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ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ 

 

 Έρνληαο  ππόςε, ηε Γηαθήξπμε ηνπ Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ έηνπο 2014,  

 Έρνληαο ππόςε, ηε Γηαθήξπμε ηνπ Φόξνπκ Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ έηνπο 2015, ηνπ παξαξηήκαηόο ηεο θαη 

ηδηαίηεξα ην Πιαίζην πκθσλίαο Αξρώλ θαη Αμηώλ, πνπ πξνζδηνξίδεη ηηο Κνηλέο καο Αξρέο, Αμίεο θαη Οπηηθέο,  

 Έρνληαο  ππόςε, ηελ ηξαηεγηθή ηεο Ρώκεο 2014, γηα ηελ Κνηλσληθή Οηθνλνκία  

 Έρνληαο ππόςε, ηνπο νξηζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ δηθηύνπ EMES γηα ηηο Κνηλσληθέο 

Δπηρεηξήζεηο, 

 Έρνληαο ππόςε, ηελ εζληθή λνκνζεζία αλαθνξηθά κε ηνλ ρώξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

 Έρνληαο ππόςε, ηελ Δπξσπατθή εκπεηξία ζηνλ ρώξν ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

θαη ηα πηινηηθά πξνγξάκκαηα/έξγα ζηνλ ρώξν ηεο θνηλσληθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο, 

 Έρνληαο ππόςε, ηηο Γλσκνδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία 

θαη ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηα εξγαιεία αλάπηπμεο ηεο, 

 Έρνληαο ππόςε ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία αιιά θαη ηηο ζέζεηο ησλ ζπιινγηθώλ κειώλ ηεο θνηλόηεηαο ηεο θνηλσληθήο 

νηθνλνκίαο, 

 Έρνληαο ππόςε ηηο 7 βαζηθέο αξρέο ηνπ παγθόζκηνπ ζπλεηαηξηζηηθνύ θηλήκαηνο, 

 

Δθηηκώληαο ηα αθόινπζα: 

 Σελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηε ρώξα ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξόληα, 

ηε ζπλζεηόηεηα θαη πνιππινθόηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ αλαθύςεη, 

 Σε δηθηύσζε θνξέσλ θαη θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ γηα ζέκαηα αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο, 

 Σε δηάζεζε πνιιώλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ ηεο Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο λα 

ζπλεξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα έλα λέν κνληέιν αλάπηπμεο , 

 Σελ αλάγθε ελόο δενληνινγηθνύ πιαηζίνπ ζπλεξγαζηώλ θαη επηρεηξεκαηηθόηεηαο εληόο θαη εθηόο Διιάδνο κε ζηόρν ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθώλ αλαθιαζηηθώλ,  

 Ο Κώδηθαο Γενληνινγίαο είλαη ην πην ζεκαληηθό έγγξαθν ζηε κεηαμύ καο ζπλεξγαζία ζπλνςίδνληαο ηηο αξρέο, ηηο αμίεο 

θαη ην όξακά καο γηα κηα πην δίθαηε θαη δεκνθξαηηθή θνηλσλία, 

 Όηη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα πηνζεηνύλ πην αλαιπηηθέο αξρέο εθόζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ή θιάδνο 

έρεη ζπκθσλήζεη επξέσο ζε απηέο. 

 

Γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο πνπ απνηππώλεη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ ηα νπνία 

ηηο δηαθξίλνπλ ζαθώο από ηηο ζπλήζεηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο παξαδνζηαθνύο κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο,  ή άηππεο δνκέο, 

ιακβάλνπκε ππόςε ηελ ππάξρνπζα επξσπατθή εκπεηξία. 

 

Κοινέρ οπηικέρ 
ε όιε ηελ Δπξώπε, όπσο αλαγλσξίδεηαη θαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,  ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηε βάζε ησλ νπνίσλ νη 

θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνληαη σο ηέηνηεο είλαη: 

• ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο δηαθέξεη από απηόλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα. Ο ηξόπνο θνηλσληθήο νινθιήξσζεο ηεο 

θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνσζεί ηελ ακνηβαηόηεηα θαη ηελ θαζηζηά ‘’θεληξηθή’’ ζηελ παξαγσγή θαη ζπζζώξεπζε θνηλσληθνύ 

θεθαιαίνπ. 

