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Δςσαπιζηίερ 
 
Σην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην ζχλνιν ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Οηθνλνκηθή θαη Δπηρεηξεζηαθή 

Σηξαηεγηθή» γηα ηε δηδαζθαιία θαη ηηο γλψζεηο πνπ κνπ κεηέδσζαλ θαηά ην 

δηάζηεκα ησλ ζπνπδψλ κνπ ζην Παλεπηζηήκην Πεηξαηά, ελψ ηδηαίηεξα επηζπκψ λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ θ. Ισάλλε Πνιιάιε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηελ 

ζπλεξγαζία πνπ είρακε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. Κπξίσο φκσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνπο γνλείο κνπ, πνπ ρσξίο ηελ ακέξηζηε ππνζηήξημε θαη 

ζπκπαξάζηαζή ηνπο δελ ζα είρα θέξεη εηο πέξαο ηελ παξνχζα πξνζπάζεηα. 

 

 

Πεπίλητη 
 

Η ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν εληφο ηνπ νπνίνπ 

αλήθνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη νδεγεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ άκεζε θαη 

απμαλφκελε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νπνίσλ απνηειεί ε χπαξμε επζχλεο απέλαληη ζηε θνηλσλία, ζηνλ άλζξσπν θαη ην 

πεξηβάιινλ, ελψ βαζηθφο ζηφρνο ηνπο είλαη ε βειηίσζε θαη ε επεκεξία ηνπ ζπλφινπ 

κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηεινχλ θαη νη ίδηεο. 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ε νινέλα θαη απμαλφκελε εκπινθή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζε απάληεζε 

ησλ θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη. 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Δ.Κ.Δ) θαη θπξίσο κε ηνλ ηξφπν πνπ απηή δειψλεηαη - 

δεκνζηνπνηείηαη πξνο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). Σηφρνο ηεο 

εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ην βαζκφ πηνζέηεζήο ηεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο κέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ εηαηξηθψλ ηνπο 

δειψζεσλ θαη, θπξίσο, ησλ Κνηλσληθψλ Απνινγηζκψλ ηνπο (ή εθζέζεσλ αεηθνξίαο 

ή απιά εθζέζεσλ Δ.Κ.Δ), πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ είηε κέζα ζηηο εηήζηεο δειψζεηο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είηε θαη ρσξηζηά.  

Σηνλ ζεκεξηλφ δηεζλνπνηεκέλν θφζκν ηεο ζηηγκηαίαο επηθνηλσλίαο, ηα 

θηλεηά ηειέθσλα είλαη ζρεδφλ παληαρνχ παξφληα, απνηεινχλ ην ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη ζε πνιιέο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Ο θφζκνο ηεο ηειεπηθνηλσλίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο είλαη κηα βηνκεραλία κε κεγάιε νηθνλνκηθή δχλακε θαη ζηελ πνξεία 

ηνπ ρξφλνπ αλακέλεηαη λα εμειηρζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. Ο ηνκέαο ηεο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο είλαη έλαο ηνκέαο πνπ κπνξεί ηφζν ζε δηεζλή φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, ιφγσ ηεο δχλακεο πνπ απνθηά, λα επεξεάζεη ηελ αγνξά, ηε ζπλείδεζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ. 

Λφγσ ηεο δχλακεο ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο θξίλεηαη ζθφπηκν κέζα απφ ηελ 

παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ε παξνπζίαζε ηξηψλ κειεηψλ πεξίπησζεο εηαηξηψλ 

Vodafone- COSMOTE- WIND, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ πεξηγξάθεηαη αξρηθά, θαη 

εηδηθφηεξα σο πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Τέινο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ κε βάζε ηελ νξγάλσζε ηνπο θαη ηα πξνγξάκκαηά 

ηνπο. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά 

 
Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Πνιπεζληθέο Δηαηξίεο, Δηαηξίεο Κηλεηήο 

Δπηθνηλσλία, Πεξηβαιινληηθνί Γείθηεο, Πεξηβαιινληηθή Αλαθνξά, Απνινγηζκφο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

 

BCM 

 

BITC 

 

CEFIC 

 

CERES 

 

CDMA 

 

CMs 

 

CO2 

 

CSR 

 

DEFRA 

 

ECIs 

 

EERA 

 

EFQM 

 

EICC 

 

 

EMAS 

 

EMF 

 

EPE 

 

EPI 

 

ETNO 

 

GEMI 

 

GeSI 

 

GRI 
 

GSM 

Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθήο Σπλέρεηαο 
 

Business in the Community 

 

 European Chemical Industry Council  

 

Coalition for Environmentally Responsible Economies 

 

DivisionMultiple Access 

 

contract manufacturers 

 
Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
 

Corporate Social Responsibility 

 

Department for Environment, Food and Rural Affairs 

 

Environmental Condition Indicator 

 

Δuropean Environmental Reporting Awards 
European Foundation Quality Management 

 

Electronics Industry Code of 

Conduct 

 
Eco- Management and Audit Scheme 

 

Electromagnetic Field 

 

European Partners for the Environment 

 

Environmental Performance Indicator 

 

European Telecommunications Network Operators 

 

Global Environmental Management Initiative 
 

Global e-Sustainability Initiative 

 

Global Reporting Initiative 

 

Global System of Mobile Telecommunication  

OPI 

 

PRTRs 

 

PV 

 

RCG 

 

REACH 

 

 

RoHS 

 

SMS 

 

SOMO 

 

TBL 

 

TNCs 

 

UNIDO 

 

WBCSD 

 

WEEE 

 

WWF 

 

ΑΠΔ 
 
ΑΦΗ 
 
 
ΓΔΗ 
 
ΔΑΣ-ΔΒ 
 
ΔΔΣΣ 
 
ΔΚΔ 
 
ΔΚΠΠΤ 

Operational  Performance Indicators 
 

Pollutant Release and Transfer Registers 

 

Photovoltaic 

 

Responsible Corporate Governance 

 

Registration, Evaluation, and 

Authorisation of Chemicals 

 

Restriction of Hazardous Substances 

 
Short Message Service 

 

Centre for Research on Multinational 

Corporation 

Triple Βottom Line 
 

Trans National Corporations 

 

United Nations Industrial Development 

Organisation 

World Business Council for Sustainable 

Development 
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1.1 Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε-Οξηζκφο 

 
Γελ ππάξρεη έλαο θαζηεξσκέλνο 

δηεζλήο νξηζκφο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο (ζην εμήο Δ.Κ.Δ), παξά ην γεγνλφο 

φηη ε έλλνηα απηή ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο 

ζην δεκφζην δηάινγν δηεζλψο. Σν 1998, ην 

Γηεζλέο Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηε 

Βηψζηκε Αλάπηπμε (World Business 

Council for Sustainable Development, WBCSD)  ρξεζηκνπνίεζε ηνλ πην θάησ νξηζκφ 

Δ.Κ.Δ γηα λα δηεμάγεη ηελ πξψηε έξεπλα κε ζέκα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

ζην Βέιγην θαη ηελ Οιιαλδία: «Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε δηαξθήο 

δέζκεπζε κηαο επηρείξεζεο λα ζπκπεξηθέξεηαη εζηθά θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ ηαπηφρξνλα ζα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη 

ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα». 

Ζ δηεχξπλζε ηεο έξεπλαο θαη ηνπ δηαιφγνπ ζε άιιεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν 

επηβεβαίσζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο Δ.Κ.Δ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή, 

φπσο θαη ηνπ είδνπο ησλ δξάζεσλ πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαίεο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα 

απηή ζπλδέεηαη κε ηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα, αιιά θαη ην δηαθνξεηηθφ βαζκφ 

αλάπηπμεο ηεο θάζε ρψξαο, πνπ ζπλεπάγεηαη θαη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ησλ 

ηνπηθψλ πιεζπζκψλ αλά πεξηθέξεηα. Γηα παξάδεηγκα ζηηο ΖΠΑ, ε Δ.Κ.Δ ζπλίζηαηαη 

ζην «λα αλαιακβάλεηο πξνζσπηθή επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ζνπ θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ 

έρνπλ απηέο ζηελ θνηλσλία, θαζψο νη εηαηξίεο θαη νη ππάιιεινί ηνπο πξέπεη λα 
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ππνζηνχλ κηα πξνζσπηθή αλαδηακφξθσζε, λα επαλεμεηάζνπλ ην ξφιν ηνπο, ηηο 

επζχλεο ηνπο  θαη λα απμήζνπλ ην επίπεδν ππεπζπλφηεηάο ηνπο». 

αλ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ζε δηεζλέο επίπεδν, ν αξρηθφο νξηζκφο ηνπ WBCSD 

επαλαπξνζδηνξίζηεθε ζηε ζπλέρεηα σο εμήο: «Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ε 

δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

λα πξνζπαζνχλ καδί κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο». 

ε φ,ηη αθνξά ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ν νξηζκφο πνπ δφζεθε ζηελ Πξάζηλε 

Βίβιν είλαη φηη «ε Δ.Κ.Δ είλαη ε έλλνηα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξίεο 

ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε. 

Ωο ελδηαθεξφκελν κέξνο ή ζπκκέηνρνο ή θνηλσληθφο εηαίξνο (stakeholder) ζα 

κπνξνχζε λα νξηζηεί ην άηνκν ή ε θνηλσληθή νκάδα ή ν νξγαληζκφο πνπ επεξεάδεηαη 

απφ ή επεξεάδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ο φξνο απνδίδεηαη θαη σο «ν 

έρσλ λφκηκν ζπκθέξνλ» ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πεξηιακβάλνληαη νη πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο, νη θαηαλαισηέο, νη 

κέηνρνη θαη νη επελδπηέο, νη εξγαδφκελνη, ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, νη δεκφζηεο 

αξρέο, ε ηνπηθή θνηλσλία, νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (ΜΚΟ), ηα ζπλδηθάηα, νη 

πξνκεζεπηέο, νη ππεξγνιάβνη, νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ελψζεηο θαη αξρέο, θιπ. 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Δ.Κ.Δ, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

είλαη «ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα θαη πάλσ 

απφ φζα επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε φινπο φζνπο 

επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο». Παξφκνηα, ν χλδεζκνο Διιεληθψλ 
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Βηνκεραληψλ (ΔΒ) ζεσξεί σο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε «ηε ζπζηεκαηηθή, 

νξγαληθή θαη εζεινληηθή ελζσκάησζε απφ ηηο εηαηξίεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

ιεηηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ κε θνηλσληθή, πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή δηάζηαζε, 

κε νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν». 

Ο νξηζκφο ηεο Δ.Κ.Δ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ έλλνηα ηεο «ηξηπιήο 

πξνζέγγηζεο» (“triple bottom line approach”) θαη θαη’ επέθηαζε κε ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε (“sustainability”), φπνπ γηα λα είλαη κία εηαηξία βηψζηκε πξέπεη λα είλαη 

νηθνλνκηθά αζθαιήο, λα ειαρηζηνπνηεί ηηο αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη 

λα δξα ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. Γειαδή, δελ εζηηάδεηαη κφλν 

ζηελ νηθνλνκηθή αμία πνπ πξνζζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο, αιιά επίζεο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή αμία πνπ πξνζζέηνπλ αιιά θαη θαηαζηξέθνπλ. ηελ 

ζηελφηεξε εξκελεία ηνπ, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ πιαίζην κέηξεζεο θαη 

απνινγηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επίδνζεο έλαληη νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ. ηελ επξχηεξε εξκελεία ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο ζπλνιηθήο ζεηξάο αμηψλ, ζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ, ζηα νπνία πξέπεη 

λα ζηξαθνχλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ νπνηαδήπνηε βιάβε 

νθείιεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη πεξηβαιινληηθή αμία. 

Ωο «θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε», φπσο νξίδεηαη απφ ηνπο δηακνξθσηέο 

ηεο θνηλήο γλψκεο θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη εθείλε πνπ πέξα 

απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο δξάζε, πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο πνπ δελ έρνπλ σο άκεζν 

ζηφρν ην θέξδνο, αιιά ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ ζεκάησλ, 

επηζηξέθνληαο ζηελ θνηλσλία κέξνο ησλ θεξδψλ ηεο. Ο ζεβαζκφο ησλ λφκσλ ηεο 

Πνιηηείαο δελ αξθεί ψζηε κηα επηρείξεζε λα ραξαθηεξηζηεί θνηλσληθά ππεχζπλε, 

απνηειεί φκσο ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ Δηαηξηθήο 
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Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Δπίζεο ζπρλά αθνχγεηαη γηα κηα επηρείξεζε ν φξνο «εηαηξηθφο 

πνιίηεο» (“corporate citizenship”). Πξφθεηηαη γηα ηελ κε εζηθφ θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλν ηξφπν κεηαρείξηζε ησλ ζπκκέηνρσλ κηαο επηρείξεζεο. ηφρνο είλαη ε 

δεκηνπξγία φιν θαη πςειφηεξνπ επηπέδνπ δσήο, κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ζπκκέηνρσλ ηεο ηφζν κέζα φζν θαη έμσ απφ 

απηήλ. 

 

1.2 Ιζηνξηθή αλαδξνκή ζηελ έλλνηα «Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε» 

 
Μηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο ελέξγεηεο θαη πξσηνβνπιίεο απφ θξαηηθνχο θαη 

ηδησηηθνχο θνξείο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο 

ζηαζκνχο ζηελ πνξεία γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. 

πγθεθξηκέλα, ζε ζπλέδξην ζην Λνλδίλν ην 1995 επί πξνεδξίαο J.Delors κηα νκάδα 

Δπξσπαίσλ Δπηρεηξεκαηηψλ θαη Γηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ ππέγξαςε ηελ 

«Δπξσπατθή Γηαθήξπμε ησλ Δπηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ Κνηλσληθνχ Απνθιεηζκνχ» κε 

ζηφρν ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ γηα πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο ηνπο ππεπζπλφηεηαο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο Γηαθήξπμεο ήηαλ ε δεκηνπξγία, ην 1996, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Γηθηχνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή (European Business Network for 

Social Cohesion – EBNSC) κε έδξα ηηο Βξπμέιιεο (ηψξα CSR Europe). Απνζηνιή 

ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ θέξδνο, βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

αλζξψπηλε πξφνδν ελζσκαηψλνληαο ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ ππξήλα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο πξαθηηθήο. Έρεη 65 εηαηξίεο κέιε θαη 18 εζληθνχο 

αληηπξνζψπνπο, κέζσ ησλ νπνίσλ θηάλεη ηηο 1.500 επηρεηξήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε. 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Γηθηχνπ απηνχ είλαη θαη ε ππνζηήξημε 

δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ Δζληθψλ Γηθηχσλ.  
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Σν 1997, ζην Λνπμεκβνχξγν, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ 

αλάιεςε κηαο ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ, ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα ηδξχεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Γαλίαο ην 

Copenhagen Center 1998, κηα απηφλνκε νξγάλσζε κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηηο 

εζεινληηθέο ζπκπξάμεηο κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ. 

Να ζεκεησζεί φηη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1999, αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο απφ 

δεθαηξείο κεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο καδί κε ηξεηο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ «Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή». Σν ζρεηηθφ 

θαηαζηαηηθφ ηεο Αζηηθήο - Με θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο θαηαηέζεθε ζην Πξσηνδηθείν 

Αζελψλ ηελ 15ε Ηνπλίνπ 2000 φπνπ ηξνπνπνηήζεθε δχν θνξέο θαη παξάιιεια 

άιιαμε ε νλνκαζία ηνπ Γηθηχνπ ζε «Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε» (Γίθηπν) κε ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή κεηάθξαζε “Hellenic Network for 

Corporate Social Responsibility”. 

ε δηεζλέο επίπεδν, ην 1999 ζπδεηείηαη γηα πξψηε θνξά ζην Γηεζλέο 

Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ Νηαβφο ε πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Γ. ηνπ Ο.Ζ.Δ. Kofi Αnnan 

πεξί θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ παξνπζηάδεηαη ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2000 ζε 50 πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηιεγκέλεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

ζηε Νέα Τφξθε θαη ζπληάζζεηαη έηζη ην «Οηθνπκεληθφ χκθσλν» (“Global 

Compact”). Ο θψδηθαο απηφο ζηελ νπζία πεξηιακβάλεη ηηο δέθα αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ πεξί ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ 

θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ηε χλνδν Κνξπθήο ζηε Ληζζαβφλα (Μάξηηνο 2000), ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην θαιεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα αλαιάβνπλ ηνλ θνηλσληθφ ηνπο ξφιν θαη 
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ζέηεη σο ζηξαηεγηθφ ζηφρν λα γίλεη ε Δπξψπε σο ην 2010 «ε αληαγωληζηηθόηεξε θαη 

δπλακηθόηεξε νηθνλνκία ηεο γλώζεο αλά ηελ πθήιην, ηθαλή γηα βηώζηκε αλάπηπμε κε 

πεξηζζόηεξεο θαη θαιύηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη κε κεγαιύηεξε θνηλωληθή ζπλνρή». 

Σελ ίδηα ρξνληά (2000) ζπζηήλεηαη ππνπξγείν εηδηθά γηα ηελ Δ.Κ.Δ ζηε Βξεηαλία. 

Δπίζεο, ζπκθσλείηαη φηη ην CSR Europe ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο ζα 

πξνσζήζεη επξσπατθή επηρεηξεζηαθή εθζηξαηεία γηα ηελ Δ.Κ.Δ, κε ζηφρν λα 

θηλεηνπνηήζεη 500.000 επηρεηξεκαηίεο θαη ζπλεξγάηεο λα ελζσκαηψζνπλ ηελ Δ.Κ.Δ 

ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο πεξί ην 2005.   

