσίαση αποστολής και αξιών Μ.Α. 31 - 32 

4.9. ∆ιακυβέρνηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Μ.Α. 32 - 33 

4.10. Αξιολόγηση της απόδοσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Κ.Α. - 

4.11. Προληπτική προσέγγιση/αρχές Κ.Α. - 

4.12. Άλλοι χάρτες/αρχές (εξωτερικοί) Κ.Α. - 

4.13. Συµµετοχή σε συλλόγους (επαγγελµατικούς) Κ.Α. - 

4.14. Λίστα µετόχων Κ.Α. - 

4.15. Προσδιορισµός µετόχων Κ.Α. - 

4.16. Προσεγγίσεις στη δέσµευση µετόχων Κ.Α. - 

4.17. Θέµατα που τέθηκαν από τους µετόχους Κ.Α. - 

Οικονοµική ∆ιάσταση   

EC1: Άµεση οικονοµική αξία που παράγεται και 

κατανέµεται 

Ο.Α. 36 - 38 

EC2: Χρηµατοοικονοµικές επιπτώσεις και κίνδυνοι 

λόγω της κλιµατικής αλλαγής 

Κ.Α. - 

EC3: Κάλυψη των υποχρεώσεων του οργανισµού 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα καθορισµένων παροχών 

Κ.Α. - 
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EC4: Χρηµατοοικονοµική βοήθεια από κυβερνητικούς 

φορείς 

Κ.Α. - 

EC5: Κλίµακα ποσοστού του τυπικού βασικού µισθού 

σε σύγκριση µε τον κατώτατο 

Ο.Α. 38 - 39 

EC6: Πολιτική, πρακτικές και αναλογία δαπανών σε 

τοπικούς προµηθευτές 

Μ.Α. 40 - 41 

EC7: Προσλήψεις προσωπικού από την περιοχή Κ.Α. - 

EC8: Ανάπτυξη και επίδραση των επενδύσεων σε 

υποδοµή και υπηρεσίες 

Κ.Α. - 

EC9: Έµµεσες οικονοµικές επιδράσεις Κ.Α. - 

Περιβαλλοντική ∆ιάσταση   

EN1: Χρησιµοποιούµενα υλικά Μ.Α. 42 - 44 

EN2: Χρησιµοποιούµενα υλικά που αποτελούν 

εισαγόµενα ανακυκλωµένα υλικά 

Κ.Α. - 

EN3: Άµεση κατανάλωση ενέργειας µε βάση την 

πρωτογενή πηγή ενέργειας 

Κ.Α. - 

EN4: Έµµεση κατανάλωση ενέργειας µε βάση την 

πρωτογενή πηγή ενέργειας 

Ο.Α. 44 - 46 

EN5: Ενέργεια που εξοικονοµείται Κ.Α. - 

EN6: Πρωτοβουλίες σχετικές µε ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας 

Κ.Α. - 

EN7: Πρωτοβουλίες για τη µείωση της έµµεσης 

κατανάλωσης ενέργειας 

Κ.Α. - 

EN8: Συνολική άντληση νερού µε βάση την πηγή  Ο.Α. 46 - 498 

EN9: Πηγές νερού που επηρεάζονται από την άντληση 

νερού 

Κ.Α. - 

EN10: Ποσοστό συνολικού όγκου νερού που 

ανακυκλώνεται και επαναχρησιµοποιείται 

Κ.Α. - 

EN11: Θέση και έκτασης γαιών εντός ή παρακείµενης 

σε προστατευόµενες περιοχές 

Κ.Α. - 

EN12: Επιπτώσεις δραστηριοτήτων, προϊόντων και 

υπηρεσιών στη βιοποικιλότητα των προστατευόµενων 

περιοχών 

Κ.Α. - 

EN13: Οικότοποι που προστατεύονται ή 

αποκαθίστανται 

Κ.Α. - 

EN14: Στρατηγικές για τη διαχείριση των επιπτώσεων 

στη βιοποικιλότητα 

Κ.Α. - 

EN15: Αριθµός των υπό-προστασία ειδών των οποίων ο 

οικότοπος βρίσκεται σε περιοχές δραστηριοποίησης του 

Κ.Α. - 
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οργανισµού 

EN16: Συνολικές άµεσες και έµµεσες εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου 

Μ.Α. 49 

EN17: Άλλες σχετικές έµµεσες εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου 

Μ.Α. 50 - 51 

EN18: Πρωτοβουλίες για τη µείωση εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου 

Κ.Α. - 

EN19: Εκποµπές ουσιών που καταστρέφουν το όζον Κ.Α. - 

EN20: NOx, SOx και άλλες σηµαντικές εκποµπές 

αερίων 

Κ.Α. - 

EN21: Συνολικός όγκος υδάτινων αποβλήτων µε βάση 

την ποιότητα και τον προορισµό 

Κ.Α. - 

EN22: Συνολικό βάρος αποβλήτων µε βάση τον τύπο 

και τη µέθοδο διάθεσης 

Κ.Α. - 

EN23: Συνολικός αριθµός και όγκος σηµαντικών 

διαρροών 

Κ.Α. - 

EN24: Βάρος των αποβλήτων που θεωρούνται 

επικίνδυνα 

Κ.Α. - 

EN25: Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (απορρίψεις 

νερού, απορροές) 

Κ.Α. - 

EN26: Πρωτοβουλίες για τη µείωση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των προϊόντων και υπηρεσιών 

Κ.Α. - 

EN27: Υλικά συσκευασίας που επιστρέφονται Κ.Α. - 

EN28: Πρόστιµα και κυρώσεις Κ.Α. - 

EN29: Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις µεταφορές Κ.Α. - 

EN30: ∆απάνες και επενδύσεις για την προστασία του 

περιβάλλοντος 

Κ.Α. - 

∆ιάσταση Ευθύνης για τα Προϊόντα   

PR1: Στάδια κύκλου ζωής Κ.Α. - 

PR2: Αριθµός περιστατικών µη-συµµόρφωσης µε τους 

κανονισµούς σχετικά µε τις επιδράσεις προϊόντων και 

υπηρεσιών σε υγεία και ασφάλεια 

Κ.Α. - 

PR3: Τύπος πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες Μ.Α. 52 - 54 

PR4: Αριθµός περιστατικών µη-συµµόρφωσης µε τους 

κανονισµούς σχετικά µε τις πληροφορίες και τη 

σήµανση προϊόντων και υπηρεσιών 

Κ.Α. - 

PR5: Ικανοποίηση πελατών Κ.Α. - 

PR6: Προγράµµατα που σχετίζονται µε τις επικοινωνίες 

marketing 

Ο.Α. 54 - 55 
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PR7: Αριθµός περιστατικών µη-συµµόρφωσης µε τους 

κανονισµούς σχετικά µε τις επικοινωνίες marketing 

Κ.Α. - 

PR8: Απόρρητο πελατών Κ.Α. - 

PR9: Πρόστιµα για τη µη-συµµόρφωση µε τη 

νοµοθεσία αναφορικά µε τη χρήση προϊόντων και 

υπηρεσιών 

Κ.Α. - 

∆ιάσταση Πρακτικές Εργασίας   

LA1: Συνολικό εργατικό δυναµικό (τύπος 

απασχόλησης, σύµβαση εργασίας, περιοχή) 

Μ.Α. 56 

LA2: Συνολικός αριθµός και ποσοστό κίνησης 

προσωπικού (ηλικιακή οµάδα, φύλο, περιοχή) 

Κ.Α. - 

LA3: Παροχές στους εργαζοµένους πλήρους 

απασχόλησης 

Κ.Α. - 

LA4: Ποσοστό εργαζοµένων που καλύπτονται από 

συµφωνίες που βασίζονται σε συλλογικές 

διαπραγµατεύσεις 

Κ.Α. - 

LA5: Ελάχιστη περίοδος ειδοποίησης για τις 

σηµαντικές λειτουργικές αλλαγές 

Κ.Α. - 

LA6: Ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναµικού 

που εκπροσωπείται στις επίσηµες επιτροπές υγιεινής 

και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

Κ.Α. - 

LA7: Τραυµατισµοί, ασθένειες, απουσία εργαζοµένων 

και συνολικός αριθµός θανατηφόρων ατυχηµάτων ανά 

περιοχή 

Κ.Α. - 

LA8: Προγράµµατα εκπαίδευσης σχετικά µε σοβαρές 

ασθένειες 

Κ.Α. - 

LA9: Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που καλύπτονται 

στις επίσηµες συµφωνίες µε τα εργατικά συνδικάτα 

Κ.Α. - 

LA10: Ώρες εκπαίδευσης ανά έτος και εργαζόµενο Κ.Α. - 

LA11: Προγράµµατα για τη δια βίου µάθηση Κ.Α. - 

LA12: Επαγγελµατική αξιολόγηση εργαζοµένων - 

ανέλιξη 

Κ.Α. - 

LA13: Σύνθεση των φορέων διακυβέρνησης και 

ανάλυση των εργαζοµένων ανά κατηγορία 

Κ.Α. - 

LA14: Αναλογία βασικού µισθού ανδρών/γυναικών Κ.Α. - 

∆ιάσταση Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα   

HR1: Ποσοστό και συνολικός αριθµός σηµαντικών 

επενδυτικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν όρους που 

αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώµατα 

Κ.Α. - 
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HR2: Ποσοστό σηµαντικών προµηθευτών και 

εργολάβων που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο για τον 

σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

Κ.Α. - 

HR3: Ώρες κατάρτισης σε θέµατα ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων 

Κ.Α. - 

HR4: Συνολικός αριθµός περιστατικών διάκρισης Κ.Α. - 

HR5: ∆ραστηριότητες κατά τις οποίες θεωρείται ότι 

αντιµετωπίζει κίνδυνο το δικαίωµα στην ελευθερία 

συνδικαλισµού και συλλογικής διαπραγµάτευσης 

Κ.Α. - 

HR6: Παιδική εργασία Κ.Α. - 

HR7: Εξαναγκασµένη ή υποχρεωτική εργασία Κ.Α. - 

HR8: Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας Κ.Α. - 

HR9: Παραβίαση δικαιωµάτων αυτοχθόνων 

πληθυσµών 

Κ.Α. - 

∆ιάσταση Κοινωνία   

SO1: Επιπτώσεις οργανισµού στις Κοινότητες Ο.Α. 57 - 59 

SO2: Κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη διαφθορά Κ.Α. - 

SO3: Εκπαίδευση εργαζοµένων κατά της διαφθοράς Κ.Α. - 

SO4: Ενέργειες για την αντιµετώπιση της διαφθοράς Κ.Α. - 

SO5: ∆ηµόσια πολιτική και οµάδες πίεσης (λόµπι) Κ.Α. - 

SO6: Συνολική αξία οικονοµικών και σε είδος 

συνεισφορών σε πολιτικά κόµµατα, πολιτικούς και 

σχετικά ιδρύµατα 

Κ.Α. - 

SO7: Συµπεριφορά αθέµιτου ανταγωνισµού Ο.Α. 60 

SO8: Πρόστιµα και µη χρηµατικές κυρώσεις για µη 

συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία 

Κ.Α. - 

Πίνακας 11: Σύνοψη ∆εικτών GRI (Σηµείωση: Οι Συµπληρωµατικοί ∆είκτες GRI 

παρουσιάζονται µε γκρι χρώµα στον πίνακα) 

 

Κατάσταση Αναφοράς – Υπόµνηµα 
Ο.Α.: Ολοκληρωµένη Αναφορά 

Μ.Α.: Μερική Αναφορά 

Κ.Α.: Καµία Αναφορά (περιλαµβάνεται και  

περιπτώση όπου δεν υπάρχει εφαµογή σε 

αυτού του είδους την επιχείρηση) 

 

Προκειµένου να αποδειχτεί ότι ένας απολογισµός βασίζεται στο GRI, οι συντάκτες του 

απολογισµού θα πρέπει να δηλώνουν σε ποιο βαθµό εφάρµοσαν το Πλαίσιο Κατάρτισης 
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Απολογισµών GRI µέσω του συστήµατος «Επίπεδα εφαρµογής».Το σύστηµα διαθέτει τα 

επίπεδα Γ, Β και Α και αντικατοπτρίζουν το βαθµό εφαρµογής ή κάλυψης του Πλαισίου 

έκδοσης απολογισµών GRI. Σε περίπτωση που εφαρµόζεται εξωτερική διασφάλιση για τον 

απολογισµό, το στοιχείο «συν» (+) διατίθεται σε όλα τα επίπεδα. Τα Επίπεδα έχουν στόχο: 

 Να παρέχουν στους αναγνώστες του απολογισµού µια εκτίµηση του βαθµού 

στον οποίο εφαρµόστηκαν οι Κατευθυντήριες οδηγίες του GRI και τα υπόλοιπα 

στοιχεία του Πλαισίου έκδοσης απολογισµών κατά την κατάρτιση ενός 

απολογισµού. 

