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Δρ. Ευάγγελος Ταλιούρης 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΙΤΛΟΙ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης.                               

(Χαρακτηρισμός: Άριστα)                                                                                                                                                      

05/2009 – 11/2014 

Πεδία Εξειδίκευσης:  

Διακυβέρνηση, Δημόσια Πολιτική, Διεθνείς & Ευρωπαϊκοί Θεσμοί,                                       

Αειφόρος Ανάπτυξη & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

Τίτλος Διατριβής:  

Διακυβέρνηση ,Διοίκηση (Οργανισμών-Επιχειρήσεων) & Δημόσιες Πολιτικές EKE  

Υπερσύνδεσμος: https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/4489  

 

UNIVERSITY OF MAASTRICHT 

09/2007 – 09/2008 

Master of Science in Public Policy and Human Development (MPP).                                  

Maastricht Graduate School of Governance.  

Specialization track: Sustainable Development.   

International Centre for Integrated assessment and Sustainable development. 

Επιστημονική Διατριβή: “Towards a Sustainable Development Co-management in Human & 

Natural Recourses of Crete. Improving the synergies among the agricultural, tourism and 

knowledge sector. Case study in Greece”. ΔΟΑΤΑΠ 02/04/2009. Αρ. Πράξης 20-3009.  

 

 

 

https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/4489
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/4489
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

10/2002-10/2006 

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Χαρακτηρισμός: Λίαν Καλώς).  

Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.                               

Κατεύθυνση: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών                                                 

Πτυχιακή Εργασία: «Η Υπουργική Συνδιάσκεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στο 

Χονγκ-Κονγκ (2005). 

 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

2012 – 2013 

Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (Χαρακτηρισμός: Άριστα). 

Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης                                                

Πτυχιακή Εργασία: «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας, στην ανάπτυξη οριζόντιων ικανοτήτων των μαθητών» 

 

 

ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ  

Πτυχίο Κλασσικής Κιθάρας. Υπουργείο Πολιτισμού 

   1994–2002, 2012-2018 

Καθηγητής: Νίκος Κατσαράκης (University Mozarteum).    

Θεωρητικές Σπουδές: Αρμονία μουσικής, Θεωρία μουσικής, Ιστορία Μουσικής, Μορφολογία 

Μουσικής, Μουσική Δωματίου. Πρόγραμμα Πτυχίου: L. Weiss: "Ciacona"  L. Weiss: "L'Infidele 

Suite” (Entre, Courante, Sarabande, Mussette, Menuet, Paisanne).  I.Albeniz:“Asturias”.  

J.Morel: “Misionera” &  J.Morel: “Prelude”.  Villa Lobos (Etude1, Etude3 pour guitare),  

D.Reis “Xodo da Baiana”. 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση                                                                                                            

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού  

Διδάσκων                                                                                                               2020-2021  

 Διεθνείς Οργανισμοί και Θεσμοί (Ε & ΣΤ Εξάμηνο): Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών, 

η σημασία της διεθνούς συνεργασίας και η κατανόηση του φαινομένου της 

παγκοσμιοποίησης μέσα από τη κοινωνική και πολιτική της διάσταση είναι ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο για τους πολιτικούς επιστήμονες. Η πολιτική διάσταση της 

παγκοσμιοποίησης και όπως αυτή αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαχρονικά μέσα από τις 

συνέργειες μεταξύ κρατών αλλά και ο δυναμικός ρόλος των διεθνών οργανισμών σε 

αυτήν αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πεδίο της πολιτικής επιστήμης. (2020-2021) 

 Δημόσια Διοίκηση (Ε’ εξάμηνο): Το μάθημα αυτό αφορά το πεδίο της Δημόσιας 

Διοίκησης και οργάνωσης στην Ελλάδα και τις πολιτικές της ΕΕ στην οργάνωση και 

λειτουργία του κράτους. Η διακυβέρνηση και άσκηση δημοσίων πολιτικών στο μάθημα 

συσχετίζονται με την έννοια του δημοσίου συμφέροντος και το σύγχρονο ρόλο του 

κράτους και της διοίκησης του. (Διδάσκων ως Επιστημονικός Συνεργάτης 2017-2019) 

 Διοικητική Δεοντολογία και Πρακτική (ΣΤ΄ εξάμηνο): Το μάθημα αυτό αφορά το 

διοικητική οργάνωση και δεοντολογία ενός οργανισμού ή επιχείρησης στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα. Η ανάδειξη των ζητημάτων της κοινωνικής ευθύνης και δεοντολογίας 

κατά τη διοικητική πρακτική και τη λήψη των αποφάσεων. (Διδάσκων ως Εργαστηριακός 

Συνεργάτης 2009-2011) 

 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

Μεταδιδακτορική Έρευνα                                                                                     2019-2020                                                                                       

 Ερευνητής στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης 

 Έρευνα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης με αντικείμενο την «Ενσωμάτωση και 

Προτεραιοποίηση των 17 Στόχων Βιώσιµης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

στην Περιφέρεια Κρήτης» 

Η έρευνα αυτή εξειδικεύεται σε παραδοτέα: Π1- Μελέτη καλών πρακτικών για την 

προσαρμογή των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, Π2-Διάγνωση του δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης για την ενσωμάτωση των 

17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλέγμα δράσεων της αναπτυξιακής πολιτικής της, 

Π3-Προτάσεις δράσεων για την αξιοποίηση των 17 ΣΒΑ προς όφελος της βιώσιμης 

ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης  
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Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Διδάσκων ως Μέλος ΣΕΠ                                                                                          2018-2019 

 Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών  

Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική (ΔΕΟ 24): Το μάθημα αυτό αφορά το πεδίο της Δημόσιας 

Διοίκησης και οργάνωσης στην Ελλάδα και τις πολιτικές της ΕΕ στην οργάνωση και 

λειτουργία του κράτους. Η διακυβέρνηση και άσκηση δημοσίων πολιτικών στο μάθημα 

συσχετίζονται με την έννοια του δημοσίου συμφέροντος και το σύγχρονο ρόλο του 

κράτους και της διοίκησης του. 

 

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης 

Διδάσκων ως Επιστημονικός Συνεργάτης                                                                  2015-2018 

 Διδασκαλία ως Πολιτικός Επιστήμονας στα μαθήματα Στοιχεία Δικαίου και Πολιτεία (Γ 

εξάμηνο) αναφορικά με την εισαγωγή στην οργάνωση και δομή της Πολιτείας και την 

εξειδίκευση τους σε κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο προσδιορίζεται ο κλάδος του 

τουρισμού.  

 Διδασκαλία ως Πολιτικός Επιστήμονας στα μαθήματα στο Τουριστική Νομοθεσία και 

Πολιτική (Ε εξάμηνο) αναφορικά με το πεδίο της πολιτικής για τον τουρισμό, την 

νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους 

Διεθνείς Οργανισμούς. 

 

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ιονίων Νήσων 

Ερευνητής                                                                                                        02/2012-12/2012 

 Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο «Πολύ- νησιωτικότητα και ανάδειξη του ΤΕΙ ως πόλου 

καινοτομίας και έρευνας». Δράση 24 «Διερεύνηση και προβολή των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των Ιονίων Νήσων» Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου έγινε έρευνα 

πεδίου και ανάλυση των ενδιαφερομένων μερών για τη διερεύνηση και η προβολή των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων της συγκεκριμένης περιοχής σε συνάρτηση με την 

παρουσία του ακαδημαϊκού ιδρύματος και της συμβολής που έχει στην απασχόληση, την 

εκπαίδευση, την έρευνα κα τη καινοτομία με βάση τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

στοχοθεσίες για τη κοινωνική συνοχή και ανάπτυξη.  

 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 Ερευνητής                                                                                                         07/2011-02/2012 

 Συμμετοχή στην συγγραφική ομάδα του εγχειριδίου με τίτλο Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

και Χρηματοδότηση. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί μέρος του συλλογικού τόμου για 

την επιχειρηματικότητα από την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 

Οικονομικού Πανεπισημίου Αθηνών, και έλαβε χώρα υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. 

Χαλικιά. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Α. Δημοσιεύσεις: Επιστημονικά περιοδικά (journals) με ανώνυμη κρίση 

o Taliouris. E. (2019) “Policy making for Corporate Social Responsibility and responsible 

entrepreneurship in Greece: the EU policy framework, the governance context and the 

business sector as aspects in sustainable development process”. European Quarterly on 

Political Attitudes and Mentalities (EQPAM). Volume 8 Issue 3, 2019.  

o Taliouris, E. (2020). “Public Policy and local governance for sustainable development 

synergies in Greece: the topic of responsible entrepreneurship in regions and the role of 

European Structural Funds during 2014-2020 period”. The Impact of EU Structural Funds 

on Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other 

EU members. Jean Monnet Centre of Excellence Governance, University of the 

Peloponnese. ISBN: 978-960-02-3694-1 

o Taliouris. E and Tzagarakis. I.S (2020). “Governance and Policy making for social 

economy and capital improvement in European Social Funds 2014-2020 period: social 

entrepreneurship as a framework for stakeholders’ synergies, employment creation and 

corporate social responsibility”. The Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-

2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members. 

Jean Monnet Centre of Excellence Governance, University of the Peloponnese. ISBN: 

978-960-02-3694-1 

o Taliouris. E. (2018) “The European policy for Corporate Social Responsibility: the 

governance context, the linkage with sustainable development and crisis as a policy 

factor”. European Quarterly on Political Attitudes and Mentalities (EQPAM). Volume 7 

Issue 1, 2018.  

o Taliouris, Ε & Maravegias, Ν (2018). “Local Governance and policy making: the field of 

Corporate Social Responsibility”. Region and Periphery. Scientific Review for Regional 

and Local Development. (in Greek). 

o Taliouris. E & Trihas. N (2017). “Public Policy for Corporate Social Responsibility and 

Governance for Sustainable Tourism Development in Greece”. Journal of Business Ethics 

and Leadership, Volume 1, Issue 4, 2017 28.  

o Tzagarakis. S.I, Kotroyannos. D, Kamekis. A & Taliouris. E (2017) "Social Rights and 

Sustainable Development: A Two-Way Street?". European Quarterly on Political 

Attitudes and Mentalities (EQPAM). Volume 6, No.2, April 2017.  

 

Β.  Δημοσιεύσεις: Μονογραφίες σε Βιβλία και Συλλογικοί Τόμοι 

o Ταλιούρης (2020) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική διάσταση της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης: ο διεθνής πόλος αριστείας ως πρόκληση και τα εργαλεία 

υλοποίησης στις δημόσιες πολιτικές των κρατών μελών. Συλλογικός Τόμος (επιλεγμένων 

εισηγήσεων). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ISBN 978-618-82200-6-5 

o Ταλιούρης (2020). Κράτος, δημόσια πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση: η αειφόρος 

ανάπτυξη, οι μη κρατικοί δρώντες και η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών. Συλλογικός 

Τόμος (επιλεγμένων εισηγήσεων). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. ISBN 978-618-82200-

6-5 

o Ταλιούρης Ε & Τριχάς. Ν (2020). Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη και 

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα: η πολιτική διάσταση της εταιρικής κοινωνικής 
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ευθύνης, η διακυβέρνηση και οι στόχοι του 2030. 21ο Συνέδριο Ελλήνων 

Περιφερειολόγων. Συλλογικός Τόμος (επιλεγμένων εισηγήσεων). Ελληνικό Μεσογειακό 

Πανεπιστήμιο. ISBN 978-618-00-2351-0 

o Ταλιούρης, Ε (2019) «Δημόσια πολιτική στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο 

ρόλος του κράτους και το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα». 