ην πιαίζην ηεο 1εο Δπξσπατθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Δθζηξαηείαο γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ε νπνία απνηέιεζε θαη ηελ έλαξμε ηνπ 1
νπ

 Δπξσπατθνχ 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Μαξαζσλίνπ), πξαγκαηνπνηείηαη ην 1o Παλεπξσπατθφ πλέδξην γηα 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Αζήλα (29 θαη 30 Ννεκβξίνπ 2001), πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηφζν ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

φζν θαη ηε δηεπθξίλεζε θαη παξνρή απαληήζεσλ ζε εξσηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα γχξσ απφ ην ζέκα. 

     Δηδηθφηεξε ζπδήηεζε πεξί Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δηεμάγεηαη ζην 

επξχηεξν πιαίζην ηεο πλφδνπ ηνπ Γθέληεκπνξγθ, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001, «πεξί κηαο 

ζηξαηεγηθήο γηα βηψζηκε αλάπηπμε», δειαδή ζπκπφξεπζεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, ελψ ηνλ Ηνχιην (2001) ε 

Διιελίδα επίηξνπνο γηα ηηο Κνηλσληθέο Τπνζέζεηο, Άλλα Γηακαληνπνχινπ, 

παξνπζηάδεη ηελ Πξάζηλε Βίβιν «γηα ηελ πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε». Σνλ Ηνχιην ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ (2002) 

δεκνζηεχεηαη ε Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ Δ.Κ.Δ, φπνπ αλαθέξνληαη 
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ηα απνηειέζκαηα ηνπ δεκφζηνπ δηαιφγνπ, αηηία έλαξμεο ηνπ νπνίνπ απνηέιεζε ε 

«Πξάζηλε Βίβινο». Σνλ Οθηψβξην ηδξχεηαη ην Πνιπκεξέο Φφξνπκ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ Δ.Κ.Δ (“European Multi-stakeholder Forum”) γηα πεξαηηέξσ 

εμέηαζε, δηαβνχιεπζε θαη παξνπζίαζε πξνο ηελ Δ.Δ πξφηαζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ζχγθιηζεο ησλ εξγαιείσλ θαη πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ. 

Αμηφινγεο πξσηνβνπιίεο απνηεινχλ θαη ε παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ Ο.Ζ.Δ 

(Γηνράλεζκπνπξγθ, 2002) κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, φπνπ 

παξνπζηάδεηαη ε πξψηε Αλαθνξά Κνηλσληθήο Γξάζεο, θαζψο θαη ε πξσηνβνπιία γηα 

ηε δηεμαγσγή Δπηρεηξεκαηηθήο Οιπκπηάδαο ην 2004 κε ζέκα ηελ Δ.Κ.Δ. 

Σνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην (2004) έγηλε ζην Maastricht ηεο Οιιαλδίαο κε 

πξσηνβνπιία ηεο Οιιαλδηθήο Πξνεδξίαο κεγάιν ζπλέδξην γηα ηελ Δ.Κ.Δ. ζην νπνίν 

πήξαλ κέξνο πάλσ απφ 700 ζχλεδξνη. Σν νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ζπλεδξίνπ 

ήηαλ κέηξην φκσο ε κεγάιε ζπκκεηνρή, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ ζεκαηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ θ.ι.π. δείρλνπλ α) φηη νη Οιιαλδνί έρνπλ πξνρσξήζεη πνιχ ζην ζέκα ηεο 

Δ.Κ.Δ β) φηη ε Δ.Κ.Δ απιψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη γ) φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζπκθσλνχλ ζηελ έθδνζε ππεχζπλσλ απνινγηζκψλ θαη ζηνλ 

έιεγρν απφ εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ησλ δξάζεσλ Δ.Κ.Δ. 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε δεκνζίεπζεο ζηνηρείσλ θνηλσληθνχ απνινγηζκνχ έγηλε 

θαη γίλεηαη κηα δηεζλήο θαη πνιπκεξήο πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ 

εζεινχζηαο αλαθνξάο (Global Reporting Initiative, GRI) γηα ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Μάιηζηα, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000, ε GRI δεκνζίεπζε γηα πξψηε θνξά θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε (Sustainability 

Reporting Guidelines 2000). Έθηνηε, έρεη εθδνζεί λέν GRI-2002 θαη πξφθεηηαη λα 
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θπθινθνξήζνπλ θαη λέεο νδεγίεο ζηα κέζα ηνπ 2006. πσο παξαηεξείηαη, φιεο νη 

εμειίμεηο δηακνξθψλνπλ κηα λέα ζρέζε επηρείξεζεο θαη θνηλσλίαο. 

1.3  Λφγνη εκθάληζεο Δ.Κ.Δ 

  Ζ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δελ είλαη λέα ζε δηεζλέο επίπεδν. 

ε επξσπατθφ επίπεδν άξρηζε λα θαηαηάζζεηαη πςειά ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηνπ 

δεκφζηνπ δηαιφγνπ κφλν απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ελψ ε ζπδήηεζε ζηε 

ρψξα καο έρεη αξρίζεη ηα ηειεπηαία κφιηο ρξφληα. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

πηνζεηήζεη ηελ έλλνηα ηεο Δ.Κ.Δ σο αλαγθαίν ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο 

πνπ μεθεχγεη απφ ην πιαίζην ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη απνηειεί κνριφ γηα ηελ 

καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην πιαίζην ηνπ επξχηεξνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα βηψζηκε αλάπηπμε. 

Μηα ζεηξά απφ παξάγνληεο θαζηζηνχλ επίθαηξε θαη ζπλερψο απμαλφκελε ηε ζεκαζία 

ηεο Δ.Κ.Δ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο: 

 Ζ δηεξγαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ έρεη νδεγήζεη ζε έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ θαη αληηπαξάζεζε γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην είδνο αλάπηπμεο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ρσξίο θάπνηνπο ειάρηζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ δηαηππψλνληαη ζπρλά απφ ηα Γπηηθά κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο αξλεηηθά ζρφιηα γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηα Κηλεδηθά 

εξγνζηάζηα θαη επηρεηξήζεηο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπο, νη Κηλέδνη πξνκεζεπηέο  

ζπεχδνπλ λα απαληήζνπλ φηη απηφ νθείιεηαη ζην φηη δέρνληαη απμεκέλεο νηθνλνκηθέο 

θαη άιινπ είδνπο πηέζεηο απφ Γπηηθνχο αγνξαζηέο, κε ζπλέπεηα λα είλαη δχζθνιν λα 

ζπκκνξθσζνχλ κε ηα πξφηππα ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηνπο 

εηαηξηθνχο θψδηθεο δενληνινγίαο. 
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 ηελ παγθφζκηα αγνξά, ε επηξξνή θαη νη επηπηψζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αθνξνχλ πιένλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αλζξψπσλ θαη ρσξψλ, 

θαζψο θαη ηνκέσλ, κε απνηέιεζκα νη πξαγκαηηθέο αιιά θαη νη ελδερφκελεο ζπλέπεηεο 

απφ απηή λα απμάλνπλ ζεκαληηθά. 

 Ζ άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο νδεγεί ηνπο  

θαηαλαισηέο, θαη ελ γέλεη ηνπο πνιίηεο, λα ζηξέςνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο απφ ηελ 

πνζφηεηα ησλ αγαζψλ πνπ απνιακβάλνπλ ζηελ πνηφηεηά ηνπο, ηηο επηπηψζεηο πνπ 

απηά έρνπλ ζηελ πγεία ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο ηνπο, ηδηαίηεξα φηαλ απηά 

παξάγνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Πξφζθαηε κειέηε ζηελ Δπξψπε έδεημε φηη ην 

70% ησλ Δπξσπαίσλ θαηαλαισηψλ δειψλνπλ φηη ε δέζκεπζε κηαο επηρείξεζεο ζηελ 

Δ.Κ.Δ είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αγνξά ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Έλαο 

ζηνπο πέληε ιέλε φηη είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα πξντφληα 

πνπ είλαη θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γαιιία, 58% 

ζα πιήξσλαλ πεξηζζφηεξν γηα απηφ ην ιφγν, ζηελ Αγγιία ην 60% ζα πιήξσλε 7% 

παξαπάλσ, ζηελ Ακεξηθή ην 84% ζα πιήξσλε 5% πεξηζζφηεξν θαη ην 89% ζηνλ 

Καλαδά θάηη παξαπάλσ. 

 Ζ ίδηα απηή άλνδνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νινέλα θαη 

πην νξαηέο επηπηψζεηο απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζην πεξηβάιινλ (ηφζν ησλ 

αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ θξαηψλ) απμάλεη ηελ επαηζζεζία ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ αιιά θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ θηψρεηα ζηηο ρψξεο ηξίηνπ θφζκνπ επεξεάδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, θαζψο εληείλεηαη ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ. 

Σαπηφρξνλα, είλαη γλσζηφ φηη ε θηψρεηα ππνλνκεχεη ηελ εηξήλε θαη ηελ πνιηηηθή 

ζηαζεξφηεηα ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο. Οη παξάγνληεο απηνί, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηε  

δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο ησλ αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 
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θαηάζηαζε ησλ ρσξψλ ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, επαηζζεηνπνηνχλ ηελ θνηλή γλψκε ζηνλ 

ηξφπν πνπ αζθείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

 Ζ εηθφλα θαη ε θήκε ησλ επηρεηξήζεσλ απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία ζε έλα 

ζπλερψο εληεηλφκελν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξίεο 

απνθηνχλ ηδηαίηεξε ζεκαζία έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Οη εηαηξείεο πνπ 

επηθεληξψλνληαη ζηε θήκε, ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ππέξ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζα έρνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα καθξνπξφζεζκα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο, νη νπνίεο κε ην ρξφλν ζα 

αληηκεησπίζνπλ λένπο ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

 Γίλνληαη εκθαλή ηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ θξάηνπο ζηελ  επίιπζε ησλ 

νινέλα θαη πην πεξίπινθσλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ  

δεηεκάησλ θαη γίλεηαη νξαηφο ν ζπκπιεξσκαηηθφο ξφινο πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ νη 

επηρεηξήζεηο. Ζ απνδπλάκσζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο 

(ηδησηηθνπνηήζεηο, θνξνινγηθή κείσζε, κείσζε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο) θαη ε 

ελδπλάκσζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο δχλακεο ησλ ΜΚΟ, θαζψο θαη ε 

θξίζε εκπηζηνζχλεο απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο, ζπλζέηνπλ έλα πιέγκα θαηαζηάζεσλ 

κέζα ζην νπνίν νη ζχγρξνλεο εηαηξείεο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο θαη λα 

πηνζεηήζνπλ πξαθηηθέο πνπ απνβιέπνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ θνηλσληθή 

επεκεξία. 

 Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο γλψζεο γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη 

πξννπηηθή ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ, απνηειεί έλα θπξίαξρν δήηεκα. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ε ππνζηήξημε ηεο ζπλνιηθήο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ κέζσ ζηνρνζεηεκέλσλ δξάζεσλ ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα 
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γηα  απαζρφιεζε ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ αηνκηθή εμέιημε 

ζπλνιηθά, εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Δπίζεο, ε Δ.Κ.Δ κπνξεί λα επεξεάζεη πνιχ ηελ πξνζέιθπζε θαη 

δηαηήξεζε ζηειερψλ. Οη εξγαδφκελνη ζέινπλ θαιέο ακνηβέο θαη θαιέο πξννπηηθέο, 

φκσο φιν θαη πεξηζζφηεξν ζέινπλ επίζεο λα αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη λα δνπιεχνπλ γηα εξγνδφηεο, ησλ νπνίσλ νη θηινζνθίεο θαη 

ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο ηαηξηάδνπλ κε ηηο δηθέο ηνπο αξρέο. Μειέηε πνπ έγηλε απφ ηνλ 

φκηιν Cherenson ην 2001 έδεημε φηη 78% ησλ εξσηεζέλησλ ζα πξνηηκνχζαλ λα 

εξγάδνληαη γηα κηα επηρείξεζε ε νπνία έρεη εμαηξεηηθή θήκε θαη ηνπο πιεξψλεη κηζζφ 

πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπο, ελψ κφλν ην 17% είπε φηη ζα εξγαδφηαλ γηα κηα 

επηρείξεζε κε πςεινχο κηζζνχο αιιά πεληρξή θήκε. 

 Ζ πίεζε ησλ επελδπηψλ είλαη θαζνξηζηηθή, αθνχ έρνπλ αιιάμεη ηξφπν πνπ 

αμηνινγνχλ ηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη παίξλνπλ απνθάζεηο βαζηζκέλνη ζε 

θξηηήξηα πνπ πεξηιακβάλνπλ εζηθέο αλεζπρίεο. Ζ αλάγθε γηα δηαθάλεηα θαη 

πιεξνθφξεζε είλαη θαλεξή. Οη εηαηξείεο πξέπεη λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε  

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηηο επηδξάζεηο απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, λα δεζκεχνληαη ζε 

νπζηαζηηθφ δηάινγν κε φινπο ηνπο ζπκκέηνρνπο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλεζπρίεο ρσξίο λα πξνζπαζνχλ λα ηηο  

ζπγθαιχςνπλ κε ηηο ηππηθέο επηθνηλσληαθέο εθζέζεηο θαη πξαθηηθέο. 
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1.4 Υπεχζπλε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε  

1.4.1 Τη είλαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

Ζ νξζή θαη ππεχζπλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο 

θαη γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

Ζ θάζε εηαηξία νθείιεη λα βαζίδεηαη ζηε ζρεηηθή 

εγρψξηα λνκνζεζία, ζηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

θαλνληζκνχο, ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο, θαζψο θαη 

ηηο εζσηεξηθέο εηαηξηθέο ηεο αμίεο, γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο: 

  «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην ζύζηεκα ηωλ ξπζκίζεωλ ηνπ ζπλόινπ ηωλ 

ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο, ηωλ 

εξγαδνκέλωλ, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ κεηόρωλ ηεο επηρείξεζεο κε θύξην ζθνπό ηελ 

εμαζθάιηζε θαη απνδνηηθή δηαρείξηζε ηωλ πόξωλ ηεο εηαηξείαο θαη ηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απόδνζεο γηα ηνλ κέηνρν, κέζα από δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη πξαθηηθέο». 

 «Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζύζηεκα αξρώλ επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ 

νξγαλώλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη ε αλώλπκε εηαηξεία, ώζηε λα δηαθπιάζζνληαη 

θαη ηθαλνπνηνύληαη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα όιωλ όζωλ ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία ζηα 

πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνύ ζπκθέξνληνο (Alpha Bank)». 

 «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε νξίδεη ην ζύλνιν ηωλ θαλόλωλ πνπ δηέπεη ηηο ζρέζεηο 

κεηαμύ ηωλ κεηόρωλ, ηεο Γηνίθεζεο θαη όζωλ επεξεάδνληαη από ηε ιεηηνπξγία ηεο 

εηαηξείαο (όπωο εξγαδόκελνη, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, θνηλωληθό ζύλνιν). θνπόο ηεο 
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Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο πξνο όθεινο 

ηωλ κεηόρωλ ηεο, όζωλ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηεο θνηλωλίαο γεληθόηεξα». 

 

Εικόνα 1.1 Το νέο περιβάλλον ζηο οποίο καλείηαι να δραζηηριοποιηθεί μία 

επιτείρηζη 

 

1.4.2  Σεκαζία ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Σν πψο θπβεξλνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα επεξεάδεη φρη κφλν ηελ πνξεία 

ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη νιφθιεξσλ αγνξψλ θαη νηθνλνκηψλ ζηελ λέα 

επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη εηαηξείεο γηα ηελ άληιεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο 

απεπζχλνληαη πιένλ ζε δηεζλείο αγνξέο θαη ζε κία δηεζλή θνηλφηεηα επελδπηψλ, πνπ 

ππεξβαίλνπλ ηνπηθέο αγνξέο θαη παξαδνζηαθά θαλάιηα ρξεκαηνδφηεζεο. Απηνί νη 

επελδπηέο, θαη ηδίσο νη ζεζκηθνί, ζέινπλ λα βεβαησζνχλ φηη νη εηαηξίεο πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ιεηηνπξγνχλ κε έλα αμηφπηζην θαζεζηψο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηηο 

πηζαλφηεηεο γηα θαθνδηαρείξηζε, παξαπιεξνθφξεζε, λνζεία θαη απάηε. 
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Οη επελδπηέο αλαιχνπλ θαη ζπγθξίλνπλ ηελ απφδνζε εηαηξηψλ είηε απηέο 

έρνπλ έδξα ηνπο ηελ Διιάδα είηε άιιε ρψξα, κε ηηο δηθέο ηνπο πξνδηαγξαθέο 

δηαθάλεηαο θαη πηζηφηεηαο ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, πξηλ επελδχζνπλ.  

Μία πξφζθαηε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2002 ε McKinsey ζε 200 

ζεζκηθνχο επελδπηέο πνπ δηαρεηξίδνληαη 2 ηξηο δνι. παγθνζκίσο έδεημε φηη ηα ζέκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο απνηεινχλ αληηθείκελν κεγάιεο πξνζνρήο γηα ηνπο 

επελδπηέο, κε πξψηε πξνηεξαηφηεηα ηελ πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Δίλαη  ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην 80% ησλ επελδπηψλ δειψλνπλ πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ 

ηελ θαιή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, κε πεξηζψξην ηεο ηάμεο απφ 11% σο θαη 40% 

(McKinsey, 2002). Γηα ηελ εηαηξία, απηφ ζεκαίλεη ρακειφηεξν θφζηνο θεθαιαίνπ θαη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. Ζ πξνζπκία ησλ επελδπηψλ λα θαηαβάινπλ ην πξφζζεην 

ηίκεκα επηβεβαηψλεηαη ζηελ πξάμε. Οη απνδφζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ εθαξκφδνπλ 

πξαθηηθέο θαιήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ππεξβαίλνπλ θαηά 8% ηηο απνδφζεηο 

εηαηξηψλ πνπ εκθαλίδνπλ θαθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Roell A., Princeton 

University, Deutsche Bank Lecture, 2004)79. Δπίζεο, ηα θέξδε ησλ εηαηξηψλ κε θαιή 

δηαθπβέξλεζε ππεξβαίλνπλ θαηά 9,3% ηα θέξδε εηαηξηψλ πνπ ππνιείπνληαη ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ (Harvard Business School, Survey 2002). 

