
Οι	  νέες	  Οδηγίες
	  του	  Ε.Κ.	  και	  του	  Συμβουλίου
	  για	  τις	  Δημόσιες	  Συμβάσεις	  
Κοινωνικά	  κριτήρια	  

Πολύνα	  Γκιόκα	  
Οικολογική	  Εταιρεία	  Ανακύκλωσης



Οριζόντια	  «κοινωνική	  ρήτρα»
σεβασμός	  των	  περιβαλλοντικών,	  κοινωνικών	  και	  εργασιακών	  

υποχρεώσεων	  που	  απορρέουν	  από	  το	  διεθνές,	  εθνικό	  ή	  
ενωσιακό	  δίκαιο,	  ή	  από	  συλλογικές	  συμβάσεις.	  

Επιχείρηση	  που	  δεν	  συμμορφώνεται	  με	  τις	  σχετικές	  
υποχρεώσεις	  εξαιρείται	  από	  τις	  διαδικασίες	  σύναψης	  δημοσίων	  
συμβάσεων
Αποκλεισμός	  ασυνήθιστα	  χαμηλής	  προσφοράς,	  εάν	  
αποδεικνύεται	  ότι	  αυτή	  συνεπάγεται	  τη	  μη	  συμμόρφωση	  με	  
περιβαλλοντικές,	  κοινωνικές	  ή	  εργασιακές	  υποχρεώσεις
Η	  συμμόρφωση	  με	  τις	  υποχρεώσεις	  πρέπει	  να	  διασφαλίζεται	  
ακόμη	  και	  σε	  περίπτωση	  υπεργολαβίας

Οι	  νέες	  Οδηγίες	  

Κοινωνικές	  πτυχές



Να	  αναθέτουν	  συμβάσεις	  σε	  επιχειρήσεις	  που	  απασχολούν	  
τον	  μεγαλύτερο	  αριθμό	  μειονεκτούντων	  ατόμων.	  

Να	  λαμβάνουν	  υπόψη	  συγκεκριμένους	  όρους	  εργασίας	  των	  
εργαζομένων,	  οι	  οποίοι	  ενδέχεται	  να	  υπερβαίνουν	  τις	  
νόμιμες	  απαιτήσεις

Τα	  κριτήρια	  αφορούν	  μόνο	  το	  προσωπικό	  που	  απασχολείται	  στην	  
κατασκευή,	  παραγωγή	  ή	  παροχή	  υπηρεσιών	  που	  καλύπτει	  σαφώς	  
η	  συγκεκριμένη	  σύμβαση.

Δεν	  απαιτείται	  από	  την	  επιχείρηση	  να	  εφαρμόζει	  γενική	  πολιτική	  
κοινωνικής	  και	  περιβαλλοντικής	  ευθύνης

Οι	  νέες	  Οδηγίες	  

Κοινωνικά	  κριτήρια



Ανάθεση	  συμβάσεων	  κατ'	  αποκλειστικότητα:
Σε	  συγκεκριμένες	  δομές	  («προστατευόμενα	  εργαστήρια»)	  

ή	  κοινωνικές	  επιχειρήσεις	  με	  	  σκοπό	  την	  κοινωνική	  
ένταξη.	  Όρος:	  οι	  μειονεκτούντες	  εργαζόμενοι	  να	  
υπερβαίνουν	  το	  30%	  του	  συνόλου	  των	  εργαζομένων	  
(έναντι	  του	  50%	  που	  ίσχυε).	  