Δημόσια Διακυβέρνηση. Προοπτικές και Προκλήσεις στον 21ο αιώνα. Εκδόσεις 

Σάκκουλα. 

o Ταλιούρης, Ε (2018) «Οι πολιτικές ανάπτυξης, η τοπική διακυβέρνηση και η υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα: η ευρωπαϊκή διάσταση και οι ευκαιρίες στην Κρήτη». Η Κρήτη 

στον 21ο αιώνα. Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές. Σαματάς. Μ, Μυλωνάκης. Δ, 

Δαφέρμος. Μ και Καστελλάκης. Α. (επιμ).  Εκδόσεις Πεδίο 

o Χουρδάκης. Μ & Ταλιούρης, Ε (2018) «Ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής και 

εκπαίδευσης: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κρήτη και η ευρωπαϊκή αναφορά». Η Κρήτη 

στον 21ο αιώνα. Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές. Σαματάς. Μ, Μυλωνάκης. Δ, 

Δαφέρμος. Μ και Καστελλάκης. Α. (επιμ). Εκδόσεις Πεδίο 

o Ταλιούρης, Ε (2017) «Αειφόρος Ανάπτυξη, Διακυβέρνηση και Επιχειρήσεις: Ζήτημα 

παιδείας ή πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα;». Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & 

Κοινωνικών Επιστημών. ISBN 978-618-00-2351-0 

o Ταλιούρης,Ε & Χουρδάκης. Μ (2017) «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ολοκλήρωση: Το 

ζήτημα της πολιτειακής παιδείας και της δημοκρατικής διακυβέρνησης». Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & 

Κοινωνικών Επιστημών. ISBN 978-618-00-2351-0 

o Ταλιούρης,Ε (2016) «Πολιτικές ανάπτυξης, ευπάθεια και διακυβέρνηση: το ζήτημα της 

κοινωνικής ευθύνης και ο στρατηγικός ρόλος των επιχειρήσεων στην κοινωνική συνοχή 

και την αειφόρο ανάπτυξη». Νέα γενιά και NEETS στην Ελλάδα της κρίσης. Παπαδάκης. 

Ν, Κυρίδης. Α και Φωτόπουλος. Ν (επιμ.). Εκδόσεις Ι. Σιδέρης. Αθήνα. 

o Μαραβέγιας.Ν & Ταλιούρης.Ε (2011) «Τοπική Διακυβέρνηση και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Μια εννοιολογική περιήγηση με αναφορά στη περίπτωση της Κρήτης». Διοίκηση & 

Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. Εκδόσεις Σάκκουλα.  

 

Γ.  Δημοσιεύσεις: Παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνεδρία με ανώνυμη κρίση 

o Ταλιούρης Ε & Τριχάς. Ν (2020). Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη και 

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα: η πολιτική διάσταση της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, η διακυβέρνηση και οι στόχοι του 2030. 21ο Συνέδριο Ελλήνων 

Περιφερειολόγων. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. 

o Taliouris. E (2020).“Public policy for Corporate Social Responsibility: and the "made in 

EU" approach: the role of state via Social Responsible Public Procurement and the 

synergies towards SDGs 2030”. Effective Management of Public and Private 

Organizations through Systemics and Technologies. 16th National & International 

Conference of the Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS). University of 

Peloponnese.  

o Ταλιούρης (2020) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική διάσταση της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης: ο διεθνής πόλος αριστείας ως πρόκληση και τα εργαλεία 

υλοποίησης στις δημόσιες πολιτικές των κρατών μελών. 4o Τακτικό Συνέδριο ΠΕΔΙΣ. 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λουτράκι. 
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o Ταλιούρης (2019). Κράτος, δημόσια πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση: η αειφόρος 

ανάπτυξη, οι μη κρατικοί δρώντες και η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών. 4o Τακτικό 

Συνέδριο ΠΕΔΙΣ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Λουτράκι. 

o Taliouris, E. (2019). “Public Policy and local governance for sustainable development 

synergies in Greece: the topic of responsible entrepreneurship in regions and the role of 

European Structural Funds during 2014-2020 period”. Jean Monnet Centre of Excellence 

on Governance. University of Peloponnese. Korinthos 

o Taliouris. E and Tzagarakis. I.S (2019). “Governance and Policy making for social 

economy and capital improvement in European Social Funds 2014-2020 period: social 

entrepreneurship as a framework for stakeholders’ synergies, employment creation and 

corporate social responsibility”. Jean Monnet Centre of Excellence on Governance. 

University of Peloponnese. Korinthos. 

o Ταλιούρης, Ε (2018) «Δημόσια πολιτική στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο 

ρόλος του κράτους και το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα». 

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης. Πάντειο Πανεπιστήμιο 

o Χουρδάκης. Μ & Ταλιούρης, Ε (2018) «Ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής και 

εκπαίδευσης: Οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κρήτη και η ευρωπαϊκή αναφορά». Η Κρήτη 

στον 21ο αιώνα. Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές. 30 Χρόνια Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο. 

o Ταλιούρης, Ε (2018) «Οι πολιτικές ανάπτυξης, η τοπική διακυβέρνηση και η υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα: η ευρωπαϊκή διάσταση και οι ευκαιρίες στην Κρήτη». Η Κρήτη 

στον 21ο αιώνα. Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές. 30 Χρόνια Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο. 

o Ταλιούρης, Ε (2017) «Αειφόρος Ανάπτυξη, Διακυβέρνηση και Επιχειρήσεις: Ζήτημα 

παιδείας ή πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα;». Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. 3ο Συνέδριο Ινστιτούτο 

Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών. Ηράκλειο. 

o Ταλιούρης,Ε & Χουρδάκης. Μ (2017) «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ολοκλήρωση: Το 

ζήτημα της πολιτειακής παιδείας και της δημοκρατικής διακυβέρνησης». Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες, Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. 3ο Συνέδριο Ινστιτούτο 

Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών. Ηράκλειο. 

o Ταλιούρης Ε (2017). «Ευρωπαϊκή Ένωση και Διακυβέρνηση: Η σημασία της πολιτειακή 

παιδείας στην Επαγγελματική Κατάρτιση και η συμβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη». 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Επαγγελματική 

Ζωή: διεθνείς τάσεις και προοπτικές. ΚΕΠΕΤ Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικό και 

Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ITE, ΑΤΕΙ Κρήτης, ΠΕΚ Ηρακλείου.  

o Ταλιούρης. Ε (2014). «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το πλαίσιο πολιτικής διακυβέρνησης». Δημόσια Διοίκηση  – Μεταρρυθμίσεις. 

Συμπόσιο διδακτορικών & νέων ερευνητών. Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερική 

Πολιτικής. Αθήνα.  

o Taliouris. E (2013).“The CSR Public Policy in European Union and Greece”. 

Environment and Social Responsibility. The 6th Biennial Hellenic Observatory 

Symposium. London School of Economics. London 

o Taliouris. E (2011).“Is Corporate Social Responsibility a policy tool for Sustainable 

Development in South Europe”. The environment and sustainable development in South 

East Europe. The 5th Biennial Hellenic Observatory Symposium. London School of 

Economics. London 
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o Taliouris. E (2012).“European Union, Corporate Social Responsibility and the Small-

Medium Enterprises contribution to sustainable development’’. GAVA Project: 

Governance for Sustainable Development. University of Crete. 

o Taliouris. E (2011).“European Union, Corporate Social Responsibility & International 

Organizations”. European Consortium for Political Research, “Europe in the World”. 

University of Crete.  

o Μαραβέγιας.Ν & Ταλιούρης.Ε (2009) «Τοπική Διακυβέρνηση και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Μια εννοιολογική περιήγηση με αναφορά στη περίπτωση της Κρήτης». Διοίκηση & 

Δημοκρατία: Ποιότητα, Αποτελεσματικότητα, Νομιμοποίηση. 3
ο
 Συνεδριο Διοικητικών 

Επιστημόνων. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο.  

 

Δα. Διδακτορική Διατριβή 

Ταλιούρης. Ε (2014). «Διακυβέρνηση, Διοίκηση Οργανισμών-Επιχειρήσεων, Δημόσιες 

Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. 

Δb. Master of Science Thesis 

Ε2. Taliouris. E (2008). “Towards a Sustainable Development Co-management in Human & 

Natural Recourses of Crete. Improving the synergies among the agricultural, tourism and 

knowledge sector. Case study in Greece”. Graduate School of Governance. University of 

Maastricht. Netherlands.  
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ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Σύμβουλος Δημόσιας Πολιτικής και Ανάπτυξης                                                           2014-2018 

 Διοικητική υποστήριξη και ανάπτυξη προϊόντων ως σύμβουλος επιστημονικής 

υποστήριξης κατά την σύνταξη προτάσεων-εξυπηρέτηση πελατών στην ΕΤΑΜ ΑΕ και 

στη συνέχεια ως ελεύθερος μελετητής. 

 Παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής υποστήριξης, στη διεκπεραίωση έργων και 

μελετών (Αναπτυξιακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2007-2013, 2014-2020).  

Ενδεικτικά αναφέρεται η συμμετοχή στα παρακάτω έργα: 

 A Roadmap for Integrating Corporate Social Responsibility into EU Member States and Business 

Practises. “Road CSR” 2014-2020. Υλοποίηση δράσεων: capacity building for policy making in 

CSR in Small and Medium Sized Enterprizes. (2017-2018) 

 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας “I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy”, 

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013. (2016) 

 Υλοποίηση δράσεων Συντονισμού, Δημοσιότητας και Εμπειρογνωμοσύνης στο πλαίσιο των 

Πακέτων Εργασίας του Έργου “MMWD” Making Migration Work for Development.(2014-2016) 

 Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας Θράκης (2015) 

 «Εξειδίκευση της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας 

για την Περιφέρεια Πελοποννήσου» (2015) 

 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (2014-2016) 

 Εξειδίκευση του προτύπου συστήματος ένταξης της Ισότητας των Φύλων (ΣΕΙΦ) σε Περιφέρειες 

και Δήμους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (2014-2015) 

 Σχεδιασμός ενεργειών Καταπολέμηση της Φτώχειας και Εμβάθυνση της κοινωνικής συνοχής στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου για την περίοδο 2014-2020. (2015) 

 

ΛΟΙΠΗ ΕΚΠΕΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Μεταλυκειακή Εκπαίδευση  

 

Staffordshire University 

in collaboration with MBS College 

 

Διδάσκων ως Επιστημονικός Συνεργάτης                                                            2014-2016 

 

 BA in Management, BA Finance 

 Administration and Strategy (DAMEO): This module introduced students to the idea of 

organizations requiring to maximize their performance through a range of operational and 

strategic processes (e.g. stakeholders, growth). 

Administration “Managing and Co-ordinating the HR Function”: This module introduced 

students to the growing dynamism and complexity of organizations and their human 

capital potentials within globalization, technological innovation, social diversity and 

economy.  

Corporate Governance: This module introduced students in administration of 

organizations in terms of structure and functions. The issues of governance and financial 
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information are significant as well as European and international regulation and policy for 

corporations. 

 

Nottingham Trent University 

in collaboration with MBS College 

 

Διδάσκων ως Επιστημονικός Συνεργάτης                                          2008-2011, 2012-2013                                     

 

 Διδασκαλία Μαθημάτων: BA  in Business Administration, Media and Journalism 

Celebrity Journalism: This  module introduced students in celebrity  journalism  with  

reference  to  the political and social  contexts  in  which  such  journalism  is  produced  

and  consumed.   