Οη επελδπηέο θαίλεηαη λα δίδνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, ζε ζέκαηα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κε απηά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ, φηαλ αμηνινγνχλ 

επελδπηηθέο απνθάζεηο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επελδπηψλ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πξόζζεηε ακνηβή (premium) γηα κεηνρέο εηαηξηψλ κε 

πςειά θξηηήξηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, (12-14% παξαπάλσ γηα εηαηξίεο Β. 

Ακεξηθήο θαη Γ. Δπξψπεο θαη 20-30% γηα εηαηξίεο ζηνλ ππφινηπν θφζκν). Σν 60% 

κάιηζηα εμέθξαζε ηελ άπνςε φηη απνθεχγεη εληειψο ηηο επελδχζεηο ζε εηαηξίεο κε 

ρακειά θξηηήξηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. 
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Πέξαλ ηεο δηεπθφιπλζεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ επελδπηέο, ε ελίζρπζε 

ζεζκψλ δηαθάλεηαο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε επηθέξεη θαη νθέιε ζηε επηρείξεζε 

κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ πφξσλ ηεο, φπσο ζηελ νξζνινγηθή ιήςε 

απνθάζεσλ γηα επελδχζεηο, αγνξέο θαη εμαγνξέο, ζπζηήκαηα ακνηβψλ, κείσζε ζηα 

θξνχζκαηα ινγηζηηθήο λνζείαο, θιπ. Ζ ελίζρπζε ζεζκψλ δηαθάλεηαο ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε εληζρχεη επίζεο ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία 

κεηνρνπνηήζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ. Δπίζεο ζπκβάιεη ζηελ θαιή πνξεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ ελδπλάκσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο 

νηθνλνκίαο. 

1.4.3  Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε & Κνηλσληθή Υπεπζπλφηεηα 
 

Ζ εηαηξηθή δηαρείξηζε θαη ε ππεπζπλφηεηα αθνξά ζε κεγάιν αξηζκφ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο φπσο ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ε αλεμαξηεζία 

θαη ε πνιχπιεπξε εθπξνζψπεζε ζηα ζπκβνχιηα, νη δνκέο δηαρείξηζεο ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, νη φξνη εθινγήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ε 

απφδνζε θαη νη απνδεκηψζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ηα 

θξηηήξηα δηαρείξηζεο, νη δεζκεχζεηο απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο  θαη ε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ησλ ζηειερψλ κε ηελ θνηλσληθή απφδνζε. 

πρλά, νη επηρεηξήζεηο ζπλαληνχλ ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο ζην λα πείζνπλ θαη λα 

ελεκεξψζνπλ γηα ηηο θαιέο ηνπο πξνζέζεηο. Ζ κεηά Enron επνρή είρε επηπηψζεηο ζηε 

ζπλνιηθή άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ θαη επελδπηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα, έλα ρξφλν κεηά ηηο ξπζκίζεηο ηεο λέαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη 

ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ λα δηαλχζνπλ αθφκε κεγάιν δξφκν πξνθεηκέλνπ λα 

θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θνηλήο γλψκεο. Παξάιιεια, νη επηρεηξήζεηο 

επηβαξχλνληαη ζεκαληηθά απφ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ζπρλά ηίζεηαη ην 

εξψηεκα αλ ην πξφζζεην θφζηνο πνπ επηβάιιεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηελ εηαηξηθή 
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δηαθπβέξλεζε κπνξεί, καθξνπξφζεζκα, λα έρεη πξνζηηζέκελε αμία γηα απηέο. Σν 

επηπιένλ θφζηνο πνπ πξναλαθέξακε, εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ δηαηήξεζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο. 

Δίλαη, σζηφζν, ζεκαληηθφ, ν θφζκνο λα ληψζεη φηη νη εηαηξίεο απηέο δηνηθνχληαη 

ζσζηά θαη φηη κπνξεί λα ηηο εκπηζηεχεηαη θαη, γηα ην ιφγν απηφ, θαη νη επηρεηξήζεηο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζα πξέπεη λα απαληνχλ ζεηηθά ζην αίηεκα γηα πεξηζζφηεξε θαη 

θαιχηεξε ελεκέξσζε. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη ππάξρεη 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία πξνηχπσλ ζε ζρέζε κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Ζ δηαθάλεηα ελζαξξχλεη ηνλ θφζκν λα επελδχεη. Απηφ, σζηφζν, εμαξηάηαη 

απφ ηνλ επελδπηή θαζψο ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη. Τπάξρνπλ γηα 

παξάδεηγκα νη βξαρππξφζεζκνη επελδπηέο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε βάζνο ρξφλνπ 3 

κελψλ. Τπάξρνπλ φκσο (θαη απηνί είλαη νη ζεκαληηθφηεξνη θαη ζηαζεξφηεξνη) απηνί 

πνπ επελδχνπλ καθξνπξφζεζκα θαη νη νπνίνη επεξεάδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ 

ηε δηαθάλεηα κηαο επηρείξεζεο πνπ εκπηζηεχνληαη. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηέηνηνπ ηχπνπ επελδπηέο, ε χπαξμε θαιήο δηαρείξηζεο πνπ ζα κπνξεί λα 

εμαζθαιίδεη εμηζνξξφπεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ κε ην καθξνπξφζεζκν θαη ησλ 

θεξδψλ έλαληη άιισλ ζεκάησλ φπσο ε αεηθφξνο αλάπηπμε. 

Μεξηθέο θνξέο, ε πιεξνθφξεζε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα φξηα. Γηα παξάδεηγκα, φζνη 

αζρνινχληαη επαγγεικαηηθά κε ηηο επελδχζεηο δελ είλαη απαξαίηεην λα ιακβάλνπλ 

ππεξβνιηθή πιεξνθφξεζε. 

Αληίζεηα, απηφ πνπ ίζσο είλαη απαξαίηεην, είλαη πεξηζζφηεξε εθπαίδεπζε 

θαηά πεξίπησζε, θαζψο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ πνζνηηθά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο θαη 

πνιιέο θνξέο απνπζηάδεη ε εμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ησλ εζηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Γηα ηνλ απιφ 

επελδπηή δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ελεκέξσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφηεξε θαζψο ε 
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πξφζβαζε ζε απηή δελ είλαη πάληα εχθνιε. Γελ είλαη ιίγνη νη νηθνλνκηθνί αλαιπηέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη γηα απηνχο πνπ δηαζέηνπλ βαζηθέο γλψζεηο γχξσ απφ ην ζέκα 

είλαη ζεκαληηθφ νη επηρεηξήζεηο θαη φζνη αζρνινχληαη κε επελδχζεηο λα αλαπηχμνπλ 

πξντφληα/εξγαιεία πνπ λα βνεζνχλ ή λα παξαθηλνχλ ηνπο επελδπηέο λα θάλνπλ 

επηινγέο κε βάζε ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε αλάινγα κε ηε δηάζεζή ηνπο γηα αλάιεςε 

θηλδχλνπ. 

Οη επηηπρεκέλεο νξγαλψζεηο θηίδνπλ πάλσ ζε ηζρπξέο ζρέζεηο, εηδηθά κε ηνπο 

πειάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο θνηλφηεηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ζπλεξγάηεο 

ηνπο. Οη ζρέζεηο εμαξηψληαη απφ ηελ εκπηζηνζχλε θαη ε εκπηζηνζχλε κε ηε ζεηξά ηεο 

θηίδεηαη ζε βάζνο ρξφλνπ. Οη εγέηεο δεκηνπξγνχλ νξγαλψζεηο επηηπρεκέλεο κέζα απφ 

ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ εηζαγσγή αξρψλ, αμηψλ θαη ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο. Ζ 

δηαηχπσζε ηεο εζηθήο κηαο εηαηξίαο απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εγεζίαο. Οη 

δηεπζπληέο πνπ επηδηψθνπλ πξσηίζησο ηελ εμαζθάιηζε θέξδνπο πξηλ λα  

ππνζηεξίμνπλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

είλαη εγέηεο. Ζ εγεζία δελ αθνξά (κφλν) ζηνπο ππνινγηζκνχο αιιά ζηελ 

εκπηζηνζχλε (Marketing Week, 2003). 

 
 

1.5  Γηαζηάζεηο - Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Καηά ην πέξαζκα ησλ δεθαεηηψλ ην πεδίν ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

θαιχπηεη έλα φιν θαη πην επξχ θάζκα ζεκάησλ, ην νπνίν αθνξά θπξίσο ζε δεηήκαηα 

εηαηξηθήο εζηθήο θαη δενληνινγίαο, εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ζρέζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ηε θνηλσλία, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

Πξάγκαηη, βαζηδφκελνη ζε έξεπλα ηνπ “CSR Europe” - ελφο νξγαληζκνχ ηνπ νπνίνπ 
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κέιε απνηεινχλ εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Δπξψπε - ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

αλαθέξεηαη ζηα θάησζη : 

 Δξγαζηαθφ πεξηβάιινλ (εξγαδφκελνη) 

 Αγνξά (πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο) 

 Πεξηβάιινλ 

 Κνηλσλία 

 Εεηήκαηα εζηθήο 

 Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

ηνρεχνληαο ζηελ Σξηπιή Βαζηθή Αξρή, δειαδή ζηελ θαιή επίδνζε ζε 

νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε 

αξρίζεη λα πεξηιακβάλνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο θαηαιήγνληαο ζην φηη Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζεκαίλεη: 

 εβαζκφο πξνο ηνλ επελδπηή 

 εβαζκφο πξνο ηνλ άλζξσπν 

 εβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ 

Ωζηφζν, ε απνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ησλ 

νξγαληζκψλ ίζσο λα απνηειεί ηε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΔ ζηνρεχνληαο πάληα φρη 

κφλν ζηελ εθηέιεζε αιιά, θπξίσο, ζηε βειηίσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Αθνξψληαο 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, ρψξεο θαη πεξηθέξεηεο θαη πεξηιακβάλνληαο 

δηαθνξεηηθά αληηθείκελα κειέηεο, ε ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή απνηειεί έλα 

απφ ηα πην δπλακηθά θαη ελδηαθέξνληα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηηο κέξεο καο νη 

άλζξσπνη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κπνξνχκε λα πνχκε φηη αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξα 

βαζηθά πεδία (www.csrquest.net): 

1. Δξγαζηαθφ ρψξν 

2. Πεδίν αγνξάο 
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3. Κνηλφηεηα 

4. Πεξηβάιινλ 

Έρνληαο σο γλψκνλα ηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

νξγαληζκνί φιν θαη πεξηζζφηεξν απαηηείηαη λα ηζνξξνπήζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο, 

θνηλωληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαζηάζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, απμάλνληαο 

παξάιιεια ηελ κεηνρηθή ηνπο αμία, ζεσξψληαο πάληα φηη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απνηειεί πηζαλφλ ην πξσηαξρηθφ κέζν επίηεπμεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη κεγέζπλζεο κέζσ θαιχηεξνπ ειέγρνπ ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη επαχμεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ. 

Ωζηφζν, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ην αλ κηα επηρείξεζε 

αθνινπζεί πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη κνξθέο θαη νη δηαζηάζεηο πνπ 

κπνξεί απηή λα έρεη εμαξηψληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο 

πεξηνξίδεηαη ζηε παξνρή εξγαζίαο θαη ζηελ απνπιεξσκή ησλ θφξσλ, ζέηνληαο σο 

πξνηεξαηφηεηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο. Μηα ελαιιαθηηθή άπνςε ζα 

κπνξνχζε λα είλαη απηή ησλ Wood θαη Cyert and March, νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηελ 

θνηλσληθή επζχλε, ρσξίο λα ππνινγίδνπλ νηθνλνκηθά θξηηήξηα ζηε δηνηθεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ εγεηηθψλ ζηειερψλ 

θαηαιήγνπλ ζην φηη εθφζνλ ε εηαηξεία δηαζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ πφξσλ 

πξέπεη λα ζπκκεηέρεη ζηε ιχζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. Παξφια απηά, είλαη ζηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα αθνινπζήζνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζπλππνινγίδνληαο ηα νθέιε πνπ ελδερνκέλσο ζα 

πξνθχςνπλ ζε νπνηνδήπνηε ηνκέα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 
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Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο αθνξά θπξίσο ζηε δηαθάλεηα θαη 

ζηελ ηζφηεηα ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Ωζηφζν, ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ θάπνηα πεξαηηέξσ 

ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνζδίδνπλ πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλίζεηο. 

Καηαξρήλ, ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνυπνζέηεη 

φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα είλαη πέξαλ ησλ λνκηθψλ ηεο 

ππνρξεψζεσλ θαη λα έρεη ραξαθηήξα εζεινχζηαο ζπκπεξηθνξάο. Ζ Δ.Κ.Δ, επνκέλσο, 

εθθξάδεηαη κε πξνγξάκκαηα, πξσηνβνπιίεο θαη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο αιιά δελ 

επηβάιιεηαη κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. ηεξίδεηαη αληίζεηα ζηελ πεπνίζεζε φηη ε 

επηρείξεζε νθείιεη λα απνηειεί ελεξγφ θαη ζπλεηδεηφ κέινο ηεο θνηλσλίαο, ελψ ε 

ζπλεπήο θαη ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, ε ΔΚΔ 

ζα πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε βηψζηκε αλάπηπμε κε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο 

θαη πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο πνπ απηή πεξηθιείεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ 

ησλ εξγαζηαθψλ θαη γεληθφηεξα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαζψο θαη ζρέζεσλ κε 

πξνκεζεπηέο, πειάηεο θαη κεηφρνπο.  

Σέινο, κπνξεί λα πξνζηεζεί φηη ε ΔΚΔ δελ απνηειεί απιψο έλα επηπξφζζεην 

ζηνηρείν ζηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο, αληηζέησο αθνξά ηε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο λα απνηειεί έλα επηπιένλ ζηνηρείν θφζηνπο, ην νπνίν ζα 

πξέπεη λα αλαιακβάλεηαη γηα ηε πξνψζεζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο 

(Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιάδνο, 2003). 

 

1.6  Τνκείο εθαξκνγήο  πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο 
 

Αλάινγα κε ηα σθεινχκελα κέξε κηαο εηαηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα, νη ηνκείο εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κπνξνχλ λα 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

29 

 

δηαθξηζνχλ ζε φζνπο αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαη ζε 

φζνπο αλαθέξνληαη ζην εμσηεξηθφ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηνκείο κε 

ζχληνκεο επεμεγήζεηο. 

Δικόνα 1.2 Βαζηθνί ππιψλεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΚΔ 

 

1.6.1  Δζσηεξηθή Γηάζηαζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο ζε κηα επηρείξεζε, αλαθέξνληαη ζην 

φξακα θαη ηηο αμίεο ηεο, θαη ζπλδένληαη θπξίσο κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, 

ζηε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο θαη ζην θνηλσληθφ δηάινγν. ζνλ αθνξά ηηο 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο πξαθηηθέο απηέο θπξίσο ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 

ζπλδπάδνπλ ηε θνηλσληθή αλάπηπμε κε ηε βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

 Απνζηνιή, Αμίεο, Όξακα 
 

Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο ζην ζρεδηαζκφ ησλ νξακάησλ θαη ησλ 

αμηψλ ηνπο ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε φινπο εθείλνπο ηνπο εκπιεθφκελνπο πνπ 
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άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ελψ ελζσκαηψλνπλ ηηο 

αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο θαζεκεξηλέο δηαρεηξηζηηθέο ηνπο 

πξαθηηθέο. ζνλ  αθνξά ζηελ απνζηνιή κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη κηα έλλνηα ε 

νπνία απνδίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ην ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζεο θαη πσο απηφο 

γίλεηαη αληηιεπηφο ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

Γηαρείξηζε  ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
 

Ζ πξνζέιθπζε θαζψο θαη ε ζπγθξάηεζε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξσπίλνπ 

δπλακηθνχ απνηειεί ίζσο κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ 

επηρεηξήζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην ηα ζρεηηθά κέηξα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε δηα 

βίνπ κάζεζε, ηελ παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ 

παξνρή ζσζηήο ελεκέξσζεο ζε φια ηα κέιε κηαο επηρείξεζεο, ζηελ θαιχηεξε 

ηζνξξνπία κεηαμχ εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη πξνζσπηθήο δσήο, ηε κεγαιχηεξε 

πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηελ ίζε ακνηβή θαη ηηο πξννπηηθέο 

ζηαδηνδξνκίαο γηα ηηο γπλαίθεο, θαζψο θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο. 

Οη ππεχζπλεο πξαθηηθέο πξφζιεςεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ησλ κε 

δηαθξίζεσλ, δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζιεςε αηφκσλ απφ εζληθέο κεηνλφηεηεο, 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή θαη αθφκα καθξνρξφληα αλέξγσλ, νδεγψληαο έηζη ζηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ. 

Υγεία θαη Αζθάιεηα ζηελ Δξγαζία 
 

Οη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα ζε έλα 

επκεηάβιεην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ εμεηάδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

απηέο ηηο δπν παξακέηξνπο σο θξηηήξηα θαηά ηελ πξνκήζεηα πξντφλησλ θαη 
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ππεξεζηψλ απφ άιιεο εηαηξείεο θαη σο ζηνηρείν πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ ηνπο. Σα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο λνκνζεζίαο θαη ειέγρνπ απφ ηηο δεκφζηεο 

αξρέο, εθφζνλ θαη εθείλεο απνζθνπνχλ ζην λα πξνσζήζνπλ κηα παηδεία πξφιεςεο 

δειαδή πςειφηεξα επίπεδα αζθάιεηαο θαη πγείαο ζηελ εξγαζία. 