Σε	  ορισμένες	  μόνο	  κοινωνικές	  υπηρεσίες	  και	  για	  χρονικό	  
διάστημα	  μέχρι	  3	  έτη,	  σε	  επιχειρήσεις	  μη	  
κερδοσκοπικού	  χαρακτήρα,	  επιφορτισμένες	  με	  δημόσια	  
υπηρεσία,	  που	  βασίζονται	  στη	  συμμετοχή	  των	  

Οι	  νέες	  Οδηγίες	  

Κοινωνική	  Ένταξη



Οι	  δημόσιες	  αρχές	  υποχρεούνται	  να	  αποκλείουν	  τους	  
οικονομικούς	  φορείς:

που	  έχουν	  καταδικαστεί	  για	  μη	  καταβολή	  φόρων	  ή	  εισφορών	  
κοινωνικής	  ασφάλισης,	  ακόμα	  και	  όταν	  δεν	  υπάρχει	  σχετική	  
απόφαση,	  εφόσον	  η	  σχετική	  δημόσια	  αρχή	  έχει	  αποδείξεις	  
για	  τη	  μη	  πληρωμή

που	  δεν	  συμμορφώνονται	  με	  την	  οριζόντια	  «κοινωνική	  
ρήτρα».

Οι	  νέες	  Οδηγίες	  
του	  Ε.Κ.	  και	  του	  Συμβουλίου



Διακήρυξη	  Θεμελιωδών	  Αρχών	  

Η	  Διακήρυξη	  της	  ΔΟΕ	  υιοθετήθηκε	  το	  1998
Δέσμευση	  κυβερνήσεων,	  εργοδοτών	  και	  συνδικαλιστικών	  

οργανώσεων	  για	  την	  υπεράσπιση	  των	  βασικών	  ανθρώπινων	  αξιών	  
(αξίες	  ζωτικής	  σημασίας	  για	  την	  κοινωνική	  και	  οικονομική	  ζωή).

 Ισχύουν	  για	  όλους	  τους	  ανθρώπους	  σε	  όλα	  τα	  κράτη	  (ανεξάρτητα	  
από	  το	  επίπεδο	  της	  οικονομικής	  ανάπτυξης).	  

 Ιδιαίτερη	  αναφορά	  γίνεται	  στις	  ευάλωτες	  ομάδες,	  
περιλαμβανομένων	  των	  ανέργων	  και	  των	  μεταναστών	  
εργαζομένων.	  

Η	  οικονομική	  ανάπτυξη	  από	  μόνη	  της	  δεν	  είναι	  αρκετή	  για	  να	  
διασφαλιστεί	  η	  ισότητα,	  η	  κοινωνική	  πρόοδος	  και	  η	  εξάλειψη	  της	  
φτώχειας.



Θεμελιώδεις	  αρχές	  και	  δικαιώματα	  στην	  εργασία
Ελευθερία	  του	  συνεταιρίζεσθαι	  και	  αναγνώριση	  του	  
δικαιώματος	  συλλογικών	  διαπραγματεύσεων	  (ακόμα	  
και	  αυτών	  που	  εργάζονται	  χωρίς	  συμβάσεις	  εργασίας)

Εξάλειψη	  όλων	  των	  μορφών	  αναγκαστικής	  ή	  
υποχρεωτικής	  εργασίας	  

Κατάργηση	  της	  παιδικής	  εργασίας	  
Εξάλειψη	  των	  διακρίσεων	  όσον	  αφορά	  την	  
απασχόληση	  και	  το	  επάγγελμα

Διακήρυξη	  Θεμελιωδών	  Αρχών	  



Παγκόσμια	  ένωση	  για	  τα	  πρότυπα	  της	  βιωσιμότητας	  
Μη	  Κυβερνητικός	  Οργανισμός
Αποστολή:	  η	  συνεργασία	  και	  η	  ενδυνάμωση	  των	  συστημάτων	  

προτύπων	  βιωσιμότητας	  προς	  όφελος	  των	  ανθρώπων	  και	  του	  
περιβάλλοντος.	  

Στόχος:	  η	  βελτίωση	  του	  αντίκτυπου,	  της	  αξιοπιστίας,	  και	  της	  
αποτελεσματικότητας	  των	  προτύπων	  βιωσιμότητας

Μέλη:	  φορείς	  πιστοποίησης	  που	  συμμορφώνονται	  με	  τον	  
Κώδικα	  Καλών	  Πρακτικών	  και	  δεσμεύονται	  ότι	  θα	  
εκπαιδεύονται	  συνεχώς	  ώστε	  να	  βελτιώνονται.	  