Media Regulation and Ethics: This module introduced students in theories relating to the 

media, their practice and ethics upon the working practices of journalists and their role in 

modern societies. 

Managing Information and Money: This module introduced students in the idea of good 

administration and governance in private and public sector (organize and collect the 

information within an organization). 

Professional Development (PDB modules 1-2)  

 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΚΜΗ» 

Διδακτικό-Επιστημονικό Προσωπικό                                                    2015- 2016, 2016-2017  

 Καθηγητής στην Ειδικότητα ΠΕ 13 «Νομικών και Πολιτικών Επιστημών» 

 Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη, Διοικητική Επιστήμη  

 Διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. 

 Εξέταση μαθήματος. 

 

Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ηρακλείου (1
ο
 & 2

ο
) 

Διδακτικό-Επιστημονικό Προσωπικό                                                                           2016-2017 

 Καθηγητής στην Ειδικότητα ΠΕ 13 «Νομικών και Πολιτικών Επιστημών» 

 Γνωστικό Αντικείμενο: Πολιτική Επιστήμη, Διοικητική Επιστήμη  

 Διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεων και βιβλιογραφίας. 

 Εξέταση μαθήματος. 

 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Ενηλίκων. 

«Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» Ηρακλείου. 

Διδακτικό Προσωπικό                                                                                                2011-2012 

 Διδασκαλία Μαθήματος: Κοινωνικός Γραμματισμός (1η και 2η τάξη) 

 Οργάνωση εκπαιδευτικού υλικού και παρουσιάσεων. 

 Υπεύθυνος για οργάνωση και εξέταση μαθήματος 
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Διοικητικός Υπάλληλος-Γραμματέας                                                                     2019-σήμερα 

 ΠΕ Γραμματέας στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου  

 Υπεύθυνος Γραμματείας Τμήμα Διοικήσεως  

 Γραφείο Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης 

 Διοικητικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά την εύρυθμη λειτουργία του Πρωτοδικείου: 

Δημόσιες Συμβάσεις, Προμήθειες Εξοπλισμού, Διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

διαχείριση και εξυπηρέτηση ανθρώπινου δυναμικού δικαστηρίων συνολικά. 

 

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΑΚΜΗ» 

Συμβουλευτική Εκπαίδευσης- SOFT SKILLS                                                          2016-2018  

 Συμβουλευτική υποστήριξη πρωτοετών στα προγράμματα σπουδών 

 Συμβουλευτική υποστήριξη πρωτοετών στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας 

 Εισηγητής και σύμβουλος προσωπική ανάπτυξης τελειοφοίτων μέσα από το ανάπτυξη 

σεμιναρίων και πρακτικών συμβουλευτικής στο αντικείμενο των SOFT SKILLS σε όλες 

τις ειδικότητες και τα τμήματα σπουδών των τελευταίων εξαμήνων (700 σπουδαστές 

κατ’ έτος) του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΜΗ στην Κρήτη. 

Τουριστικές Επιχειρήσεις “Hellenic Zeus” 

Διοικητικός Υπάλληλος                                                                                      05/2013-11/2013 

 Διοικητικός υπάλληλος γραφείου τουριστικής κίνησης. 

 Διοικητική υποστήριξη τμήματος κρατήσεων και προγραμματισμού. 

 Διαχείριση αφίξεων-αναχωρήσεων τουριστικών επισκεπτών. 

 Tour Operators: Thomas Cook-Neckermann, Kuoni, Apollo, Compass etc 

Νομαρχία Ηρακλείου 

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης                                   06/2007-08/2007, 09/2008-11/2008 

 Διοικητική υποστήριξη στη Διεύθυνση Εμπορίου (2008). 

 Διοικητική υποστήριξη στη Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού (2007). 

 Επικοινωνία με κοινωνικούς και αναπτυξιακούς φορείς. 

 

 

 

Δήμος Ηρακλείου 

Υπάλληλος Διοικητικής Υποστήριξης                                    06/2003-08/2003, 06/2004-08/2004 

 Υπάλληλος Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού, Ανάπτυξης και Τουρισμού. 

 Διοικητική υποστήριξη στους χώρους διεξαγωγής του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ. 

 Τμήμα πώλησης εισιτηρίων και εξυπηρέτησης κοινού. 
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ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Επαγγελματικές Δεξιότητες-Κατάρτιση-Μητρώα 

o Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων ΕΟΠΠΕΠ. Αρ. Μητρώου: ΕΒ31485 (2017)  

o Μητρώο εξωτερικών συνεργατών Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών  (ειδικότητα: 

Περιφερειακή Ανάπτυξη/ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) (2015)  

o Μητρώο Εισηγητή-Διδασκαλίας σε προγράμματα του ΛΑΕΚ (2015)  

o Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ  ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.) (2015)   

o Σεμινάριο Κατάρτισης-Πιστοποίησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΙΝΕΓΣΒΕΕ (2012)   

o Μητρώο Διδασκόντων σε Κολλέγια. Υπουργείο Παιδείας (2008)  

o Σεμινάριο KEK σε «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού» (2007) 

Οργανωτικές & Κοινωνικές Δεξιότητες 

o Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πανεπιστημίου Κρήτης (2009-2010)  

o Αντιπρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών «Δημήτριος Γληνός» ΠΕΔΔ. ΕΚΠΑ(2004-2006)  

o Αρχισυντάκτη της Εφημερίδας «Βήμα Πολιτικού Λόγου» ΠΕΔΔ. ΕΚΠΑ (2004, 2005)  

o Συμμετοχή στο Σύλλογο φοιτητών “DEMOS MGSG” University Maastricht (2007-2008) 

o Συνεργάτης Υφυπουργού Οικονομίας. Γραφείο Τύπου (2009-2010. Internship). 

o Συνεργάτης σε γραφείο Μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου (2007-Internship). 

o Μέλος σε αθλητικό σωματείο καλαθοσφαίρισης «ΓΕΗ» (1994-2002) 

o Μέλος σε αθλητικό σωματείο πυγμαχίας «Εθνικός, Μίνωας, Παναθηναϊκός» (2003-2007) 

o Μέλος σε αθλητικό σωματείο ελευθέρας πάλης «ΠΑΛΕΥΕ» (2012-2018  

o Μέλος σε Μουσικό Σχήμα κλασσικής κιθάρας “Candia Quartet” (2017-2018) 

  

Ψηφιακές Δεξιότητες  

o Άριστη χρήση Windows Microsoft Office, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox  

o Ψηφιακές Eφαρμογές επικοινωνίας και μεταφοράς δεδομένων (π.χ. skype, dropbox) 

o Χειρισμός Βάσης Δεδομένων  προγραμμάτων στατιστικής (STATA, SPSS)  

o Διαχείριση Εκπαιδευτικών Ιστοσελίδων και εφαρμογών (Google drive, Inspiration, 

Movie Maker, Weebly, e- Class, Moodle) 

Ξένες Γλώσσες   

o Αγγλικά : Άριστη Γνώση, Επίπεδο Proficiency,  

o Ιταλικά: Πολύ Καλή Γνώση, Επίπεδο Β2 ΚΠΓ,  

o Γαλλικά: Επίπεδο επικοινωνίας: Βασικό 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 

Α. Δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε επιστημονικά περιοδικά με ανώνυμη κρίση 

 

Taliouris. E. (2019) “Policy making for Corporate Social Responsibility and responsible 

entrepreneurship in Greece: the EU policy framework, the governance context and the 

business sector as aspects in sustainable development process”. European Quarterly on 

Political Attitudes and Mentalities (EQPAM). Volume 8 Issue 3, 2019 

 

Policy for responsible entrepreneurship and Corporate Social Responsibility (CSR) is linked 

with the governance context and the institutional setting of EU and its members states like 

Greece. Consequently, political convergence in these policy issues among member states and 

Greece is essential for EU political homogenization but also because of the best practices 

dissemination among policy makers, states, regional authorities and business sector. For CSR 

policy implementation, business sector involvement and engagement via synergies and 

partnering political instruments is vital for the enforcement of CSR policies in a multilevel 

governance context. In CSR public policy cycle (e.g. formulation, implementation), an 

important stakeholder for policy makers regarding are small and medium sized enterprises 

(SMEs), due to their significant impact as well as share in economic growth, employment 

generation and human development in European Union (EU) and Greece. In EU, the policy 

evolution of responsible entrepreneurship is linked with CSR and fits better with SMEs’ 

practice and experience. Moreover, the phrase “Gulliver’s principle” describes their 

significance towards responsible entrepreneurship and CSR. Responsible entrepreneurship is 

a term that has been politically introduced in 2002 and 2003 by EU and it was linked with 

CSR policy in order to make also SMEs familiar with SD business practices. In Greece the 

draft paper for the national CSR strategy first introduced in 2014, while the final version 

presented for deliberation in 2017 and focused both on CSR and responsible entrepreneurship 

strategy and implementation. The national policy framework is influenced by European 

paradigm and underlines the SMEs significance for the strategy implementation and success.  

ΠΗΓΗ: https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-

and-mentalities/Home/eqpam_vol8no1-jan2019--taliouris  

 

Taliouris, E. (2020). “Public Policy and local governance for sustainable development 

synergies in Greece: the topic of responsible entrepreneurship in regions and the role of 

European Structural Funds during 2014-2020 period”. The Impact of EU Structural Funds on 

Greece (1981-2019): Successes, Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU 

members. Jean Monnet Centre of Excellence Governance, University of the Peloponnese. 

ISBN: 978-960-02-3694-1 

The European integration has indicated a significant prerequisite, which was based on the fact 

that development asymmetries must be dealt with common policies and solutions. Since 1981 

and the Integrated Mediterranean Programmes, the issue of development and cohesion among 

member states is not a neutral political issue for governments. During 80s’, the participation 

of Greece underlined the issue of cohesion in terms of economy but also in terms of 

development and democracy. The political impact of European Structural Funds (ESFs) 

https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol8no1-jan2019--taliouris
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol8no1-jan2019--taliouris
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influences the Greek Administration and the policy making towards the basic ideology and 

goals. Hence, ESFs seems to be a significant political mean in order to deal with development 

asymmetries, to improve public sector and infrastructures, to create employment and 

entrepreneurship. The latter is a significant stakeholder not only for employment but also for 

innovation, social inclusion and environmental sustainability. During crisis, the business 

sector involvement in sustainable development issues was a European target but a national 

one. The ESFs 2014-2020 in Greece at large were linked with the negative socioeconomic 

outcomes of crisis (e.g. Target 9), whilst the issue of entrepreneurship and social 

responsibility was identified in numerous developments Axis in Regional Development 

Programmes. What is also remarkable for policy making in responsible entrepreneurship and 

Corporate Social Responsibility is the knowledge sharing and interaction among stakeholders. 

The Interregs as a form of development collaboration among Regions and stakeholders was 

essential in order to investigate ideas and practices, in a topic that Greek public and private 

sector familiarity was relatively low compare to other countries.   