 Να παρέχουν στους υπευθύνους έκδοσης του απολογισµού µια ιδέα για τη 

σταδιακή επέκταση της εφαρµογής του Πλαισίου έκδοσης απολογισµών του 

GRI µε την πάροδο του χρόνου (Ιστοσελίδα GRI/Κατευθυντήριες Οδηγίες 

G3/Ελληνική Έκδοση/Επίπεδα Εφαρµογής, 10/03/2009) 

 
Με βάση των συγκεντρωτικό πίνακα δεικτών που παρατίθεται, παρατηρείται ότι 

καλύπτονται 13 δείκτες, 11 κύριοι και 2 συµπληρωµατικοί, από τους 79 που διαθέτει 

συνολικά το πλαίσιο οδηγιών G3 του GRI. Εποµένως,  το σχέδιο απολογισµού εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης της εταιρίας επικοινωνιακών UpSet! του έτους 2008 φέρει επίπεδο 

εφαρµογής Γ. Το επίπεδο αυτό κατά τον GRI απαιτεί την παρουσίαση τουλάχιστον 10 

δεικτών επίδοσης που συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον έναν από τους δείκτες για τη 

διάσταση της κοινωνίας, της οικονοµίας και του περιβάλλοντος, σύµφωνα και µε την 

εικόνα που ακολουθεί. 

 
Εικόνα 4.5.: Επίπεδα Εφαρµογής του Απολογισµού (Ιστοσελίδα GRI/Κατευθυντήριες 
Οδηγίες G3/Ελληνική Έκδοση/Επίπεδα Εφαρµογής, 10/03/2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

Στόχος της διπλωµατικής αυτής εργασίας είναι η διαµόρφωση ενός σχεδίου Απολογισµού 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε την εφαρµογή των οδηγιών του πλαισίου τρίτης γενιάς 

(G3) του µη κερδοσκοπικού οργανισµού GRI (G3, 2006) σε µία µικροµεσαία επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών, τη διαφηµιστική εταιρία UpSet!. Το κριτήριο επιλογής µιας 

µικροµεσαίας επιχείρησης ως παράδειγµα εφαρµογής, είναι η επιθυµία ανάδειξης των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτού του µεγέθους στην κατάρτιση του 

απολογισµού ΕΚΕ κατά GRI. Η σηµασία  του εγχειρήµατος αυτού αναδεικνύεται αν 

αναλογιστεί κανείς το ποσοστό της συνολικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας. που 

καλύπτουν οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Μέχρι σήµερα, δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόληψη από µέρους του GRI για τη δηµιουργία 

ενός πλαισίου αφιερωµένου εξ’ ολοκλήρου στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν εµφανώς διαφορετικές δραστηριότητες και ανάγκες από τις µεγάλες (πολυεθνικές). 

Όµως το πλαίσιο GRI - G3 αναφέρεται κυρίως σε µεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως 

διαπιστώθηκε και κατά την κατάρτιση του σχεδίου απολογισµού της UpSet! παρόλο που ο 

ίδιος ο GRI θεωρεί ότι αυτό το πλαίσιο µπορεί να υιοθετηθεί από επιχειρήσεις κάθε 

µεγέθους και κλάδου. Το γεγονός αυτό όµως, έχει ως αποτέλεσµα να παρουσιάζεται 

ελλιπής ο απολογισµός των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, διότι πολλοί δείκτες και σε 

ορισµένες περιπτώσεις ολόκληρες οµάδες δεικτών (πτυχές), έχουν δηµιουργηθεί και 

διατυπωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να «φωτογραφίζουν» τις περιπτώσεις των µεγάλων 

εταιριών ή πολυεθνικών επιχειρήσεων ή εργοστασίων παραγωγής. Οι ενδεχόµενες λύσεις 

στο πρόβληµα αυτό είναι οι εξής: είτε παραµένει το πλαίσιο ως έχει, µε την προσθήκη ότι 

«διατίθεται για µεγάλες ή πολυεθνικές εταιρίες ή εργοστάσια παραγωγής» και παράλληλα 

δηµιουργείται ένα αντίστοιχο πλαίσιο οδηγιών «για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις» είτε 

τροποποιείται το υπάρχον πλαίσιο µε τρόπο ώστε να ταιριάζει και σε µεγάλες αλλά και σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι διαπιστώσεις που έγιναν κατά την κατάρτιση 

του σχεδίου απολογισµού, καθώς επίσης και ορισµένες προτάσεις που αφορούν τόσο στη 

βελτίωση της επίδοσης του οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό όσο και του πλαισίου 

οδηγιών έκδοσης απολογισµών ΕΚΕ του GRI. Οι προτάσεις αποβλέπουν στην 
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τροποποίηση του πλαισίου µε τρόπο ώστε να απευθύνεται τόσο σε µεγάλες όσο και σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στη διάθεση πρακτικών πληροφοριών και 

παραδειγµάτων προς εφαρµογή. 

 

5.1. 1ο ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ GRI 

 

Στην υποενότητα αυτή εξετάζεται το 1ο µέρος του πλαισίου των Κατευθυντήριων Οδηγιών 

του GRI και ειδικότερα ο καθορισµός του περιεχοµένου του απολογισµού (Αρχές), τη 

συλλογή πληροφοριών για την κατάρτισή του (δεδοµένα) και η συχνότητα έκδοσης 

απολογισµού.  

Με την εµπειρία της προσπάθειας κατάρτισης του σχεδίου απολογισµού, παρατηρήθηκε 

ότι το 1ο µέρος των Κατευθυντήριων Οδηγιών του πλαισίου παρέχει καθοδήγηση για το 

περιεχόµενο του Απολογισµού (Παράρτηµα 9). Παρόλ’ αυτά είναι εύδηλο ότι δεν 

εµφανίζονται πρακτικές προτάσεις που να βοηθούν έναν οργανισµό που δηµιουργεί για 

πρώτη φορά τον απολογισµό ΕΚΕ του να προχωρήσει στη σύνταξή του µε 

αποφασιστικότητα. Αντιθέτως, παρουσιάζει ορισµένες θεωρητικές κατευθυντήριες 

γραµµές, γι’ αυτό άλλωστε ονοµάζεται και «πλαίσιο οδηγιών». Όµως, µια πιο πρακτική 

προσέγγιση µε την παροχή προτάσεων - παραδειγµάτων, που ταυτόχρονα δεν θα θέτει 

αυστηρά όρια αλλά θα ευνοεί την ελευθερία του συντάκτη σε ένα βαθµό, θα ήταν πολύ πιο 

χρήσιµη για τους οργανισµούς. Επιπροσθέτως, µε την αναφορά πρακτικών παραδειγµάτων 

καθορισµού του περιεχοµένου του απολογισµού, προωθείται περισσότερο η διαφάνεια. 

Για παράδειγµα, η εφαρµογή µιας πολυκριτηριακής ανάλυσης θα µπορούσε να 

διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στις διαδικασίες καθορισµού του περιεχοµένου του 

απολογισµού. Μέσω της ανάλυσης αυτής, λαµβάνονται υπόψη, υπό τη µορφή κριτηρίων, 

όλες οι παράµετροι επίδοσης του οργανισµού που υπεισέρχονται στη λήψη απόφασης και 

στη συνέχεια σταθµίζονται µέσω συντελεστών βαρύτητας µε βάση τις υποκειµενικές 

απόψεις των εµπλεκόµενων φορέων (στην προκειµένη περίπτωση µπορεί να είναι µία 

οµάδα που να αποτελείται από στελέχη του τµήµατος ΕΚΕ, της ∆ιοίκησης και των 

συµµετεχόντων). Στη συνέχεια θα µπορούσε να γίνεται ανάλυση ευαισθησίας για το 

επικρατέστερο σενάριο. Το παράδειγµα αυτό δύναται να εφαρµοστεί από τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το µέγεθός τους. 

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφορικά µε τη συλλογή των πληροφοριών (στοιχείων – δεδοµένων) 

της επίδοσης για την επεξεργασία τους και την παράθεσή τους στον απολογισµό, 
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σηµαντικότατο ρόλο κατέχουν οι βάσεις δεδοµένων που επιτρέπουν την αυτόµατη 

εισαγωγή δεδοµένων από διαφορετικά τµήµατα ή εργοστάσια, παγκοσµίως. Η βάση 

δεδοµένων, διευκολύνει τη διαδικασία συγκέντρωσης των στοιχείων, καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα να καταχωρούνται στοιχεία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα µέσω του 

εσωτερικού δικτύου υπολογιστών (intranet) και στη συνέχεια αυτά να φιλτράρονται. Έτσι, 

προωθείται η µεθοδική και οργανωµένη συγκέντρωσή τους. Μια τέτοιου είδους βάση 

δεδοµένων µπορεί να χρησιµοποιηθεί εξίσου από µεγάλες και από µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις. Είναι ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο µε µικρό κόστος αγοράς. Για τις µεγάλες, 

πολυεθνικές εταιρίες προτείνεται ως βέλτιστη λύση η χρήση ενός Συστήµατος 

Πληροφοριακών Πόρων23 (ERP System). Το σύστηµα αυτό που ενσωµατώνει όλες τις 

διαχειριστικές διαδικασίες και δεν επιτρέπει τις διπλές εγγραφές είναι το κατάλληλο για τη 

συλλογή των δεδοµένων. ∆εν προτείνεται για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις λόγω του 

υψηλού κόστους αγοράς. 

 

Τέλος, διαπιστώνεται ότι η συχνότητα µε την οποία καταρτίζει ένας οργανισµός τον 

απολογισµό ΕΚΕ του, ποικίλλει. Συνήθως, προτιµάται να υποβάλλεται ανά έτος, αν και 

υπάρχουν οργανισµοί που τον υποβάλλουν ανά διετία. Ως εκ τούτου, ο Απολογισµός που 

αφορά σε ένα τόσο ευρύ χρονικό διάστηµα είναι πολυσέλιδος καθώς πρέπει να 

παρουσιαστεί πληθώρα στοιχείων και γεγονότων, η κατάρτισή του είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα διότι δυσχεραίνεται η οργάνωση της πληθώρας των στοιχείων και το κόστος 

για την εταιρία είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τόσο όσον αφορά στο στήσιµο και την εκτύπωσή 

του όσο και στις ώρες απασχόλησης των εργαζοµένων για την κατάρτισή του. Ωστόσο, η 

υποβολή του σε εξαµηνιαία βάση παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως είναι η πιο 

εύκολη επεξεργασία και παρουσίαση πληροφοριών καθώς πρόκειται για λιγότερα 

δεδοµένα. Ως εκ τούτου θα µπορούσε να συµπεριληφθεί σαν πρόταση στο πλαίσιο του 

GRI, ακόµη και ως απαίτηση. Ένα ακόµη σηµαντικό πλεονέκτηµα αποτελεί η παρουσίαση 

των στοιχείων σε λιγότερες σελίδες. Ένας ολιγοσέλιδος και περιεκτικός απολογισµός, 

απλού ύφους γραφής, είναι σαφώς πιο ευανάγνωστος, παρότι το κόστος για την εταιρία θα 

είναι µεγαλύτερο. Είναι σαφές ότι η υποβολή του Απολογισµού δύο φορές µέσα σε ένα 

χρόνο, επιφέρει µεγαλύτερο κόστος για την επιχείρηση καθώς η διαδικασία λαµβάνει χώρα 

δύο φορές. Από την άλλη πλευρά, µειώνονται σηµαντικά η έκτασή του και διαµοιράζεται ο 

                                                 
23Τα προγράµµατα ERP (Enterprise Resource Planning) αποτελούν ολοκληρωµένα πακέτα που 
αναλαµβάνουν να ενσωµατώσουν όλες ή ορισµένες από τις εσωτερικές διαδικασίες µιας επιχείρησης σε µία 
ενιαία διαχειριστική πλατφόρµα.  
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χρόνος απασχόλησης των εργαζοµένων για τη δηµιουργία του. Προτείνεται έτσι, η 

συχνότητα σε εξαµηνιαία βάση και όχι σε µικρότερο χρονικό διάστηµα διότι για να 

καταρτιστεί ο απολογισµός θα πρέπει να προηγηθούν οι διαδικασίες που έχουν περιγραφεί 

πιο πάνω, όπως είναι ο καθορισµός του πριεχοµένου, η επεξεργασία των δεδοµένων, η 

παρουσίαση της επίδοσης κ.ά. Τα γεγονότα αυτά είναι εµφανές ότι απαιτούν περισσότερο 

χρόνο, όπως επίσης και τη συνεργασία διαφόρων ατόµων και τµηµάτων µιας επιχείρησης. 