• Ρεηή δέζκεπζε ζηελ επηδίσμε ελόο πξσηαξρηθνύ ζηόρνπ, ηελ επίηεπμε δειαδή θνηλσληθνύ ή/θαη πεξηβαιινληηθνύ νθέινπο 

πνπ απνηειεί θαη ην ιόγν γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα  

• Απόθηεζε δίθαηνπ εηζνδήκαηνο θπξίσο κέζσ ηεο εκπινθήο ζε κηα ζπλερή δξαζηεξηόηεηα παξαγσγήο ή/θαη αληαιιαγήο 

αγαζώλ ή/θαη ππεξεζηώλ 

• Γέζκεπζε ζηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδώλ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηελ επηρείξεζε ή ζηελ σθεινύκελε θνηλόηεηα - θαη όρη 

δηαλνκή ηνπο ζηνπο ηδηνθηήηεο/κεηόρνπο/επελδπηέο: ζθνπόο ησλ πεξηνξηζκώλ απηώλ είλαη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζηνλ 

θνηλσληθό ζηόρν έλαληη θεξδνζθνπηθώλ επηδηώμεσλ. Μέξνο ησλ θεξδώλ ή ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ επελδύνληαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία δνκώλ εθπαίδεπζεο, απηνειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο. 
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• Αλεμαξηεζία θαη νξγαλσηηθή απηνλνκία από ην θξάηνο, από πνιηηηθνύο, θπβεξλεηηθνύο, θνκκαηηθνύο θαη ζπλδηθαιηζηηθνύο 

θνξείο θαζώο θαη από επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο απνθιεηζηηθό ζηόρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

• Πεξηεθηηθή δηαθπβέξλεζε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηώλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ επεξεάδνληαη από 

ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα από δηαθαλείο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ.  

 

Κοινέρ αξίερ 
Η θνηλσληθή επηρείξεζε είλαη κέξνο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, θαη κνηξάδεηαη θεμελιώδειρ αξίερ:  

• Δξγαζία γηα ην θνηλό θαιό - αληί γηα ην απεξηόξηζην ηδησηηθό θέξδνο ιίγσλ  

• Αιιειεγγύε κε ηνπο/ηηο κε πξνλνκηνύρνπο/εο, ηνπο/ηηο απνθιεηζκέλνπο/εο θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο 

• Δκπηζηνζύλε θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ θαη εληόο ησλ επηρεηξήζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

• Γηαθάλεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ησλ επηπηώζεσλ ηνπο ζηελ θνηλσλία  

• Ιζόηεηα ησλ θύισλ θη επζύλε κεηαμύ ησλ γελεώλ  

• Διεύζεξε θαη εζεινληηθή ζπκκεηνρή πξνζώπσλ (λνκηθώλ ή θπζηθώλ), ρσξίο δηαθξίζεηο 

• Δλδπλάκσζε ησλ κειώλ θαη ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηηθή ιήςε απνθάζεσλ  

 

Κοινέρ απσέρ 
Ωο εθ ηνύηνπ, νη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ πξνζπαζνύλ λα αθνινπζήζνπλ έλα ζύλνιν αξρώλ, 

εηδηθόηεξα:  

• Σν ζύλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο βαζίδεηαη ζηηο ζεκειηώδεηο αμίεο   

• Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο νξγαλώλνληαη σο βηώζηκεο επηρεηξήζεηο, θαη θηινδνμνύλ λα γίλνπλ νηθνλνκηθά 

αλεμάξηεηεο -ηόζν από ην θξάηνο όζν θαη ηε θηιαλζξσπία κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζηηο ηδησηηθέο ή δεκόζηεο αγνξέο  

• Αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή ηεο κνξθή, ε ζπγθξόηεζε ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο πεξηιακβάλεη θαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη 

θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηε δηαλνκή ησλ θεξδώλ ζηνπο κεηόρνπο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο, θαζώο θαη σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνύ, γηα 

λα εμαζθαιηζηεί όηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξακέλνπλ απνθιεηζηηθά γηα θνηλσληθνύο ζθνπνύο, αθόκε θαη όηαλ ν 

νξγαληζκόο παύεη λα ππάξρεη 

• Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνζθέξνπλ κηα αμηνπξεπή ζέζε εξγαζίαο· ζηνρεύνπλ λα πιεξώζνπλ έλαλ "κηζζό 

δηαβίσζεο", έρνπλ πην επίπεδε δνκή ακνηβώλ από ηνλ ηδησηηθό ηνκέα θαη δελ πιεξώλνπλ άδηθνπο κηζζνύο ζηα αλώηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε 