 

Taliouris. E and Tzagarakis. I.S (2020). “Governance and Policy making for social economy 

and capital improvement in European Social Funds 2014-2020 period: social entrepreneurship 

as a framework for stakeholders’ synergies, employment creation and corporate social 

responsibility”. The Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2019): Successes, 

Failures, Lessons learned and Comparisons with other EU members. Jean Monnet Centre of 

Excellence Governance, University of the Peloponnese. ISBN: 978-960-02-3694-1 

Social inclusion and cohesion became major political issues and topics during crisis in Europe 

and Greece, due to the negative socioeconomic impacts in social vulnerable groups (e.g. 

young people, women etc). The main development pillars in Greece were always the public 

and the private while the third, which is referred to social economy and entrepreneurship is 

mainly concentrated at primary sector. According to the EU report about Social Economy 

policy creates employment in Europe, it has an interesting institutional tradition in economies 

and societies, and within crisis period it has linked with other policy realms such social 

inclusion policy initiatives as well as corporate social responsibility. Moreover, the tradition 

and experience in social economy activities in particular primary sector and manufacturing, 

provides significant potentials in creating a knowledge transfer in tertiary sector, which 

concentrates the greater part of economic activities and employment. In Greece, the usage of 

European Social Funds 2014-2020 were linked politically with social economy through the 

target 9 for social inclusion and associated also with social innovation and social 

entrepreneurship startups. Moreover, social entrepreneurship seems to be the mean for 

employment creation both in public sector (e.g. services) and private sector (e.g CSR) under a 

multistakeholder governance perspective at regional level.  
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Taliouris. E. (2018) “The European policy for Corporate Social Responsibility: the 

governance context, the linkage with sustainable development and crisis as a policy factor”. 

European Quarterly on Political Attitudes and Mentalities (EQPAM). Volume 7 Issue 1, 

2018. 

 

Abstract 

Political prerequisites for sustainable development (SD) in European Union (EU) and its 

member states are environmental innovation as well as transparency, social welfare, good 

governance and responsible entrepreneurship. The Europe 2020 Strategy and its indicators 

were a significant step in order EU, its member states and the social stakeholders to deal with 

crisis negative socioeconomic and environmental outcomes, but also to improve social trust. 

An important stakeholder towards these is European business sector. Therefore, responsible 

entrepreneurship via corporate social responsibility (CSR) is a policy topic in EU in parallel 

with other policy topics such as transparency (e.g. non financial reporting) and good 

governance (e.g. political framework for CSR). The European business community was 

always a crucial stakeholder for development, but since 2001 CSR is explicitly part of 

European policy agenda through topics such as public procurement, responsible supply 

chains, anti corruption policies, employment generation, reporting and disclosure etc. In EU 

the applied policy for CSR indicates different approaches and policy tools within the common 

policy framework and definitions. Moreover, the crisis evolution became an accelerator for 

CSR policy evolution and convergence between perspectives and member states. The 

renewed strategy in 2011, the report for CSR public policies in 2014 and the EU steps 

towards SD Agenda for 2030 in 2015 indicated issues such as corporate citizenship and 

responsible entrepreneurship as an ongoing policy process that focuses both on EU political 

convergence at member states level and the European business sector excellence.   

ΠΗΓΗ: https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-

and-mentalities/Home/eqpam_vol7no1-jan2018--taliouris  

 

Taliouris, Ε & Maravegias, Ν (2018). “Local Governance and policy making: the field of 

Corporate Social Responsibility”. Region and Periphery. Scientific Review for Regional and 

Local Development. 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως πεδίο πολιτικής στην Ευρώπη αναδεικνύει τον ρόλο και τη 

συμβολή των επιχειρήσεων στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από το πρίσμα της υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας για την κοινωνία, την αγορά και το περιβάλλον. Η έννοια της ΕΚΕ 

διαχρονικά πραγματεύεται, επίσης, με το αντικείμενο της διοίκησης λαμβάνοντας υπόψη την 

επιχειρηματική ηθική, τον εθελοντισμό και τη διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών σε μια 

επιχείρηση. Η ανάγκη, ωστόσο, στην Ευρώπη για σχεδιασμό πολιτικής στο πεδίο της ΕΚΕ, 

ήδη από την δεκαετία του ’90, προσδιορίζει το ρόλο του κράτους στο πεδίο πολιτικής αυτό 

και εξελίσσεται μέσα από τη διασύνδεση της έννοιας με τα πεδία της αειφόρου ανάπτυξης, 

της ανταγωνιστικότητας και της κοινωνικής ευημερίας. Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός 

πολιτικής για την ΕΚΕ στην Ευρώπη και την Ελλάδα αποκτά τόσο άμεσα όσο και έμμεσα 

χαρακτηριστικά, ενώ ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα ασκείται σε ευρωπαϊκό, εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο. Το τελευταίο έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και τον ρόλο του 

κράτους τοπικά, δεδομένου ότι φαίνεται να αποτελεί ένα ενδιαφέρον πεδίο περιφερειακής 

https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol7no1-jan2018--taliouris
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol7no1-jan2018--taliouris
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol7no1-jan2018--taliouris
https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpam_vol7no1-jan2018--taliouris
http://emepo.pspa.uoa.gr/images/pdf/Perifereia_v6-7.pdf
http://emepo.pspa.uoa.gr/images/pdf/Perifereia_v6-7.pdf
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πολιτικής με στόχο την περιβαλλοντική αειφορία, την τόνωση της απασχόλησης, της 

ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας.    

Corporate Social Responsibility is a policy making field that highlights the significance of 

business potential role and contribution to Europe’s sustainable development, via the 

empowerment of responsible entrepreneurship initiatives towards society wellbeing, market 

competitiveness and environmental sustainability. Moreover, the concept of CSR is 

traditionally related with business ethics and administration fields, as well as corporations’ 

stakeholder management. Furthermore, the policy evolution of CSR in Europe was mainly 

developed via its implicit and explicit characteristics at the beginning of the ‘90s. The CSR 

was accompanied with the perspectives about the states role in a global society as well as the 

overall policy framework of EU in sustainable development, social welfare, competiveness 

and other international initiatives. The policy making process of CSR became more explicit in 

EU at the beginning of 21st century, and since then is a significant policy field for European 

institutions, member states and regions. In Greece, the CSR is considered nowadays as a 

developing policy field both at national and local level, which seems to influence regional 

development policy and generate stakeholder synergies towards environmental sustainability, 

employment generation, social capital improvement and responsible entrepreneurship. 

ΠΗΓΗ: http://emepo.pspa.uoa.gr/images/pdf/Perifereia_v6-7.pdf  

 

Taliouris. E & Trihas. N (2017). “Public Policy for Corporate Social Responsibility and 

Governance for Sustainable Tourism Development in Greece”. Journal of Business Ethics 

and Leadership, Volume 1, Issue 4, 2017 28.  

Business innovation, employment generation, environmental sustainability and good 

governance were some of the fundamental issues that crisis highlighted in Greece as 

prerequisites for sustainable development. The tourism sector sustainability in parallel with 

environmental modernization competiveness and social welfare is a complicated and a non 

linear policy task. The sustainable development in European Union and member states such 

as Greece is crucial for 2020 and 2030. Moreover, it is essential for the tourism sector’s 

differentiation-competiveness but local societies’ welfare too, because it holds a significant 

share of GDP in Greece. This paper combines literature review, theoretical investigation and 

political discourse analysis in European Union for CSR and SD. The main goal is to provide a 

comparative policy analysis framework, which will link European policy framework for SD 

and CSR with tourism sector in Greece. From a public policy perspective and governance, 

tourism is an interdisciplinary and multitasking policy field (e.g. agro-food and culture), 

because influences different policy tasks as well as different stakeholders. The business sector 

in tourism is an essential stakeholder for sustainable development, whilst its corporate social 

responsibility is an important factor. The existing policy framework for corporate social 

responsibility and responsible entrepreneurship in European Union and Greece indicates 

potentials for tourism sector, in parallel with the international quality standards and criteria. 

The Sustainable Development Agenda for 2030 is a policy framework that influences CSR 

policy implementation and sets critical development issues and indicators for development 

activities with great socioeconomic impact and environmental footprint such as tourism. 

ΠΗΓΗ: http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/issue-4/article-4/  

http://emepo.pspa.uoa.gr/images/pdf/Perifereia_v6-7.pdf
http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/issue-4/article-4/
http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/issue-4/article-4/
http://armgpublishing.sumdu.edu.ua/journals/bel/issue-4/article-4/
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Tzagarakis. S.I, Kotroyannos. D, Kamekis. A & Taliouris. E (2017) "Social Rights and 

Sustainable Development: A Two-Way Street?".European Quarterly on Political Attitudes 

and Mentalities (EQPAM). Volume 6, No.2, April 2017.  

Abstract 

Sustainable development concerns the future perspective of natural systems in combination 

with the social and policy challenges faced by humanity. The three pillars of sustainable 

development (socio-cultural, economic, environmental) are closely interconnected. This paper 

examines the role of the social pillar of sustainable development. In particular, social rights 

aim at the establishment of degrees of social equity and security. Viewed as a component of 

human rights arising from the social contract, social rights are closely linked to notions of 

governance associated with social responsibility and social obligations. Their major 

development took place in the period after the Second World War. In this paper we will focus 

on employment, education and health care. While the pillars of sustainable development are 

interconnected, welfare policies are also obviously dependent on economic and cultural 

factors. We argue that social rights enhance social capital under certain conditions. More 

generally, we argue that sustainable development and social responsibility are mutually 

reinforcing. The purpose of this paper is, firstly, to discuss the role of social rights in the 

promotion of sustainable development and, secondly, to examine the policy paths and 

governance modes that enhance both social sustainability and sustainable development 

ΠΗΓΗ: https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-

and-mentalities/Home/eqpamvol6no1-january2017-

_tzagkarakis_kotroyannos_kamekis_taliouris  
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Ταλιούρης (2020) Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η πολιτική διάσταση της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης: ο διεθνής πόλος αριστείας ως πρόκληση και τα εργαλεία υλοποίησης στις δημόσιες 

πολιτικές των κρατών μελών. Συλλογικός Τόμος (επιλεγμένων εισηγήσεων). Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. ISBN 978-618-82200-6-5 

Ταλιούρης (2020). Κράτος, δημόσια πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση: η αειφόρος 

ανάπτυξη, οι μη κρατικοί δρώντες και η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών. Συλλογικός 
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Ταλιούρης Ε & Τριχάς. Ν (2020). Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη και την 
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διακυβέρνηση και οι στόχοι του 2030. 21ο Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων. Συλλογικός 
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Ταλιούρης, Ε (2019) «Δημόσια πολιτική στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο 
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https://sites.google.com/a/fspub.unibuc.ro/european-quarterly-of-political-attitudes-and-mentalities/Home/eqpamvol6no1-january2017-_tzagkarakis_kotroyannos_kamekis_taliouris
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Γ.  Δημοσιεύσεις: Παρουσιάσεις και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια με κριτές 

Ταλιούρης Ε & Τριχάς. Ν (2020). Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο ανάπτυξη και την 

υπεύθυνη επιχειρηματικότητα: η πολιτική διάσταση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η 

διακυβέρνηση και οι στόχοι του 2030. 21
ο 

Συνέδριο Ελλήνων Περιφερειολόγων. Ηράκλειο 

Κρήτης, 16-17 Οκτωβρίου 2020 

Περίληψη 

Η επιχειρηματική καινοτομία, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η περιβαλλοντική 

βιωσιμότητα και η χρηστή διακυβέρνηση αποτελούν μερικά από τα θεμελιώδη ζητήματα που 

η κρίση κατέδειξε στην Ελλάδα ως προαπαιτούμενα για την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ) σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Η AA στην Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E) και σε κράτη μέλη 

όπως η Ελλάδα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον ειδικά εάν λάβουμε υπόψη την 

εξειδίκευση των Στόχων “Sustainable Development Goals 2030” (SDGs). Οι SDGs είναι 17 