Η υποβολή του σε εξαµηνιαία βάση, παρότι επιφέρει µεγαλύτερο κόστος, συνίσταται στις 

µεγάλες επιχειρήσεις αλλά θα µπορούσε να υιοθετηθεί και από τις µικροµεσαίες µε τη 

λήψη ειδικών µέτρων µείωσης κόστους. Για παράδειγµα µια µικροµεσαία εταιρία θα 

µπορούσε να δηµιουργεί τον απολογισµό της µόνο σε ηλεκτρονική µορφή και να τον 

προωθεί στους συµµετόχους της είτε µέσω του intranet είτε µέσω e-mail, γεγονός το οποίο 

θα βελτίωνε παράλληλα και την περιβαλλοντική της επίδοση. 

 

5.2. 2ο ΜΕΡΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ GRI 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται όλες οι διαπιστώσεις που έγιναν κατά την 

κατάρτιση του σχεδίου απολογισµού και σχετίζονται µε τις τυπικές δηµοσιοποιήσεις και 

συγκεκριµένα τους δείκτες επίδοσης του πλαισίου GRI. Οι προτάσεις αποβλέπουν στην 

τροποποίηση του πλαισίου µε τρόπο ώστε να απευθύνεται τόσο σε µεγάλες όσο και σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για τη διευκόλυνση του εγχειρήµατος αυτού, αρχικά 

προτείνεται η αναγραφή (ή συµβολισµός) του µεγέθους της επιχείρησης, στην οποία 

απευθύνεται ο κάθε δείκτης, είτε στον τίτλο του είτε στο πλάϊ (π.χ. στο σηµείο όπου 

αναγράφεται αν είναι κύριος ή συµπληρωµατικός, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Αυτό θα 

µπορούσε να γίνει για παράδειγµα µε ένα «Μ» ή «Π» για τις µεγάλες, πολυεθνικές και µε 

«ΜΜ» για τις µικροµεσαίες. 

 

Οικονοµική ∆ιάσταση: Αναλύοντας τη διάσταση όπου εντοπίζεται η µεγαλύτερη κάλυψη 

δεικτών, δηλαδή την οικονοµική, όπου παρουσιάστηκαν 3 από τους 9 δείκτες (33,3%), 

διαπιστώνονται αναφορικά µε την επίδοση της εταιρίας τα εξής:  

• Η οικονοµική αξία που κατανέµεται24 (23.586.154,33€) εµφανίζεται µικρότερη 

της αξίας που δηµιουργείται25 (75.668.521,69€). Η βασική αιτία γι’ αυτό είναι ότι 

                                                 
24 Οικονοµική αξία που κατανέµεται: Λειτουργικό κόστος, µισθοί και παροχές εργαζοµένων, πληρωµές σε 
παρόχους κεφαλαίου, πληρωµές προς κυβερνητικούς φορείς και επενδύσεις σε επίπεδο κοινότητας. 
25 Οικονοµική αξία που δηµιουργείται: Έσοδα. 
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πρόκειται για µία εταιρία παροχής υπηρεσιών, της οποίας τα κύρια  έξοδα είναι 

οι φόροι, οι πληρωµές προς προµηθευτές και η µισθοδοσία των εργαζοµένων της.  

• Η οικονοµική αξία που διατηρείται (52.082.367,36€) και ορίζεται ως η 

οικονοµική αξία που δηµιουργείται µείον την οικονοµική αξία που κατανέµεται, 

ανέρχεται στο 68,8% των εσόδων της εταιρίας. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι προκειµένου η εταιρία να 

βελτιώσει την οικονοµική της επίδοση, θα πρέπει να µεγιστοποιήσει την κοινωνική της 

προσφορά προς τους συµµετόχους της. Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι το 

ωροµίσθιο των εργαζοµένων της UpSet! που αµείβονται µε το βασικό µισθό υπολογίζεται 

σε 4,90488€, γεγονός το οποίο επιδέχεται άµεσης βελτίωσης µέσω της αύξησης του 

βασικού µισθού.  

 

Σε ό,τι αφορά στο πλαίσιο οδηγιών του GRI, υπογραµµίζεται ότι για τη διάσταση αυτή 

αναγράφει ότι «θα πρέπει να συµβουλευτείτε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο (IAS) 12 για 

τους φόρους εισοδήµατος, IAS 14 για την τµηµατική κατάρτιση απολογισµών, IAS 18 για 

τα έσοδα και IAS 19 για τις παροχές προς τους εργαζοµένους». Σύµφωνα µε την 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία και µε αφετηρία το έτος 2005, όλες οι εισηγµένες εταιρίες της ΕΕ 

(συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων) πρέπει να 

εφαρµόζουν ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) Υψηλής Ποιότητας κατά την κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεών τους (∆ικτυακή Πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 10/05/09). 

Στην Ελλάδα όµως, όπως και σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, βρισκόµαστε σε σταδιακή 

προσαρµογή – υιοθέτηση των ∆ΛΠ, γεγονός το οποίο επιτρέπει στις µη εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρίες µε τη µορφή Ανωνύµων Εταιριών (ΑΕ) όπως είναι και η UpSet!, 

να µην τα εφαρµόζουν. Αυτό συµβαίνει κατά κόρον στη χώρα µας. ∆ηλαδή, παρόλο που οι 

ΑΕ εταιρίες θα µπορούσαν να προχωρούν σε σταδιακή εφαρµογή των ∆ΛΠ, δεν το 

επιλέγουν. Εποµένως, το συγκεκριµένο σηµείο στις Οδηγίες του GRI χρήζει ιδιαίτερης 

προσοχής και ίσως προσωρινής προσαρµογής έως ότου να προσαρµοστούν οι επιχειρήσεις 

των κρατών – µελών στην πλειονότητά τους. 

 

Κοινωνική ∆ιάσταση: Συνεχίζοντας µε τη διάσταση όπου παρατηρείται η δεύτερη 

µεγαλύτερη κάλυψη δεικτών (25%), δηλαδή την κοινωνική, διαπιστώνεται η αναφορά 2 

από τους 8 συνολικά δείκτες της που καλύπτουν τις πτυχές «κοινότητα» και «αντι-

ανταγωνιστική συµπεριφορά». Η επίδραση ενός οργανισµού στην τοπική κοινωνία είναι 

πολύ σηµαντική τόσο για τον ίδιο τον οργανισµό όσο και για τους συµµετόχους του. Μια 
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διαφηµιστική εταιρία συµβάλλει στο κοινωνικό σύνολο, επηρεάζοντας θετικά την 

κοινότητα µε δωρεές, συµµετοχή σε ενέργειες ευαισθητοποίησης του κοινού µε τη 

δηµιουργία  διαφήµισης µε κοινωνικό περιεχόµενο κ.ά.  

 

Η επίδοση της UpSet! στον τοµέα αυτό εστιάζει σε προσφορά κυρίως στον κλάδο της 

διαφήµισης και της επικοινωνίας (εις είδος δωρεές). Εποµένως, συνίσταται η ενίσχυση της 

δράσης της στον τοµέα της κοινωνικής προσφοράς µέσω ου σχεδιασµού και της 

υλοποίησης κοινωνικής επικοινωνιακής πολιτικής καθώς και αύξησης της συµµετοχής της 

σε δραστηριότητες κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να 

αυξήσει και την κάλυψη των δεικτών στη διάσταση αυτή. Ακόµη, παρουσιάζει µηδενική 

δικαστηριακή ανάµειξη σε ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε µηνύµατα που παραβιάζουν 

τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και θα πρέπει να διατηρήσει την επίδοση αυτή, 

τηρώντας τη σχετική νοµοθεσία περί ανταγωνισµού. 

 

Αναφορικά µε το πλαίσιο GRI σηµειώνεται ότι οι γενικές αναφορές που απαιτούνται από 

το πλαίσιο είναι οι: «Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις», γεγονός το οποίο καταδεικνύει ότι το πρότυπο στοχεύει σε αυτού του 

µεγέθους τις εταιρίες. Ειδικότερα, η διατύπωση των πτυχών «διαφθορά» και «δηµόσια 

πολιτική» καταδεικνύει ότι το πλαίσιο απευθύνεται σε µεγάλες επιχειρήσεις. Για 

παράδειγµα, ο δείκτης SO2 εκθέτει το: «ποσοστό και τον συνολικό αριθµό των 

επιχειρηµατικών µονάδων που εξετάζονται για τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη 

διαφθορά» ενώ ο SO5 σχετίζεται µε τη δηµιουργία οµάδων πίεσης (λόµπι). Ίσως οι 

συγκεκριµένες δυο οµάδες δεικτών να απαιτούν αναδιατύπωση προκειµένου να επιτευχθεί 

µεγαλύτερη κάλυψη δεικτών και από µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

 

∆ιάσταση Ευθύνης για τα προϊόντα: Εν συνεχεία, στη διάσταση της ευθύνης για τα 

προϊόντα παρουσιάζεται µια κάλυψη της τάξης του 22,2%, µε την ανάλυση 2 από τους 9 

συνολικά δείκτες. Η έκθεση της συγκεκριµένης διάστασης στον απολογισµό ΕΚΕ µιας 

διαφηµιστικής εταιρίας συναντά ορισµένα εµπόδια, καθώς η εν λόγω επιχείρηση δεν 

παράγει προϊόντα αλλά ιδέες για την προώθηση των προϊόντων των πελατών της και 

εποµένως δεν φέρει άµεση αλλά έµµεση ευθύνη για τα προϊόντα τους. Έτσι, το σχέδιο 

απολογισµού επικεντρώθηκε κυρίως στην πτυχή «επικοινωνίες µάρκετινγκ» στην οποία η 

UpSet! σηµειώνει ικανοποιητική επίδοση, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν 

περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης (βλ. Στόχο 2009).  
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Το πλαίσιο GRI, αποκαλύπτει και σε αυτή τη διάσταση ότι στοχεύει στις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, µε τη γνωστή απαίτηση αναφοράς στις «Κατευθυντήριες γραµµές του ΟΟΣΑ 

για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις», αλλά είναι εύλογο ότι είναι ο κλάδος όπου 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση τέτοιος, ώστε συναντά δυσκολίες έκθεσης της διάστασης 

αυτής. 

