
 

                    

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Social Value  : Μέτρηση Κοινωνικής Απόδοσης Επενδύσεων 

 
Έχει σημασία η προσφορά να μετριέται. Να γνωρίζεις αν αυτό που κάνεις έχει ουσία. Αν έχει 
αντίκτυπο στον κόσμο. Αν βοηθάς και πόσους βοηθάς. Αν κάνεις κάτι λάθος και τι κάνεις σωστά. 
Έχει σημασία η προσφορά να μετριέται γιατί κάπως έτσι γίνεσαι καλύτερος και πιο 
αποτελεσματικός.  
 
Η Equal Society πραγματοποιεί την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2016 και ώρα 18.00 στον φιλόξενο χώρο του 
Επιμελητηρίου Αχαΐας την παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος, «Μέτρηση Κοινωνικής 
Απόδοσης Επενδύσεων». Η πρωτοβουλία αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων για τη μέτρηση 
της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων στην Ελλάδα και στοχεύει στην ενίσχυση των οργανισμών και 
εταιριών που μετάσχουν και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 
 

Κάθε χαμόγελο αξίζει 
  
Η καινοτόμα πρωτοβουλία έχει ως στόχο την αποτίμηση της παραγόμενης κοινωνικής αξίας μέσω ποσοτικών, 
αλλά και ποιοτικών δεικτών απόδοσης. Σκοποί του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των οργανισμών 
που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και των ωφελουμένων τους, η προβολή των κοινωνικών επενδύσεων και 
της μέτρησης κοινωνικής αξίας και τελικά η διάχυση για την εφαρμογή ενός στρατηγικού εργαλείου απ’ όλους 
του παραγωγικούς Οργανισμούς της χώρας.  Απώτεροι στόχοι του έργου είναι η αλλαγή του τρόπου με 
τον οποίο αποτιμάται η αξία και η ενίσχυση της συμβολής των διαφόρων οργανισμών στην 
κοινωνία.   
 
Το έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την 
Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα 
Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η 
ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.   
 
Κάθε χρόνο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ προερχόμενα από το ΕΣΠΑ, εθνικούς πόρους, ιδρύματα του 
εσωτερικού και του εξωτερικού αλλά και από δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μεγάλων επιχειρήσεων 
ενισχύουν προγράμματα που υλοποιούνται για το κοινό καλό. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η 
δημιουργία ή η ενδυνάμωση των δομών απασχόλησης, κοινωνικής επανένταξης, ευρύτερης πρόσβασης στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, προστασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, προστασίας του περιβάλλοντος κ.α..  
 
Μέχρι σήμερα ήταν αδύνατη η τελική αποτίμηση των επενδύσεων αυτών, καθώς αυτό δεν θα μπορούσε να 
γίνει με τα αυστηρά οικονομοτεχνικά κριτήρια της αγοράς.  Παραμένει όμως ζωτική η ανάγκη αξιολογικής 
αποτίμησης της επένδυσης και η σε βάθος χρόνου πρόβλεψη για την βιωσιμότητα αυτής, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνέχειά της. Σε ένα περιβάλλον διαύγειας και μετρήσιμης απόδοσης.   
 
 
Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδειχθούν θέματα κοινωνικής αξίας και η δικτύωση τους με σκοπό την 
ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών. Να αποδειχτεί στην πράξη ότι «Κάθε χαμόγελο αξίζει».  
 
Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε με το 211.70.51.841 (Φώτης Σπυρόπουλος). 
 
 


