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ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΟΕΠ)

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΔΕ)
ΤΜΗΜΑ Δ΄

       
         Αθήνα,      4/10/2016

         Αριθ. Πρωτ. : 102426 - 4/10/2016

ΠΡΟΣ : Πίνακας ΑποδεκτώνΠληροφορίες 

Τηλέφωνο
Τηλεομοιότυπο
Ηλ. Ταχ.

: Δ. Τσάκαλου
: Σ. Πετσαλάκης
: 210 3286171, 6117
: 210 3286179
: d.tsakalou@mnec.gr
: s.petsalakis@mnec.gr

KOIN.: 1. Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού:
- Γραφείο Υπουργού, κ. Γ. Σταθάκη
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα, 
κ. Η. Ξανθάκου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & 
Προστασίας Καταναλωτή,
κ. Α. Παπαδεράκη 
- Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης ΔΟΕΠ,
κα Ε.- Π. Ψάρρου
2. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία 
στον ΟΟΣΑ
- Γραφείο Μονίμου Αντιπροσώπου, 
κ. Γ. Κριμπά
(υπόψη κ. N. Καλατζή)

ΘΕΜΑ: «Ανάγκη συνεργασίας με το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) της Ελλάδας για τη σωστή 
εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Συμπεριφοράς των Επιχειρήσεων του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)».
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ’ αριθμ. 37429/6-4-2016 Έγγραφό μας.
             2. Το υπ’ αριθμ. 69365/30-6-2016 Έγγραφό μας.

Η παρούσα επιστολή  έχει ως στόχο την ενημέρωση καθώς και την ενεργό συμμετοχή σας για την 
αποδοτικότερη λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) της χώρας μας, όσον αφορά την εφαρμογή 
των Κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ για τις Επιχειρήσεις . Παρόλο που οι Οδηγίες αυτές έχουν εκδοθεί 
καταρχήν για τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις, κατόπιν πρόσφατης  ενημέρωσης από τον ΟΟΣΑ, θεωρείται 
πλέον ότι οι  Οδηγίες αυτές αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων. 

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι ως άνω Οδηγίες συνιστούν έναν περιεκτικό κώδικα ορθής 
συμπεριφοράς των επιχειρήσεων. Τον κώδικα αυτό οι χώρες, οι οποίες έχουν υιοθετήσει τις Οδηγίες, 
ανέλαβαν την υποχρέωση να προωθήσουν με την ίδρυση και τη λειτουργία ΕΣΕ στην επικράτειά τους. Η 
αποστολή του ΕΣΕ κάθε χώρας περιλαμβάνει την προώθηση των Οδηγιών, την παροχή διευκρινήσεων ως 
προς το περιεχόμενό τους καθώς και τη φιλική επίλυση προβλημάτων ή διαφορών που ενδέχεται να 
ανακύψουν κατά την εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Ο σκοπός των Οδηγιών είναι η προώθηση της θετικής συμβολής των επιχειρήσεων στην 
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Τουρισμού:
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οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πρόοδο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με 
αμοιβαίο όφελος. Το ζήτημα, μάλιστα, της θετικής αυτής συμβολής είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην 
τρέχουσα οικονομική περίοδο, διότι σήμερα, πιο πολύ παρά ποτέ, αναμένεται από τις επιχειρήσεις να 
επιδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους, τη μακρόχρονη 
λειτουργία τους και παράλληλα την επίτευξη διαρκούς ανάπτυξης. Επισημαίνεται ότι το ΕΣΕ, που είναι ένας 
σχετικά καινούργιος μηχανισμός, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο, δεδομένου ότι 
οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται και πρέπει να λειτουργούν με την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι τόσο στην 
κοινωνία και όσο και στο περιβάλλον.  