 Σα θξηηήξηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ζηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

πεξηιακβάλνληαη ζε δηάθνξνπο βαζκνχο ζηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο θαη 

επηζήκαλζεο γηα ηα πξντφληα θαη ηνλ εμνπιηζκφ. 

Πξνζαξκνγή ζηελ Αιιαγή 
 

Σν λα πξνζαξκφδεηαη κηα επηρείξεζε ζηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ηξφπν θνηλσληθά ππεχζπλν ζεκαίλεη φηη ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

εμηζνξξνπνχληαη ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλεζπρίεο φισλ εθείλσλ νη νπνίνη ζίγνληαη 

απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία είλαη ηφζν ζεκαληηθή φζν θαη ε επηηπρία ηεο ίδηαο ηεο αιιαγήο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί σζηφζν φηη ε νπνηαδήπνηε αιιαγή ζα πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαιά, κε 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θηλδχλσλ, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο, άκεζνπ θαη έκκεζνπ θαζψο θαη κε ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ πνπ ελδερνκέλσο ζα κεηψζνπλ ηελ αλάγθε γηα ελδερφκελεο απνιχζεηο ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  

Κνηλσληθφο Γηάινγνο 

Με ηελ έλλνηα "Κνηλσληθφο Γηάινγνο" δειψλεηαη ν βαζκφο αλαγλψξηζεο θαη 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο ησλ εξγαζηαθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπιινγηθφ επίπεδν. H ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο αιιά θαη νη 

νηθεηνζειείο δξάζεηο ελεξγνπνηνχλ ζε θάζε επίπεδν ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν, ν νπνίνο 
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κπνξεί λα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο εξγαζηαθψλ ζπκβνπιίσλ, 

δηαβνπιεχζεσλ κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θ.ι.π.  

Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Αληίθηππνπ θαη ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ 

Οη θνηλσληθά επαίζζεηεο επηρεηξήζεηο κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ κεηψλνληαο 

έηζη ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν. Σαπηφρξνλα, κεηψλνπλ ηνπο ινγαξηαζκνχο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα 

πξψηεο χιεο θαη γηα απνξξχπαλζε. Οη κεηψζεηο ησλ ελ ιφγσ δαπαλψλ ζπληεινχλ 

ζηελ απμεκέλε απνδνηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Μηα άιιε 

πξνζέγγηζε πνπ δηεπθνιχλεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ην θνηλνηηθφ 

ζρέδην δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο (EMAS) ISO 19000. 

Δλζαξξχλεη φιεο ηηο εηαηξίεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ πνπ πξνσζνχλ ζπλερψο βειηηψζεηο σο πξνο ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο. Σέινο, πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ δξάζεηο, κέζα 

θαη έμσ απφ ηελ νξγάλσζή ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ (πξάζηλεο δξάζεηο). 

ρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνλ φξν ηεο «βηψζηκεο 

αλάπηπμεο», ν νπνίνο εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1987 ζην Brundland Report 

θαη θαιχπηεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί επηδηψθνπλ 

ζήκεξα νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηελ ηαπηφρξνλε πξνζηαζία ησλ πφξσλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ αχξην. Απηφ είλαη έλα ζέκα απμαλφκελεο ζεκαζίαο θαη 

πξνβιεκαηηζκνχ γηα ηνπο ππεχζπλνπο νξγαληζκνχο.  

ήκεξα νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ επίδξαζή ηνπο ζην πεξηβάιινλ 

ζε φινπο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο ζρεδηαζκνχο, δηαρεηξηζηηθνχο ειέγρνπο θαη 

κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ «βησζηκφηεηα», σο επηπιένλ φξνο αλαθέξεηαη 
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ζηηο δξάζεηο κηαο εηαηξίαο γηα κείσζε ηεο αξλεηηθήο επίδξαζήο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, 

ε χπαξμε δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 

1.6.2 Δμσηεξηθή  Γηάζηαζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε μεπεξλά ηα φξηα ηεο εηαηξίαο θαζψο 

αλαθέξεηαη ζηε ηνπηθή θνηλφηεηα πεξηιακβάλνληαο έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, νη νπνίνη είλαη φρη κφλν νη εξγαδφκελνη θαη νη κέηνρνη αιιά θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, νη πειάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη δεκφζηεο αξρέο θαη νη 

εθπξφζσπνη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. 

 

Δπηρεηξεκαηηθνί Δηαίξνη, Πξνκεζεπηέο θαη Καηαλαισηέο  

 
Μέζα απφ ηελ ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο, νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο 

δαπάλεο θαη λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα. Ζ επηινγή επηπιένλ ησλ πξνκεζεπηψλ 

κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ ακνηβαηφηεηαο θαη φρη κφλν λα γίλεηαη 

κέζα απφ δηαγσληζκνχο. Ωζηφζν, φηαλ πηνζεηνχλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλεο πξαθηηθέο φιεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο 

θαλφλεο ηεο θνηλνηηθήο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ. Σαπηφρξνλα, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ νηθνδνκνχλ ζρέζεηο δηαξθείαο κε ηνπο πειάηεο εζηηάδνπλ φιε 

ηνπο ηελ νξγάλσζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ απηψλ θαη ζηελ 

πξνζθνξά πξντφλησλ πνπ ραξαθηεξίδεη ε αλψηεξε πνηφηεηα, αζθάιεηα θαη  

αμηνπηζηία κε ζπλέπεηα λα είλαη πην πξνζνδνθφξεο. 

 

Τνπηθέο Κνηλφηεηεο 
 

Ζ ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο θνηλφηεηεο αλαθέξεηαη ζε δξάζεηο θαη 
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πξσηνβνπιίεο πνπ αλαπηχζζεη ε επηρείξεζε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, ζε ζπλεξγαζία 

κε άιινπο νξγαληζκνχο γηα έλα ζθνπφ. Ζ επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε ηελ θνηλφηεηα 

θαη επελδχεη πφξνπο ζηελ ππνζηήξημε ζεκάησλ πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. Δπηπιένλ, νη 

εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζηα θνηλνηηθά πξνβιήκαηα κε ηελ παξνρή επηπιένλ ζέζεσλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ηελ ππνζηήξημε θηιαλζξσπηθψλ εθδειψζεσλ, ηελ 

πξφζιεςε θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ, ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ παηδηθήο 

θχιαμεο θαη κέξηκλαο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, θαζψο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηνπηθψλ αζιεηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξίεο εμαξηψληαη απφ ηελ πγεία, ηε ζηαζεξφηεηα 

θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλνηήησλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. 

 

Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 
 

Ζ έλλνηα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ αλαθέξεηαη ηφζν «κέζα» ζην ρψξν 

εξγαζίαο φζν θαη «έμσ» απφ απηφλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε αλαθέξεηαη ζην ζεβαζκφ 

ησλ δηεζλψο ζπκθσλεζέλησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο φπσο ε απαγφξεπζε θάζε κνξθήο 

δηάθξηζεο θαη ε αλάιεςε ζεηηθήο δξάζεο γηα ην ζθνπφ απηφ, θαζψο θαη ε ειεπζεξία 

ηνπ ζπλδηθαιίδεζζαη. Ζ δεχηεξε αλαθέξεηαη ζηνλ επξχηεξν αληίθηππν ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ θνηλσλία θαη αζρνιείηαη κε δηάθνξα θνηλσληθά θαηλφκελα φπσο 

είλαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, ε θηψρεηα, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ 

ειεπζεξία θαη γεληθφηεξα ζην δηθαίσκα ηεο δσήο θαη φρη απιψο ηεο επηβίσζεο. Ζ 

«παηδηθή εξγαζία / θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία» αθνξά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παηδηθήο ή θαη ηεο θαηαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. 

 

Ηζηθή 
 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο είλαη απαξαίηεηε αιιά δελ είλαη πιένλ 

αξθεηή. Οη δξάζεηο πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο είλαη ζήκεξα ν δξφκνο 
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γηα απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ "εζηθή" πεξηιακβάλεη εηαηξηθέο 

αξρέο θαη δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, ηελ θαηαβνιή θφξσλ, 

ηελ έληηκε εκπνξία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, κε ηελ ηαπηφρξνλε απνθπγή θάζε 

κνξθήο δσξνδνθίαο, μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ζπλεξγαζίαο κε θαηαπηεζηηθά 

θαζεζηψηα. 

 
 
 

1.7  Πιενλεθηήκαηα – Οθέιε  απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Δ.Κ.Δ 
 

 Δηζαγσγή 
 
ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Καηφπηλ, δηαθξίλνληαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα θέξδε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ζε θνηλσληθά ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζε 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο, ζθηαγξαθείηαη ην πψο ζπλδέεηαη ε 

ΔΚΔ κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνβάιιεηαη έλα πιαίζην 

εξγαζίαο πνπ ζπλδέεη ηελ ΔΚΔ κε ηα εηαηξηθά απνηειέζκαηα. 

Τα θπξηφηεξα νθέιε απφ ηελ πνιηηηθή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ζήκεξα αλαγλσξίδνπλ φηη ππάξρνπλ πξαγκαηηθά 

επηρεηξεκαηηθά νθέιε πνπ πεγάδνπλ απφ κηα θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. Σα 

νθέιε απηά πεξηιακβάλνπλ: 

Βειηησκέλε Φήκε 
 

Ζ βειηίσζε ηεο θήκεο θαη ηεο αληίιεςεο ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο βειηησκέλεο αμίαο ηνπ πξντφληνο 
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απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή, ηε θξνληίδα γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ππαιιήινπο θαη ηελ επαηζζεζία γηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ν 

ζεβαζκφο γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, ην ελδηαθέξνλ γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ε 

πξνζπκία επέλδπζεο ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ πξνσζνχλ ηε θήκε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Θεηηθή πξνζνρή απφ ΜΜΔ 
 

Πνιιέο επηρείξεζεο πνπ εμαζθνχλ πξαθηηθέο ΔΚΔ αληηκεησπίδνπλ ηαθηηθή 

θάιπςε απφ ηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζπρλά απμάλνπλ ηελ δεκνηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ζε εζληθέο εθδειψζεηο. 

 Βειηησκέλεο Γεκφζηεο Σρέζεηο 
 

Ζ επηηπρία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζπρλά απνξξέεη απφ ηα 

θνηλνηηθά επελδπηηθά πξνγξάκκαηα φπσο ε ελίζρπζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη κφξθσζε 

θαη ε απαζρφιεζε ηνπ ηνπηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

κεηαηξνπή ηεο επηρείξεζεο ζε κηα θνηλνηηθή επηρείξεζε. 

Ιζρπξνπνηεκέλεο Σρέζεηο 

Δπίζεο, νη βειηησκέλεο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή εμνπζία θαη άιια πεξηθεξεηαθά 

φξγαλα θαζίζηαληαη αλαπφθεπθηεο θαζψο ε ακνηβαία ππνζηήξημε απμάλεη ηελ αμία 

ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΔΚΔ. 

 Βειηησκέλνο Έιεγρνο Κηλδχλνπ 

Γηαθάλεηα θαη επξχηεξε ελεκεξφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ θηλδχλσλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

πηζαλφηεηεο λα βξεζεί ε επηρείξεζε ζε δπζκελή ζέζε. 

Απμεκέλε Απνδνηηθφηεηα 
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Ζ επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία γηα ηνλ έιεγρν πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, 

ζπρλά παξάγεη νθέιε ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο. Οηθνινγηθή απνδνηηθφηεηα 

ζεκαίλεη λα δεκηνπξγείο πεξηζζφηεξα θαη νδεγεί ζε εμνηθνλφκεζε εθαηνκκπξίσλ 

ιφγσ κείσζεο ησλ επηπέδσλ παξαγσγηθνχ θφζηνπο. Ζ ζπλερήο βειηίσζε ζηα 

εξγαζηαθά πξφηππα ηεο αιπζίδαο ησλ ζπλεξγαηψλ ηελ θαζηζηά πην απνηειεζκαηηθή. 

Απμεκέλεο Πσιήζεηο 

Δπηηπγράλεηαη ε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ κε νξγαληζκνχο ή θαηαλαισηέο πνπ 

επηιέγνπλ ηνπο ζπλεξγάηεο βάζεη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο φζν ηνπ  

θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο. 

Φακειφηεξα Κφζηε Υγείαο 

Ζ αζζέλεηα απνηειεί έλα ζηνηρείν θφζηνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ελψ είλαη 

πιένλ απνδεθηφ φηη έλα πγηέζηεξν εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ζπρλά πην παξαγσγηθφ 

θαη πην απνηειεζκαηηθφ. 

Αληαγσληζηηθή Αμία 

εκαληηθά πιενλεθηήκαηα πξνθχπηνπλ γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηε βειηησκέλε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ελζάξξπλζεο, παξαθίλεζεο θαη 

ζπκκεηνρήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ δηαηήξεζεο 

εξγαδνκέλσλ, θαη ησλ θαιψλ ζρέζεσλ κε ζπλεξγάηεο θαη θαηαλαισηέο. Ζ αλάκεημε 

θαη ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ κάζεζεο δεκηνπξγνχλ πξνζαξκφζηκεο ηθαλφηεηεο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη σο θξίζηκεο ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Βειηησκέλεο Δπελδπηηθέο Δπθαηξίεο 

Ζ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη δπλαηφλ λα 
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επηδξά ζεκαληηθά ζηε ζεψξεζε ησλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. Έλαο αξηζκφο 

θεθαιαίσλ έρεη ζρεκαηηζηεί εηδηθά γηα επελδχζεηο ζε επηρεηξήζεηο 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε πξαθηηθέο ΔΚΔ. 

Δηαηξηθά Πιενλεθηήκαηα 

ηαλ νη εηαηξείεο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηελ επίδξαζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ 

νη επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ηνπο ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο θαη ζην πεξηβάιινλ θαη 

δελ παξαθηλνχληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ νηθνλνκηθή επίδνζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ, 

είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ επηπιένλ πιενλεθηήκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε: 

I. Γηαρείξηζε θήκεο 

II. Γηαρείξηζε θηλδχλνπ 

III. ηξαηνιφγεζε, παξφηξπλζε θαη δηαηήξεζε ππαιιήισλ 

IV. ρέζεηο κε επελδπηέο 

V. Μάζεζε θαη θαηλνηνκία 

VI. Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά (market positioning) 

VII. Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία (operational efficiency) 

VIII. Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Γηαρείξηζε θήκεο 

Ζ θήκε είλαη βαζηθή γηα ηελ επηηπρία νπνηαδήπνηε επηρείξεζεο. Απφ έξεπλα 

ησλ MacMillan θαη Joshi3 (1997) βξέζεθε φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ε θήκε είλαη ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Σν 

«θαιφ φλνκα» κηαο εηαηξείαο επηηπγράλεηαη θαη δηαηεξείηαη φηαλ ε εηαηξεία 

θαηαθέξλεη λα εθπιεξψζεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ (Fombrum θαη Shanley, 1990)4. Δπίζεο, ζρεηηθέο κειέηεο απνδέρνληαη ηε 
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ζρέζε κεηαμχ θήκεο θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο. Δηαηξείεο πνπ εζηίαζαλ ζε θάζε 

νκάδα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπο έδεημαλ ηεηξαπιάζηα αχμεζε πσιήζεσλ ζε ζρέζε 

κε εηαηξείεο πνπ ελδηαθέξνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

Γηαρείξηζε Κηλδχλνπ 

Δίλαη γεγνλφο πσο νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα νθείινπλ λα είλαη ζε εγξήγνξζε 

θαη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα επξχ θάζκα θηλδχλσλ. Δπίζεο είλαη 

αιήζεηα φηη ζπζηεκαηηθή δηαρείξηζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. κσο, γηα λα απνθεπρζνχλ θίλδπλνη, φπσο 

ηεο ζπίισζεο ηνπ νλφκαηνο ηεο εηαηξείαο, ρξεηάδεηαη λα αλαιεθζνχλ πξαθηηθέο ΔΚΔ 

πνπ λα δείρλνπλ αιιά θαη λα απνδεηθλχνπλ ην εηιηθξηλέο εηαηξηθφ ελδηαθέξνλ πξνο 

ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο αλεζπρίεο ησλ νκάδσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηνπο. 

ρεηηθή εκπεηξηθή έξεπλα αλέδεημε φηη νξγαληζκνί πνπ πιεξνχλ απζηεξά 

πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη πεξηζζφηεξν θεξδνθφξνη απφ 

άιινπο πνπ δελ δείρλνπλ ηελ ίδηα πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία . 

Σηξαηνιφγεζε, παξφηξπλζε θαη δηαηήξεζε ππαιιήισλ 

Μηα ζχγρξνλε επηρείξεζε πνπ θεκίδεηαη γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηεο θαη 

ζπκκεηνρή ηεο ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε νπνία ελδηαθέξεηαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο, είλαη πην ειθπζηηθή σο εξγνδφηεο απφ άιιεο πνπ 

αδηαθνξνχλ γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα. Οη ηειεπηαίεο πηζαλφλ λα ζπλαληήζνπλ 

αξθεηέο δπζθνιίεο πξνθεηκέλνπ λα ζηξαηνινγήζνπλ θαηάιιεινπο λένπο ππαιιήινπο. 