ISEAL
Interna`onal	  Social	  and	  Environmental	  

Accredita`on	  and	  Labelling	  



	  

ISEAL
	  πλήρη	  μέλη



Rainforest	  Alliance	  και	  Sustainable	  Agriculture	  Network	  
κοινοί	  ιδιοκτήτες	  τους	  συστήματος	  πιστοποίησης

	  Rainforest	  Alliance	  Cer`fied.	  

Προστασία	  της	  βιοποικιλότητας
Διασφάλιση	  της	  ευμάρειας	  των	  εργατών	  και	  

των	  κοινοτήτων	  τους.	  



Στα	  πιστοποιημένα	  προϊόντα	  περιλαμβάνονται	  :

καφές,	  σοκολάτα,	  τσάι,	  φρούτα,	  λουλούδια,	  χαρτί,	  έπιπλα
Προέρχονται	  από	  ή	  περιέχουν	  συστατικά
	  από	  πιστοποιημένα	  αγροκτήματα	  ή	  δάση:

που	  η	  διαχείρισή	  τους	  γίνεται	  σύμφωνα	  με	  
περιβαλλοντικά,	  κοινωνικά	  και	  οικονομικά	  κριτήρια

	  που	  έχουν	  σχεδιαστεί	  ώστε	  να	  προστατεύεται	  η	  
βιοποικιλότητα,	  τα	  εδάφη	  &	  οι	  υδάτινοι	  πόροι,	  οι	  
εργαζόμενοι	  &	  οι	  τοπικές	  κοινότητες	  

Στόχος	  η	  μακροχρόνια	  βιωσιμότητα



Forest	  Stewardship	  
Council

Διεθνής	  μη	  κερδοσκοπικός	  οργανισμός
Πιστοποιεί	  εταιρείες,	  οργανισμούς	  και	  κοινότητες	  που	  

ενδιαφέρονται	  για	  την	  υπεύθυνη	  δασοκομία
Περιβαλλοντικά	  υπεύθυνη:	  
διατήρηση	  βιοποικιλότητας,	  παραγωγικότητα	  και	  οικολογικές	  διαδικασίες

Κοινωνικά	  υπεύθυνη:	  
μακροπρόθεσμα	  οφέλη	  για	  τους	  ντόπιους	  και	  την	  κοινωνία,	  ισχυρά	  κίνητρα	  για	  τη	  

διατήρηση	  των	  δασικών	  πόρων,	  συμμόρφωση	  με	  οι	  ντόπιοι	  και	  η	  κοινωνία	  
απολαμβάνουν	  τα	  σχέδια	  μακροπρόθεσμης	  διαχείρισης.

Οικονομικά	  βιώσιμη:	  
κερδοφόρες	  	  δραστηριότητες	  όχι	  σε	  	  βάρος	  των	  δασικών	  πόρων,	  του	  

οικοσυστήματος,	  ή	  των	  κοινοτήτων.	  



O	  ιδιοκτήτης	  ή	  διαχειριστής	  του	  δάσους	  οφείλει	  να:	  

1. Συμμορφώνεται	  με	  την	  ισχύουσα	  εθνική	  ή	  διεθνή	  
νομοθεσία

2. Προσδιορίσει	  και	  να	  κατοχυρώσει	  τους	  όρους	  και	  τα	  
δικαιώματα	  χρήσης

3. Υποστηρίζει	  τους	  αυτόχθονες	  πληθυσμούς,	  τα	  δικαιώματα	  
ιδιοκτησίας	  και	  χρήσης	  της	  γης	  και	  των	  πόρων

4. Προστατεύει	  την	  κοινωνική	  και	  οικονομική	  ευημερία	  των	  
εργαζομένων	  και	  των	  τοπικών	  κοινοτήτων	  