και εξειδικεύονται σε υποκατηγορίες και μετρήσιμους δείκτες. Αυτό, ωστόσο, που έχει 

ενδιαφέρον είναι η συσχέτισή τους με τον σχεδιασμό πολιτικής τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. όσο και 

σε αυτό των κρατών και των περιφερειών τους δεδομένου ότι ένα πεδίο πολιτικής δύναται να 

συνδέεται με παραπάνω από έναν στόχους (π.χ. οι Στόχοι 8 και 17). Σε επίπεδο Ε.Ε., ήδη από 

το 2016 υπάρχει η πολιτική στοχοθεσία, όπως και σε αυτό των κρατών μελών αλλά και 

περιφερειών, δεδομένου ότι διαπιστώνονται Ευρωπαϊκές Περιφέρειες που έχουν κάνει 

σημαντικά βήματα. Υπό το πρίσμα αυτό, ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι να εξετάσει το 
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παραπάνω πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους SDGs 2030 με ειδική αναφορά στο 

πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και την πολιτική διάσταση της υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας. Η πολιτική διάσταση της ΕΚΕ αποτελεί ήδη από το 2001 ένα διακριτό 

πεδίο πολιτικής που συνδέεται με την ανταγωνιστικότητα των αναπτυξιακών κλάδων της 

Ε.Ε. με αναφορά ωστόσο στην κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευθύνη. Το άρθρο 

διερευνά το ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής για την ΑΑ όσον αφορά τους Στόχους για το 2030 

και εξετάζει τη διασύνδεση με την πολιτική διάσταση της ΕΚΕ στην Ε.Ε. Συγκεκριμένα, 

δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε κλάδους όπως ο τουρισμός, ούτως ώστε να αναζητηθεί η σχέση 

ΕΚΕ και ΑΑ στον σχεδιασμό πολιτικής σε ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο. Η 

χρησιμότητα έγκειται στην πιθανή μελλοντική διασύνδεσή τους με τα κοινοτικά 

χρηματοδοτικά εργαλεία που σχετίζονται με τις πολιτικές συνοχής και περιφερειακής 

ανάπτυξης (π.χ. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) έως το 2030. Ο τουρισμός ως 

πεδίο ανάλυσης αλλά κυρίως αναπτυξιακής δραστηριότητας συνδέεται τόσο άμεσα με το 

σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής (βλ. Υπουργείο Τουρισμού, δημόσιο τουριστικό δίκαιο) όσο 

και με την επιχειρηματικότητα στον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

πεδίο ανάλυσης αφενός γιατί συνδυάζει ζητήματα που σχετίζονται με τη στάση του κράτους 

σε διεθνείς προκλήσεις (π.χ. κλιματική αλλαγή, απασχόληση, φτώχεια) και αφετέρου δύναται 

να επηρεάσει τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την διασύνδεσή του με εκείνο της υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας και της EKE.  

ΠΗΓΗ: https://www.hmu.gr/el/news/16249  

 

Ταλιούρης (2019) Η Ευρωπαϊκή ενοποίηση, οι μελλοντικές προκλήσεις και ο ρόλος της στο 

παγκόσμιο περιβάλλον: η διεθνής ατζέντα για την ανάπτυξη και η ΕΕ ως πόλος αριστείας για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 4
ο
 Τακτικό Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης. Τμήμα ΠΕΔΙΣ. 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

Περίληψη 

Η Συνθήκη της Ρώμης αποτελεί ορόσημο, καθώς το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης αρχίζει 

να γίνεται πραγματικότητα. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόσο ως ενοποιητική 

διαδικασία όσο και πολιτικό εγχείρημα είναι από μόνη της ιδιαίτερη, εάν λάβουμε ειδικά 

υπόψη τον διαχρονικό προβληματισμό που υπάρχει σε επίπεδο θεσμών, μοντέλων 

διακυβέρνησης και πολιτικής. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις, αφενός γιατί το κόστος της μη ένωσης είναι μεγάλο (πολιτικά και οικονομικά), 

και αφετέρου γιατί διαφαίνεται μια κρίση ταυτότητας σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο και το 

ύφος της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης μελλοντικά. Αυτό επηρεάζει αναπόφευκτα και την 

εικόνα της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, όπου σήμερα οι προκλήσεις γίνονται εντονότερες 

δεδομένης της παγκόσμιας συγκυρίας στη διάταξη των δυνάμεων (βλ. σύγκρουση Κίνα με 

ΗΠΑ) αλλά και πεδία όπως οι Στόχοι για την Αειφόρο Ανάπτυξη το 2030. Η πολιτική 

παρουσία της ΕΕ παγκοσμίως θα πρέπει να είναι αντάξια της εμπορικής, οικονομικής και 

αναπτυξιακής της θέσης. Σε ότι αφορά τους ΣΑΑ 2030 αποτελούν ένα προνομιακό πεδίο για 

την ΕΕ και ειδικά σε ότι αφορά εκείνο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αυτό γιατί 

συνδέεται με την ΑΑ, αποτελεί στόχο παγκόσμιας αριστείας από το 2006 σε επίπεδο 

επιχειρηματικής και πολιτικής πρακτικής, αλλά και γιατί επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα 

σημαντικών παραγωγικών κλάδων (π.χ. τουρισμός, βιομηχανία, αγροτοδιατροφικός). Η 

Ευρώπη μεταπολεμικά στηρίχθηκε στο διακύβευμα της ειρήνης και βασίστηκε στην λήθη για 

να προχωρήσει, κάτι που σήμερα φαίνεται να είναι επίκαιρο ειδικά σε ότι αφορά το 

παγκόσμιο ρόλο της ΕΕ σε κρίσιμα αναπτυξιακά ζητήματα. 

ΠΗΓΗ: https://pedis.uop.gr/?p=14504 

https://www.hmu.gr/el/news/16249
https://pedis.uop.gr/?p=14504
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Ταλιούρης (2019). Κράτος, δημόσια πολιτική και παγκόσμια διακυβέρνηση: η αειφόρος 

ανάπτυξη, οι μη κρατικοί δρώντες και η κοινωνική ευθύνη των οργανισμών. 4
ο
 Τακτικό 

Συνέδριο Πολιτικής Επιστήμης. Τμήμα ΠΕΔΙΣ. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

Περίληψη 

Σημαντικά ζητήματα όπως αυτό της κλιματικής αλλαγής, της αντιμετώπισης της φτώχειας ή 

της απασχόλησης απασχολούν τα σύγχρονα κράτη στο μετανεωτερικό περιβάλλον της 

παγκοσμιοποίησης του 21
ου

 αιώνα. Τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί διαμορφώνουν ένα 

πλαίσιο παγκόσμιας διακυβέρνησης μαζί με μη κρατικούς δρώντες όπως οι μεγάλες 

πολυεθνικές εταιρείες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. Το κράτος στο σύνθετο αυτό 

πλαίσιο δεν χαρακτηρίζεται πλέον από τα παραδοσιακά πολιτικά εργαλεία και πεδία του 20
ου

 

αιώνα, ειδικά σε εκείνα που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη. Η τελευταία ήδη από τον 

ορισμό της το 1987 αποτελεί μια πλατφόρμα δράσης που στην αυγή του 21
ου

 αιώνα 

εξειδικεύτηκε σε δείκτες μέσα από τους στόχους της χιλιετίας (Millennium Development 

Goals), ενώ παράλληλα βρισκόμαστε στην υλοποίηση των “Sustainable Development Goals” 

2030. Στο πλαίσιο αυτό τα κράτη αναπτύσσουν ένα στρατηγικό σχέδιο που αναφέρεται στους 

στόχους αυτούς τοπικά και περιφερειακά ειδικά σε ότι αφορά την ΕΕ και την Ελλάδα. Αυτό 

έχει άμεση επίπτωση στο σχεδιασμό πολιτικής διότι στο μέτανεωτερικό αυτό περιβάλλον, μη 

κρατικοί δρώντες όπως οι εταιρείες έχουν μεγάλη σημασία. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

ως πεδίο πολιτικής στοχεύει στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από την διαμόρφωση ενός 

θεσμικού πλαισίου κατάλληλου που θα ενθαρρύνει πρακτικές υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Οι συνέργιες για σύγχρονα κράτη 

όπως η Ελλάδα με μη κρατικούς δρώντες όπως οι εταιρείες στο πλαίσιο της παγκόσμιας 

διακυβέρνησης ειδικά σε ότι αφορά την ΕΚΕ και τους στόχους (π.χ. 8 και 17)  για την ΑΑ 

2030 αποτελεί μια σημαντική πρόκληση με θεσμικές προεκτάσεις.  

ΠΗΓΗ: https://pedis.uop.gr/?p=14504 

 

Ταλιούρης, Ε (2018) «Δημόσια πολιτική στο πεδίο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: Ο 

ρόλος του κράτους και το πλαίσιο πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα». Τμήμα 

Δημόσιας Διοίκησης. Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Περίληψη 

Το 2001 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναφερθεί και έχει ορίσει την έννοια της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, συνδέοντας την σε πολιτικό επίπεδο με την αειφόρο ανάπτυξη, τη 

κοινωνική ευημερία και το περιβαλλοντικό μοντερνισμό μέσα από πολιτικές για την 

υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Η στρατηγική και οι πολιτικές για την ΕΚΕ αναπτύχθηκαν 

τόσο σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. θεσμοί), όσο στα κράτη μέλη αναδεικνύοντας πολλές φορές ένα νέο 

πολιτικό πεδίο και ρόλο για αυτά. Η σύνθεση, επίσης, της Ευρωπαϊκής προσέγγισης για την 

ΕΚΕ έχει τη δική της σημασία, διότι περιέχει διαφορετικές εφαρμογές στα κράτη και 

συνδέεται με σύγχρονα ζητήματα (π.χ. κλιματική αλλαγή, επιχειρηματικότητα, κοινωνική 

ένταξη). Η εξέλιξη και η ανάπτυξη πολιτικών για την ΕΚΕ στις αρχές του ’90 και του 21ου 

αιώνα, είχε έμμεσα χαρακτηριστικά κυρίως μέσα από υφιστάμενες κοινοτικές πολιτικές. Με 

την εμφάνιση της κρίσης το 2008 και της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 το 2010, η ΕΚΕ 

https://pedis.uop.gr/?p=14504
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ορίζεται εκ νέου στην ΕΕ το 2011. Παράλληλα, σε πολιτικό επίπεδο αναπτύσσονται 

πρωτοβουλίες και δημόσιες πολιτικές ΕΚΕ στην ΕΕ με αντικείμενο τις δημόσιες συμβάσεις, 

την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, την απασχόληση κ.α. Το 2011 και το 2014 η ΕΕ 

καταγράφει με λεπτομέρεια σε σχετικές εκθέσεις τις εθνικές δημόσιες πολιτικές (ως συνέχεια 

από το 2007), ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαπίστωση αρκετών πεδίων και πολιτικών 

εργαλείων. Τα συμπεράσματα είναι πολύ χρήσιμα σε επίπεδο συγκριτικής ανάλυσης, διότι τα 

πολιτικά εργαλεία σε επίπεδο κρατών βασίζονται τόσο στη διεθνή όσο και την ευρωπαϊκή 

εμπειρία (όπως τα κανονιστικά, τα οικονομικά, συνέργιες, επικοινωνίας, υβριδικά), ενώ η 

διασύνδεση με την αειφόρο ανάπτυξη είναι διακριτή. Η πολιτική εξέλιξη της ΕΚΕ, την 

χαρακτηρίζει ως ένα ξεχωριστό πεδίο ευρωπαϊκής πολιτικής σε ένα πλαίσιο οριζόντιας 

διακυβέρνησης, όπου το κράτος αναπτύσσει ειδικά πολιτικά εργαλεία και συνέργιες με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αναπτύξει μια πολιτική 

κινητικότητα στο πεδίο της ΕΚΕ συντάσσοντας την εθνική στρατηγική της το 2014 αρχικά 

και το 2017. Παράλληλα έχει αναπτύξει με έμμεσο τρόπο διάφορες υποκατηγορίες της 

πολιτικής για την ΕΚΕ, με συγκεκριμένα εργαλεία πολιτικής ήδη από το 2007. Η 

κινητικότητα, επίσης, σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης μέσα από συνέργειες βοηθά 

σημαντικά στην εξέλιξη της ΕΚΕ μέσα από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις συνδέοντας τη 

ειδικά με πολιτικές για την επιχειρηματικότητα, τη καινοτομία 

ΠΗΓΗ: http://jas-dioikepist.panteion.gr/wp-content/uploads/2018/09/programma.pdf  

 

Ταλιούρης, Ε (2018) «Οι πολιτικές ανάπτυξης, η τοπική διακυβέρνηση και η υπεύθυνη 

επιχειρηματικότητα: η ευρωπαϊκή διάσταση και οι ευκαιρίες στην Κρήτη». Η Κρήτη στον 

21ο αιώνα. Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοπτικές. Σαματάς. Μ, Μυλωνάκης. Δ, Δαφέρμος. 