 

Περιβαλλοντική ∆ιάσταση: Η τέταρτη σε κάλυψη διάσταση του σχεδίου απολογισµού 

είναι η περιβαλλοντική (16,6%), παρόλο που αναλύθηκαν 5 δείκτες (περισσότεροι από 

κάθε άλλη διάσταση). Το σύνολο των 30 δεικτών της διάστασης αυτής παρουσιάζεται 

πολύ µεγαλύτερο απ’ τα αντίστοιχα σύνολα των άλλων διαστάσεων, σε πολλές 

περιπτώσεις µάλιστα είναι τριπλάσιο. Το γεγονός αυτό από τη µία πλευρά αναδεικνύει τη 

σηµασία της περιβαλλοντικής διάστασης στην επίτευξη της βιωσιµότητας και από την 

άλλη, δηµιουργεί ερωτηµατικά σχετικά µε τη διατύπωση και τον καταµερισµό των 

δεικτών και των πτυχών του πλαισίου GRI, αντίστοιχα. Πιο αναλυτικά, µε την εµπειρία 

της κατάρτισης του σχεδίου απολογισµού ΕΚΕ, διαπιστώνεται ότι η πτυχή της 

βιοποικιλότητας που περιλαµβάνει 5 δείκτες (ΕΝ11 έως και ΕΝ15, από τους οποίους 2 

είναι κύριοι και 3 συµπληρωµατικοί), είναι µεν µείζονος σηµασίας αλλά για µεγάλες 

επιχειρήσεις περισσότερο, χωρίς βέβαια αυτό να αποκλείει ότι οι µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τοµέα αυτό. Για το λόγο αυτό, ίσως 

θα πρέπει να διαχωριστεί εν µέρει από τη διάσταση «περιβάλλον». Για παράδειγµα, ένας 

τρόπος είναι να φέρει έναν άλλο τίτλο, όπως: «Ειδική πτυχή: βιοποικιλότητα», οι δείκτες 

που την απαρτίζουν να είναι συµπληρωµατικοί και η αρίθµηση των δεικτών να είναι 

λατινική. Να αποτελεί δηλαδή υποκατηγορία οµάδας δεικτών. Επιπροσθέτως, η πτυχή: 

«Εκποµπές αερίων, υγρά και στερεά απόβλητα» θα µπορούσε να κατατµηθεί µε τέτοιο 

τρόπο ώστε οι δείκτες που αναφέρονται στα υγρά και στερεά απόβλητα (ΕΝ21 έως και 

ΕΝ25), τα οποία επηρεάζουν και τη βιοποικιλότητα µιας περιοχής να συµπεριληφθούν 

στην ειδική πτυχή της βιοποικιλότητας που προτείνεται να δηµιουργηθεί. Με τον τρόπο 

αυτό, µπορεί η διάσταση αυτή του πλαισίου να είναι πιο σύνθετη αλλά ίσως να γίνει πιο 

στοχευµένη.  

 

Σχετικά µε τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρίας UpSet!, αξίζει να 

αναφερθεί ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί το πιο αδύναµο σηµείο της επίδοσής της 

και χρήζει άµεσης βελτίωσης. Εδώ εµφανίζεται και η πρόκληση για τα µέτρα που δύνανται 
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να παρθούν καθώς η εταιρία στεγάζεται σε µισθωµένο κτίριο. Το γεγονός αυτό σαφώς 

περιορίζει τις βελτιώσεις που θα µπορούσαν να γίνουν στο κτίριο µε στόχο την 

εξοικονόµηση ενέργειας, νερού κλπ. Παρόλα ταύτα στους στόχους 2009, περιλαµβάνονται 

άλλα µέτρα εξοικονόµησης και αποδοτικότητας τα οποία θα µπορούσαν να βελτιώσουν 

την επίδοσή της αισθητά µεν αλλά έως ένα δεδοµένο σηµείο δε. 

 

∆ιάσταση πρακτικές εργασίας και αξιοπρεπής εργασία: Στην πέµπτη σε κάλυψη 

διάσταση (7,14%), αυτή των πρακτικών εργασίας και αξιοπρεπούς εργασίας, 

παρουσιάζεται ένας µόνο δείκτης από τους 14 που περιέχει συνολικά. Αυτό αποδίδεται 

στο γνωστό πρόβληµα του πλαισίου, ότι δηλαδή οι περισσότεροι δείκτες αναφέρονται σε 

µεγάλες, πολυεθνικές επιχειρήσεις και δεν βρίσκουν εφαρµογή σε µικροµεσαίες. 

Επισηµαίνεται ακόµη ότι η διάσταση αυτή σχετίζεται άµεσα µε τη διάσταση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία δεν παρουσιάζεται στο παρόν σχέδιο απολογισµού 

ΕΚΕ της UpSet! διότι δεν τυγχάνει εφαρµογής από µικροµεσαία επιχείρηση και ιδιαίτερα 

µία εταιρία παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών. Αυτό αποδεικνύεται και από την ύπαρξη 

της πτυχής «διαφοροποίηση και ίσες ευκαιρίες» στη διάσταση πρακτικών εργασίας και 

αξιοπρεπούς εργασίας. Προτείνεται εποµένως, η συνένωση των δύο αυτών διαστάσεων σε 

µία. Παράλληλα, ίσως να ήταν χρήσιµη και η σήµανση των δεικτών της σύµφωνα µε το 

µέγεθος της επιχείρησης στην οποία απευθύνεται ο κάθε δείκτης, όπως προαναφέρθηκε. 

Έτσι, θα µειώνονταν οι πιθανότητες παράλειψης µιας ολόκληρης διάστασης από τον 

απολογισµό ΕΚΕ. 

 

Στην UpSet! πάντως δεν παρατηρούνται κρούσµατα καταπάτησης των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων, περιστατικά διάκρισης, παιδικής, εξαναγκασµένης ή υποχρεωτικής εργασίας 

κ.λ.π. Προκειµένου η εταιρία να βελτιώσει την επίδοσή της στον τοµέα αυτό ώστε να 

αναφερθεί µερικώς στον επόµενο απολογισµό της, θα µπορούσε να θέσει όρους και 

προδιαγραφές στους σηµαντικούς προµηθευτές της σχετικά µε τη διαχείρηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να τους ελέγχει τακτικά για την τήρησή τους. 

 

Συνοψίζοντας, µε την υιοθέτηση προγραµµάτων ΕΚΕ οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των συµµετόχων και εντάσσονται στον αγώνα προς τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Προκειµένου όµως να υπάρξει εµφανής πρόοδος στον τοµέα αυτό, θα πρέπει και οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις να εφαρµόσουν προγράµµατα ΕΚΕ, εφόσον αποτελούν ένα 

µεγάλο ποσοστό της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ένα µέσον ποσοτικοποίησης των 
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αποτελεσµάτων και επιπτώσεων µιας επιχείρησης σε οικονοµικό, περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό επίπεδο, αποτελεί το πλαίσιο οδηγιών απολογισµού του GRI, το οποίο 

συµπεραίνεται από τη διπλωµατική αυτή εργασία ότι χρήζει τροποποίησης προκειµένου να 

απευθύνεται πλέον και σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως, προτείνεται το 

πλαίσιο να εµπλουτιστεί, ώστε να γίνει πιο περιεκτικό σε πρακτικές και παραδείγµατα 

εφαρµογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο παραστατικό και εύχρηστο. Είναι όµως 

επαρκές ένα διεθνές πλαίσιο οδηγιών ΕΚΕ, προκειµένου οι επιχειρήσεις να αλλάξουν 

οπτική γωνία και η επίτευξη του µέγιστου κέρδους να µετασχηµατιστεί σε άµιλλα για το 

µέγιστο κοινωνικό όφελος; Παρέχει ένα πλαίσιο αρκετά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε 

να δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της ΕΚΕ; 

 

Οι επιχειρήσεις σήµερα έχουν µεγάλο βαθµό ελευθερίας σε σχέση µε το είδος του 

απολογισµού που εκδίδουν και τον τρόπο δηµοσιοποίησής του. Αυτό οφείλεται καταρχήν 

στον εθελοντικό χαρακτήρα της ΕΚΕ και ενισχύεται από τη µη ύπαρξη κάποιου προτύπου 

προδιαγραφών για την εφαρµογή της. Αναµένεται λοιπόν το παραπάνω ερώτηµα να 

απαντηθεί µε την παρουσίαση ενός προτύπου καθοδήγησης για την εφαρµογή της ΕΚΕ 

(ISO 26000).  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το όραµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της 

Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι πλέον πραγµατοποιήσιµο, καθώς σηµαντικά βήµατα 

συντελούνται προς το δρόµο που έχει ήδη χαραχθεί. Το ζητούµενο είναι η µεγιστοποίηση 

της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως µεγέθους στο πλαίσιο αυτό, καθώς 

και η βελτιστοποίηση της επίδοσής τους σε οικονοµικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό 

επίπεδο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΡΘΡΟ 42ε Ν 2190/1920/Α-37 ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Α.Ε.  

 

"Άρθρο 42ε  
Ειδικές διατάξεις για ορισµένα στοιχεία του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως".  

"1. Έξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) είναι οι υποκείµενες σε τµηµατική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγµατοποιούνται για την 
ίδρυση και οργάνωση της εταιρείας την απόκτηση των διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της.  

2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και δικαιωµάτων που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια και µε 
την ίδια περίπου µορφή στην εταιρεία, µε στόχο να χρησιµοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών της επίσης, περιλαµβάνονται οι συµµετοχές 
και οι µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, µε την έννοια των παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου.  

3. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώµατα οικονοµικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρεία µε σκοπό να 
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα οπωσδήποτε µεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασµούς της κατηγορίας των 
ασωµάτων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που 
δαπανούνται από την εταιρία για τη δηµιουργία των αγαθών αυτών.  

4. Ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την εταιρία για να τα χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, 
κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερη από ένα έτος.  

5. Ως συµµετοχές που καταχωρούνται στους λογαριασµούς της κατηγορίας "συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές 
απαιτήσεις" ορίζονται τα δικαιώµατα συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τα οποία 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών που αποκτούνται µε σκοπό διαρκούς κατοχής τους. Οι 
συµµετοχές και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις καθώς και οι µετοχές της εταιρίας που κατέχονται από την ίδια 
(ίδιες µετοχές) σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά καταχωρούνται µόνο στους λογαριασµούς που έχουν προβλεφτεί για τις 
περιπτώσεις αυτές στο υπόδειγµα ισολογισµού του άρθρου 42γ. Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου συνδεµένες επιχειρήσεις είναι: 

α. Οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση µητρικής επιχείρησης προς 
θυγατρική υπάρχει όταν µία επιχείρηση (µητρική):  
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α.α. Ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή 
σχηµατίζεται ύστερα από συνυπολογισµό των τίτλων και δικαιωµάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασµό της µητρικής 
επιχείρησης.  

β.β. Ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή 
εταίρους της επιχείρησης αυτής.  

γ.γ. Ή συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα είτε άµεσα είτε µέσω τρίτων να διορίζει ή να παύει την 
πλειοψηφία των µελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής).  

δ.δ. Ή ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε µια άλλη επιχείρηση (θυγατρική). ∆εσπόζουσα επιρροή υπάρχει όταν η µητρική επιχείρηση διαθέτει 
άµεσα ή έµµεσα, δηλαδή µέσω τρίτων που ενεργούν για λογαριασµό της επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον το 20% του κεφαλαίου ή των 
δικαιωµάτων ψήφου της θυγατρικής και, ταυτόχρονα, ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη λειτουργία της τελευταίας.  

Για την εφαρµογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συµµετοχής ή στα δικαιώµατα ψήφου, καθώς και στα δικαιώµατα διορισµού ή 
ανάκλησης που έχει η µητρική επιχείρηση, πρέπει να προστίθενται τα ποσοστά συµµετοχής και τα δικαιώµατα κάθε άλλης επιχείρησης που 
είναι θυγατρική της ή θυγατρική θυγατρικής της.  

"Για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων αα, ββ, γγ και δδ, από τα αναφερόµενα ποσοστά συµµετοχής ή δικαιώµατα ψήφου πρέπει να 
αφαιρούνται εκείνα που απορρέουν από: 

(1) τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχονται για λογαριασµό άλλου προσώπου εκτός της µητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης, ή  

(2) τις µετοχές ή τα µερίδια που κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώµατα αυτά ασκούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ή 
που κατέχονται για ασφάλεια δανείων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της χορήγησης 
δανείων, υπό τον όρο ότι αυτά τα δικαιώµατα ψήφου ασκούνται προς όφελος του παρέχοντος την εγγύηση".  