Σρέζεηο κε επελδπηέο 

Παξφιν πνπ νη επελδπηέο, παξαδνζηαθά, ελδηαθέξνληαλ ειάρηζηα γηα φηη είρε 

λα θάλεη κε κε – νηθνλνκηθέο πιεπξέο ηεο εηαηξηθήο δηαρείξηζεο, ε απνδεδεηγκέλε 

ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ΔΚΔ θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπο 
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αθήζεη αδηάθνξνπο. Τπάξρεη έλα εχξνο δεηθηψλ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηε ζχγθξηζε ηεο απφδνζεο ησλ εηαηξεηψλ (benchmarking) αλαθνξηθά 

κε ηελ επίδνζε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηελ ΔΚΔ. Ο γλσζηφο δείθηεο Dow Jones Group 

Sustainability Index (DJGSI) απνηειείηαη απφ ην 10% ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ ζε 

επίδνζε ΔΚΔ θαη απηφ ην πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηηο 2500 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ηνπ Dow Jones Global Index (DJGI). Δλδεηθηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ν Dow Jones 

Group Sustainability Index έρεη ζεκεηψζεη άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 180% απφ ην 1993 ζε 

ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηνπ 125% ηνπ Dow Jones. 

Μάζεζε θαη θαηλνηνκία 

Οη ζηφρνη ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ κπνξνχλ λα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ηελ θαηλνηνκία δεκηνπξγψληαο νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε 

επηζπκία εχξεζεο λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο νδήγεζε ζε κεζφδνπο πξαγκαηηθά 

θαηλνηφκεο θαη θπξίσο, θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά (market positioning) 

Μηα εηαηξία είλαη αληαγσληζηηθή φηαλ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη φρη κφλν ηηο 

αλάγθεο αιιά θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. ηηο κέξεο καο, 

είλαη δεηνχκελν γηα θάζε εηαηξία λα πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ην ειάρηζην επίπεδν 

εγγπήζεσλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. Σα απνηειέζκαηα κηαο 

παγθφζκηαο έξεπλαο είλαη ραξαθηεξηζηηθά: 25.000 άηνκα απφ 26 ρψξεο ζρεκαηίδνπλ 

άπνςε γηα κηα επηρείξεζε θπξίσο κε βάζε ηελ εκπινθή ηεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ θαη φρη 

ηφζν κε βάζε ηε θήκε ή ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Μφλν 11% ησλ ακεξηθάλσλ 

πηζηεχεη φηη νη εηαηξίεο πξέπεη λα εζηηάδνπλ κφλν ζηελ απνθφκηζε θεξδψλ. Σν 

ππεξηξηπιάζην πνζνζηφ (35%) ζεσξεί φηη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ επίζεο λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κε ζηφρν λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσλία. 
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 Υαξαθηεξηζηηθφ, ηέινο, είλαη ην ζηνηρείν πνπ εμήρζε απφ ηελ έξεπλα πνπ 

επηζεκαίλεη φηη: έλαο ζηνπο πέληε θαηαλαισηέο παγθνζκίσο έρεη «ηηκσξήζεη» εηαηξία 

κπνυθνηάξνληαο ην πξντφλ ηεο, επεηδή ε επηρείξεζε δελ ζπκπεξηθέξζεθε σο 

θνηλσληθά ππεχζπλε. 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ιεηηνπξγία 

Ζ εζηίαζε ζε ζηφρνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πξαθηηθέο ΔΚΔ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε άκεζεο βειηηψζεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Ζ πηνζέηεζε 

θηιηθψλ πεξηβαιινληηθά κεζφδσλ φπσο ε αλαθχθισζε θαη ε αλαθάιπςε πην 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πξψησλ πιψλ, φρη κφλν κεηψλεη ηα 

έμνδα ηεο εηαηξίαο αιιά ηελ νδεγεί ζε επίπεδα απμεκέλεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Άδεηα ιεηηνπξγίαο 

Ζ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη νκάδεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δειαδή ε θνηλσλία θαη 

νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο γηα ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ είλαη ζε ζέζε 

λα επεξεάζεη νπζηαζηηθά ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ «θαθφ 

φλνκα» ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα έρνπλ αληηκεησπίζεη νμχηαηεο 

αληηπαξαζέζεηο θαη θξηηηθή απφ νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ. Αληίζεηα, εηαηξείεο πνπ 

ζεσξνχληαη θνηλσληθά επαίζζεηεο θαη ππεχζπλεο απνιακβάλνπλ ηελ ακέξηζηε 

ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Καηά ζπλέπεηα, αθφκα θη αλ δελ 

ππάξρεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηελ εζηθή ππνρξέσζε πνπ έρεη κηα εηαηξεία σο πξνο 

ηελ εκπινθή ζηελ ΔΚΔ, ην εχξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ σθειεηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ είλαη αξθεηά ζεκαληηθά γηα λα πείζνπλ θάζε ζχγρξνλε επηρείξεζε ή 

νξγαληζκφ φηη ε ΔΚΔ είλαη έλα ζπνπδαίν ζεηηθφ ζηνηρείν κηαο πξαγκαηηθά θαιήο 

επηρεηξεκαηηθήο πξαθηηθήο. 
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Πίλαθαο 1.1: Πηζαλά νθέιε θαη θφζηε απφ ηελ εθαξκνγή Δ.Κ.Δ 
 

Δλδηαθεξφκελα 

κέξε 

Οθέιε Κφζηε 

 

 

 

Γηεπζπληέο 

Πεξηζζφηεξνη αλεμάξηεηνη κε 

εθηειεζηηθνί δηεπζπληέο 

Πεξηζζφηεξεο ζπλαληήζεηο 

θαη ελεκεξψζεηο 

Πεξηζζφηεξε γλψζε θαη ζπδήηεζε 

γηα εζηθά δεηήκαηα πνπ απμάλεη ηελ 
εκπηζηνζχλε πξνο ζηνπο 

εξγαδφκελνπο 

 

πλαληήζεηο γηα ζπδήηεζε, 
Γηεπζπληέο εθζέζεηο 

Καιχηεξεο πνιηηηθέο ππεπζπλφηεηαο 
πνπ ππνθηλνχλ 

Απμεκέλε εθπαίδεπζε γηα 
ζέκαηα εζηθήο 

 

 

Μέηνρνη 

Απμεκέλεο επελδχζεηο απφ 
ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα κε 

θνηλσληθά ππεχζπλα θξηηήξηα 

Έλα ειάρηζην εθαξκνγήο 
Δ.Κ.Δ ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο φπσο απμεκέλα 
έμνδα εθζέζεσλ, 

πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα θαη 

εμσηεξηθή επηθνηλσλία θιπ 

Δξγαδόκελνη Καιχηεξεο πνιηηηθέο ππεπζπλφηεηαο 
πνπ ππνθηλνχλ 

Απμεκέλε εθπαίδεπζε γηα 
ζέκαηα εζηθήο 

Καιχηεξε εζηθή ζπκπεξηθνξά απφ 

ηνπο αλψηεξνπο πνπ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξε παξαγσγηθφηεηα 

Πεξηζζφηεξε ελδν- 

επηθνηλσλία 

Καιέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ιηγφηεξεο 

απεξγίεο 

Πεξηζζφηεξε πξνζπάζεηα 

γηα ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο 

Καιχηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο  

Μεγαιχηεξε πξνζέιθπζε ηθαλψλ 
ζηειερψλ θαη λέσλ 

Υξεηάδεηαη θαιχηεξεο 
πνιηηηθέο αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ 

Μεησκέλα έμνδα πξνζιήςεσλ  

Πειάηεο- 

θαηαλαισηέο 
ηξνθή ζηελ εζηθή θαηαλάισζε Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ κπνξεί λα 

απμεζνχλ βξαρππξφζεζκα 

Ληγφηεξεο δηαθσλίεο  

Βειηησκέλε θήκε  

Καιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ/ 

ππεξεζηψλ 
 

 
Δξγνιάβνη- 

πξνκεζεπηέο 

Καιχηεξεο πνηφηεηαο πξνκήζεηεο Οη ηηκέο ησλ πξνκεζεηψλ 

κπνξεί λα απμεζνχλ 

βξαρππξφζεζκα 

Ληγφηεξε αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ 
θνηλή γλψκε 

 

Σνπηθή θνηλόηεηα Πην πξφζπκε λα απνδερηεί λέεο 

επελδχζεηο 
Απαηηείηαη ζπλερήο 

επηθνηλσλία κε ηνπηθή 
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θνηλσλία 

Βειηησκέλε εηθφλα  

 

 

 

 

Κπβέξλεζε 

Πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ 

επηρείξεζε 
Σα θφζηε πξνζαξκνγήο 

ζηνπο λένπο θαλνληζκνχο 
κπνξεί λα απμεζνχλ 

Ληγφηεξεο λνκηθέο δηακάρεο, φρη λέα 

πηζαλά δπζκελή λνκνζεηηθή ξχζκηζε 
 

Πεξηζζφηεξν επλντθφ εκπνξηθφ 

θαζεζηψο 
 

Πην πξφζπκε λα δερηεί επέθηαζε ή 

ζπξξίθλσζε 
 

 

Πεξηβάιινλ 

Ληγφηεξεο λνκηθέο δηακάρεο Δπελδχζεηο γηα έιεγρν 

πεξηβαιινληηθψλ 
Πεξηβάιινλ επηδξάζεσλ 

Βειηησκέλε εηθφλα  

 

1.8   Η Εηαιρική Κοινωνική Εσθύνη ως Ανηαγωνιζηικό   
Πλεονέκηημα 
 

ηε ζχγρξνλε αληαγσληζηηθή επνρή νη επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν λα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ θξίλνληαη κφλν απφ ηα νηθνλνκηθά ηνπο 

απνηειέζκαηα αιιά απφ ηελ επαηζζεζία πνπ επηδεηθλχνπλ ζε θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηελ 

θνηλσληθή επηηαγή ηεο επαηζζεζίαο θαη λα δίλεη βάξνο ζην ξφιν ηεο σο ελ δπλάκεη 

δηακνξθσηή κηαο θαιχηεξεο θνηλσλίαο. 

ρεηηθέο κε ην παξαπάλσ εκπεηξηθέο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ πσο ην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ δε κέλεη αδηάθνξν απέλαληη ζηε θνηλσληθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελψ ε 

πιεηνςεθία θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά κηαο 

εηαηξείαο. Δλψ ν θαηαλαισηήο εκθαλίδεηαη λα ηηκσξεί ζηελ νπζία κηα θνηλσληθά 

αλεχζπλε επηρείξεζε, αληίζεηα παξνπζηάδεηαη λα επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ θνηλσληθά 

πξνζαλαηνιηζκέλεο δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είηε κέζσ αγνξάο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ είηε κέζσ ελίζρπζεο ηεο θαιήο θήκεο ηεο θνηλσληθά ππεχζπλεο 

επηρείξεζεο. 
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Ο θαηαλαισηήο απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε φρη κφλν λα έρεη εζηθέο αλεζπρίεο 

αιιά θαη λα ηηο εθαξκφδεη ζηελ πξάμε θαζψο ε δεκφζηα εηθφλα πνπ απνθηά ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηελ εηαηξεία εληζρχεη ηηο πσιήζεηο θαη πξνζζέηεη αμία ζην 

φλνκα ηεο επηρείξεζεο. ε έλζεην ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» αλαθέξνληαη 

ραξαθηεξηζηηθέο ελέξγεηεο εηαηξεηψλ πνπ έπιεμαλ ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ. Ζ πνιπεζληθή εηαηξεία Nike ππέζηε έληνλε θξηηηθή γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο, ε Mattel γηα ηε ρξήζε κφιπβδνπ ζηα 

παηρλίδηα ηεο, ελψ παιαηφηεξα ε Levi Strauss αλαγθάζηεθε λα θαηαβάιεη 40 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη εξγνζηάζηά ηεο ζηε Κίλα φπνπ γηλφηαλ 

εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο θπιαθηζκέλσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ην Body 

Shop απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηελ παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ ηεο κφλν 

θπζηθέο πξψηεο χιεο, δίρσο λα πξνθαιεί θζνξά ζην πεξηβάιινλ, είδε ηα έμνδά ηεο λα 

πνιιαπιαζηάδνληαη, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζηελ θνηλσληθή επαηζζεζία ηεο 

εηαηξίαο. 

Ζ ζχγρξνλε επηρείξεζε επνκέλσο, νθείιεη λα επαηζζεηνπνηείηαη σο πξνο ην 

ξπζκφ δσήο ηνπ θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη θπξίσο λα 

πξνζαξκφδεη ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηηο απνδεθηέο αξρέο ηνπ ρψξνπ 

εληφο ηνπ νπνίνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Οπνηαδήπνηε αληίζεηε ζπκπεξηθνξά ζα 

κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο νη νπνίεο ζα είραλ σο ζπλέπεηα 

κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αχμεζε ηνπ θφζηνπο αιιά θαη πξνβιήκαηα 

επηβίσζεο ηεο ζηελ αγνξά.  
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Γηάγξακκα 1.1  Υπφδεηγκα αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 

 

 

1.9  Γεκνζηνπνίεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θάζε επηρείξεζε δεκνζηνπνηεί ηε ζέζε ηεο ζρεηηθά 

κε ηα ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ εθαξκφδεη δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε θαη ην είδνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

αλαιακβάλεη. Πην θάησ πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά νη θπξηφηεξνη απφ ηνπο ηξφπνπο 

απηνχο: 

• Κνηλωληθόο Απνινγηζκόο 

• Θεκαηηθόο Απνινγηζκόο 

• Κώδηθαο Γενληνινγίαο 

• Πιεξνθόξεζε κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ 

• Γηαβνύιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο (stakeholder forum) 

• Δζωηεξηθή επηθνηλωλία 

• Πξόηππα θαη εηηθέηεο πξνϊόληωλ 

• Βξαβεία θαη Δθδειώζεηο 
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• Δλέξγεηεο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλωληθό ζθνπό 

• Γειηία Σύπνπ κέζω ηνπ Γηαδηθηύνπ 

Κνηλσληθφο απνινγηζκφο 

Ο φξνο «Κνηλσληθφο απνινγηζκφο» αλαθέξεηαη ζε εηδηθέο εθδφζεηο, κέζα απφ 

ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο απνδέρνληαη ην βαζκφ ηεο ππεπζπλφηεηάο ηνπο απέλαληη ζε 

φζνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δλψ ε αλαθνξά εθδίδεηαη ζε νηθεηνζειή βάζε θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά ππνδείγκαηα, νδεγίεο θαη κεζφδνπο αλαθνξάο, έλαο θνηλσληθφο 

απνινγηζκφο ζα κπνξνχζε θαηά πξνηίκεζε λα πεξηιακβάλεη κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία 

πνπ ζρεηίδνληαη κε: 

• Σε δήισζε ησλ αξρψλ ηεο επηρείξεζεο (απνζηνιή, αμίεο, αξρέο) 

• Σηο πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

• Σελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

Θεκαηηθφο Απνινγηζκφο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ θνξέσλ ή λα ππνγξακκίζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

νη επηρεηξήζεηο πνιιέο θνξέο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαθνξέο, άιιεο απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο. 

Οη «Θεκαηηθνί απνινγηζκνί» είλαη εθδφζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφδνζε 

κηαο επηρείξεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο ην πεξηβάιινλ, ηελ πγηεηλή θαη ηελ 

αζθάιεηα θ.ι.π. Δπίζεο κεξηθέο θνξέο πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο εθδφζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθξίληζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζε εηδηθά ζέκαηα φπσο ε 

δηαθνξεηηθφηεηα, ε δηαθζνξά θαη δσξνδνθία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ι.π. 
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Κψδηθαο Γενληνινγίαο 
 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ζέζνπλ εζσηεξηθνχο θαη νηθεηνζειείο θαλφλεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ αξρψλ/αμηψλ πνπ ζα πξέπεη λα πηνζεηήζεη ε επηρείξεζε 

ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεαδφκελνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηεο. 

Πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Ζ ηζηνζειίδα είλαη έλα εξγαιείν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη  

απφ ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ επηθνηλσλία ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ. 

πλήζσο πεξηιακβάλεη έλα εηδηθφ ηκήκα φπνπ δηαηππψλνληαη νη πνιηηηθέο ηνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη άιια θξίζηκα θνηλσληθά ζέκαηα. Δπίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

εθζέζεηο θαη δεκνζηεχκαηα θαζψο θαη λεψηεξα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνξεία θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. 

Γηαβνχιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 
 

Ζ δηαδηθαζία αλάκεημεο ησλ άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ (stakeholders) είλαη ζέκα απμαλφκελνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ: ε δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ λα: 

• νηθνδνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

• πξνβιέςεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο αληηζέζεηο 

• νηθνδνκήζεη θνηλή ζπλαίλεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο απφςεηο 

Τπάξρεη πνηθηιία κεζφδσλ εκπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο. Οη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε κηα θαη κνλαδηθή δξάζε πάλσ ζε 

θάπνην εηδηθφ ζέκα ή κε πεξηζζφηεξν δνκεκέλεο, επξχηεξεο θαη καθξνρξφληεο 
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δηαβνπιεχζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ, απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ 

νκάδσλ εξγαζίαο, δεκνζίσλ ζπλαληήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θ.ι.π. 

Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε επξεία ζεηξά εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ εληφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δ.Κ.Δ. Ο ηξφπνο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο 

κπνξεί λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε αιιά κεξηθά θνηλά 

ζηνηρεία είλαη ην intranet, νη εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά, νη ζπλαληήζεηο κε ην 

πξνζσπηθφ θ.ι.π. 

Πξφηππα θαη εηηθέηεο πξντφλησλ 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ πξφηππα ζηελ πξνζπάζεηά 

ηνπο λα δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ ΔΚΔ. ηελ πεξίπησζε απηή ε επηρείξεζε αλαθέξεηαη 

είηε ζηα επξέσο απνδεθηά πξφηππα (ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, MAS) ή ζε 

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πηνζεηεκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα αχμεζε ή 

εμαζθάιηζε επηηεπγκάησλ ζε αλαγλσξίζηκν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο επί 

ζεκάησλ φπσο πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θ.ι.π. 