• Σα θαηαζηαηηθά θαη νη πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο εμαζθαιίδνπλ δεκνθξαηηθή ή/θαη ζπκκεηνρηθή δηαθπβέξλεζε θαη 

ζηελνύο δεζκνύο κε ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο κε ηνπο νπνίνπο κνηξάδνληαη ηνπο ίδηνπο ζηόρνπο  

• Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο βνεζνύλ θαη ππνζηεξίδνπλ ε κία ηελ άιιε – καζαίλνληαο ε κία από ηελ άιιε, ηόζν 

ζηελ Διιάδα όζν θαη αιινύ ζηελ Δπξώπε, κε ηελ αληαιιαγή επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ ζην πλεύκα ηεο open source 

θνηλόηεηαο θαη ιακβάλνληαο όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθπγή πειαηεηαθώλ ζρέζεσλ θαη δηαθζνξάο 

• Οη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνσζνύλ ηε δηθηύσζε θαη ηε ζπλεξγαζία, θαη ελζαξξύλνπλ ηελ πξνκήζεηα ηνπηθώλ 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κέζα από άιινπο θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

• Με βάζε ην όξακα ηνπο, νη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο πξνγξακκαηίδνπλ, ζρεδηάδνπλ, εθαξκόδνπλ, παξαθνινπζνύλ 

πξνζεθηηθά θαη πξνζπαζνύλ λα κεηξήζνπλ ηηο θνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπο, θαη αλαιακβάλνπλ λα απνδείμνπλ ζην θνηλό ηελ 

θνηλσληθή πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ εηήζησλ εθζέζεσλ θνηλσληθώλ θαη νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ, θαη κε ηε 

δεκνζίεπζε  ηνπο ζην δηαδίθηπν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ I: ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άπθπο 1: Ανηικείμενο 
Σν παξόλ έγγξαθν ζεζπίδεη ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο ζηνρεύνληαο ζηελ αλάδεημε εληαίσλ αξρώλ 

θαη θαλόλσλ δενληνινγίαο πνπ αθνξνύλ ηε δξάζε ησλ Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ηζρύεη παξάιιεια κε όια ηα ζρεηηθά κε ηελ 

δενληνινγία, εζηθή θαη ζπκπεξηθνξά, λνκνζεηήκαηα πνπ ηζρύνπλ γηα ην ζύλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ κε νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή δξαζηεξηόηεηα θαη ζθνπό. 

Γελ επηδηώθεη λα θαιύςεη θάζε πεξίπησζε ή πξόθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπκε, αιιά λα απνηειέζεη έλα θαζεκεξηλό νδεγό 

εθαξκνγήο ησλ αμηώλ πνπ κνηξαδόκαζηε. Δμεγεί ηη ζεκαίλνπλ νη έλλνηεο αθεξαηόηεηα, επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία, θνηλσληθή 

θαηλνηνκία, νκαδηθή εξγαζία θαη δέζκεπζε θαη πσο απηέο νδεγνύλ ζε ζηέξεεο θαη εζηθέο απνθάζεηο γηα ην όθεινο ησλ 
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Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ.   

Ο παξώλ Κώδηθαο α) θσδηθνπνηεί ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ Κνηλσληθώλ Δπηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ 

πνπ απηέο δεκηνπξγνύλ, β) εληνπίδεη πηζαλέο πεγέο θηλδύλνπ, γ) αλαδεηθλύεη ελδεδεηγκέλνπο ηξόπνπο δξάζεο, βνεζώληαο ζηε 

ιήςε ησλ ζσζηώλ απνθάζεσλ θαη δ) δηακνξθώλεη πιαίζην ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο θαη άιινπο θνξείο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία. 

 

Άπθπο 2: Πεδίο Δθαπμογήρ – κοποί 
Ο Κώδηθαο, αλαθέξεηαη ζην ζύλνιν ησλ θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ζπκκεξίδνληαη ηηο αξρέο, αμίεο θαη θνηλέο ζέζεηο πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ.   

Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζα εξγάδνληαη κε γλώκνλα ηελ πνηνηηθή απαζρόιεζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ζπλνρή, ηελ ηνπηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία. θνπνί: 

 Η θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ επηθνηλσλίαο θαη αιιειεγγύεο κεηαμύ ησλ κειώλ 

 Η πξνώζεζε από θνηλνύ ζέζεσλ, ηόζν κεηαμύ ηνπο, όζν θαη κε όζνπο ζα ήζειαλ λα πξνβάιινπλ θαη λα πξνσζήζνπλ ηελ 

θνηλσληθή & αιιειέγγπα νηθνλνκία θαη ηηο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο. 

