
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Growing Social” του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Greece-

Bulgaria 2014-2020”, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ιδίους πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο

Πρόγραμμα"

The Mindset 
of Doing Well by Doing Good 



‘Σε έναν ιδανικό κόσμο τα κοινωνικά προβλήματα θα
λυνότανε με καθαρές και απλές λύσεις. Η πραγματικότητα
ωστόσο είναι κάτι τελείως διαφορετικό.'

The Aspen Institute, Theory of Change

Oπτικοποίηση των 
Παγκόσμιων στόχων Βιωσιμότητας:

https://unstats.un.org/unsd/mdg/Trendalyzer

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 



Capitalism ins UNDER Siege 

«Societal needs, not just conventional 

economic needs, define markets, and 

social harms can create internal costs 

for firms». 

«Οι εταιρείες ξοδεύουν

εκατομμύρια ευρώ να

πολεμήσουν τον ακτιβισμό αντί

να διορθώσουν τα προβλήματα

που τον προκαλέσαν εξ’ αρχής».



Michael E. Porter - Mark R. Kramer

“The fact is, the prevailing approaches to CSR are so 
fragmented and so disconnected from business and 
strategy….CSR can be more than a cost, a constraint, 
or a charitable deed – it can be a source of 
opportunity, innovation and competitive advantage” 

Η σύνδεση μεταξύ 
Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος & ΕΚΕ



To ζήτημα της ευθυγράμμισης 

H παραδοσιακή λογιστική σχετικά με την

αξιολόγηση επιχειρήσεων μιλά για τα κοινά

«Αποτελέσματα» (bottom line) τα οποία μπορεί να

είναι κέρδη ή ζημιές.

Mια νέα μορφή αξιολόγησης (3P) κερδίζει έδαφος.

Μια νέα που συνυπολογίζει τους Ανθρώπους

(People), τον πλανήτη (Planet) και τα κέρδη ή

ζημιές (Profit).

Η νέα σχολή της Βιώσιμης Ανάπτυξης με τα 3P

John Elkington, "Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development," California Management Review 36, no. 2 (1994): 90–100.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/DOC_01_9

GREEN PAPER: 

Promoting a European framework for 

Corporate Social Responsibility



Jeff Immelt 
CEO General Electric

“When we come out of this 

fog, 

this notion that companies 

need to stand for something 

– they need to be accountable for more 

than just the money they earn –

is going to be profound”





Oι περισσότερες εταιρείες έχουν «ξεμείνει» στην Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνη 

40% 
Εταιρειών στον δείκτη Standard & 
Poors 500 δημοσιεύουν εκθέσεις 
κοινωνικής ευθύνης 



Νέες προσεγγίσεις  ….
Τhey re-ivented the Mantili



Peter Economides 

Greenpeace was replaced by 

environmentally active 

behaviourWe don’t protest any more. 

We buy.



Παγκόσμιος Διάλογος 



DOING GOOD 
Από το συμβολικό 

στο ουσιαστικό



Τι είναι Καλό; 

Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility 

Corporate Philanthropy

Corporate Citizenship

Corporate Giving

Corporate Community Involvement 

Community Development 

Corporate Responsibility 

ΚαλόΚαλόΤι είναι Καλό; 

Global Citizenship

Community affairs Corporate Societal Marketing

Community Relations 

Source: Kotler, P., Hessekiel, D., Lee, N. (2012) Good Works, Willey



The New Moral Marketplace Factor 
Αυξάνεται ο ρόλος της αντιληπτέaς ηθικής στις 
αποφάσεις των καταναλωτών, πελατών και εργαζομένων 

Source: https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement



Παραδοσιακή Προσέγγιση 
Εκπληρώνοντας μια υποχρέωση 

Source: https://www.researchgate.net/publication/253395139_The_Next_Wave_of_Corporate_Community_Involvement



Η Νέα Προσέγγιση 
Υποστηρίζοντας τους εταιρικούς στόχους 





Γιατί να κάνω… καλό; 

• Αύξηση μεριδίου αγοράς και πωλήσεων 

• Ισχυροποίηση του Brand

• Eνίσχυση της εταιρικής εικόνας 

• Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση 
προσωπικού

• Μειωμένα λειτουργικά κόστη 

• Καλύτερη αντιμετώπιση από Επενδυτές και 
Οικονομικούς Αναλυτές

Business for social Responsibility Introduction 



Γιατί να κάνω… καλό; 
Αύξηση μεριδίου αγοράς και πωλήσεων 

94% 
είναι πιθανό να αλλάξουν 
μάρκα σε όμοια προϊόντα 
αν το ένα συνδέεται 
κοινωνικό ζήτημα

91% 
Θα αγοράζαν ένα προϊόν 
που έχει  ταύτιση με ένα 
κοινωνικό σκοπό (cause) -
66% το έχουν κάνει.

Οι άνθρωποι είναι  διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερο αν θεωρούν ότι 
ένα προϊόν είναι δίκαιο 

French, J. Gordon R., 2019, Strategic Social Marketing 

https://www.dandad.org/awards/professional/2019/experiential/230241/kraft-now-pay-later/



Γιατί να κάνω… καλό; 
Ισχυροποίηση του Brand

Business for social Responsibility Introduction 

Η σύνδεση μιας εταιρείας ή μάρκας με 
κοινωνικό σκοπό ένα cause ή ίδρυμα μπορεί 
να ενισχύσει το “spirit of the Brand”



Γιατί να κάνω… καλό; 
Eνίσχυση της εταιρικής εικόνας 

https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2019/search/https://www.3blassociation.com/corporate-responsibility-magazine/100-best-corporate-citizens



Γιατί να κάνω… καλό; 
Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση προσωπικού

Σχεδόν 9 στους 10 

86% 
των millennials

9% 
Babyboomers

θα σκεφτότανε μείωση απολαβών για να εργαστούν 
σε μια επιχείρηση της οποίας ο σκοπός και οι αξίες 
ευθυγραμμίζεται με τις δικές τους. 

Workplace Culture report

Σχεδόν 1 στους 10 

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent



Γιατί να κάνω… καλό; 
Προσέλκυση, κινητοποίηση και διατήρηση προσωπικού

https://blog.linkedin.com/2018/june/26/workplace-culture-trends-the-key-to-hiring-and-keeping-top-talent



Γιατί να κάνω… καλό; 
Μειωμένα λειτουργικά κόστη 

Λιγότερα κόστη εκτύπωσης, 
Διαχείριση, κατανάλωσης 
ενέργειας, νερού κ.ο.κ.



Γιατί να κάνω… καλό; 

Καλύτερη αντιμετώπιση από Επενδυτές και Οικονομικούς Αναλυτές

over 1,340 organizations currently 
manage USD 502 billion in impact 
investing assets worldwide

https://thegiin.org/assets/Sizing%20the%20Impact%20Investing%20Market_webfile.pdf



Major Challenges of Doing Good 
Ανάπτυξη και εφαρμογή Προγράμματος 

«Η παιδική θνησιμότητα ήταν πολύ μεγάλη και η  μεγαλύτερη αιτία 
θανάτου ήταν η διάρροια, η οποία είναι πολύ απλό να αντιμετωπισθεί.”
Simon Berry



Cause Promotion 

WHAT IS FOREVER AGAINST ANIMAL TESTING?

Our Forever Against Animal Testing global campaign

is how we put our passion for animal rights into

action – we're working towards a worldwide ban on

animal tested cosmetics… forever. Approximately

80% of countries have no laws around animal

testing, which is why we haven’t stopped fighting for

the rights of animals since 1989.



Corporate Philanthropy


