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Πράσινη διαδρομή που συνδέει το κέντρο της πόλης και τη βιομηχανική περιοχή που συγχρηματοδοτείται 
από τη δημόσια διοίκηση και τις τοπικές επιχειρήσεις της Alcantarilla, Ισπανία. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

 
 
Ιστορικό 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) εμφανίζεται στις ΗΠΑ 
το 1950 ως ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, ακολουθούμενο 
από τις οργανώσεις που γνωρίζουν ότι ο μόνος τρόπος για 
να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, είναι η 
επανεπένδυση των κερδών στην κοινωνία έτσι ώστε η 
εταιρεία και η κοινωνία να μπορέσουν να προχωρήσουν 
και να είναι βιώσιμες με τον καιρό. Αυτό το νέο μοντέλο 
διαχείρισης έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι κάθε 
οργάνωση όχι μόνο αναπτύσσει τη δραστηριότητά της και 
αποκομίζει οφέλη, αλλά και δημιουργεί αξία και με την 
απαραίτητη συμμετοχή όλων των παραγόντων, 
επιτυγχάνει μια πιο βιώσιμη κοινωνία και επιφέρει οφέλη 
για όλους. 

Σκοπός  

Ο βασικός στόχος αυτού του μοντέλου χρηματοδότησης 
είναι να συμπεριληφθεί η προσαρμογή και ο μετριασμός 
των κλιματικών αλλαγών στο πλαίσιο της ΕΚΕ του 
ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να επιστρέψουν τα οφέλη 
που προέρχονται από την οικονομική τους δραστηριότητα 
και να αντισταθμίσουν τις αρνητικές περιβαλλοντικές και 
κλιματικές επιπτώσεις. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί η 
κλιματική ανθεκτικότητα στις πόλεις και θα ενθαρρυνθεί η 
μετάβαση σε μοντέλα πόλεων χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. 

Περιγραφή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης 

Οι τοπικές αρχές αναγνωρίζουν την έλλειψη οικονομικών 
πόρων ως το κύριο εμπόδιο για την επίτευξη 
αποτελεσματικής εφαρμογής του Σχέδιου Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα. Δεδομένου ότι η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και ο 
μετασχηματισμός του ενεργειακού συστήματος 
αποτελούν προκλήσεις προτεραιότητας στην πορεία προς 

ένα βιώσιμο μέλλον για τις επιχειρήσεις, την κοινωνία και 
το περιβάλλον, οι τοπικές αρχές μπορούν να 
συνεργαστούν με τον ιδιωτικό τομέα μέσω της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης για τη χρηματοδότηση αστικών 
μέτρων προσαρμογής και μετριασμού - κοινοπραξία 
ιδιωτικής συνεργασίας μεταξύ εταιρειών και τοπικών 
αρχών. 

Η ΕΚΕ, που θεωρείται ως ευθύνη για τις επιπτώσεις που 
προκαλούν οι αποφάσεις και οι δραστηριότητές της στην 
κοινωνία και το περιβάλλον, φαίνεται να είναι ο 
κατάλληλος δίαυλος για την ανάπτυξη συμφωνιών 
συνεργασίας για το σχεδιασμό, την επιλογή και την 
υλοποίηση έργων προσαρμογής και μετριασμού της 
κλιματικής αλλαγής. Μέσω αυτών των συμφωνιών, θα 
αναπτυχθεί η ενοποιητική προσέγγιση της οικονομικής, 
κοινωνικής, περιβαλλοντικής και παγκόσμιας διάστασης 
της βιωσιμότητας καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής θα περιλαμβάνουν και τις τρεις. 

Η συμπερίληψη των δεσμεύσεων της προσαρμογής στην 
αλλαγή του κλίματος και μετριασμού στους στόχους της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σημαίνει 
ότι ο προϋπολογισμός για αυτές τις δράσεις μπορεί να 
διατεθεί σε ετήσια βάση. Εάν οι εταιρείες αυτές 
συμμετέχουν επίσης στην ομάδα των ενδιαφερομένων 
μερών του Σχέδιου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και 
το Κλίμα, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα διαθέσουν 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό για την υλοποίηση αυτών 
των σχεδίων δράσης. 

Η Foretica (Λατινική Ένωση Επιχειρήσεων για την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη) ξεκίνησε το 2017 την πρωτοβουλία 
«Αειφόρος ΖΩΗ στις πόλεις», προκειμένου να 
παρουσιάσει τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΚΕ για την 
αστική αειφορία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 
«Αειφόρος Ανταλλαγή Επιχειρήσεων». Επιλέχθηκαν 
περίπου 60 έργα, τα οποία σχετίζονταν κυρίως με την 
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αστική κινητικότητα, την επεξεργασία των αποβλήτων, την 
κυκλική οικονομία και την ενεργειακή απόδοση, αλλά και 
την προσαρμογή. 

Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ακόμη έδαφος για την 
επεξεργασία της αστικής προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή σε συνεργασία με τα έργα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης. 

 

Σχήμα a. Επίτευξη στόχων βιώσιμης ανάπτυξης μέσω ενός της 
Κοινοπραξίας δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με βάση την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ΕΚΕ 

Τα κύρια πλεονεκτήματα της ΕΚΕ είναι: 

  Οι τοπικές αρχές αποκτούν πρόσβαση σε νέα 
χρηματοδότηση που προέρχεται από την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη των τοπικών επιχειρήσεων. 

 Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει στη 
διαδικασία σχεδιασμού, συν-δημιουργίας και 
υλοποίησης έργων προσαρμογής και μετριασμού 
μέσω της συμμετοχής των επιχειρήσεων ως 
ενδιαφερόμενα μέρη στις ομάδες παρακολούθησης 
του Σχέδιου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίμα. 

 Οι τοπικές αρχές θα αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση 
των πραγματικοτήτων και ευκαιριών των 
επιχειρήσεων στην επικράτεια τους. 

  Μπορούν να διερευνηθούν νέες μορφές αστικής 
διακυβέρνησης και μοντέλα εταιρικής σχέσης. 

  Αυξάνεται η ικανότητα καινοτομίας της πόλης. 
  Οι εταιρείες μπορούν να διευρύνουν την ΕΚΕ και να 

βελτιώσουν την εικόνα της επωνυμίας. 
 
Ωστόσο, αυτό το μοντέλο έχει επίσης μερικά 
μειονεκτήματα, όπως: 

  Η ΕΚΕ δεν είναι ακόμη ευρέως διαδεδομένη στις 
επιχειρήσεις και λίγες εταιρείες έχουν ήδη 
στρατηγική. Ακόμη και οι εταιρείες με στρατηγική ΕΚΕ 
επικεντρώνονται κυρίως στους κοινωνικούς στόχους 
και τα θέματα μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου. 

  Πρόκειται για μια νέα ιδέα για τους Δήμους, οι οποίοι 
θα πρέπει να αναπτύξουν συμφωνίες εταιρικής 
σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Κοινοπραξία ιδωτικου και δημοσίου για δημιουργία 
πράσινης διαδρομής σύνδεσης του κέντρου της πόλης 
με τη βιομηχανική περιοχή  

Αν και το κέντρο της πόλης Alcantarilla (Δήμος που 
βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Ισπανίας) βρίσκεται 
πολύ κοντά σε μια μεγάλη βιομηχανική περιοχή (λιγότερο 
από 3 χλμ.), οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού 
καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση με τα πόδια ή με 
ποδήλατο. 

Στο πλαίσιο του Σχέδιου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
και το Κλίμα, έχει σχεδιαστεί μια πράσινη διαδρομή που 
συνδέει το κέντρο της πόλης με τη βιομηχανική περιοχή. Η 
πράσινη διαδρομή προστατεύει τους πολίτες από τον ήλιο 
μέσω φυσικών σκιών όπου είναι δυνατόν και πέργκολες ή 
φωτοβολταϊκές πέργκολες όπου μειώνεται ο διαθέσιμος 
χώρος. 

Επιπλέον, το αστικό σύστημα αποχέτευσης εγκαθίστανται 
κατά μήκος της λωρίδας για να αποφευχθούν οι 
πλημμύρες που προκαλούνται από τις έντονες βροχές. 

Το έργο αυτό θα επωφελήσει 1.200 επιχειρήσεις (με 
περίπου 15.000 υπαλλήλους) και θα συμβάλει στη 
συμμόρφωση με τα ακόλουθα μέτρα του Σχεδίου: 

 Δημιουργία διαδρόμων και σκιασμένων πράσινων 
περιοχών σε αστικές και περιαστικές περιοχές. 

  Δημιουργία υγιών και ασφαλών οδών. 

Το ποσό της επένδυσης για την κατασκευή του πρώτου 
τμήματος της πράσινης διαδρομής (600 μέτρα) έχει 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό σε €201,690. Όταν το 
πιλοτικό αυτό έργο υποβλήθηκε σε τοπικές επιχειρήσεις, 
ο Δήμος ανέλαβε τη δέσμευση έξι τοπικών εταιρειών και 
ενώσεων που διέθεσαν €54,000 για τη συγχρηματοδότηση 
του έργου. 

 

Σχήμα β. Συμβολή του ιδιωτικού στο Έργου του Δήμου 

Παρόλο που η πρώτη φάση κατασκευάζεται (2019-2020), 
αυτό το σχήμα θα αναπαραχθεί για να ολοκληρωθεί η 
πράσινη διαδρομή και να συνεχιστεί η εφαρμογή μέτρων 
από το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίμα, μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα. 
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Μέτρα ΕΚΕ που έχουν τεθεί σε εφαρμογή 
 Σχέδια προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος 

 Σχέδια μετριασμού της κλιματικής αλλαγής 

 
 

    Αυτό το αρχείο είναι μέρος μιας σειράς χρηματοδοτικών ευκαιριών 
που μπορεί να τις βρείτε εδώ: html-link 

Συνοπτικός Πίνακας 

Πόλη & χώρα Alcantarilla, Ισπανία 

Έργο επένδυσης Πράσινη διαδρομή 

Τομέας Σχεδίου Δράσης Μεταφορές 

Έτη  2018 

Ευκαιρία επένδυσης Κοινοπραξία δημόσιου 
ιδιωτικού 

Εξοικονομηση ενέργειας Δ/Υ 

Εξοικονόμηση κόστους Δ/Υ 

Παραγωγή πράσινης 
ενέργειας 

Δ/Υ 

Περιβαλλοντικές επιτώσεις Δ/Υ 

http://compete4secap.eu/