Βξαβεία θαη Δθδειψζεηο 

Απηή ε θαηεγνξία δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ηφζν ζηα Βξαβεία πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε γηα επηηεχγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηνκείο φζν θαη ζηα βξαβεία πνπ νξγαλψλεη θαη απνλέκεη ε ίδηα. Σα βξαβεία απηά, γηα 

παξάδεηγκα, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψλνληαη κέζα 

ζηελ επηρείξεζε κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. Οη εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο πξσηνβνπιίεο, ζεκαηηθέο 
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εκεξίδεο ή εθζηξαηείεο νξγαλσκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ππνζηήξημε ή επαχμεζε 

ησλ γλψζεσλ επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ζθνπνχ.  

Δλέξγεηεο κάξθεηηλγθ ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ 

Μέζα απφ πξσηνβνπιίεο κάξθεηηλγθ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ 

ζθνπφ, νη επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνπλ ηε δηάζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπο γηα 

αγαζνεξγίεο ή θνηλσληθνχο ζθνπνχο, κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηφρσλ. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο 

επηθνηλσληαθά εξγαιεία γηα επίδεημε ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο επέλδπζήο ηνπο ζε 

θνηλσληθνχο θαη / ή πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. δσξεά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

πνζνχ ζε αγαζνεξγίεο κε θάζε κνλάδα πσινχκελνπ πξντφληνο). 

Γειηία Τχπνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα Γειηία Σχπνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. Γίλεη κηα άπνςε ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ πνπ ε 

επηρείξεζε ζέιεη λα πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Απηφ βέβαηα δελ  

ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δνζεί θαη πιήξεο δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε. 

1.10 Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Διιάδα 
 

Οη Έιιελεο πνιίηεο-θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη λα έρνπλ ξεαιηζηηθέο 

πξνζδνθίεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο θαίλεηαη φηη αληηιακβάλνληαη ηηο 

επκεηάβιεηεο νηθνλνκηθέο θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

θαινχληαη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα επηβηψζνπλ. 

χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο Πξώηεο Έξεπλαο Καηαλαιωηή γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεζλή εξεπλεηηθφ νξγαληζκφ 

GlobeScan Inc., ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ηε MRB Hellas, νη κηζνί ζρεδφλ 
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Έιιελεο πνιίηεο απνδέρνληαη φηη νη επηρεηξήζεηο λνκηκνπνηνχληαη λα πεξηνξίδνπλ ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζε θηιαλζξσπίεο, 

φηαλ νη ίδηεο αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

φκσο ην ¼ ησλ εξσηψκελσλ δηαθσλεί κε ηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή ινγηθή. Απηή ε 

ζεκαληηθή κεξίδα ησλ πνιηηψλ έρεη απμεκέλεο απαηηήζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη 

πεξηκέλεη λα παξακείλνπλ ζπλεπείο θαη ζηαζεξέο ζηελ ππνζηήξημε ηεο θνηλσλίαο, 

ζπλδένληαο επζέσο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επκάξεηα κε ηελ θνηλσληθή επξσζηία. Σα 

δηαγξάκκαηα 1.2, 1.3 θαλεξψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηηο έξεπλαο απηήο.  

Γηάγξακκα 1.2 Πξνζδνθίεο γηα εηαηξείεο σο πξνο ηελ ππεχζπλε ζηάζε ζηελ 

θνηλσλία 

 (πεγή: Δθεκεξίδα ΣΑ ΝΔΑ 12/06 

Προςδοκίεσ για 
ε η α ι π ε ί ε ρ  υ ρ  π π ο ρ  η η ν  

ς π ε ύ θ ς ν η  ζ η ά ζ η  ζ η η ν  

κ ο ι ν υ ν ί α ;  

0 10 20 30 40 50 60 70

ΔΞ/ΔΑ

Ν Α  Δ Ι Ν Α Ι   Ο Β Α Ρ Η

Ν Α  Δ Υ Ο Τ Ν  Κ Α Λ Η  Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω  Η

Ν Α  Δ Ι Ν Α Ι   Τ Ν Δ Π Η 

Ν Α  Σ Η Ρ Δ Ι  Σ Ι    Ω  Σ Δ   Π Ρ Ο Γ Ι Α Γ Ρ Α Φ Δ   Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η 

Π Ρ Ο Ι Ο Ν Σ Ω Ν

Ν Α  Μ Η Ν  Τ Π Α Ρ Υ Δ Ι  Α Ι  Υ Ρ Ο Κ Δ Ρ Γ Δ Ι Α

Ν Α  Π Α Ρ Δ Υ Δ Ι  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο  Δ Ρ Γ Ο

Κ Α Λ Η  Π Α Ρ Ο Υ Η  Τ Π Η Ρ Δ  Ι Ω Ν

Μ Δ Ι Ω  Η  Σ Ι Μ Ω Ν / Κ Α Λ Δ   Σ Ι Μ Δ 

Ν Α   Δ Β Δ Σ Α Ι  Σ Ο  Π Δ Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν
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Γηάγξακκα 1.3. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείαο 

 

(πηγή: Ινζηιηούηο Επικοινωνίαρ- MRB) 

χκθσλα κε ηνλ χλζεην Γείθηε Τπνζηήξημεο ηεο Δ.Κ.Δ., ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ηε δεκνηηθφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ 

έξγνπ, θαζψο θαη ηε δηεηζδπηηθφηεηά ηνπ ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ, νη εηαηξείεο απηέο είλαη νη αθφινπζεο: 

ΟΣΔ, Coca-Cola, Alpha Bank, Cosmote, Goody’s, ΦΑΓΔ, ΓΔΛΣΑ, Δζληθή Σξάπεδα, 

Σξάπεδα Πεηξαηώο, Vodafone, ΔFG Eurobank Ergasias, AB Βαζηιόπνπινο, 
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Interamerican, Intracom, Motor Oil, Αθνί Βεξόπνπινη, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

ΜΔΒΓΑΛ, Colgate-Palmolive, Σelestet (TIM), Διαΐο θαη Carrefour. 

ζνλ αθνξά ηηο Δζεινληηθέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δηεξεπλά 

ην ASBI, ε ειιεληθή θνηλή γλψκε αξρίδεη λα δηακνξθψλεη κηα ζηαζεξή εηθφλα γηα ην 

πνηεο νξγαλψζεηο αζθνχλ ελεξγφ θνηλσληθφ έξγν ζηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηνλ 

χλζεην Γείθηε Κνηλσληθήο Δπηξξνήο θαη Απήρεζεο νη νξγαλψζεηο απηέο είλαη νη 

εμήο: Unicef, Γηαηξνί Χωξίο ύλνξα, Σν Χακόγειν ηνπ Παηδηνύ, Διιεληθόο Δξπζξόο 

ηαπξόο, Greenpeace, Οη Γηαηξνί ηνπ Κόζκνπ, Παηδηθά Χωξηά SOS, WWF, Αξθηνύξνο 

θαη Διπίδα. Απφ κηα ζεσξεηηθή πξννπηηθή, νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ νθέιε απφ απηέο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Μηα εληζρπκέλε επηρεηξεκαηηθή εηθφλα θαη θήκε.  

 Ζ δπλαηφηεηα λα πξνζειθπζηνχλ εκπνξηθνί εηαίξνη θαη πειάηεο εληζρχεηαη, 

θαζψο επίζεο θαη ε δπλαηφηεηά ηεο επαθήο κε νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

 Απμαλφκελεο πσιήζεηο θαη πίζηε πειαηψλ γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Βειηίσζε ηνπ εζηθνχ ησλ ππαιιήισλ κε ζπρλά απμαλφκελε παξαγσγηθφηεηα.  

 Καιχηεξνο έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ φπσο ε ρξεκαηνδφηεζε ή νη 

ηνπνζεηήζεηο ησλ πειαηψλ.  
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1.10.1 Σν Διιεληθό Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ  

πσο πξναλαθέξζεθε, έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

Κνηλσληθή πλνρή ήηαλ θαη ε ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο 

αληίζηνηρσλ Δζληθψλ Γηθηχσλ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1999, 

πξνζπάζεηεο απφ δεθαηξείο κεγάιεο Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο καδί κε ηξεηο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο 

δηαθήξπμεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ «Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Κνηλσληθή πλνρή», ην 

νπνίν κεηνλνκάζηεθε (Ηνχληνο 2000) ζε «Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε» κε ηελ αληίζηνηρε αγγιηθή κεηάθξαζε “Hellenic Network for 

Corporate Social Responsibility”. 

  θνπόο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο έλλνηαο ηεο 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο θαη επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε πξναγσγή ηεο ηδέαο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηε ρψξα καο κέζα απφ ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ (best practices). Μέιε ηνπ Γηθηχνπ ζήκεξα είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 60 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ εληάμεη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία: 

 πκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ θνηλνηήησλ φπνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 

 Διαρηζηνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

 Γηακνξθψλνπλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πγηείο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο 

 Πξνζθέξνπλ ίζεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο θαη επαγγεικαηηθήο εμέιημεο  
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 Παξέρνπλ ζηνπο κεηφρνπο ηνπο, κέζσ ηεο νξζήο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο, ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε. 

Με ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ 

έληαμε ζηξαηεγηθψλ Δ.Κ.Δ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ην Γίθηπν έρεη ζέζεη σο 

ζηόρνπο: 

1. Σε ζπλερή ελεκέξσζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δ.Κ.Δ 

2. Σε δηθηχσζε θαη ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο, ζπιινγηθνχο θαη άιινπο θνξείο ζε 

θάζε επίπεδν γηα ηελ αληαιιαγή θαη δηάρπζε πιεξνθνξηψλ 

3. Σελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηνπ θνηλνχ γηα ηελ 

θνηλσληθή δξάζε θαη ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

4. Σελ θηλεηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

ζπιινγηθήο πξνζθνξάο θαη ηελ απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ. 

5. Σε κεηαθνξά, πξνζαξκνγή θαη δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  

6. Σελ κε θάζε άιιε κνξθή αλάπηπμε δξάζεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζθνπψλ ηνπ Γηθηχνπ.  

ηηο άκεζεο πξνηεξαηόηεηέο ηνπ είλαη: 

• Ζ θαηαγξαθή πξνγξακκάησλ θαη θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ 

Διιεληθέο εηαηξίεο ζηνλ ηνκέα ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, πνηα θηινζνθία ππάξρεη 

πίζσ απφ απηά, πνηνη νη θχξηνη ζηφρνη θαη πνηεο νη ρξεζηκνπνηεζείζεο κεζνδνινγηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαη ηα επηηεπρζέληα απνηειέζκαηα 

• Ζ ζπιινγή λέσλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ 

• Ζ αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάπηπμε 

θηινζνθίαο γηα Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 
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• Ζ εγγξαθή λέσλ κειψλ 

Μεηαμχ άιισλ, νη επόκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Γηθηχνπ είλαη: 

• Ζ εθπφλεζε πνζνηηθήο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη 

παξάιιειε έξεπλα ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ην ίδην ζέκα 

• Ζ δεκηνπξγία Newsletter γηα θαιχηεξε επηθνηλσλία κε ηα κέιε θαη ηελ επξχηεξε 

θνηλφηεηα 

• Ζ θαηαγξαθή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο επζχλεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Διιάδα 

θαη έθδνζε εηδηθνχ θπιιαδίνπ 

• Ζ δηάδνζε εξγαιείσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξψπε γηα θάπνηνπο απφ ηνπο 

ηνκείο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

• Ζ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε Παλεπηζηεκηαθνχο, Δπηρεηξεκαηηθνχο, Κξαηηθνχο θαη 

άιινπο θνξείο. Σα κέιε ηνπ δηαθξίλνληαη ζε θχξηα, απιά θαη ζπλδεδεκέλα  θαη 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηνπο είλαη ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ έληαμή ηνπο ζην Γίθηπν. Δλδεηθηηθά  αλαθέξνληαη: 

 Πιεξνθφξεζε: ηζηνζειίδα, newsletter, εηδηθέο ζπλαληήζεηο θαη ζπλέδξηα 

 πκβνπιέο θαη θαηάξηηζε 

 πκκεηνρή ζην Γηάινγν γηα ηελ Δ.Κ.Δ 

 Αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ 

 Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ εξγαιείσλ 

 Γπλαηφηεηεο πξνβνιήο ζε φια ηα Δπηθνηλσληαθά Μέζα 

Ο ΔΒ, σο ζεζκηθφο θνξέαο εθπξνζψπσλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη ζπκκεηέρεη κε 

εθπξφζσπφ ηνπ ζην Γ.. ηνπ Γηθηχνπ. 
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1.10.2  Σηάζε ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα κηαο πξψηεο ζην είδνο επξσπατθήο έξεπλαο (φπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί ζην 2ν θεθάιαην) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Marketing Opinion 

& Research International – M.O.R.I. (γηα ηελ Διιάδα ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο 

αλαηέζεθε απφ ηελ MORI ζην Αζελατθφ Κέληξν Έξεπλαο Αγνξάο FOCUS) κεηαμχ 

31 Απγνχζηνπ θαη 29 επηεκβξίνπ 2000 θαη' εληνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ (CSR-

Europe) πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: 

Οη Έιιελεο, πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο, ζεσξνχλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο λαη κελ έρνπλ θνηλσληθή επζχλε, σζηφζν δελ ηελ επηδεηθλχνπλ ζην 

βαζκφ πνπ ζα έπξεπε. Θεσξνχλ δεδνκέλν φηη νη εηαηξείεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

γλσζηνπνηνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαιακβάλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε θάζε δπλαηφ ηξφπν, θαηά πξνηίκεζε φκσο κε ηηο εηηθέηεο 

ησλ πξντφλησλ (Social Label). Ωο θαηαλαισηέο δίλνπλ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δείρλνληαο πξνηίκεζε ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ νπνίσλ νη 

ιεηηνπξγίεο δηέπνληαη απφ εζηθέο αξρέο. 

Πίλαθαο 1.2 εκαζία θνηλσληθνύ έξγνπ κίαο επηρείξεζεο 

 

      Έρεη ζεκαζία λα πξνζθέξεη θνηλσληθφ έξγν κία επηρείξεζε; 
 

Ναη  77,30% 

Όρη 18,40% 

Γελ γλσξίδσ / Γελ απαληώ 4,30% 

    Απαληνχλ κφλν φζνη γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ έξγνπ 

Πεγή: www.meda.gr 
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Καηαγγέιινπλ ηελ έιιεηςε θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη άιισλ ζεκάησλ. Ωο άηνκα φκσο, δελ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

ζηα ζέκαηα απηά. 

Πξνζδνθνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα πξνζηαηεχνπλ ηελ πγεία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ, λα θαηαπνιεκνχλ 

ηε καθξνρξφληα αλεξγία, λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ίζε κεηαρείξηζε φρη κφλν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο άιια θαη γηα εθείλνπο πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία θαη λα ιεηηνπξγνχλ 

κε ζεβαζκφ πξνο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

χκθσλα κε ηελ έξεπλα γηα ην Βαξφκεηξν Αλαγλσζηκφηεηαο θαη Κνηλσληθήο 

πκπεξηθνξάο (A.S.B.I.) γηα ην 2004 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 22 Μαξηίνπ έσο 14 

Απξηιίνπ 2004 ζε παλειιήλην δείγκα 1.500 ελήιηθσλ πνιηηψλ, νη Έιιελεο 

θαηαλαισηέο είλαη δπζαξεζηεκέλνη: ην 81,7% δειψλεη φηη ην θνηλσληθφ έξγν ησλ 

εηαηξεηψλ απνζθνπεί ζε νθέιε θαη δελ απνξξέεη απφ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ κε απνηέιεζκα απηφ λα γίλεηαη απνδεθηφ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία κε 

ζθεπηηθηζκφ. Καη ην ρεηξφηεξν; Ζ ζπγθεθξηκέλε απηή αξλεηηθή ηάζε πνπ 

θαηαγξάθεηαη ην έηνο 2004 παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο ηάμεσο ησλ 9,4 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ απφ ην 2003, ζηνηρείν πνπ αληαλαθιά ην έληνλν θιίκα δπζπηζηίαο πνπ 

θπξηαξρεί απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη ζπλνςίδεηαη ζην φηη «είλαη καθξύο 

αθόκε ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα δηαλπζεί, πξνθεηκέλνπ ην εηαηξηθό θνηλωληθό έξγν λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηεο ειιεληθήο θνηλωλίαο». Ωζηφζν, έρεη 

ήδε δεκηνπξγεζεί ν ππξήλαο κηαο νκάδαο εηαηξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη πξαγκαηηθά 

σο θνηλσληθά ππεχζπλεο. 

Αλαθνξηθά κε ηηο αληηιήςεηο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ έξγνπ, θαηαγξάθεηαη ζθεπηηθηζκφο θαη απέλαληη ζηελ πνιηηεία θαη ηνπο 
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θξαηηθνχο κεραληζκνχο, αθνχ φπσο θαίλεηαη ράλνπλ ην "κνλνπψιην" ζηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα. Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζε πνζνζηφ 41,4%, ηνπνζεηείηαη ζηνλ πφιν ηεο 

"θνηλσληθήο ελεξγνπνίεζεο", ελψ ην 32,1% πηζηεχεη φηη ε εζεινληηθή δξαζηεξηφηεηα 

δελ κπνξεί λα δψζεη ιχζεηο θαη φηη ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα ιακβάλεη κέηξα γηα ηνπο 

εππαζείο θνηλσληθνχο ηνκείο. 