Μ και Καστελλάκης. Α. (επιμ).  30 Χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. Ρέθυμνο. 

Περίληψη 

Οι εξελίξεις σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο τον 21
ο
 αιώνα καταδεικνύουν ότι τα ζητήματα 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης αποτελούν σύνθετα πεδία. Η ανάπτυξη μοντέλων 

διακυβέρνησης που να χαρακτηρίζονται ευέλικτα και ανοικτά σε συνέργιες μεταξύ των 

ενδιαφερομένων μερών είναι πολλές φορές το ζητούμενο. Η επίλυση σύνθετων πολιτικών 

ζητημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν σημαντικές προκλήσεις προς επίλυση τόσο στα 

κράτη μέλη (κ-μ) όσο και τις τοπικές κοινωνίες. Η Αειφόρος Ανάπτυξη (ΑΑ) ήδη από το 

1987 και τον πρώτο ορισμό μέσα από την Brundtland report “Our common future” θέτει ένα 

θεμελιώδες ζήτημα για την έννοια της ανάπτυξης και τη χρήση των πόρων (π.χ. οικονομικών, 

περιβαλλοντικών), αυτό της δικαιοσύνης τόσο μεταξύ των κρατών όσο και των γενεών 

μελλοντικά. Στο πλαίσιο αυτό η διεθνής κοινότητα και η ΕΕ ανέπτυξαν διαχρονικά 

πρωτοβουλίες (π.χ. η πρόσφατη στρατηγική για την ΑΑ 2030), κάτι που επηρεάζει κ-μ όπως 

η Ελλάδα και περιοχές όπως η Κρήτη, κυρίως λόγω της τοποθεσίας, της νησιωτικότητας, του 

φυσικού περιβάλλοντος κ.α. Ο ρόλος του τοπικού κράτους είναι σημαντικός σε όλα τα 

παραπάνω, ενώ κρίνονται απαραίτητες οι συνέργιες με στρατηγικά ενδιαφερόμενα μέρη όπως 

η επιχειρηματική κοινότητα και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό η 

έννοια υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) 

χρησιμοποιούνται στο σχεδιασμό πολιτικής για την ΑΑ στην ΕΕ και τα κ-μ της. Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο ο σχεδιασμός πολιτικής για την ΕΚΕ αναπτύσσεται ήδη από το 2001, ενώ 

σε περιφερειακό επίπεδο και σε κ-μ αποτελεί πεδίο που ομαδοποιείται σε πολιτικά εργαλεία 

http://jas-dioikepist.panteion.gr/wp-content/uploads/2018/09/programma.pdf
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και πεδία πολιτικής (π.χ. μικρομεσαίες επιχειρήσεις), με βάση τις ειδικές αναφορές της 

Επιτροπής το 2007, το 2011, το 2014. Η ενεργή και υπεύθυνη συμμετοχή των επιχειρήσεων 

γενικά στα τοπικά ζητήματα και ειδικά στα ζητήματα ανάπτυξης κρίνεται νευραλγική, ειδικά 

σε περιφερειακές στρατηγικές όπως για παράδειγμα αυτή της έξυπνης εξειδίκευσης. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναπτυχθούν περαιτέρω οι συνέργιες σε πεδία όπως η 

κοινωνική ένταξη, η απασχόληση, το περιβάλλον και η ανταγωνιστικότητα. Η πολιτική 

ενδυνάμωση του τοπικού κράτους και ανάπτυξη συνεργιών με βάση τα παραπάνω δύναται να 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η περιβαλλοντική αειφορία, ο εμπλουτισμός 

του τουριστικού προϊόντος, η καινοτομία στο αγροτο-διατροφικό σύμπλεγμα κ.α Το ζήτημα, 

τέλος, της ανάπτυξης και ειδικότερα αυτής με αειφόρο προσανατολισμό αποτελεί πεδίο 

προβληματισμού για το μέλλον που θα πρέπει να βασίζεται τόσο στη προσέγγιση think global 

act local, όσο και σε δυναμικές συνέργιες μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. 

ΠΗΓΗ: http://30years.soc.uoc.gr/  

 

Χουρδάκης. Μ & Ταλιούρης, Ε (2018) «Ζητήματα αναπτυξιακής πολιτικής και εκπαίδευσης: 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης στην Κρήτη και η ευρωπαϊκή αναφορά». Η Κρήτη στον 21ο αιώνα. 

Προβλήματα, Προκλήσεις, Προοτικές. 30 Χρόνια Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ρέθυμνο. 

Περίληψη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), κατά τη δημιουργία της έθεσε ως κύριους στόχους την ειρήνη και 

την ευημερία των λαών της Ευρώπης. Κι αν σήμερα κρίνεται επιτυχημένη η πορεία της 

Ένωσης αναφορικά με τον πρώτο στόχο, αμφισβητείται έντονα η αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών της ως προς τον δεύτερο, αφού μία από τις σοβαρότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, είναι η αδυναμία διασφάλισης του επιπέδου ζωής που 

παρείχαν τα κ-μ στους πολίτες τους πριν ξεσπάσει η παγκόσμια οικονομική κρίση το 2008.  

Τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας απορρόφησαν, σε κάποιο βαθμό, τους κραδασμούς από 

τις συνέπειες της κρίσης, αλλά η ανεργία παραμένει σε υψηλά επίπεδα (μ.ο. ΕΕ28 στο 7,8% 

τον Απρίλιο του 2017, Eurostat 2017), με αποτέλεσμα ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού 

να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016) και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ειδικότερα στην Ελλάδα, τα προβλήματα είναι πολύ πιο έντονα και εμφανώς 

πιο επίμονα (η ανεργία φτάνει στο 23,2%, Eurostat 2017). Αυτό, ωστόσο, που προβληματίζει 

ιδιαίτερα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο στην Κρήτη είναι ότι πλήττει 

κυρίως τους νέους και επηρεάζει κοινωνικά ευάλωτες ομάδες όπως οι NEETS  (Not in 

Education, Employment, or Training). Ένα επίσης σημαντικό φαινόμενο που προκαλεί 

ανησυχίες είναι αυτό της «διαρροής εγκεφάλων» (γνωστή και ως “braindrain”) που αυξήθηκε 

σημαντικά κατά τη περίοδο 2008-2016. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται κατά κύριο λόγω σε 

νέους, μορφωμένους και καταρτισμένους που αφήνουν τη χώρα τους, με σκοπό την εύρεση 

εργασίας και την καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με τα παραπάνω είναι εξαιρετικά σημαντικά στο σχεδιασμό 

πολιτικής, δεδομένου ότι η μείωση «διαρροής εγκεφάλων» ή ο επαναπατρισμός όσων έχουν 

φύγει είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας. Παράλληλα, η διασύνδεση με τη Στρατηγική Έξυπνης 

Εξειδίκευσης στην Κρήτη είναι κρίσιμη διότι οι στόχοι και τα πεδία ανάπτυξης που 

αναδεικνύει για το μέλλον συνδέονται με την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων, 

δεδομένου ότι το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και την Περιφέρεια αποτελεί ένα 

συγκριτικό πλεονέκτημα. Όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, το ζήτημα της 

http://30years.soc.uoc.gr/
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απασχόλησης και της σύνδεσής της με την εκπαίδευση, ως πεδίο πολιτικής είναι γεμάτο 

προκλήσεις και αναμένεται να παίξει κομβικό ρόλο για έξοδο από την κρίση. 

Η παρούσα μελέτη, επιχειρεί να αναλύσει τα παραπάνω ζητήματα, αναδεικνύοντας τη 

σημασία που μπορεί να παίξει η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, ο περιορισμός της 

«διαρροής εγκεφάλων» και η σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης, για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων και την ανάπτυξη της περιφέρειας 

Κρήτης. 

ΠΗΓΗ: http://30years.soc.uoc.gr/    

 

Ταλιούρης, Ε (2017) «Αειφόρος Ανάπτυξη, Διακυβέρνηση και Επιχειρήσεις: Ζήτημα παιδείας ή 

πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα;». Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. 3
ο
 Συνέδριο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & 

Κοινωνικών Επιστημών.  

Περίληψη  

Το ζήτημα της Αειφόρου Ανάπτυξης (ΑΑ) απασχολεί τη διεθνή κοινότητα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε πολιτικό, κοινωνικό και επιχειρηματικό επίπεδο ήδη από τη 

δεκαετία του ’80. Ο ρόλος, ωστόσο, των επιχειρήσεων και των ευθυνών που ανακύπτουν ως 

προς την ΑΑ τοπικά, περιφερειακά και διεθνώς είναι πολλές φορές είτε ζήτημα 

αυτορρύθμισης, είτε πολιτικών που ρυθμίζονται σε επίπεδο κρατών στην ΕΕ και διεθνώς. Το 

ζήτημα αυτό υπό το πρίσμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και του corporate 

citizenship φαίνεται να συνδέεται με την ΑΑ ήδη από το 2001 στην ΕΕ με τον πρώτο ορισμό. 

Η ΕΚΕ ως πεδίο πολιτικής σχετίζεται με την ΑΑ και εξειδικεύεται σε διάφορα πεδία 

πολιτικής, όπως αυτό της εκπαίδευσης (τυπική και μη τυπική). Αυτό είναι σημαντικό, 

δεδομένου ότι ο υπεύθυνος ρόλος των επιχειρήσεων ως προς την ΑΑ δύναται υπό 

προϋποθέσεις να αποτελεί πεδίο πολιτικής με όραμα ένα καλύτερον μέλλον κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά.   

ΠΗΓΗ: http://iake.weebly.com/praktika2017.html  

  

 

Ταλιούρης,Ε & Χουρδάκης. Μ (2017) «Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και Ολοκλήρωση: Το ζήτημα 

της πολιτειακής παιδείας και της δημοκρατικής διακυβέρνησης». Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 

Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία. 3
ο
 Συνέδριο Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών & 

Κοινωνικών Επιστημών. 