 Η πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο, δηάρπζεο ηεο γλώζεο θαη βειηίσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο. 

 Η πξνώζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε όινπο ηνπο θνξείο πνπ αλαγλσξίδνπλ, εληζρύνπλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ Κνηλσληθή & 

Αιιειέγγπα Οηθνλνκία θαη ηηο δνκέο ηεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙI: ΥΔΔΙ ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ  
 

Άπθπο 3: Ακεπαιόηηηα 
Οη ππνγξάθνληεο/νπζεο:  

 Λεηηνπξγνύλ κε εληηκόηεηα, αθεξαηόηεηα, δηαθάλεηα θαη εκπηζηνζύλε, γύξσ από θνηλέο αμίεο & αξρέο, πξαθηηθέο & 

ζπκπεξηθνξέο, νξάκαηα & αλεζπρίεο, ηόζν ζην εζσηεξηθό ηνπο όζν θαη ζην εμσηεξηθό  

 Γηαρεηξίδνληαη πηζαλέο ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ κε δεκνθξαηηθόηεηα θαη εηιηθξίλεηα  

 Γηαζθαιίδνπλ ηελ αθξίβεηα θαη νξζόηεηα ησλ νηθνλνκηθώλ θαη ινγηζηηθώλ ηνπο θαηαζηάζεσλ  

 Δίλαη αλνηθηνί ζηηο επηθνηλσλίεο ηνπο θαη επηδηώθνπλ πξσηίζησο ηελ νκνθσλία  

 Γηαρεηξίδνληαη εζσηεξηθή πιεξνθόξεζε θαη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο κε νξζό θαη λόκηκν ηξόπν  

 Αξλνύληαη λα δηελεξγνύλ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν αλάξκνζηεο, κε λόκηκεο ή αδηαθαλείο 

πιεξσκέο  

 

Άπθπο 4: Ποιοηικέρ και βιώζιμερ θέζειρ επγαζίαρ 
Οη ππνγξάθνληεο/νπζεο: 

 Αλαπηύζζνπλ εξγαζηαθά πεξηβάιινληα πνπ αμηνπνηνύλ ηηο δεμηόηεηεο θαη γλώζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ , δίλνληάο 

ηνπο ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακόξθσζε-ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο - αθόκα θη 

αλ δελ είλαη κέιε - έρνληαο δηθαίσκα ιόγνπ θαη δηαηύπσζεο πξνηάζεσλ 

 Δπηιέγνπλ, ηνπνζεηνύλ θαη αμηνινγνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπο κε βάζε ηα πξνζόληα θαη ηελ απόδνζή ηνπο  

 Παξέρνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ ζπλεξγαηώλ θαη εξγαδνκέλσλ ηνπο  

 Γειώλνπλ όηη νη ζρέζεηο ηνπο δηαπλένληαη από αιιεινζεβαζκό θαη δελ είλαη αλεθηόο ν εθθνβηζκόο θαη ε 

παξελόριεζε  

 Καηαδηθάδνπλ θαη δελ δέρνληαη ηηο όπνηεο δηαθξίζεηο εληόο θαη εθηόο ηνπ εξγαζηαθνύ/επηρεηξεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο   

 Απόθηεζε δίθαηνπ εηζνδήκαηνο κέζσ κηαο ζπλερνύο δξαζηεξηόηεηαο παξαγσγήο ή  θαη αληαιιαγήο αγαζώλ ή 

ππεξεζηώλ. 

 Απνηξέπνπλ κεγάιν ράζκα ζην ζύζηεκα απνιαβώλ  

 

Άπθπο 5: Ποιόηηηα - Καινοηομία 
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 Δπηδηώθνπλ ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα ζηα πξντόληα θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο  

 Δπηδηώθνπλ λα ηθαλνπνηνύλ ππαξθηέο αλάγθεο κε θαηλνηόκν ηξόπν 

 Πξνάγνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη πεξηβαιινληηθά θηιηθέο πξαθηηθέο  

 Αλαγλσξίδνπλ θαιέο εζληθέο/δηεζλείο πξαθηηθέο θαη ηηο δεκνζηνπνηνύλ ζηηο ππόινηπεο Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο 

θαη θνξείο   

 Πξνσζνύλ όπνπ είλαη εθηθηό ηηο αξρέο ηνπ δίθαηνπ εκπνξίνπ δίλνληαο πξνηεξαηόηεηα ζηηο πξνκήζεηεο από, θαη 