1.10.3. Τν Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν (Global Compact) 
 

Σν " Global Compact " είλαη κηα πξσηνβνπιία ηνπ Γ. Γ. ηνπ Ο.Ζ.Δ. Kofi 

Αnnan πνπ ζπδεηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζην Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ηνπ 

Νηαβφο ην 1999 θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάζζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000 ζε 50 

πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη επηιεγκέλεο Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο ζηε Νέα 

Τφξθε. 

Ζ πξσηνβνπιία είλαη νπζηαζηηθά επηβεβαίσζε ηεο απνδνρήο δέθα δεδνκέλσλ 

αξρψλ γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα : 

 ζεβαζκφο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ 

 ζεβαζκφο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ θαη 

ηεο απαγφξεπζεο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο 

 ζεβαζκφο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη αξρέο απηέο δελ είλαη λέεο δεζκεχζεηο ή επηηαγέο . Αληίζεηα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο 

βάζεη ησλ δηεζλψλ ζπλζεθψλ θαη απνηεινχλ ζε κεγάιν βαζκφ εζληθφ δίθαην ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. 

Σν Global Compact επηδηψθεη δχν αιιεινζπκπιεξνχκελνπο ζηφρνπο. Ο 

πξψηνο είλαη ε δηεζλνπνίεζε ηνπ πκθψλνπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ θαη ε έληαμή ηνπο 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ιεηηνπξγίεο θαη ν δεχηεξνο είλαη ε ζπλεξγαζία 

θαη επίιπζε θνηλψλ πξνβιεκάησλ ζηνπο δηαθνξεηηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο θαη 

κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο θνξείο. 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Οηθνπκεληθφ χκθσλν εξγάδνληαη πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο ελζσκάησζεο ησλ δέθα αξρψλ - ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ, ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ ζεβαζκνχ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο - ζηηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Ζ δέζκεπζή ηνπο 

αξρίδεη απφ ηελ ελζσκάησζε νηθνπκεληθψλ αξρψλ θαη αμηψλ κέζα ζηα ζηξαηεγηθά 

επηρεηξεκαηηθά ηνπο νξάκαηα, ηελ νξγαλσηηθή ηνπο δνκή θαη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο. 

Ζ εκπεηξία έδεημε φηη ην πην θξίζηκν ζεκείν ηεο δέζκεπζεο κηαο επηρείξεζεο 

είλαη ε πιήξεο ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζήο ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη Γηεπζχλνληεο 

χκβνπινη, νη Γεληθνί θαη νη Αλψηεξνη Γηεπζπληέο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζε φια 

ηα επίπεδα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ δέθα αξρψλ. 

H δηαδηθαζία έληαμεο ζηελ πξσηνβνπιία θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε ζπκκεηνρή 

είλαη απιή. Πξνυπνζέηεη : 

 απνζηνιή επηζηνιήο κε ξεηή έθθξαζε πηνζέηεζεο ησλ δέθα αξρψλ 

 αλάιεςε ησλ εμήο δχν ππνρξεψζεσλ : 

 ζρεηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε επηιεγκέλσλ απφ ηελ επηρείξεζε 

νκάδσλ stakeholders (εξγαδφκελνη, πξνκεζεπηέο, κέηνρνη, πειάηεο, ηνπηθή 

θνηλφηεηα, MME , θιπ.) κε αλαθνηλψζεηο θαη δξάζεηο (Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ, 

δειηία ηχπνπ, θνηλσληθφο απνινγηζκφο, θ.ά.) 

 Αλαθνξά ελφο ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηνο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ή καζήκαηνο 

απφ ηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγήο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο δέθα αξρέο θάζε 

ρξφλν. Με ηελ αλαθνξά απηή ε επηρείξεζε ζπκκεηέρεη ζην επίζεκν δηθηπαθφ 

ηφπν θαη ην Learning Forum πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε γηα ηε 

κεηαθνξά εκπεηξηψλ θαη ηε δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο. 
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Αλαθνξηθά κε ην πεξηβάιινλ νη δέθα αξρέο πεξηέρνπλ ηα εμήο: 

 ππνζηήξημε κίαο πξνιεπηηθήο πξνζέγγηζεο ζηηο πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο 

 αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα πξνψζεζε κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο 

ππεπζπλφηεηαο 

 ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο θαη δηάδνζεο θηιηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ 

 πην αλαιπηηθά ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 

ηηο αθφινπζεο δξάζεηο : 

 δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο έληαμεο πην ήπησλ πεξηβαιινληηθά κεζφδσλ ζηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ 

 δηελέξγεηα ζπρλψλ αμηνινγήζεσλ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ κε δηαθάλεηα 

 ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο δέζκεπζεο κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο φπσο ην ISO 14001 

 επηθέληξσζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζε πεξηβαιινληηθά ζσζηέο ηερλνινγίεο 

 ρξήζε αμηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ζηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

πξντφλησλ 

 ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ίδηνπ ηνκέα γηα ηε δηάδνζε "ησλ 

θαιχηεξσλ δηαζέζηκσλ ηερλνινγηψλ" ζε άιιεο ρψξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΡΗΗ - ΓΔΙΚΣΔ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΠΙΓΟΗ 
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2.1.  Δξγαιεία κέηξεζεο ηεο Δ.Κ.Δ 

 
 

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε κπνξεί λα γίλεη 

πξαγκαηηθφηεηα κφλν εάλ ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε γίλεη ε θχξηα αλεζπρία γηα ηηο κεκνλσκέλεο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ επηρεηξεζηαθή θνηλφηεηα 

παγθνζκίσο. Μηα ζεηξά απφ θψδηθεο, πξφηππα, νδεγίεο 

θαη πιαίζηα είλαη δηαζέζηκα πηα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα 

βνεζήζνπλ ηελ ελζσκάησζε ηεο Δηαηξηθήο Δπζχλεο ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζήο ηνπο, κε ζθνπφ λα επζπγξακκίζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Σέηνηνη θψδηθεο, πξφηππα 

θαη πιαίζηα αλαπηχρζεθαλ φρη σο ελαιιαθηηθή ιχζε ησλ θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ 

θαη ησλ δηαθπβεξλεηηθψλ ζπκθσληψλ, αιιά επεηδή νη λφκνη δελ παξέρνπλ– θαη δελ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ- φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ νη δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απαηηνχλ. 

Σα αλψηεξα ζηειέρε δελ αλαξσηηνχληαη πιένλ εάλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηέηνηα εξγαιεία, αιιά αλαξσηηνχληαη γηα ην πνηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη ζε πνην 

ζπλδπαζκφ. Ωζηφζν, θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα πηνζεηήζεη ην δηθφ ηεο ζχλνιν 

ζπκπιεξσκαηηθψλ εξγαιείσλ ζηα δηθά ηεο ζπζηήκαηα, βαζηζκέλε ζηηο δηθέο ηεο 

πξαθηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο αλάγθεο, ηηο ζρεηηθέο πεξηνρέο εθαξκνγήο θαη ηηο 

αλεζπρίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.  

Μεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ ηέηνηα εξγαιεία θαη πξφηππα ππάξρνπλ γηα λα 

παξέρνπλ : 

 Ννκηκόηεηα: είλαη βαζηζκέλα ζε έλα «θνηλσληθφ ζπκβφιαην» δηαηππσκέλν ζε 

δηεζλείο ζπκθσλίεο ή κε δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 
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 Ρπζκηζηηθή ζαθήλεηα: παξέρνπλ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε γηα ην «πνην είλαη ην 

ζσζηφ» λα θάλεη κηα επηρείξεζε 

 Λεηηνπξγηθόηεηα: παξέρνπλ δηαζέζηκα αλαγλψζηκα εξγαιεία γηα λα βνεζήζνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηελ πξάμε 

 Βάζε γηα κάζεζε θαη δέζκεπζε: βνεζνχλ ηε ζπλερή βειηίσζε κέζσ εκπεηξηψλ θαη 

πιεξνθνξηψλ αλαηξνθνδφηεζεο 

 Καζαξή επηθνηλωλία: βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δηαδψζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο, 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηα επίπεδα επηδφζεσλ, ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά 

 Πιεξόηεηα: βνεζνχλ ηηο επηρεηξήζεηο λα εμαζθαιίζνπλ φηη φια ηα ζρεηηθά ζέκαηα 

αληηκεησπίδνληαη. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο θάζε επηρείξεζε δεκνζηνπνηεί ηε ζέζε πνπ έρεη 

γχξσ απφ ην ζέκα ηεο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηηο δξάζεηο πνπ εθαξκφδεη δηαθέξνπλ 

αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην είδνο ησλ δξάζεσλ θιπ. Πην θάησ 

πεξηγξάθνληαη ελδεηθηηθά θάπνηνη απφ ηνπο ηξφπνπο απηνχο (απνηεινχλ θαη 

εξγαιεία), πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηε βειηίσζε ηεο ελεκέξσζεο θαη ηεο 

δηαθάλεηαο ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ Δ.Κ.Δ. 

Κνηλσληθφο απνινγηζκφο 

Ο φξνο «Κνηλσληθφο απνινγηζκφο» αλαθέξεηαη ζε εθδφζεηο, κέζα απφ ηηο 

νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ κηα νιηζηηθή άπνςε αλαθνξάο ησλ επξείαο 

θιίκαθαο επζπλψλ ηνπο απέλαληη ζε φζνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Δίλαη κία πξσηνβνπιία πνπ πηνζεηείηαη απφ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία απηή γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο γηα ηελ Δ.Κ.Δ, λα ζέζνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο αιιά θαη ηηο δξάζεηο ηνπο ζε επηκέξνπο 

ηνκείο ηεο Δ.Κ.Δ, θαζψο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλζήθεο γηα ακθίδξνκε επηθνηλσλία 
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κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ πξαθηηθή απηή αλαπηχζζεηαη θαη ζηελ Διιάδα, φπνπ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ εθδίδνπλ καδί κε ηνλ εηήζην Οηθνλνκηθφ ηνπο 

Απνινγηζκφ θαη Κνηλσληθφ Απνινγηζκφ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 1980. Δλψ ε 

αλαθνξά εθδίδεηαη ζε νηθεηνζειή βάζε θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά κνληέια, νδεγίεο θαη κεζφδνπο αλαθνξάο, έλαο θνηλσληθφο απνινγηζκφο 

ζα κπνξνχζε θαηά πξνηίκεζε λα πεξηιακβάλεη κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία, φπσο: 

• δήισζε ησλ αξρψλ ηεο επηρείξεζεο (απνζηνιή, αμίεο, αξρέο) 

• πξαθηηθέο θαη δηαδηθαζίεο 

• απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

Πάλησο, νη πξνζεγγίζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζην ζέκα ηεο ζχληαμεο εθζέζεσλ 

είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο φζν θαη νη πξνζεγγίζεηο ηνπο ζην ζέκα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Πξέπεη λα δηακνξθσζεί κία γεληθή νκνθσλία ζρεηηθά κε ην 

είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη, ηε κνξθή πνπ ζα ιάβεη ε 

ζχληαμε, θαζψο θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ, 

πξνθεηκέλνπ νη εθζέζεηο απηέο λα είλαη ρξήζηκεο. Μηα ζεκαληηθή δηεζλήο 

πξσηνβνπιία πνπ έρεη αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ απνηειεί ε «Τπνβνιή εθζέζεσλ 

ζε παγθφζκην επίπεδν». 

 

Θεκαηηθφο απνινγηζκφο 

Πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

νκάδσλ θνξέσλ ή λα ππνγξακκίζνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

νη επηρεηξήζεηο πηνζεηνχλ δηαθνξεηηθνχ είδνπο αλαθνξέο, άιιεο απφ ηνπο 

θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο. 

Οη «Θεκαηηθνί απνινγηζκνί» είλαη εθδφζεηο πνπ αλαθέξνπλ ηελ απφδνζε κηαο 
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επηρείξεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο ην πεξηβάιινλ, ε πγηεηλή θαη αζθάιεηα 

θ.ι.π. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη εηδηθέο εθδφζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθξίληζε ηεο 

ζέζεο ηεο επηρείξεζεο πάλσ ζε εηδηθά ζέκαηα φπσο ε δηαθνξεηηθφηεηα, ε δηαθζνξά 

θαη δσξνδνθία, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θ.ι.π. 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο 

Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο πεξηιακβάλεη εθείλα ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο 

πνπ έρνπλ ζηφρν λα ζέζνπλ εζσηεξηθνχο θαη νηθεηνζειείο θαλφλεο γηα θαζνξηζκφ ηνπ 

είδνπο ησλ αξρψλ / αμηψλ πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άκεζα ή 

έκκεζα επεξεαδφκελνπο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Ζ ηζηνζειίδα είλαη έλα εξγαιείν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα επηθνηλσλία ζεκάησλ Δ.Κ.Δ. πλήζσο έρνπλ έλα εηδηθφ 

ηκήκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο φπνπ δηαηππψλνπλ ηηο πνιηηηθέο ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη άιια θνηλσληθά ζέκαηα. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη εθζέζεηο θαη δεκνζηεχκαηα, 

αιιά θαη λεψηεξα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία. 

Γηαβνχιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

Ζ δηαδηθαζία αλάκημεο ησλ άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε νηθνδφκεζε δνκψλ δηαιφγνπ θαη 

ζπλεξγαζίαο (“partnership building”) είλαη ζέκα απμαλφκελνπ πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ 

δηαδηθαζία θαηαλφεζεο ησλ απφςεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζα βνεζήζεη ηνλ 

νξγαληζκφ λα: 

• νηθνδνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο 

• πξνβιέςεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο αληηζέζεηο 

• νηθνδνκήζεη θνηλή ζπλαίλεζε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο απφςεηο 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

66 

 

Τπάξρεη πνηθηιία κεζφδσλ εκπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δηάθνξνπο 

θνξείο. Οη κέζνδνη απηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε κηα θαη κνλαδηθή δξάζε πάλσ ζε 

θάπνην εηδηθφ ζέκα ή κε πην δνκεκέλεο, επξχηεξεο θαη καθξνρξφληεο δηαβνπιεχζεηο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαβνπιεχζεσλ, απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ νκάδσλ 

εξγαζίαο, δεκνζίσλ ζπλαληήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ, εξσηεκαηνινγίσλ θιπ. 

Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε επξεία ζεηξά εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Δ.Κ.Δ. Γηαθέξεη ζεκαληηθά απφ επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε αιιά κεξηθά θνηλά ζηνηρεία είλαη ην intranet, νη εθεκεξίδεο θαη ηα 

πεξηνδηθά, νη ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ. 

Πξφηππα 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ πξφηππα γηα λα 

δεκνζηνπνηήζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

ηνπο επίδνζε. Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: GRI , AA1000, SA 8000, UN Global 

Compact, ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, 

EFQM Framework for CSR, “Principles for Global Corporate Responsibility: 

Benchmarks for Measuring Business Performance” απφ ην Interfaith Center on 

Corporate Responsibility (ICCR), “Principles for Business” απφ ην Caux Round 

Table (CRT), “The Global Sullivan Principles”, “The Keidanren Charter for Good 

Corporate Behavior” απφ ην Nippon Keidanren- the Japan Business Federation, 

“Asian-Pacific Economic Cooperation (APEC) Business Code of Conduct”, θιπ. 
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Κνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζήκαηα 

Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πηνζεηεκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα αχμεζε ή εμαζθάιηζε επηηεπγκάησλ ζε αλαγλσξίζηκν επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο επί ζεκάησλ φπσο πγηεηλή θαη αζθάιεηα, πνηφηεηα πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ θιπ. Σειεπηαία, δεκηνπξγνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξα θνηλσληθά θαη 

νηθνινγηθά ζήκαηα, είηε απφ κεκνλσκέλνπο θαηαζθεπαζηέο (ηδησηηθά θαηαηεζεηκέλα 

ζήκαηα ή κάξθεο) ή απφ βηνκεραληθνχο θιάδνπο, ΜΚΟ θαη θπβεξλήζεηο. Απνηεινχλ 

κία πξσηνβνπιία πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά (θαη φρη κία ξπζκηζηηθή πξσηνβνπιία), ε 

νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ. Σα θνηλσληθά ζήκαηα ζπλεπάγνληαη ηελ 

εγγχεζε φηη έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν παξάρζεθε ρσξίο εθκεηάιιεπζε θαη 

θαηάρξεζε, ελψ ηα επξσπατθά νηθνινγηθά ζήκαηα αθνξνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηδφζεηο ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ φπσο «ην ινπινχδη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο», 

πνπ ρνξεγείηαη ζε πξντφληα κε ηελ πςειφηεξε πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα.  

Σν Δπξσπατθφ νηθνινγηθφ ζήκα (Euro Eco-label) είλαη δηαθαλήο θαη 

αμηφπηζηε επηζήκαλζε, θαζψο ε ζπκκφξθσζε κε ηα θξηηήξηα βεβαηψλεηαη, 

επαιεζεχεηαη θαη παξαθνινπζείηαη απφ έλαλ αλεμάξηεην θνξέα πηζηνπνίεζεο. Σα 

θνηλσληθά ζήκαηα, φκσο, ηείλνπλ λα παξνπζηάδνπλ έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη 

αλεμάξηεηεο επαιήζεπζεο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο, δηφηη ηέηνηνπ είδνπο ηζρπξηζκνί δελ 

κπνξνχλ λα επαιεζεπζνχλ κε ηε δηεμαγσγή δνθηκψλ ζην ίδην ην πξντφλ, αληίζεηα απφ 

ηα ζήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ή ηελ αζθάιεηα ελφο πξντφληνο. 