"Για την εφαρµογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ, από το σύνολο του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή 
εταίρων της θυγατρικής επιχείρησης πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα δικαιώµατα ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές ή 
µερίδια που κατέχονται, είτε από την ίδια επιχείρηση, είτε από θυγατρικές της επιχειρήσεις, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά 
για λογαριασµό των επιχειρήσεων αυτών".  

***Τα εντός " " εδάφια προστέθηκαν µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Π∆ 498/1987 (Α 236).  
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β. Οι συνδεµένες επιχειρήσεις της προηγούµενης περίπτωσης α, και κάθε µία από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των 
συνδεµένων αυτών επιχειρήσεων.  

γ. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούµενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν µεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσµός 
συµµετοχής.  

"δ. Οι συνδεµένες επιχειρήσεις των προηγουµένων περιπτώσεων α, β και γ και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται µε αυτές µε τις σχέσεις των 
διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 96".  

***Η περ. δ) προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 3 του Π∆ 498/1987 (Α 236).  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν.2533/1997 (Α 228) ορίζει ότι: "Απαγορεύεται η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α. κινητών αξιών 
της ∆ιαχειρίστριας ή του θεµατοφύλακα ή εκδοτών συνδεδεµένων προς τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 
2190/1920. Η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α, κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται µόνον εάν η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισµό του Ε.Κ.Α.Α. και εντός των τυχόν ορίων που ορίζονται στον Κανονισµό."  

6. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσµία εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Όλες οι 
άλλες απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού.  

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τη διάκριση των υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες για το σκοπό της χωριστής 
εµφάνισης τους στους οικείους λογαριασµούς υποχρεώσεων του παθητικού.  

7. Οι αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και των εξόδων εγκατάστασης καταχωρούνται στο ενεργητικό αφαιρετικά από την αξία 
κτήσης ή ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του ισολογισµού ώστε για κάθε λογαριασµό να εµφανίζεται η αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής οι 
σωρευµένες µέχρι τη λήξη της χρήσης αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου.  

8. Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και στις αποσβέσεις τους αναφέρονται στο προσάρτηµα. 
Ειδικότερα γα τον καθένα από τους λογαριασµούς παγίων στοιχείων που εµφανίζονται στο ενεργητικό αναφέρονται χωριστά η αξία κτήσης ή το 
κόστος ιδιοκατασκευής. Οι προσθήκες και βελτιώσεις οι µειώσεις και οι µεταφορές που έγιναν µέσα στη χρήση, καθώς και οι αποσβέσεις της 
χρήσης οι τυχόν διορθώσεις που έγιναν µέσα στη χρήση πάνω στις αποσβέσεις των προηγούµενων χρήσεων οι συνολικές αποσβέσεις µέχρι την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και αναπόσβεστη αξία κατά την ηµεροµηνία αυτή.  
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Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής της παραγράφου ανακύψουν δυσκολίες στη συγκέντρωση των δεδοµένων της 
παραπάνω ανάλυσης, είναι δυνατό να ληφθεί σαν αξία κτήσης ή κόστους ιδιοκατασκευής η αναπόσβεστη αξία των στοιχείων αυτών κατά την 
έναρξη της χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική διευκρίνιση στο προσάρτηµα.  

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τα έξοδα εγκατάστασης.  

9. Εµπράγµατα δικαιώµατα της εταιρείας σε ακίνητα απεικονίζονται στην κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων.  

Εµπράγµατες ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις της, αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο 
προσάρτηµα µε ιδιαίτερη µνεία των εµπραγµάτων ασφαλειών που χορηγήθηκαν υπέρ συνδεµένων επιχειρήσεων. Όµοια παρουσίαση γίνεται 
επίσης και για κάθε µορφή εγγύησης που χορηγήθηκε από την εταιρεία.  

10. Μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικοί τίτλοι, που εκδόθηκαν από ανώνυµη εταιρεία, αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα.  

11. Στους "λογαριασµούς τάξεως" απεικονίζονται ιδίως τα αλλότρια περιουσιακά στοιχεία, οι αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι κάθε µορφής 
εγγυήσεις, καθώς και οι εµπράγµατες ασφάλειες. Σχετικές αναλύσεις παρέχονται στο προσάρτηµα.  

Τα ποσά των "λογαριασµών τάξεως" αποτελούν ιδιαίτερο άθροισµα, το οποίο δεν προστίθεται στα συνολικά αθροίσµατα των λογαριασµών του 
ενεργητικού και του παθητικού.  

12. Έξοδα που πληρώθηκαν µέσα στην κλειόµενη χρήση, αλλά αφορούν την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έσοδα που αφορούν 
την κλειόµενη χρήση αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δε χρεώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασµούς µέσα σ' αυτή, εµφανίζονται χωριστά στους 
µεταβατικούς λογαριασµούς ενεργητικού.  

Έσοδα που εισπράχτηκαν µέσα στην κλειόµενη χρήση, αλλά αφορούν την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έξοδα που 
πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασµούς µέσα σ' αυτή, 
εµφανίζονται χωριστά στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού.  

Όταν το σύνολο των εσόδων που αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δε χρεώθηκαν µέσα σ' αυτή, ή το σύνολο των 
εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν την κλειοµένη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν µέσα σ' αυτή, είναι σηµαντικό, 
γίνεται σχετική ανάλυση στο προσάρτηµα.  
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13. Σε περίπτωση που στο τέλος της χρήσης κατέχονται ίδιες µετοχές σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σχηµατίζεται 
αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία κτήσης των µετόχων αυτών. Το σχετικό ποσό καταχωρείται σε λογαριασµό του παθητικού µε τίτλο 
"αποθεµατικό για ίδιες µετοχές". Το αποθεµατικό αυτό σχηµατίζεται από τα κέρδη της χρήσης, από τα οποία επιτρέπεται να αφαιρεθούν 
προηγουµένως µόνο τα ποσά που είναι αναγκαία για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και για τη διανοµή πρώτου µερίσµατος.  

Αν δεν υπάρχουν κέρδη για σχηµατισµό του παραπάνω αποθεµατικού ο λογαριασµός του ενεργητικού "ίδιες µετοχές" εµφανίζεται στο παθητικό 
αφαιρετικά από το άθροισµα των ίδιων κεφαλαίων.  

14. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζηµίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις της κλειοµένης και των προηγούµενων 
χρήσεων που διαφαίνονται σαν πιθανές κατά την ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές µέγεθος τους ή ο χρόνος 
στον οποίο θα προκύψουν. Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται κάθε χρόνο σε ύψος που καλύπτει τα αναγκαία όρια. Οι προβλέψεις για 
αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται και σχηµατίζονται στο τέλος κάθε χρήσης καλύπτουν, 
τουλάχιστον τις αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.   

Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων αυτού του Νόµου παρέχεται η δυνατότητα στις εταιρίες να καταχωρήσουν στο λογαριασµό "λοιπά 
έξοδα πολυετούς αποσβέσεως" τις σωρευµένες προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία που αντιστοιχούν 
στην προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούµενες χρήσεις.  

Οι προβλέψεις αυτές αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα, µέσα σε µία πενταετία.  

Αν το ποσό που εµφανίζεται στο λογαριασµό "λοιπές προβλέψεις" είναι σηµαντικό παρέχεται ανάλυσή του στο προσάρτηµα οι προβλέψεις που 
αφορούν υποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχηµατίζονται σε ύψος που καλύπτει τις υποτιµήσεις των στοιχείων αυτών κατά 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και εµφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισµού αφαιρετικά από τα στοιχεία στα οποία 
αναφέρονται.  

15. α. Το καθαρό ύψος του "κύκλου εργασιών" περιλαµβάνει τα ποσά των εσόδων που πραγµατοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρίας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι 
υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων εισπραττόµενοι φόροι.  

β. Στους λογαριασµούς "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" καταχωρούνται τα έσοδα ή έξοδα που δεν 
προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. Αν τα ποσά των εσόδων ή των εξόδων αυτών είναι σηµαντικά παρέχεται ανάλυσή 
τους στο προσάρτηµα, µαζί µε διευκρινίσεις, αναφορικά µε τη φύση τους και την επίδρασή τους στον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος της 
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εταιρίας για την κλειόµενη χρήση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τυχόν έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν στην κλειόµενη χρήση αλλά αφορούν 
προηγούµενες χρήσεις".  

***Το άρθρο 42ε προστέθηκε µε το άρθρο 33 του Π∆ 409/1986 (Α 191).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2008 – UPSET A.E. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2008 – UPSET A.E. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ  

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 ..210 88 14 922 • 210 88 15 393 info@omed.gr  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 .. 2310 517 128 .. 2310 517 119  

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2008  

Αρ. Πρωτ.: 1356  

Προς:  

1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (O.Ι.Υ.Ε), Ψαρών 2, Πλατεία Καραϊσκάκη, 104 37 Αθήνα  

2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα  

3. Σύνδεσµο Ανωνύµων Εταιρειών & Ε.Π.Ε, Πανεπιστηµίου 16, 106 72 Αθήνα  

4. Σύνδεσµο Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Λαγουµιτζή 23, 176 71 Καλλιθέα  

5. Ένωση Εταιρειών ∆ιαφήµισης Επικοινωνίας, (ΕΕ∆Ε), Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα  

6. Σύνδεσµο ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Λ. Συγγρού 137, 171 21 Ν. Σµύρνη  

7. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς, Ξενοφώντος 15α, 105 57 Αθήνα  
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8. Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης, Βασ. Ηρακλείου 22, 106 82 Αθήνα  

9. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Γ΄ Σεπτεµβρίου 75, 104 33 Αθήνα  

10. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα  

11. Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών, Πανεπιστηµίου 44, 106 79 Αθήνα  

12. Ένωση Eπαγγελµατιών Ποδοσφαίρου Β κ Γ Εθν. Κατηγορίας, Θεµιστοκλέους 42, 106 81 Αθήνα  

13. Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.), Κολοτούρου 5, 551 32 Καλαµαριά, Θεσσαλονίκη  

14. Σύλλογο Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕ∆ΕΑ), Μιχαλακοπούλου 99, 115 27 Αθήνα  

15. Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, Κεραµέων 1 & Λένορµαν 2, 104 36 Αθήνα  

16. Σύνδεσµο Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, Γ΄ Σεπτεµβρίου 59, 104 33 Αθήνα  

17. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – PALSO, Ακαδηµίας και Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα  

18. Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), Βελβενδού 51, 113 64 Αθήνα  

19. Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, 9ο χλµ. Θεσ/νίκης – Θέρµης, 570 01 Θεσσαλονίκη  

20. Σύνδεσµο Ελλήνων Κτηµατοµεσιτών (ΣΕΚ), Γρηγορίου Λαµπράκη 87, 185 34 Πειραιάς  

21. Ελληνικό Σύνδεσµο Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ερατοσθένους 1, 116 35 Αθήνα  

22. Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕ∆Α), Θυατείρων 3, Νέα Σµύρνη, (Εταιρεία Κύκλος, Πρόεδρος κ. Ψαράκης) 

Αθήνα  
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23. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Μάρνη 4, 104 33 Αθήνα  

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας»  

Στην Αθήνα σήµερα την 29 Μαΐου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής– ∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆, -που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 

1876/90 την 19 Μαΐου 2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 18 Ιανουαρίου 2008 

και αριθµ. πρωτ. 20 αίτηση της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), -αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε 

συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθµ. πρωτ. 012/12-5-2008 αίτησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) από 

κοινού µε τις εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσµος ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδρυτών 

Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων,Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.),Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών 

Επιχειρήσεων, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, και µονοµερούς αίτησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) ως προς τις λοιπές 

εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς, κατέληξα σύµφωνα µε τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, 

σε  

∆ιαιτητική Απόφαση µε τις εξής ρυθµίσεις: 

 Άρθρο 1  

Πεδίο ισχύος  

1.1. Στην παρούσα εθνική κλαδική ∆.Α. υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής 

υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:  
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∆ιαφηµίσεως, πληροφορικής, µεταφοράς και διαµεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελµατικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών 

φροντιστηρίων, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και 

αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωµατείων, καθαρισµού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρων ξένων 

γλωσσών, ταχυµεταφορών ταχυδροµείων, δηµοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων, κτηµατοµεσιτικών 

υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:  

α. Γραµµατείς – Υπάλληλοι Γραφείου  

β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών  

γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες –αποθηκάριοι – κλητήρες – διανοµείς)  

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες, θυρωροί)  

ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραµµατιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής 

υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόµενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 

23.7.1998 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης 

της χώρας και  

στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων  

1.2. Η ιδιότητα του µέλους πρωτοβάθµιου σωµατείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται µε βεβαίωση που εκδίδεται από τα 

αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθµια σωµατεία για λογαριασµό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.  