5. Φροντίζει	  για	  τα	  μακροπρόθεσμα	  οικονομική,	  κοινωνικά	  και	  
περιβαλλοντικά	  οφέλη



O	  ιδιοκτήτης	  ή	  διαχειριστής	  του	  δάσους	  οφείλει	  να:	  

6. Διατηρεί	  ή	  να	  αποκαθιστά	  το	  οικοσύστημα,	  τη	  
βιοποικιλότητα,	  τους	  πόρους	  και	  τα	  τοπία

7. Έχει	  ένα	  σχέδιο	  διαχείρισης,	  εφαρμογής,	  παρακολούθησης	  
και	  τεκμηρίωσης

8. Αποδεικνύει	  την	  πρόοδο	  ως	  προς	  τους	  στόχους	  διαχείρισης
9. Διατηρεί	  ή	  να	  βελτιώνει	  τα	  χαρακτηριστικά	  των	  δασών
10. Σχεδιάζει	  και	  να	  διαχειρίζεται	  τις	  φυτείες,	  σύμφωνα	  με	  τις	  

αρχές	  του	  FSC	  



Fairtrade	  Interna`onal

Οι	  τιμές	  που	  λαμβάνουν	  οι	  παραγωγοί	  καλύπτουν	  το	  μέσο	  
κόστος	  της	  βιώσιμης	  παραγωγής
Ενίσχυση	  έργων	  που	  προωθούν	  βιώσιμη	  ανάπτυξη
Προχρηματοδότηση	  για	  τους	  παραγωγούς	  που	  το	  ζητούν
Οι	  συνθήκες	  της	  παραγωγής	  και	  του	  εμπορίου	  όλων	  των	  
πιστοποιημένων	  προϊόντων	  είναι	  κοινωνικά,	  οικονομικά	  
και	  περιβαλλοντικά	  υπεύθυνες.



Ethical	  Trading	  
Ininanve

Τα	  μέλη:	  εταιρείες,	  συνδικάτα	  και	  εθελοντικές	  οργανώσεις
Στόχος	  τους	  να	  βελτιώσουν	  τις	  ζωές	  των	  εργατών	  στρέφοντας	  

τις	  εταιρείες	  προς	  το	  ηθικό	  εμπόριο

Δεσμεύονται	  από	  τον	  Bασικό	  Κώδικα	  Εργασικών	  Πρακτικών,	  
που	  βασίζεται	  στα	  πρότυπα	  του	  Διεθνούς	  Οργανισμού	  
Εργασίας	  (ILO).	  

Προτείνουν	  από	  κοινού	  καλές	  πρακτικές	  ηθικού	  εμπορίου.
Εκπαιδεύουν	  εταιρείες	  και	  τους	  προσφέρουν	  πρακτικά	  

εργαλεία	  για	  να	  εφαρμόσουν	  πολιτικές	  ηθικού	  εμπορίου.
Στηρίζουν	  πρωτοβουλίες	  ενημέρωσης	  εργατών	  για	  τα	  

δικαιώματά	  τους



Υιοθετώντας	  τον	  Κώδικα	  οι	  εταιρείες	  μέλη	  δεσμεύονται	  ότι:

Η	  απασχόληση	  είναι	  ελεύθερη	  επιλογή
Γίνεται	  σεβαστή	  η	  ελευθερία	  συνεταιρισμού	  και	  συλλογικής	  	  

διαπραγμάτευσης
Οι	  συνθήκες	  εργασίας	  είναι	  ασφαλείς	  και	  υγιεινές
Δεν	  υπάρχει	  παιδική	  εργασία
Οι	  μισθοί	  εξασφαλίζουν	  τη	  διαβίωση
Οι	  ώρες	  εργασίας	  δεν	  είναι	  υπερβολικές
Δεν	  γίνονται	  διακρίσεις
Παρέχεται	  τακτική	  απασχόληση
Δεν	  επιτρέπεται	  σκληρή	  ή	  απάνθρωπη	  μεταχείριση

Ethical	  Trading	  
Ininanve



UTZ	  Cer`fied

Βιώσιμη	  γεωργία	  και	  καλύτερες	  ευκαιρίες	  για	  τους	  
αγρότες,	  τις	  οικογένειες	  τους	  και	  το	  πλανήτη.	  