Περίληψη 

 

Η ίδρυση της ενωμένης Ευρώπης στόχευε στην ειρήνη και την ευημερία των ευρωπαϊκών 

χωρών μετά τα δεινά των δύο Παγκοσμίων Πολέμων τον 20
ο
 αιώνα. Η διαδικασία της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης δεν αποτελεί μια διαδικασία απλή και ουδέτερη, εξαιτίας της 

ιστορίας και των διαφορετικοτήτων εσωτερικά. Το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης 

μπορεί να κριθεί επιτυχημένο εξαιτίας της μακροχρόνιας ειρήνης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

προβλήματα κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά δεν προβληματίζουν ακόμα και σήμερα. Το 

http://30years.soc.uoc.gr/
http://iake.weebly.com/praktika2017.html
http://iake.weebly.com/praktika2017.html
http://iake.weebly.com/praktika2017.html
http://iake.weebly.com/praktika2017.html
http://iake.weebly.com/praktika2017.html
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γεγονός, ωστόσο, ότι το 2017 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γιορτάζει τα 60 της χρόνια δεν 

μπορεί παρά να κριθεί σημαντικό.  

ΠΗΓΗ: http://iake.weebly.com/praktika2017.html  

 

Taliouris. E (2013).“The CSR Public Policy in European Union and Greece”. Environment 

and Social Responsibility. The 6th Biennial Hellenic Observatory Symposium. London School 

of Economics.  

Abstract 

Since the first definition for business social responsibility in 1953 by Howard Bowen, the 

Corporate Social Responsibility has improved significantly its position in public policy design 

towards sustainable development. Important CSR initiatives have been held globally and 

locally for and by business sector. The CSR policy debate is taking place in European Union 

in parallel with the sustainable development policy evolution since the Brundtland report 

(1987) but more explicitly after the Green Paper in 2001. The EU policy conceptualization for 

CSR is consisted by its institutional tradition in welfare state, environmental modernization, 

governance and the international competition for human and sustainable development. These 

issues affect the CSR public policy formulation in EU and member states (ex. Greece) in 

several CSR public policy fields such as the small-medium sized enterprises. 

ΠΗΓΗ:http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Ev

ents/2013_PhD_Symposium/Papers%20for%20website/Taliouris%20Vaggelis.pdf   

 

Taliouris. E (2011).“Is Corporate Social Responsibility a policy tool for Sustainable 

Development in South Europe”. The environment and sustainable development in South East 

Europe. The 5th Biennial Hellenic Observatory Symposium. London School of Economics.  

Abstract 

The current financial crisis shows us that sustainable development and the business 

contribution to it is significant. Under this institutional, financial and policy crisis sustainable 

development and the Corporate Social Responsibility (CSR) dimension especially on tourism 

sector seems to be a viable exit path for many countries such as Greece. The Greek crisis is 

not only financial; it is also institutional and political, thus a new direction in our thinking 

about social welfare and development is necessary as well as taking a stance in the debate 

with stakeholders. 

ΠΗΓΗ:http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Ev

ents/2011-5th%20PhD%20Symposium/Taliouris.pdf  

 

Ταλιούρης Ε (2017). «Ευρωπαϊκή Ένωση και Διακυβέρνηση: Η σημασία της πολιτειακή 

παιδείας στην Επαγγελματική Κατάρτιση και η συμβολή της στην αειφόρο ανάπτυξη». 

Εκπαιδευτικό Συνέδριο: Από την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση στην Επαγγελματική Ζωή: 

http://iake.weebly.com/praktika2017.html
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2013_PhD_Symposium/Papers%20for%20website/Taliouris%20Vaggelis.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2013_PhD_Symposium/Papers%20for%20website/Taliouris%20Vaggelis.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2011-5th%20PhD%20Symposium/Taliouris.pdf
http://www.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/hellenicObservatory/CMS%20pdf/Events/2011-5th%20PhD%20Symposium/Taliouris.pdf
https://synedrioiteiekpek.files.wordpress.com/2018/03/ceb2ceb9ceb2cebbceb9cebf-cf80ceb5cf81ceb9cebbceb7cf88ceb5cf89cebd-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf84cebfcf83.pdf
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διεθνείς τάσεις και προοπτικές. ΚΕΠΕΤ Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιστημονικό και Τεχνολογικό 

Πάρκο Κρήτης ITE, ΑΤΕΙ Κρήτης, ΠΕΚ Ηρακλείου. 

Περίληψη 

Οι  αρνητικές  επιπτώσεις  της  κρίσης  ανέδειξαν  ένα  προβληματισμό  σε  πολιτικό  και  

κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ως προς το ρόλο του κράτους, το μέλ λον της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ),  την αειφόρο ανάπτυξη (ΑΑ) και την σημασία της εκπαίδευσης. Ο ρόλος και 

το ύφος της ΕΕ διαχρονικά  δοκιμάζεται σε διάφορα πεδία πολιτικής καταδεικνύοντας ότι 

παραμένει μια ζωντανή διαδικασία  ενοποίησης και σύγκλισης, που παρά  τη 

διαφορετικότητα των προσεγγίσεων, έχει καταφέρει τα  τελευταία 60 χρόνια και μετά τη 

Συνθήκη της Ρώμης το 1957 να καταστήσει την ειρηνική συνύπαρξη  αυτονόητη μεταξύ των 

κ - μ της. Σε αυτό, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αναπτυξιακές πολιτικές και  στοχοθεσία που 

τέθηκαν στο επίκεντρο της ενοποιητικής διαδικασίας ήδη από τη γέννηση της, ενώ  με τα 

χρόνια αποτέλεσαν ένα βασικό κίνητρο ενεργούς πολιτικής συμμετοχής σε πεδία όπως η ΑΑ 

και  η εκπαίδευση. Το ζήτημα της κοινωνικοοικονομικής συνοχής ειδικά σε πεδία όπως αυ τό 

της  ποιότητας ζωής, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης αποτελεί ένα συστατικό στοιχείο 

της ΕΕ που  τη διαφοροποιεί διεθνώς (π.χ. Social Europe). Η συζήτηση για την αειφόρο 

ανάπτυξη και η πρόσφατη  εναρμόνιση της με τους στόχους για το 2020 και το 2030 φαίνεται 

να αποτελούν ακόμα ένα σύνθετο  πεδίο πολιτικής. Η ΕΕ, τέλος, εκτός από υπεύθυνα κ - μ, 

έχει ανάγκη και από υπεύθυνους πολίτες, οι  οποίοι θα είναι σε θέση να αξιοποιούν και να 

υλοποιούν τις αρχές της ΑΑ πολιτικά, επαγγελματικά  και  επιχειρηματικά  (εταιρι κή  

κοινωνική  ευθύνη).  Η  Δια  Βίου  Μάθηση  γενικά  και  ειδικά  η  επαγγελματική 

εκπαίδευση στα προγράμματα σπουδών αναδεικνύει τη σημασία της πολιτειακής  αγωγής 

μέσα από θεματικούς κύκλους για την πολιτική της ΕΕ κλαδικά σε επαγγέλματα, τη σχετική  

νομοθεσία και  πολιτική ανά εργασία και ειδικότητα. Η διασύνδεση της παραγωγικής 

διαδικασίας με  τις  αρχές  της  αειφορίας  σε  ένα  κοινό  ευρωπαϊκό  πλαίσιο,  καταδεικνύει  

την  επαγγελματική  εκπαίδευση και τις δράσεις Δια Βίου Μάθησης σημαντικό εργαλείο 

πολιτικής για την απασχόληση,  τη κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική αειφορία. 

ΠΗΓΗ: https://synedrioiteiekpek.files.wordpress.com/2018/03/ceb2ceb9ceb2cebbceb9cebf-

cf80ceb5cf81ceb9cebbceb7cf88ceb5cf89cebd-

cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf84cebfcf83.pdf  

 

 

Ταλιούρης. Ε (2014). «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Το θεσμικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και το πλαίσιο πολιτικής διακυβέρνησης». Δημόσια Διοίκηση  – Μεταρρυθμίσεις. 

Συμπόσιο διδακτορικών & νέων ερευνητών. Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερική 

Πολιτικής. Αθήνα. 

Περίληψη 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη από τη Πράσινη Βίβλο το 2001 χρησιμοποιεί την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) ως βασικό στοιχείο στη στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη και 

ειδικότερα για την ενίσχυση της βιώσιμης επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, τη 

προστασία του περιβάλλοντος και την εμπορική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ ως παγκόσμιου 

οικονομικού πόλου. Η επίσημη αναφορά στην ΕΚΕ γίνεται ήδη από το 1993 με το κάλεσμα 

https://synedrioiteiekpek.files.wordpress.com/2018/03/ceb2ceb9ceb2cebbceb9cebf-cf80ceb5cf81ceb9cebbceb7cf88ceb5cf89cebd-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf84cebfcf83.pdf
https://synedrioiteiekpek.files.wordpress.com/2018/03/ceb2ceb9ceb2cebbceb9cebf-cf80ceb5cf81ceb9cebbceb7cf88ceb5cf89cebd-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf84cebfcf83.pdf
https://synedrioiteiekpek.files.wordpress.com/2018/03/ceb2ceb9ceb2cebbceb9cebf-cf80ceb5cf81ceb9cebbceb7cf88ceb5cf89cebd-cf80cf81cebfceb3cf81ceb1cebccebcceb1cf84cebfcf83.pdf


28 
 

του Προέδρου της Επιτροπής Jacque Delor για ανάδειξη της κοινωνικής ευθύνης των 

επιχειρήσεων σε σχέση με τη κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική αειφορία, παράλληλα με 

τις οικονομικές τους δραστηριότητες.  Η σημασία, ωστόσο, για πολλούς μελετητές των 

δημοσίων πολιτικών ΕΚΕ στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, έγκειται στον ορισμό που 

χρησιμοποιεί η ΕΕ από το 2001 και τη πορεία μέχρι το νεότερο ορισμό το 2011 και τη 

ανανεωμένη Στρατηγική για την ΕΚΕ 2011-2014. 

ΠΗΓΗ: https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/01/Symposio-programme.pdf  

 

Taliouris. E (2012).“European Union, Corporate Social Responsibility and the Small-

Medium Enterprises contribution to sustainable development’’. GAVA Project: Governance 

for Sustainable Development. University of Crete. 

Abstract 

Since the Green Paper in 2001 the European Union (EU) has incorporated within its 

sustainable development policy framework the concept of Corporate Social Responsibility 

(CSR). The CSR concept was mainly developed in EU through the implicit way and from the 

beginning of the 21st century a gradual policy transition took place towards the CSR explicit 

view, which is based on it’s voluntarily nature and the triple bottom line approach (economic, 

social and environmental dimensions). Hence, this transition improved significantly the CSR 

position in the EU public policy agenda for sustainable development. The CSR as a concept 

contributes significantly to the European business sector’s engagement to sustainable 

development via public policies towards environmental modernization, innovation, labeling, 

responsible entrepreneurship and investments.  Furthermore, since 2006 the EU have set the 

goal of international pole of excellence on CSR by promoting sustainable development to 

European business sector and by 2007 have focused extensively on the Small and Medium 

sized Enterprises (SMEs). The SMEs are the backbone of EU development sectors (almost 

the 98%), they contribute significantly to the EU production line and they hold a significant 

position in supply chain. Hence, the SMEs potentials and obstacles towards sustainable 

development are significant and they are pictured further in the CSR Strategy 2011-2014. 