Άρθρο 2  

Υπαγωγή Εργαζοµένων Παροχής Υπηρεσιών  
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Οι εργαζόµενοι µε τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περιπτώσεις α – στ), οι οποίοι εργάζονται  

α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωµατεία  

β) σε επιχειρήσεις κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών  

γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων και  

δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών εντάσσονται µισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην από 12-4-2007 Σ.Σ.Ε. 

(πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 34/11-5-2007) και στην ∆.Α. 19/2007 (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και 

Κοιν. Προστασίας 8/11-52007) και των προηγουµένων οµοίων αυτών ρυθµίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν διαµορφωθεί 

στις 31-12-2007.  

Άρθρο 3  

Αυξήσεις βασικών µισθών και ηµεροµισθίων  

3.1. Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών, όπως είχαν κατά περίπτωση διαµορφωθεί την 

31.12.2007, µε βάση τις από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/11-5-2007) και ∆Α 

19/2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/11-5-2007) αυξάνονται από 01.01.2008 κατά ποσοστό 3,5%.  

3.2. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.08.2008, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο 

αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2008 κατά ποσοστό 3,2%.  

3.3. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2008, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο 

αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.01.2009 κατά ποσοστό 2,5%.  
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3.4. Οι ως άνω βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.08.2009, µε βάση την προηγούµενη παράγραφο 

αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2009 κατά ποσοστό 4,0%.  

3.5. Οι νόµιµες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2007, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που 

ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ∆Α που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 01.01.2008 κατά ποσοστό 

3,5% και όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.08.2008, αυξάνονται από 01.09.2008 κατά ποσοστό 3,2%.  

3.6. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2008, µε βάση την προηγούµενη 

παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.01.2009 κατά ποσοστό 2,5%.  

3.7. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.08.2009, µε βάση την προηγούµενη 

παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2009 κατά ποσοστό 4%.  

Άρθρο 4  

Επιδόµατα  

4.1. Το επίδοµα ισολογισµού που προβλέπεται από τις από 12-4-2007 Σ.Σ.Ε. και 19/2007 ∆.Α. και προηγούµενες αυτών ρυθµίσεις, εφόσον στις 

επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις κλπ, το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά 

τµήµατα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήµατος, στα υποκαταστήµατα, πρατήρια κλπ υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτοµα, 

καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.  

4.2. Το επίδοµα ξένης γλώσσας που χορηγείται στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα βάσει της ∆Α 44/1998 χορηγείται και στους 

κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας αντίστοιχου µε το επιπέδου Lower.  
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4.3. Στους υπαγόµενους στη ρύθµιση αυτή µισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόµατα γενικά ή ανά ειδικότητα που 

προβλέπονται από τις προηγούµενες όµοιες συλλογικές ρυθµίσεις και υπολογίζονται µε τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά µε 

τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις.  

Άρθρο 5  

Κοινές Επιτροπές και Πρωτοβουλίες Ρυθµίσεων  

5.1. Τα µέρη δύνανται στην διάρκεια ισχύος της παρούσας να συστήσουν κοινές επιτροπές και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες έναντι των 

αρµοδίων αρχών για κρίσιµα ζητήµατα τα οποία ανέδειξαν στην διάρκεια των µεταξύ τους διαπραγµατεύσεων, όπως:  

5.2. Η τήρηση των κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων των υπαγοµένων στην παρούσα ως προϋπόθεσης συµµετοχής (επί ποινή απαραδέκτου) 

σε διαγωνισµούς δηµόσιων οργανισµών και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών , και την µε κάθε τρόπο καταπολέµηση της υποβολής 

προσφορών που συνιστούν «πωλήσεις κάτω του κόστους» το οποίο προβλέπεται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας, µε σκοπό την 

καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας και του αθέµιτου ανταγωνισµού.  

5.3. Η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, εργαζοµένων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα 

για θέµατα οργάνωσης της εργασίας χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανάγκη τήρησης της νοµιµότητας, και κυρίως η ασφάλεια της εργασίας και 

της παρεχόµενης υπηρεσίας, αλλά λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης της εργασίας εκάστης ειδικότητας (π.χ. αναλυτική 

τήρηση βιβλίου δροµολογίων των οδηγών σχολικών λεωφορείων).  

5.4. Κάθε άλλο ζήτηµα που τα µέρη θεωρούν ότι µπορεί να συµβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των εργασιακών 

συνθηκών επιχειρήσεων και εργαζοµένων µε απλοποίηση διοικητικών ρυθµίσεων και εφαρµογή ελαχίστων προδιαγραφών, και την ανάπτυξη 

ισχυρότερων και αποτελεσµατικότερων εκπροσωπήσεων των µικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στην παρούσα σε Εθνικό 

Επίπεδο.  

Άρθρο 6  
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Κωδικοποίηση της ΣΣΕ  

Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα µέρη δύνανται να συστήσουν κοινή οµάδα εργασίας µε στόχο την κωδικοποίηση σε ενιαίο και πλήρες 

κείµενο που θα περιλαµβάνει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, ώστε 

να προωθηθεί η διοικητική απλοποίηση και η εγκυρότερη εφαρµογή των όρων από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόµενους που υπάγονται στην 

παρούσα.  

Άρθρο 7  

Λοιπές ρυθµίσεις  

Για τους εργαζόµενους που καλύπτει η παρούσα ∆Α ισχύουν και όλες οι θεσµικές ρυθµίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και 

τις προηγούµενες αυτής, εφόσον είναι ευνοϊκότερες.  

Άρθρο 8  

∆ιατήρηση ρυθµίσεων  

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας: 34/11-5-2007) και της ∆Α 19/2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:  

8/11-5-2007) και όλων των προηγουµένων οµοίων ρυθµίσεων κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.  

Άρθρο 9  

Αρχή ευνοϊκότερων ρυθµίσεων  

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή∆.Α., κανονισµούς εργασίας, κλπ, δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.  
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Άρθρο 10  

Έναρξη ισχύος  

Αιτιολογία  

Στην Αθήνα σήµερα την 29 Μαΐου 2008 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής– ∆ιαιτητής του ΟΜΕ∆, -που ορίσθηκα ∆ιαιτητής του Ν. 

1876/90 την 19 Μαΐου 2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις 

επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕ∆ µε την από 18 Ιανουαρίου 2008 

και αριθµ. πρωτ. 20 αίτηση της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), αφού ανέλαβα την ∆ιαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε 

συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθµ. πρωτ. 012 αίτησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) από κοινού µε τις 

εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσµος ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιδρυτών Ελληνικών 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδροµικών 

Επιχειρήσεων, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, και µονοµερούς αίτησης της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) ως προς τις λοιπές 

εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς, πραγµατοποίησα κοινή συνάντηση µε τα µέρη που προσέφυγαν από κοινού στην ∆ιαιτησία 

του άρθρου 16 του ν. 1876/90 την 19 Μαΐου 2008, και προσεκάλεσα το σύνολο των µερών της συλλογικής διαφοράς, εγκαίρως και εγγράφως, 

σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕ. στην Αθήνα την 26η Μαΐου 2008, ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά εργασίας.  

Στην συνάντηση της 19ης Μαΐου 2008 προσήλθαν εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), 

της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, του Συνδέσµου ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.), του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, της Γενικής 

Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).  
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Στην συνάντηση της 26ης Μαΐου 2008 προσήλθαν εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.), 

επιβεβαίωσαν τις θέσεις τους οι εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Ταχυδροµικών Επιχειρήσεων, του Συνδέσµου ∆ιεθνών ∆ιαµεταφορέων 

και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.), του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών 

Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), ενώ δεν προσήλθαν 

εκπρόσωποι από τις εργοδοτικές ενώσεις Σύνδεσµος Ανωνύµων Εταιρειών & Ε.Π.Ε, Σύνδεσµος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, Ένωση 

Εταιρειών ∆ιαφήµισης Επικοινωνίας, (ΕΕ∆Ε), Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων ∆ιαµεταφοράς, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Πανελλήνιο Σύλλογο Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθµών, Ένωση Eπαγγελµατιών Ποδοσφαίρου Β’ 

και Γ’ Εθν. Κατηγορίας, Σύλλογο Εταιρειών ∆ηµοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕ∆ΕΑ), Σύνδεσµο Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και 

Συνεδρίων, Πανελλήνια Οµοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών –PALSO, Οµοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος 

(ΟΕΦΕ), Σύνδεσµο Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, Σύνδεσµο Ελλήνων Κτηµατοµεσιτών (ΣΕΚ), Ελληνικό Σύνδεσµο 

Ανωνύµων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), Ελληνικό Σύνδεσµο Εταιρειών ∆ιαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕ∆Α), Πανελλήνιο Σύνδεσµο 

Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), καίτοι προσεκλήθησαν εγκαίρως και εγγράφως.  

Με τα µέρη που συµµετείχαν στην διαπραγµάτευση για την διαιτητική ρύθµιση της συλλογικής διαφοράς πραγµατοποιήθηκαν και κατ’ ιδίαν 

συναντήσεις.  

Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς δεν κατέστη δυνατόν, στα πλαίσια της υφισταµένης προθεσµίας για την έκδοση ∆ιαιτητικής Απόφασης, να 

εξελιχθεί περαιτέρω η συλλογική διαπραγµάτευση και να οδηγηθεί σε συναίνεση και συµφωνία των µερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά 

το στάδιο της ∆ιαιτησίας, κατέληξα στη ∆ιαιτητική Απόφαση 11/2008 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας αφού έλαβα υπόψη 

µου και τα εξής :  

1. Την από 12.05.2008 αίτηση ∆ιαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν 

από τα έγγραφα που αφορούν την εξέλιξη της από 18.01.2008 Αίτησης Μεσολάβησης.  
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2. Την ανάγκη εφαρµογής των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας και στους 

εργαζόµενους που απασχολούνται  

α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωµατεία,  

β) σε επιχειρήσεις κτηµατοµεσιτικών υπηρεσιών,  

γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων, και  

δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών ώστε να εντάσσονται µισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην από 12-4-2007 

Σ.Σ.Ε. (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 34/11-5-2007) και στην ∆.Α. 19/2007 (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης 

και Κοιν. Προστασίας 8/11-5-2007) και των προηγουµένων οµοίων αυτών ρυθµίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν 

διαµορφωθεί στις 31-12-2007.  

3. Την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και το περιεχόµενο αυτής σύµφωνα µε το οποίο τα κατώτατα όρια µισθών και 

ηµεροµισθίων των εργαζοµένων όλης της χώρας όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2006-2007, 

αυξάνονται την 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,45%, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2008 αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,0%, και 

όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.4.2009 αυξάνονται από 1.5.2009 κατά ποσοστό 5,50%.  

4. Τις νεότερες εξελίξεις και προβλέψεις για το πληθωρισµό του 2008 και του 2009, που ακολούθησαν την σύναψη της από 2 Απριλίου 2008 

ΕΓΣΣΕ 2008-2009, και ειδικότερα τις πρόσφατες τάσεις επιτάχυνσης του πληθωρισµού καθώς από την σύγκριση του Γενικού ∆είκτη Τιµών 

Καταναλωτή (Γ.∆.Τ.Κ) του µηνός Απριλίου 2008, προς τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2007, προκύπτει αύξηση 4,4%, έναντι αύξησης 

2,5%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2007 προς το 2006.  