Εκπαίδευση	  των	  αγροτών	  σε:
καλύτερες	  μεθόδους	  καλλιέργειας,	  
βελτίωση	  των	  συνθηκών	  εργασίας	  
παροχή	  καλύτερης	  φροντίδας	  στα	  παιδιά	  τους	  και	  
το	  περιβάλλον.



καφές,	  τσάι	  ,κακάο	  που	  καλλιεργήθηκε	  
με	  φροντίδα	  για	  τις	  τοπικές	  κοινωνίες	  

και	  το	  περιβάλλον.

Οι	  παραγωγοί:
	  Συμμορφώνονται	  με	  τον	  Κώδικα	  Δεοντολογίας	  
UTZ	  CERTIFIED,	  (κριτήρια	  για	  την	  
αποτελεσματική	  διαχείριση	  των	  γεωργικών	  
εκμεταλλεύσεων	  και	  την	  κοινωνικά	  και	  
περιβαλλοντικά	  υπεύθυνη	  παραγωγή).
Ελέγχονται	  ετησίως	  από	  ανεξάρτητους	  ελεγκτές

UTZ	  Cer`fied



GoodWeave
Μη	  κερδοσκοπική	  οργάνωση	  με	  έδρα	  την	  Ουάσιγκτον

Πιστοποίηση	  σε	  χαλιά	  που	  φτιάχτηκαν	  χωρίς	  παιδική	  εργασία
Στόχοι:
η	  παύση	  της	  εκμετάλλευσης	  της	  παιδικής	  εργασίας	  στη	  

βιομηχανία	  χαλιών	  
ευκαιρίες	  εκπαίδευσης	  σε	  παιδιά	  
η	  στήριξη	  κοινοτήτων	  που	  υφίστανται	  εκμετάλλευση.

Η βιοµηχανία χειροποίητων χαλιών 
εκµεταλλεύεται σχεδόν 250.000 παιδιά



Στις	  ΗΠΑ	  και	  άλλες	  χώρες,	  η	  πώληση	  χαλιών	  είναι	  νόμιμη	  
μόνο	  αν	  φέρουν	  το	  σήμα

Οι	  πιστοποιημένοι	  εξαγωγείς	  /	  εισαγωγείς	  χαλιών	  έχουν	  
υπογράψει	  δεσμευτική	  σύμβαση	  ότι	  :

 τηρούν	  τα	  πρότυπα	  ενάντια	  στην	  παιδική	  εργασία
 προμηθεύονται	  χαλιά	  μόνο	  από	  πιστοποιημένους	  

εξαγωγείς
	  

GoodWeave



Social	  Accountability	  
Accreditanon	  Services	  

Φορέας	  Διαπίστευσης	  (μοναδικός	  παγκοσμίως)
Αποστολή:	  η	  υποστήριξη	  της	  εφαρμογής	  των	  
κοινωνικών	  &	  εργασιακών	  προτύπων	  

Αξιολογεί	  και	  πιστοποιεί	  ελεκτικούς	  οργανισμούς	  ότι	  
έχουν	  τα	  προσόντα	  να	  ελέγχουν	  τους	  πελάτες	  τους	  
ως	  προς	  τη	  συμμόρφωσή	  τους	  με	  τα	  κοινωνικά	  
πρότυπα.	  



	  χρήσιμες	  διευθύνσεις

www.isealalliance.org
www.fairtrade.net
www.fsc.org

www.utzcernfied.org
www.goodweave.org
www.ethicaltrade.org

www.building-‐spp.eu
www.ilo.org

www.saasaccreditanon.org
www.rainforest-‐alliance.org