Για την επιτυχή και αποδοτική λειτουργία του ΕΣΕ είναι αναγκαία και η συμβολή της κοινωνίας 
των πολιτών. Θεωρούμε ότι όσο περισσότερο εμπλέκεται και συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών με τη 
μορφή αιτημάτων προς το ΕΣΕ για  διαμεσολαβητικό ρόλο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις  μη τήρησης των 
Οδηγιών, οι οποίες, μεταξύ άλλων, μπορεί να αφορούν σε παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων, των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών  καθώς και θεμάτων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος τόσο 
αυξάνεται η εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις και καλλιεργείται, 
τελικώς, μια σχέση συνυπηρέτησης κοινών στόχων και οραμάτων.

Περαιτέρω, χρειάζεται να τονιστεί ότι τα ΕΣΕ κάθε χώρας αναφέρονται στην Επιτροπή 
Επενδύσεων του ΟΟΣΑ με την υποβολή ετήσιας έκθεσης σχετικά με τη φύση και τα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων τους και ειδικότερα για τη παροχή καλών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μη 
τήρησης των Οδηγιών.

Τονίζεται ότι από πλευράς μας κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη η στενή συνεργασία, καθώς και η 
σταθερή επικοινωνία τόσο με την επιχειρηματική κοινότητα, όσο και με τους κοινωνικούς φορείς της χώρας 
μας για ανταλλαγή ενημέρωσης και την αποτελεσματική λειτουργία του ΕΣΕ. Επίκειται, μάλιστα, η 
πραγματοποίηση συνάντησης  στο Υπουργείο μας, με στόχο την αμφίδρομη ενημέρωση και την καλύτερη 
οργάνωση της συνεργασίας μας στα ως άνω θέματα. Για τη συνάντηση αυτή θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΣΕ μπορείτε να αναζητήσετε στην κάτωθι ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού: http://www.mindev.gov.gr/index.php/2-
uncategorised/3377-international-trade-policy. 

Παρακαλούμε, όπως ενημερώσετε, σχετικά με τα ανωτέρω, το συντομότερο δυνατόν, τα μέλη σας. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

    
     Η Προϊσταμένη της Δ/νσης  

       Ευαγγελία Καραχάλιου

Εσωτερική Διανομή:
- Αρχείο Δ/νσης ΠΔΕ
- Τμήμα Δ΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος του τμήματος Διοικητικής 

Υποστήριξης, Οργάνωσης & Τεχνικών 
Υπηρεσιών Τομέα Ανάπτυξης

 
κ.α.α. 

ΜΗΝΑ ΜΑΡΙΑ
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Πίνακας Αποδεκτών:
-

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. 
info@enterprisegreece.gov.gr 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ)
info@acci.gr 

3. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΕΒΕΘ)
root@ebeth.gr 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΒΕΠ)
evep@pcci.gr 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ (ΣΕΒ) 
info@sev.org.gr 

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)
info@seve.gr 

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΒΒΕ)
info@sbbe.gr 

8. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)
keeuhcci@uhc.gr  

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ (ΠΣΕ) 
pse@otenet.gr  

10. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΕΚ)
info@crete-exporters.com                 
      

11. ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
info@amcham.gr   

12. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
info@csrhellas.org

13. Γ.Σ.Ε.Ε. 
info@gsee.gr

14. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
adedy@adedy.gr 

15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ
ipr@oke-esc.eu 

16. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ
gsevee@gsevee.gr , info@gsevee.gr 
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17. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
consumers@kepka.org 

18. ΙΝΚΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
inka@inka.gr 

19. ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ - Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ (E.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.)
info@ekpizo.gr 

20. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
info@eccgreece.gr

21. GREENPEACE ΕΛΛΑΔΑΣ
gpgreece@greenpeace.org

22. WWF HELLAS
support@wwf.gr

23. MEΣΟΓΕΙΟΣ SOS
info@medsos.gr

24. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
info@eepf.gr 

25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
elet@ellinikietairia.gr 

26. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
info@environ-sustain.gr 

27. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
info@paseges.gr

28. ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
nfg@naturefriends.gr
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