5. Το γεγονός ότι οι πληθωριστικές τάσεις διαχέονται πέρα από µηνιαίες εξάρσεις σε  

ευρύτερη διάρκεια του δωδεκαµήνου, καθώς και ο µέσος ∆είκτης του δωδεκαµήνου  
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Μαΐου 07 – Απριλίου 08, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου  

Μαΐου 06 – Απριλίου 07, παρουσίασε αύξηση 3,5%, έναντι αύξησης 3,0%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.  

6. Το ιδιαίτερο γεγονός ότι η προαναφερθείσα αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, κατά 4,4% το µήνα Απρίλιο 2008, σε σύγκριση 

µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Απριλίου 2007, προήλθε από µεταβολές των δεικτών στις οποίες προεξάρχουν, πλήν των καυσίµων, οι αυξήσεις 

των δεικτών αφενός της οµάδας «Στέγαση» κατά 10,3%, όπου περιλαµβάνεται η αύξηση των τιµών, κυρίως, των ενοικίων κατοικιών, των ειδών 

και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης κατοικίας, της ύδρευσης-αποχέτευσης, των δηµοτικών τελών, των υπηρεσιών κοινοχρήστων, του 

πετρελαίου θέρµανσης, του ηλεκτρικού ρεύµατος και των στερεών καυσίµων, δηλαδή µεταξύ άλλων υπηρεσιών που εµπίπτουν στην ευθεία 

αρµοδιότητα της δηµόσιας πολιτικής, αφετέρου της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», κατά 6,6%, όπου περιλαµβάνεται η αύξηση 

των τιµών, κυρίως, στα είδη: ρύζι, αλεύρι, ψωµί, φρυγανιές-παξιµάδια, άλλα προϊόντα αρτοποιΐας και ζαχαροπλαστικής, ζυµαρικά, µοσχάρι 

νωπό, πουλερικά νωπά, αλλαντικά, ψάρια γενικά, γάλα νωπό παστεριωµένο, γάλα διατηρηµένο, γιαούρτι, τυρί φέτα, τυριά σκληρά, αυγά, 

βούτυρο γάλακτος, φυτικό βούτυρο, σπορέλαιο, φρούτα νωπά, λαχανικά νωπά, όσπρια, γλυκά-ζαχαρωτά, µεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυµοί 

φρούτων.  

7. Το ότι οι ανωτέρω «οδηγοί» των πληθωριστικών τάσεων δεν συνδέονται κυρίως µε την διαµόρφωση του κόστους εργασίας, αλλά αφενός µε 

την διαµόρφωση των φορολογικών πολιτικών και ιδιαίτερα των εµµέσων φόρων, των δηµοσίων τελών και των τιµολογίων υπηρεσιών «κοινής 

ωφελείας», αφετέρου όπως σηµειώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Τράπεζα της Ελλάδος, µε την µη-ανταγωνιστική λειτουργία των 

σχετικών αγορών.  

8. Το ότι ειδικότερα οι Εαρινές Οικονοµικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σηµειώνουν ότι ενώ ο Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή «συγκρατήθηκε» το 2007 στο 3%, έναντι 3,3% το 2006, το α’ τρίµηνο του 2008 ήδη υπερέβη το 4.% τροφοδοτούµενος κυρίως 

από τις τιµές τροφίµων και καυσίµων. Σύµφωνα µε αυτές τις εκτιµήσεις οι πληθωριστικές πιέσεις αναµένεται να παραµείνουν ισχυρές στην 

διάρκεια του 2008, κυρίως λόγω των συνθηκών στις αγορές καυσίµων, αυξανόµενων  
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εµµέσων φόρων σε προϊόντα πετρελαίου (καύσιµα) και, όπως αναφέρει η Επιτροπή, των εξελίξεων όσον αφορά το εργατικό κόστος. Οι δε 

«αισιόδοξες» προβλέψεις της Επιτροπής αναφέρονται σε πληθωρισµό 1 Βλ. αναλυτικά στοιχεία σε ανακοίνωση ΕΣΥΕ για την διαµόρφωση του 

δείκτη τιµών καταναλωτή της 8ης Μαΐου 2008.  

(Εναρµονισµένος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή) 3,7% το 2008 και 3,6% το 2009,  

έναντι 3% το 2006.  

9. Το ότι η Τράπεζα της Ελλάδος από την πλευρά της σε χρονικά µεταγενέστερη δηµοσιευθείσα Έκθεση του ∆ιοικητή εκτιµά ότι ο 

πληθωρισµός θα διαµορφωθεί το 2008 στο 4%. Επιπλέον αναφέρεται στις αλληλεπιδράσεις µακροοικονοµικών παραγόντων, αλλά δεν 

παραλείπει να επισηµάνει ότι ορισµένες αγορές δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά, καθώς δεν είναι ικανοποιητικές οι συνθήκες ανταγωνισµού, 

µε αποτέλεσµα να διαµορφώνεται σε σχετικώς υψηλά επίπεδα το περιθώριο κέρδους. Ενώ ο ΟΟΣΑ σε ακόµη µεταγενέστερες εκτιµήσεις του 

προειδοποίησε για τον κίνδυνο υψηλού πληθωρισµού ο οποίος αναµένεται το 2008 να ανέλθει στο 4,2%, αποδίδοντας µονοµερώς την αδυναµία 

συγκράτησης του στην αιτία «των δύσκολων συνθηκών στην αγορά εργασίας και των συλλογικών συµβάσεων».  

10. Το ότι µία ένδειξη ότι δεν είναι οι µισθοί των ΣΣΕ και των ∆Α που «οδηγούν» στην αλληλεπίδραση του πληθωρισµού και στην επιτάχυνσή 

του παρέχει και η περίπτωση της κλαδικής ρύθµισης για την παροχή υπηρεσιών όπου το 2007, µε την σύναψη της από 12 Απριλίου 2007 

Εθνικής Κλαδικής ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας βάσει 

όρων που συµφώνησαν και αποδέχθηκαν αφενός οι εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) και αφετέρου οι 

εκπρόσωποι: 

α) της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),  

β) της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επιχειρήσεων Καθαρισµού (Π.Ο.Ε.Κ.)  
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γ) του Συνδέσµου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, µε την οποία συµφωνήθηκε χορήγηση αυξήσεων κατά ποσοστό 3% από 

1.1.2007 και κατά 3% από 01.09.2007, ενώ η ΕΓΣΣΕ 2006-2007 προέβλεπε εφάπαξ αύξηση από 1.5.2007 κατά ποσοστό 5,1%. Ο δε 

πληθωρισµός του 2007 έκλεισε, όπως ήδη προαναφέρθηκε, στο 3%.  

11. Το ότι, συνεπώς, δεν φαίνεται να είναι οι αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ και των κλαδικών συµβάσεων σε κλάδους των πολύ µικρών, µικρών και 

µεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες τροφοδοτούν τον πληθωρισµό, αλλά κυρίως είναι οι έµµεσες φορολογικές επιβαρύνσεις, η ατελής λειτουργία 

των αγορών, και η διαµόρφωση των τιµολογίων των υπηρεσιών «κοινής ωφέλειας», οι οποίες «πρωτοστατούν» στην επιτάχυνση των 

πληθωριστικών τάσεων. Ενώ, αντίθετα, µέσω αυτών των κλαδικών συµβάσεων προέχει η διατήρηση και η αύξηση αφενός της βιωσιµότητας και 

της ανταγωνιστικότητας των πολύ µικρών και των µικρών επιχειρήσεων, αφετέρου της αγοραστικής δύναµης των µισθωτών, η οποία σε 

σηµαντικό βαθµό συµβάλλει στην ενδογενή διατήρηση της ζήτησης και του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.  

12. Την ανάγκη χορήγησης του επιδόµατος ξένης γλώσσας που έχει εισαχθεί µε την ∆Α 44/1998 και στους κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού 

Γλωσσοµάθειας, το οποίο  

εισήχθη µεταγενεστέρως. Ειδικότερα σηµειώνεται ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων έχει από το 2003 καθιερώσει και 

θέσει σε εφαρµογή τη λειτουργία συστήµατος εξετάσεων για την αξιολόγηση και πιστοποίηση της γνώσης σύγχρονων γλωσσών το οποίο οδηγεί 

στην απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσοµάθειας (Κ.Π.Γ.). Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Κ.Π.Γ. διεξάγονται σε εθνικό 

επίπεδο, αφορούν τέσσερις γλώσσες (αγγλικής, γαλλικής, γερµανικής και ιταλικής) και φορέας υλοποίησής τους είναι το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με την 

καθιέρωση του συστήµατος εξετάσεων για τη χορήγηση του Κ.Π.Γ. επιδιώχθηκε η ενιαία πιστοποίηση της γλωσσοµάθειας στην Ελλάδα και τις 

άλλες χώρες της Ευρώπης, η κατοχύρωση της γνώσης διαφόρων γλωσσών που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αναγνώριση της γνώσης ξένων γλωσσών ως επαγγελµατικού προσόντος στο δηµόσιο και ιδιωτικό επαγγελµατικό χώρο, 

είτε αυτές προσφέρονται ως αντικείµενο γνώσης από το επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα, είτε όχι. Το Κ.Π.Γ. είναι ένα πιστοποιητικό 

γλωσσοµάθειας το οποίο παρέχεται από την ελληνική πολιτεία και δεν έχει εµπορικά-κερδοσκοπικά κίνητρα, προσδιορίζει τους στόχους του µε 

βάση τις ποικίλες ανάγκες των χρηστών της γλώσσας στην κοινωνική και πολιτισµική πραγµατικότητα στην Ελλάδα, εναρµονίζεται µε τις 
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τελευταίες προδιαγραφές του Συµβουλίου της Ευρώπης ως προς τα επίπεδα και τους τύπους πιστοποίησης και τις αποφάσεις του Εκπαιδευτικού 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ευρωπαϊκή διάσταση η οποία διασφαλίζεται και από τη σύνδεσή του µε το ∆ιεθνές ∆ίκτυο 

Συστηµάτων Πιστοποίησης International Certificate Conference (I.C.C.)  

13. Την ανάγκη εξοµοίωσης των όρων χορήγησης του επιδόµατος ισολογισµού βάσει της νεότερης (17 Ιουλίου 2007) οµοιοεπαγγελµατικής 

ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των λογιστών και βοηθών λογιστών βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, εµπορικών κλπ πάσης φύσεως 

επιχειρήσεων όλης της χώρας (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:80/3-8-2007).  

14. Την ανάγκη από κοινού αντιµετώπισης ζητηµάτων που τροφοδοτούν την αδήλωτη εργασία, την µη τήρηση των όρων των συλλογικών 

συµβάσεων και τον αθέµιτο ανταγωνισµό κατά τους δηµόσιους διαγωνισµούς παροχής υπηρεσιών εκ µέρους επιχειρήσεων και εργαζοµένων 

που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ρύθµισης, και ζητηµάτων που αφορούν την διοικητική απλοποίηση υποχρεώσεων 

επιχειρήσεων και εργαζοµένων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας.  

15. Τον επικουρικό χαρακτήρα της ∆ιαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για την ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

υπαγοµένων στην παρούσα και την συµβολή της στην εύρυθµη λειτουργία των συλλογικών εργασιακών σχέσεων µεταξύ των µερών της 

συλλογικής διαφοράς, µε την υιοθέτηση ελαχίστων κλαδικών ρυθµίσεων.  