ζηηο ζπλαιιαγέο κε, θνξείο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Άπθπο 6: Γέζμεςζη 
Οη ππνγξάθνληεο/νπζεο: 

 Αλαιακβάλνπλ πξνζσπηθή ππεπζπλόηεηα γηα ηελ ηήξεζε ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο  

 Πξνζηαηεύνπλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηά ηνπο θαη ησλ άιισλ  

 Πξνθξίλνπλ εζηθέο επελδύζεηο πνπ πξνάγνπλ ην ρώξν ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηεο Βηώζηκεο 

Αλάπηπμεο 

 Γηαζθαιίδνπλ όηη νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη αλνηρηέο θαη ζπλδηακνξθώλνπλ ηα ζρέδηά ηνπο ζ ε αλνηρηή 

ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

 

Άπθπο 7: Αναγνωπιζιμόηηηα Δθαπμογήρ Κώδικα - Λογόηςπορ 
Οη Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο πνπ απνδέρνληαη θαη εθαξκόδνπλ ηνλ Κώδηθα Γενληνινγίαο έρνπλ ην δηθαίσκα 

απνηύπσζεο/αλαθνξάο ηνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο, πξντόληα, πξνσζεηηθό πιηθό. Ο ινγόηππνο ζα είλαη δεισηηθόο ηεο πηζηήο 

εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο θώδηθα θαη ζα δειώλεη πιήξε απνδνρή ησλ αμηώλ θαη θαλόλσλ πνπ πεξηγξάθνληαη. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΔΠΙΚΤΡΩΗ – ΔΝΑΡΞΗ ΙΥΤΟ – ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 
 

Άπθπο 8: Γιαδικαζία Δπικύπωζηρ Κώδικα Γεονηολογίαρ 
Η ηειηθή κνξθή ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο απνθαζίζηεθε κε δεκνθξαηηθό θαη απνηειεζκαηηθό ηξόπν από ηνπο θνξείο ζηηο 

20 Mαξηίνπ 2016, κπνξεί όκσο λα ηνλ ππνγξάθνπλ θαη κεηά ηελ εκεξνκελία. απηή όζεο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο 

δεζκεύνληαη λα εθαξκόζνπλ απηό ην θαη’ αξρήλ πιαίζην ζπκθσλίαο. Τπνγξάθεηαη από ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ  

θνηλσληθώλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη.  

 

Άπθπο 9: Έναπξη Ιζσύορ - Γημοζιόηηηα 
Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Κώδηθα Γενληνινγίαο αξρίδεη από ηελ επόκελε εκέξα αλάξηεζεο ην π ζηνλ ηζηνρώξν ηνπ Φόξνπκ 

Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο. Ο Κώδηθαο είλαη δεζκεπηηθόο ζε όιν ην πεξηερόκελν ηνπ θαη εθαξκόδεηαη από ηηο 

Κνηλσληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηνπο θνξείο ππνζηήξημεο ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ ηνλ ππνγξάθνπλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ IV: ΔΠΙΒΔΒΑΙΩΗ ΣΗ ΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΓΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΔΛΗ – ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ, 

ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ – ΓΙΚΣΤΑ, ΤΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Άπθπο 10: Δπιβεβαίωζη ηηρ ηήπηζηρ ηος Κώδικα Γεονηολογίαρ από ηα μέλη - Πιζηοποίηζη 
ην πξνζερέο δηάζηεκα νη ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη επηρεηξήζεηο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζα εξγαζηνύλ από θνηλνύ γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο, ηελ πιήξε εθαξκνγή όισλ ησλ δηαηάμεσλ, αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

κεραληζκνύ ειέγρνπ θαη δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ.  

ε επόκελε θάζε ε εζεινληηθή δέζκεπζε ζα αληηθαηαζηαζεί από δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο.  

 

Άπθπο 11: ύνδεζη με άλλερ ππωηοβοςλίερ – δίκηςα 
Δπηδηώθεηαη δηαζύλδεζε θαη αληαιιαγή εκπεηξηώλ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο ζε Δπξσπατθό θαη 

δηεζλέο επίπεδν.  
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Άπθπο 12: Γιασείπιζη Κώδικα 
Ο ηξόπνο δηαρείξηζεο, επεμεξγαζίαο θαη δηάρπζεο ηνπ Κώδηθα Γενληνινγίαο απνθαζίδεηαη από ηνπο ππνγξάθνληεο, κε 

δεκνθξαηηθό ηξόπν θαη ζύκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ νξίδεη ν ίδηνο.  