ΠΗΓΗ: http://www.study-sustainability.com/Abstracts.12638.0.html  

 

 

Taliouris. E (2011).“European Union, Corporate Social Responsibility & International 

Organizations”. European Consortium for Political Research, “Europe in the World”. 

University of Crete.  

Abstract 

The European Union (EU) the last 10 years is quite active in public policies related to 

sustainable development and corporate social responsibility. According to the reports (Green 

Paper, White Paper) and the revisions these years the main goal for EU is to be a pole of 

excellence on sustainable development through the corporate social responsibility (CSR) on 

products’’ innovation, environmental sustainability and human rights. Although this goal is 

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2014/01/Symposio-programme.pdf
http://www.study-sustainability.com/Abstracts.12638.0.html
http://www.study-sustainability.com/Abstracts.12638.0.html
http://www.study-sustainability.com/Abstracts.12638.0.html
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quite optimistic due to the global financial crisis and the appearance of the EU institutional 

inefficiencies; it is a significant policy issue which holds a position in the EU policy agenda 

in domestic policy but mainly in many international organizations and bilateral agreements 

with developing countries. The active involvement of EU about these issues in United 

Nations (UN), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), the 

International Labor Organization (ILO) and the World Trade Organization (WTO) underlines 

a paradox in the policy implementation level. This happens mainly because of the pluralism in 

operational policy level in CSR issues from the member states but also because of the 

definitional vagueness of this term.  The CSR in order to be an efficient polity tool in EU 

domestic and international policy towards sustainable development needs to be more concrete 

on domestic policy level through the improvement of a more integrated EU corporate 

governance framework. These policy steps are fundamental in order CSR to be an effective 

policy tool in combination with the involvement of European origin corporations to 

international operational frameworks further (CSR Global Conduct and Sustainable 

development declarations). This policy goal for EU to be a pole of excellence in sustainable 

development through CSR affects significantly the relations with the other countries and their 

operations in International Organizations. The EU policy role is quite significant in these 

international organizations especially on the CSR initiatives enforcement and development 

(social responsible investing (SRI), the Global Conduct of UN and OECD, the ILO standards, 

WTO “Aid for Trade”.  The CSR approach and the EU public policies on international level 

constitutes an interesting issue, which set up the potential for an integrated assessment in its 

foreign-international policy agenda especially with developing countries towards sustainable 

development (policy capability, human rights, immigration policy, environment). 

Furthermore, this policy task is quite challenging because it refers to EU institutions, the 

member states and the European multinational corporations and middle sized too operations 

in domestic level and abroad. The institutional framework for CSR is not only a business case 

but a states too, thus the EU has a significant policy role to play in combination with 

corporations, which have realized that their financial and development activities are not an 

isolated economic function, but an integrated assessment of financial performance and 

sustainable development. 

ΠΗΓΗ: http://www.kemea.gr/images/documents/Summer_School.pdf  

 

 

 

Εα. Διδακτορική Διατριβή 

Ταλιούρης. Ε (2014). «Διακυβέρνηση, Διοίκηση Οργανισμών-Επιχειρήσεων, Δημόσιες 

Πολιτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης. Πανεπιστήμιο 

Κρήτης. 

Περίληψη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί ένα ενδιαφέρον και αναπτυσσόμενο πεδίο 

μελέτης στην πολιτική επιστήμη διεθνώς και στην Ευρώπη. Η αλληλεπίδραση της ΕΚΕ με 

http://www.kemea.gr/images/documents/Summer_School.pdf
https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/f/7/f/metadata-dlib-1443525069-80847-30849.tkl
https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/f/7/f/metadata-dlib-1443525069-80847-30849.tkl
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την διακυβέρνηση και την εφαρμοσμένη διάσταση της σε πεδία πολιτικής στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ), διεθνείς οργανισμούς και την Ελλάδα αποτελεί το κεντρικό πεδίο μελέτης της 

διατριβής. Η ερευνητική μεθοδολογία της διατριβής βασίζεται στην ποιοτική έρευνα και τα 

εργαλεία της πολιτικής επιστήμης, όπως η συγκριτική πολιτική ανάλυση και διερεύνηση, η 

αρχειακή έρευνα, η βιβλιογραφική έρευνα και η θεωρητική αναζήτηση τόσο για την έννοια 

της ΕΚΕ όσο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις δημόσιας πολιτικής και διακυβέρνησης. Η 

διατριβή χρησιμοποιεί, επίσης, το εργαλείο της μελέτης περίπτωσης προκειμένου να 

διερευνήσει και να αναλύσει την αλληλεπίδραση της ΕΚΕ με τη διακυβέρνηση αλλά και τη 

διασύνδεση της έννοιας με την επιχειρηματικότητα και το σχεδιασμό δημόσιας πολιτικής 

εθνικά και περιφερειακά. Στο παραπάνω πλαίσιο, η διατριβή αναπτύσσει μία πολιτική 

συγκριτική ανάλυση στη σχέση που συνδέει τη πολιτική με την επιχειρηματική διεργασία στο 

πεδίο της ΕΚΕ και της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό λαμβάνει χώρα μέσα από την συγκριτική 

πολιτική ανάλυση υπό το πρίσμα της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Η αναφορά σε διεθνείς 

οργανισμούς και διεθνείς πολιτικές αειφόρου ανάπτυξης και ΕΚΕ αποτελούν πεδίο μελέτης 

και έρευνας στην διατριβή. Η αναφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τη Διεθνή 

Οργάνωση Εργασίας, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και την Παγκόσμια Τράπεζα 

αποτελούν πεδία ξεχωριστής αναφοράς όπως και οι πολιτικές για το Global Reporting 

Initiative, Global Compact κ.α. Όσον αφορά, την ΕΕ η αναφορά γίνεται ξεκινώντας από το 

1993 με το κάλεσμα του Προέδρου της Επιτροπής Jacques Delors για ανάδειξη της 

κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων σε σχέση με τη κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική 

αειφορία. Όσον αφορά τη πολιτική διάσταση της ΕΚΕ στην ΕΕ είναι χρήσιμη η συσχέτιση με 

την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα και τις επιπτώσεις της στη 

κοινωνική συνοχή, τη προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κρίσης και την 

εμπορική ανταγωνιστικότητα. Η σημασία, ωστόσο, για πολλούς μελετητές στο πεδίο της 

πολιτικής διάστασης της ΕΚΕ είναι η αλληλεπίδραση της έννοιας με τη διακυβέρνηση που 

φαίνεται να σκιαγραφεί ένα ενδιαφέρον πεδίο μελέτης για την ανάλυση των συμφερόντων 

και την επίδραση τους στο σχεδιασμό πολιτικής. Αυτό καταγράφεται στην διατριβή και 

φαίνεται να επιδρά στην πολιτική εξέλιξη της ΕΚΕ στην Ευρώπη και να αντανακλά θεσμικές 

επιδράσεις από το πλαίσιο διακυβέρνησης στο οποίο εντοπίζονται ως πεδία ανάλυσης οι 

δημόσιες πολιτικές της. Η διατριβή επικεντρώνεται, επίσης, αναλυτικά στην πολιτική εξέλιξη 

της ΕΚΕ και της ΑΑ σε επίπεδο ΕΕ και των θεσμών της με ιδιαίτερη έμφαση στη δεκαετία 

του ’90 και μέχρι το 2014. Η ανάπτυξη της προβληματικής αυτής από τη σκοπιά της 

πολιτικής επιστήμης εξετάζει συγκριτικά τις δημόσιες πολιτικές και τα πλαίσια 

διακυβέρνησης μέσα στα οποία εντοπίζονται και καταγράφονται οι πολιτικές ΕΚΕ τόσο σε 

επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών όσο και στα κράτη μέλη. Η διατριβή, τέλος, επικεντρώνεται 

στην Ελλάδα σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο και εξετάζει την πολιτική διάσταση της 

ΕΚΕ ως ένα αναπτυσσόμενο πεδίο πολιτικής μέχρι το 2014. Παράλληλα γίνεται μια 

καταγραφή των δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, των τάσεων σε επίπεδο 

ενδιαφερομένων μέρων μέσα από δημοσιευμένες έρευνες γνώμης και τις τάσεις των 

ενδιαφερομένων μερών και ομάδα στόχου όπως οι επιχειρήσεις. Σημαντικό, τέλος, πεδίο 

αποτελεί η πολιτική ανάλυση των εμπλεκόμενων θεσμών και της δημόσιας διοίκησης με 

αναφορά σε οργανισμούς-επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος και το στρατηγικό ρόλο του 

κράτους κεντρικά και περιφερειακά κατά την περίοδο της κρίσης (2008-2014), όπου 

παρατηρείται η μεγαλύτερη κινητικότητα στο σχεδιασμό πολιτικής και ταχύτερης σύγκλισης 

με διεθνείς και ευρωπαϊκές πολιτικές. 

ΠΗΓΗ: https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/f/7/f/metadata-dlib-1443525069-80847-30849.tkl  

https://elocus.lib.uoc.gr/dlib/f/7/f/metadata-dlib-1443525069-80847-30849.tkl
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Εβ. Master of Science Thesis 

Taliouris. E (2008). “Towards a Sustainable Development Co-management in Human & 

Natural Recourses of Crete. Improving the synergies among the agricultural, tourism and 

knowledge sector. Case study in Greece”. Graduate School of Governance. University of 

Maastricht. Netherlands.  

Περίληψη 

Στηνδιπλωματικήσυνδυάστηκανταδυοθεματικάπεδίαεξειδίκευσηςτωνσπουδώνστο MSc στην 

διακυβέρνηση (Maastricht Graduate School of Governance) και τις δημόσιες πολιτικές για 

την αειφόρο ανάπτυξη στο ερευνητικό κέντρο International Center for Integrated Assessment 

and Sustainable Development. Κύριος στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας ήταν η 

διερεύνηση των πεδίο συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών σε τομείς όπως ο 

πρωτογενής τομέας, ο τουρισμός και η επιστημονική κοινότητα. Στο πλαίσιο της 

βιβλιογραφικής έρευνας και της θεωρητικής αναζήτησης έλαβε χώρα η μελέτη περίπτωσης 

στην περιφέρεια Κρήτης για τη μελέτη των παραπάνω ζητημάτων. Μέσα από την ανάλυση 

της υφιστάμενης κατάστασης και τη διασύνδεση της με την σχετική βιβλιογραφία για τα 

ζητήματα διακυβέρνησης και τις δημόσιες πολιτικές σε παρόμοια πεδία πολιτικής γενικά και 

ειδικά σε άλλες μεσογειακές χώρες (π.χ. Ιταλία και Ισπανία), έλαβε χώρα συγκριτική 

πολιτική ανάλυση και σχολιασμός σε σχέση με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές στα πεδία της 

περιφερειακής ανάπτυξης και των clusters. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής, έγιναν 

συχνές επισκέψεις ως παρατηρητή στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μελέτη των πολιτικών αυτών αλλά και συζητήσεις με  

αρμόδιους φορείς προκειμένου το αντικείμενο της έρευνας να είναι καλό. Η βασική 

ερευνητική μεθοδολογία βασιζόταν στα εργαλεία της ποιοτικής έρευνας ενώ στα πλαίσια της 

μελέτης περίπτωσης έγινε εξέταση και χρήση της αρχειακής έρευνας, ενώ έγιναν 

συνεντεύξεις σε ενδιαφερόμενα μέρη τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πεδίο του σχεδιασμού πολιτικής. 

ΠΗΓΗ: https://pub.maastrichtuniversity.nl/f5b783af-9c66-4156-9eaa-36fed0d4adb3  
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