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 30 Μαΐου 2008  

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ  

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ UPSET A.E. ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2008 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆.Ε.Η.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ UPSET A.E. ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2008 – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ε.Υ∆.Α.Π. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΩΝ 

Ν. 465/41 για την επιβολή του αγγελιόσηµου 

Ν. 248/67 περί συστάσεως Ενιαίου ∆ηµοσιογραφικού Οργανισµού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως 

Ν. 425/68 γνωµοδότηση νοµικού συµβουλίου του κράτους για το αγγελιόσηµο 

Ν. 1344/73 για το αγγελιόσηµο (τροποποιήσεις – βελτιώσεις) 

Ν. 452/76 περί χορηγήσεως δώρου εις τους εφηµεριδοπώλας 

Ν. 1144/81 περί επικολλήσεως εντύπων, διενεργείας ετέρων συναφών πράξεων ως και ρυθµίσεως θεµάτων τινών αφορώντων εις τους Ο.Τ.Α. και το Υπουργείον 

Εσωτερικών 

Ν. 1186/81 περί ρυθµίσεως θεµάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως και εργασίας των τεχνικών Τύπου, λόγω αλλαγής τεχνολογίας 

Ν. 1326/83 για την τροποποίηση και συµπλήρωση φορολογικών και άλλων διατάξεων 

Ν. 1405/83 για την επέκταση διαδοχικής ασφάλισης 

Ν.1416/84 για την τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ν.1730/87 για την ίδρυση του Ενιαίου Φορέα Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. 

Υ.Α. Α2γ/οικ. 1592/89 για την υποχρεωτική σήµανση στις έντυπες διαφηµίσεις προϊόντων καπνού σχετική µε τη βλαπτική επίδραση του καπνίσµατος στην υγεία 

Ν.1866/89 για την ίδρυση Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως και παροχή αδειών για την ίδρυση και λειτουργία τηλεοπτικών σταθµών 

Υ.Α. Α2γ/οικ.1591/89 για τους όρους-προϋποθέσεις διαφήµισης προϊόντων καπνού 

Υ.Α.Α3/4075/90 (Εµπορίου) για τις πινακίδες κατά τη λιανική πώληση αυτοκινήτων 

Ν. 1900/90 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π∆ 323/1989), δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν 1622/1986), 

εσόδων δήµων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» 

Ν. 1989/91 «∆ιαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις» 

Υ.Α. 609/91 «Απόφ. 609 (Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως) της 18/7/91. ∆εοντολογία Ραδιοτηλεοπτικών ∆ιαφηµίσεων (Κώδικας). Κανονισµός υπ. αριθ. 3/1991 του 

ΕΣΡ» 
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Υ.Α. Φ1-983/ 91 «Καταναλωτική Πίστη - Εναρµόνιση µε Κοινοτική Οδηγία 87/102/ΕΟΚ της 22ας ∆εκ. 1986 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 90/88/ΕΟΚ της 

22ας Φεβρ. 1990» 

Ν. 1947/91 «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθµίσεις» 

Π.∆. 236/92 «Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 

3.10.89.» 

Ν. 2166/93 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2130/93 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της περιφερειακής διοίκησης, του κώδικα της Ελληνικής ιθαγένειας, του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικα, των 

διατάξεων για τις προσόδους των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2121/93 «Πνευµατική Ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώµατα και πολιτιστικά θέµατα» 

Ν. 2173/93 «Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, Ιδρυσης της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών Μέσων Επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» 

Υ.Α. Υ6Α/93 «Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τοµέα της κατάταξης ως προς τον τρόπο διαθέσεως των φαρµακευτικών 

προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, ... καθώς και της διαφήµισής τους» 

Ν. 2194/94 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις» 

Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος 

Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων µε Λογιστική Μορφή (Αϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2214/94 «Αντικειµενικό σύστηµα φορολογίας εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2251/94 για την Προστασία των Καταναλωτών 

Ν. 2328/95 για το Νοµικό Καθεστώς της Ιδιωτικής Τηλεόρασης και της Τοπικής Ραδιοφωνίας, Ρύθµιση Θεµάτων της Ραδιοτηλεοπτικής Αγοράς και άλλες διατάξεις  

Π.∆. 213/95 «Οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και της Γραµµατείας του, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής Ηλεκτρονικών 

Μέσων Επικοινωνίας (ΕΕΗΜΕ)» 

Π.∆. 310/96 «Για τον Ελεγχο της ∆ιαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ» 

Ν. 2429/96 «Χρηµατοδότηση ... ∆ηµοσιότητα και έλεγχος των οικονοµικών πολιτικών κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών - ∆ήλωση περιουσιακής κατάστασης 

πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών ΜΜΕ ... και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2433/96 «Ρύθµιση θεµάτων ΟΠΑΠ και άλλες διατάξεις» 

Υ.Α.24/Ι/97 «∆ωρεάν µετάδοση µηνυµάτων κοινωνικού περιεχοµένου από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς» 

Υ.Α. 12263/B.500/97 «Κώδικας ∆εοντολογίας Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)» 

Υ.Α. 6963/Ε/97 «∆ιαφάνεια στη Μέτρηση ∆ιαφηµιστικών Μηνυµάτων που µεταδίδονται ή καταχωρούνται πραγµατικά» 
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Π.∆. 197/97 «Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή και καθορισµός των αρµοδιοτήτων της» 

Π.∆. 60/97 «∆ιαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων και την πραγµατοποιηθείσα ∆ιαφηµιστική ∆απάνη του ευρύτερου ∆ηµόσιου 

Τοµέα» 

Π.∆. 261/97 «Για τη διαφάνεια στην διαφηµιστική προβολή του ∆ηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης» 

Ν. 2472/97 «Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» 

Ν. 2538/97 «Τροποποίηση της κείµενης νοµοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρµακα, ρύθµιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2644/98 «Για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» 

Ν. 2598/98 «Οργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004» 

Ν. 2753/99 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήµατος και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2774/99 «Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα» 

Ν. 2732/99 «∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις και ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας» 

Π.∆. 100/2000 «Εναρµόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 97/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 30/6/97 

(ΕΕ αριθ. L202 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών» 

Ν. 2833/2000 «Θέµατα προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» 

Ν. 2863/2000 «Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τοµέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών» 

Ν. 2819/2000 «Ίδρυση Εταιρείας "Ολυµπιακό Χωριό 2004 ΑΕ" - Προστασία Ολυµπιακών Συµβόλων και Σηµάτων και άλλες διατάξεις» 

Κ.Υ.Α. Ζ1-496/7.12.2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τη συγκριτική διαφήµιση 

Ν. 2946/2001 για την Υπαίθρια ∆ιαφήµιση και τις Συµπολιτείες ∆ήµων και Κοινοτήτων 

Ν. 2947/2001 «Θέµατα Ολυµπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυµπιακής Υποδοµής και άλλες διατάξεις» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 

ΑΡΧΕΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Οι Αρχές αποτελούν το πρώτο µέρος του πλαισίου του GRI και βοηθούν στο προσδιορισµό του περιεχοµένου, της ποιότητας και των ορίων του 

απολογισµού. Κάθε Αρχή αποτελείται από έναν ορισµό, µια επεξήγηση και ένα σύνολο δοκιµασιών, έτσι ώστε ο οργανισµός που εκδίδει τον 

απολογισµό να αξιολογεί τη χρήση των Αρχών. Οι δοκιµασίες χρησιµοποιούνται ως εργαλεία αυτοδιάγνωσης, αλλά όχι ως ειδικές 

δηµοσιοποιήσεις βάσει των οποίων θα συνταχθεί ο απολογισµός.  Ακολούθως, παρατίθενται οι ορισµοί των Αρχών. 

  
Αρχές έκδοσης απολογισµών για τον καθορισµό του περιεχοµένου του απολογισµού:  

1. Ουσιαστικότητα: Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε έναν απολογισµό θα πρέπει να καλύπτουν τα θέµατα και τους ∆είκτες που 

αντικατοπτρίζουν τις σηµαντικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισµού ή τις επιδράσεις που 

επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των συµµετόχων. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τους Συµµετόχους: Ο οργανισµός που εκδίδει τον απολογισµό θα πρέπει να προσδιορίζει τους συµµετόχους της 

και να εξηγεί στον απολογισµό µε ποιον τρόπο ανταποκρίθηκε στις εύλογες προσδοκίες και τα συµφέροντά τους. 

3. Πλαίσιο βιωσιµότητας: Ο απολογισµός θα πρέπει να παρουσιάζει την επίδοση του οργανισµού στο ευρύτερο πλαίσιο βιωσιµότητας. 

4. Πληροτητα: Η κάλυψη των σχετικών θεµάτων και ∆εικτών και ο καθορισµός των ορίων του απολογισµού θα πρέπει να εκφράζουν 

επαρκώς τις σηµαντικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις και να δίνουν στους συµµετόχους τη δυνατότητα να 

αξιολογούν την επίδοση του οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό κατά την περίοδο έκδοσης του απολογισµού. 

 
Αρχές έκδοσης απολογισµών για τον καθορισµό της ποιότητας: 
 
1 Ισορροπiα: Ο απολογισµός θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τις θετικές και αρνητικές πτυχές της επίδοσης του οργανισµού, προκειµένου να 

επιτρέπεται η εύλογη αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης. 

2 Συγκρισιµότητα: Τα ζητήµατα και οι πληροφορίες πρέπει να επιλέγονται, να συνδυάζονται και να καταγράφονται µε συνέπεια. Οι 

πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον απολογισµό θα πρέπει να παρουσιάζονται µε τρόπο που να παρέχει στους συµµετόχους τη 
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δυνατότητα να αναλύουν τις αλλαγές στην επίδοση του οργανισµού µε την πάροδο του χρόνου, ενώ µπορεί να υποστηρίζουν την ανάλυση 

σε σχέση µε άλλους οργανισµούς. 

3 Ακρίβεια: Οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον απολογισµό θα πρέπει να είναι επαρκώς ακριβείς και λεπτοµερείς, προκειµένου οι 

συµµέτοχοι να µπορούν να αξιολογήσουν την επίδοση του οργανισµού που εκδίδει τον απολογισµό. 

4 Επικαιρότητα: Η κατάρτιση απολογισµού πραγµατοποιείται µε βάση ένα τακτικό χρονοδιάγραµµα, ενώ οι πληροφορίες διατίθενται 

εγκαίρως στους συµµετόχους έτσι ώστε να λαµβάνουν ενηµερωµένες αποφάσεις. 

5 Σαφήνεια: Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται µε τρόπο που να είναι κατανοητές και προσπελάσιµες από τους συµµετόχους που 

χρησιµοποιούν τον απολογισµό. 

6 Αξιοπιστία: Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες που χρησιµοποιούνται κατά την κατάρτιση του απολογισµού θα πρέπει να 

συγκεντρώνονται, να καταγράφονται, να συνδυάζονται, να αναλύονται και να δηµοσιοποιούνται µε τρόπο που µπορούν να εξετάζονται και 

να αποδεικνύεται η ποιότητα και η ουσιαστικότητα των πληροφοριών. 

 
Καθοδήγηση έκδοσης απολογισµών για τον καθορισµό του ορίου: 

Παράλληλα µε τον καθορισµό του περιεχοµένου του απολογισµού, ο οργανισµός πρέπει να καθορίσει τα νοµικά πρόσωπα (π.χ. θυγατρικές και 

κοινοπραξίες), των οποίων η επίδοση θα παρουσιαστεί στον απολογισµό. Το Όριο απολογισµού βιωσιµότητας θα πρέπει να περιλαµβάνει τα 

νοµικά πρόσωπα, στα οποία ασκεί έλεγχο ή σηµαντική επιρροή ο οργανισµός που εκδίδει τον απολογισµό, µέσω των σχέσεών της µε διάφορα 

νοµικά πρόσωπα είτε κατά τα αρχικά στάδια της παραγωγικής αλυσίδας (π.χ. εφοδιαστική αλυσίδα) είτε κατά τα τελικά στάδια (π.χ. διανοµείς 

και πελάτες). Για το σκοπό του καθορισµού των ορίων, θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: 

• Έλεγχος: Η δυνατότητα ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών πολιτικών µιας εταιρείας, προκειµένου να εξαχθούν οφέλη από 

τις δραστηριότητές της. 

• Σηµαντική επιρροή: Η δυνατότητα συµµετοχής στις αποφάσεις για τη χρηµατοοικονοµική και τη λειτουργική στρατηγική του νοµικού 

προσώπου, αλλά όχι η δυνατότητα ελέγχου αυτών των πολιτικών. 