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα είλαη αμηφπηζηα ηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά ζήκαηα 

απαηηνχλ κφληκε επαιήζεπζε ζηνπο ζρεηηθνχο ρψξνπο εξγαζίαο, ε νπνία ζα 

δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ζπκθσλεκέλα πξφηππα.  
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Ωζηφζν, νη πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο θαη νηθνινγηθήο ζήκαλζεο έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε εκβέιεηα θαη δπλάκεη αληίθηππν ιφγσ ηνπ φηη γεληθά πεξηνξίδνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο αγνξάο, θαη εηδηθφηεξα ηα θνηλσληθά ζήκαηα 

ζπλήζσο θαιχπηνπλ κφλν εηζαγφκελα πξντφληα θαη είλαη πξνζηηά κφλν ζηνπο 

εχπνξνπο θαηαλαισηέο. Καηά ζπλέπεηα, ην κεξίδην ηνπο ζηελ αγνξά αλ θαη απμάλεηαη 

εμαθνινπζεί λα είλαη κηθξφ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά εκθαλή ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απηψλ ησλ ζεκάησλ. Αληηζέησο, ν αξηζκφο ησλ εηαηξηψλ 

κε πξντφληα πνπ θέξνπλ νηθνινγηθφ ζήκα απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. 

Δπηπιένλ, ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο ζήκαλζεο ζηελ 

Δπξψπε ελδέρεηαη λα απνβεί επηβιαβήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, δεδνκέλνπ 

φηη κπνξεί λα πξνθχςεη ζχγρπζε κεηαμχ ησλ θαηαλαισηψλ ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη 

δηαθνξεηηθψλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ηεο έιιεηςεο ζαθήλεηαο ζρεηηθά 

κε ηε ζεκαζία ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ. Τπάξρεη επίζεο κία απμαλφκελε αλάγθε γηα 

δεκφζηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε ζθνπηκφηεηα - ζην πιαίζην ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ησλ δηεζλψλ ππνρξεψζεσλ - ησλ δεκφζησλ ελεξγεηψλ πνπ 

έρνπλ ζηφρν λα θαηαζηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά 

ζήκαηα. ηα παξαδείγκαηα ηέηνησλ ελεξγεηψλ πεξηιακβάλεηαη ε ππνζηήξημε ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ζέκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ε 

πξνψζεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ κέζσ ηεο θαζηέξσζεο ρνξεγηψλ γηα ηα βξαβεία 

πξνο ηηο εηαηξείεο, ε δηεπθφιπλζε ηεο θαζηέξσζεο ζπκπξάμεσλ κεηαμχ πνιιψλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ε αλάπηπμε πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ θνηλσληθή ζήκαλζε θαη ε 

ρξήζε ησλ δεκφζησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ θνξνινγηθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κε ζήκα. 
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Βξαβεία θαη Δθδειψζεηο 

Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη ηφζν ζηα βξαβεία πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε 

γηα επηηεχγκαηα ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο φζν θαη ζηα βξαβεία πνπ νξγαλψλεη θαη 

απνλέκεη ε ίδηα. Απηά, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψλνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ζηφρν π.ρ. ηελ επαχμεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Οη εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο πξσηνβνπιίεο, ζεκαηηθέο εκεξίδεο ή 

εθζηξαηείεο νξγαλσκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε γηα ππνζηήξημε ή επαχμεζε ησλ 

γλψζεσλ επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ζθνπνχ. 

Δλέξγεηεο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ 

Μέζα απφ πξσηνβνπιίεο marketing πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ 

ζθνπφ, νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα αγαζνεξγίεο ή 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο, κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Σέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο επηθνηλσληαθά 

εξγαιεία γηα επίδεημε ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο επέλδπζή ηνπο ζε θνηλσληθνχο θαη / ή 

πεξηβαιινληηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. δσξεά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζε αγαζνεξγίεο κε 

θάζε κνλάδα πσινχκελνπ πξντφληνο). 

Γειηία Τχπνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα Γειηία Σχπνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. Γίλεη κηα άπνςε ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ πνπ ε 

επηρείξεζε ζέιεη λα πξνβάιιεη κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα ηεο. Απηφ βέβαηα δελ 

ζεκαίλεη φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δνζεί θαη πιήξεο δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε. 
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Κνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο 

Δίλαη κηα λέα ηάζε γηα ηελ επελδπηηθή θνηλφηεηα λα ζηξέθεηαη ζε επελδχζεηο 

κε θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία, πηέδνληαο έηζη έκκεζα ή θαη άκεζα ηηο 

επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξηζηνχλ ηα ζέκαηά ηνπο κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν.  

 

 

2.2. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δπίδνζεο 
 

Πξνθεηκέλνπ έλαο νξγαληζκφο λα θαηαλνεί θαη λα δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ηνπ επίδνζε, ε ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ 

είλαη απαξαίηεηε. Οη δείθηεο πνπ επηιέγνληαη ζα πξέπεη λα ζπλνςίδνπλ κεηξήζεηο θαη 

εθηεηακέλα πεξηβαιινληηθά δεδνκέλα, ψζηε λα παξέρνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. 

Σαπηφρξνλα πξέπεη λα δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη γηα πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο αιιά θαη 

λα μεθαζαξίδνπλ ηνλ γεληθφ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο. 

 Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, δηάθνξνη νξγαληζκνί (π.ρ. OECD) θαη εξεπλεηέο 

θαηεγνξηνπνηνχλ ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο 

επίδνζεο σο εμήο: 

 πζρέηηζε 

 Αθξίβεηα αλάιπζεο 

 Μεηξεζηκφηεηα 

 πγθξηζηκφηεηα 

πζρέηηζε : Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ρξεζηψλ. Σα θξηηήξηα 

ζπζρέηηζεο πξνυπνζέηνπλ απιφηεηα ζηελ εξκελεία θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δεηθηψλ. 

Έλαο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πξέπεη λα αληαλαθιά επαξθψο ηε ζρέζε 
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κεηαμχ εηαηξίαο θαη πεξηβάιινληνο εκπιέθνληαο πνζφηεηεο εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Έλα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεηθηψλ είλαη ε πεξηεθηηθφηεηα, νη κεηξήζεηο πξέπεη λα 

θαιχπηνπλ φιεο ηηο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο. Σέινο έλαο 

δείθηεο πξέπεη λα είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπκθσλίαο εγθπξφηεηαο θαη ρξεζηηθφηεηαο 

αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηηο εηαηξίεο. 

Αθξίβεηα κεηξήζεωλ : Οη δείθηεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε ζηαζεξά ζεσξεηηθή 

βάζε απφ επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο πιεπξάο. Οη δείθηεο πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

εγγπεκέλνη πξέπεη λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη κε δηθνξνχκελνη: 

 Γίθαηε θαη αληηθεηκεληθή αλαπαξάζηαζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ θαηλνκέλσλ ππφ 

ζπδήηεζε. 

 πλνρή ησλ δεηθηψλ ζε ρψξν θαη ρξφλν, ψζηε λα επηηξέπεηαη ε ζχγθξηζε, 

 παξαθνινχζεζε θαη αλαγλψξηζε ησλ ηάζεσλ. 

Μεηξεζηκόηεηα : Σα ρξεζηκνπνηνχκελα δεδνκέλα γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο 

δείθηε ζα πξέπεη λα είλαη πξνζβάζηκα  θαη λα θέξνπλ κηα ινγηθή αλαινγία θφζηνπο/ 

νθέινπο. Έλαο δείθηεο ζα πξέπεη λα είλαη επαίζζεηνο ζηα δεδνκέλα γηα παξάδεηγκα 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξακηθξέο αιιαγέο ηεο παξαηεξνχκελεο 

δηαδηθαζίαο ζην ρξφλν απφθξηζεο θαη ζην πεξηζψξην ιάζνπο. Παξφια απηά θάπνηνο 

ζα έπξεπε λα γλσξίδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ηη κπνξεί λα κεηξεζεί ζηελ πξάμε θαη 

ζηε ζεσξία. 

πγθξηζηκόηεηα : Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζα πξέπεη λα 

επηηξέπνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα απφ ηηο παξαθάησ δηαδηθαζίεο : 

(1) Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο επίδνζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο ζην 

ρξφλν. 

(2) χγθξηζε δηαθφξσλ ηκεκάησλ κηαο επηρείξεζεο νη νπνίεο εθηεινχλ ην ίδην είδνο 

παξαγσγήο. 
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(3) χγθξηζε εηαηξηψλ κε ην ίδην αληηθείκελν. 

(4) χγθξηζε εηαηξηψλ κε δηαθνξεηηθά αληηθείκελα.  

 

2.3. Τχπνη δεηθηψλ 

χκθσλα κε ην WBCSD θαη ην GRI νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ σο απφιπηα ή ζρεηηθά κεγέζε ζχκθσλα κε ηε ρξήζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. Οη δείθηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο : 

o Απφιπηνη δείθηεο, γηα παξάδεηγκα ηφλνη α πιψλ, εηήζηεο εθπνκπέο, δεδνκέλα 

αλάιπζεο εηζξνψλ εθξνψλ. 

o Σρεηηθνί δείθηεο, δεδνκέλα εθθξαζκέλα ζε ζρέζε κε άιιεο παξακέηξνπο  

φπσο ε παξαγσγή ζε ηφλνπο, έζνδα, εξγαδφκελνη, γηα παξάδεηγκα εθπνκπέο CO2 αλά 

ηφλν παξαγσγήο. 

o Τηκαξηζκεκέλνη δείθηεο, εθθξαζκέλνη ζαλ πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ή 

      ζαλ πνζνζηφ αιιαγήο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, γηα παξάδεηγκα       

ησξηλέο εθπνκπέο SO2 ζε ζρέζε κε ηηο εθπνκπέο ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο.  

o Πνηνηηθνί δείθηεο, δεδνκέλα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ θαη      

έρνπλ ηεζεί ζε θάπνηα θιίκαθα απφ ηνλ νξγαληζκφ.  

ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο , νηθνλνκηθά δεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο δείθηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, γηα παξάδεηγκα θφζηε αλαθχθισζεο     

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θηι. Σέηνηα θφζηε δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηηο  κειέηεο     

πεξηπηψζεσλ  ησλ εηαηξηψλ. 
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2.4. Υθηζηάκελα πιαίζηα κέηξεζεο  

2.4.1. Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο- Πιαίζην ISO/DIS 14031 

 

Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πξνηππνπνίεζεο (ISO) 

έρεη εθδψζεη ην ISO/DIS 14031 έλαλ νδεγφ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο, 

πνπ πξνηείλεη κηα απιή δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ : ζρεδηαζκφο- εθαξκνγή- έιεγρνο 

θαη βειηίσζε. Σν ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ πεξηιακβάλεη ηελ απνηίκεζε ηεο παξνχζαο 

θαηάζηαζεο θαη ην ζρεδηαζκφ ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο πνπ ζα είλαη 

απνηειεζκαηηθφ γηα ηελ επηρείξεζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ην ζρέδην 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ελνπνηείηαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο. Σέινο, ην 

βήκα ηνπ ειέγρνπ– βειηίσζεο επηηξέπεη ζηα ζηειέρε λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

λα βειηηψζνπλ ηε δηαδηθαζία. 

Σν πιαίζην κέηξεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ πνπ παξέρεηαη απφ ην 

ISO14031 ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ζε ζρέζε κε ηε ζρεδίαζε 

θαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ κέηξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

(EPE) πεξηγξάθεηαη σο κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ε νπνία ζέηεη γεληθέο 

απαηηήζεηο γηα δείθηεο. Ζ βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

είλαη ην ιεγφκελν «ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα» (operational system) ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζε κηα αλάιπζε εηζξνψλ- εθξνψλ ησλ ξνψλ ησλ πιηθψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο απεηθνλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1. 

ζχκθσλα κε ην κνληέιν δηαρείξηζεο «Plan–Do–Check–Act» .  
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Γηάγξακκα 2.1. Μνληέιν δηαρείξηζεο «Plan–Do–Check–Act»  

 

 

 χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην θαηά ISO 14031 ε αμηνιφγεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 3 θχξηεο θαηεγνξίεο δεηθηψλ:  

 Σνπο δείθηεο Γηνηθεηηθήο Δπίδνζεο (MPIs), πνπ αθνξνχλ κέηξα γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο φπσο ν βαζκφο 

πινπνίεζεο πνιηηηθήο, ε ζπκκφξθσζε κε λνκνζεζία, ε νηθνλνκηθή επίδνζε, 

π.ρ. εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, θαη νη ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία. 

Απηή ε θαηεγνξία δεηθηψλ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο :  

I. Τινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ (π.ρ αξηζκφο πεξηβαιινληηθψλ 

ζηφρσλ πνπ επηηεχρζεθαλ, αξηζκφο εξγαδνκέλσλ κε πεξηβαιινληηθά 

θαζήθνληα θηι) 

II. πκκφξθσζε (π.ρ απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ δηφξζσζε πεξηβαιινληηθψλ 

αηπρεκάησλ, ζπλνιηθφ πνζφ πξνζηίκσλ θηι) 
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III. Οηθνλνκηθή επίδνζε (π.ρ νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ηεο ρξήζεο 

πφξσλ, ηε κείσζε ηεο κφιπλζεο θαη ηελ αλαθχθισζε απνβιήησλ θηι) 

IV. ρέζεηο κε ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ (π.ρ αξηζκφο παξαπφλσλ γηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, αξηζκφο δειηίσλ ηχπνπ γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο θηι)  

 Σνπο δείθηεο Λεηηνπξγηθήο Δπίδνζεο (OPIs), πνπ θαιχπηνπλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο φπσο 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε πφξσλ, πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ 

παξαγσγή πξντφλησλ. 

 Σνπο δείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο (ECIs), πνπ αθνξνχλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ αέξα, ην λεξφ, ην έδαθνο, ηε ρισξίδα θαη 

ηελ παλίδα. Παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

πιεξνθφξεζε απηή επηηξέπεη ζε έλα νξγαληζκφ λα θαηαλνήζεη ηηο ζπλέπεηεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ θαη ζπλεπψο επεξεάδεη ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηεο ΑΠΔ. Σν παξαθάησ ζρήκα πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηελ δηνίθεζε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο επηρείξεζεο, ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

αιιειεπίδξαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

εκθαλίδεηαη ζην Γηάγξακκα 2.2. θαη θαζνξίδεη ηελ επηινγή ησλ αληίζηνηρσλ 

δεηθηψλ. 
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Γηάγξακκα 2.2. Αιιειεπίδξαζε Λεηηνπξγίαο Δπηρείξεζεο θαη Πεξηβάιινληνο. 
 

 

 
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ (EPIs) 

Γιοίκηζη επισείπηζηρ (MPIs) 

Λειηοςπγίερ επισείπηζηρ (OPIs) 

Τλική ςποδομή 
Και εξοπλιζμόρ 

 

 

Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν θαη δελ 

απνηεινχλ εξγαιεία κέηξεζεο ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ θαηεγνξία 

Γεηθηψλ Πεξηβαιινληηθήο Καηάζηαζεο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο δηαζηάζεηο : 

 Αέξαο (π.ρ. ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαηηθνχ ζηνλ αέξα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία κέηξεζεο θηι) 

 Νεξφ (π.ρ. ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηαηηθνχ ζην λεξφ) 

 Άλζξσπνη (π.ρ. ζηνηρεία καθξνβηφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ πιεζπζκψλ εκθάληζε             

αζζελεηψλ θαη επηδεκηψλ ζε επαίζζεηνπο πιεζπζκνχο) 

 Αηζζεηηθή (π.ρ. θαηάζηαζε επηθάλεηαο ηζηνξηθψλ κλεκείσλ)  

Οη παξαπάλσ δείθηεο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2.1., ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλνληαη νη ππνθαηεγνξίεο δεηθηψλ, νη κεηξνχκελεο παξάκεηξνη θαζψο θαη 

θάπνηα  παξαδείγκαηα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εισροζς 

Εκροζς 

Ενδιαφερόμενα μζρη 
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Πίνακας 2.1. Υποκαηηγορίες και παραδείγμαηα δεικηών καηά ISO 14031. 

 

Καηηγοπία Τποκαηηγοπία Μεηπούμενερ 
παπάμεηποι 

Παπαδείγμαηα 

 
 
 
 
 
Γείκηερ 
πεπιβαλλονηικήρ 
καηάζηαζηρ 

 
 
Γείθηεο δεθηώλ 

Δπηπηώζεηο ζηνπο 
δέθηεο 
πεξηβαιινληηθήο 
επηβάξπλζεο (έδαθνο, 

αέξαο, λεξό, ρισξίδα, 
παλίδα) 

 

 

 

    BOD ,νηθν-ηνμηθόηεηα 

 
Γείθηεο 
Βησζηκόηεηαο 

Πεξηβαιινληηθέο 
δηαζηάζεηο 
ηεο βησζηκόηεηαο 

Σπλνιηθέο εθπνκπέο ζε ζρέζε 
κε 
ζπλνιηθή ζπλεηζθνξά ζηελ 
εζληθή νηθνλνκία 

Πξνιεπηηθέο 
δείθηεο 
Πεξηβαιινληηθήο 
θαηάζηαζεο 

Γπλαηόηεηα πξόθιεζεο 
πεξηβαιινληηθήο 
ππνβάζκηζεο 

Αξηζκόο αηπρεκάησλ (incidents) 

(δηαξξνέο πεηξειαίνπ, 

εθπνκπέο 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γείκηερ 
λειηοςπγικήρ 
επίδοζηρ 

 
 
Γείθηεο πιηθώλ 

Καηαλάισζε πιηθώλ θαη 
απνδνηηθόηεηα 

Πνζόηεηεο θαη ζρεηηθέο 
πνζόηεηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη 
(κε βάζε ηελ πεγή ,σο 

ιεηηνπξγία ηεο αλαθύθισζεο 

Γείθηεο ελέξγεηαο Καηαλάισζε ελέξγεηαο 
θαη 
απνδνηηθόηεηα 

Πνζόηεηεο θαη ζρεηηθέο 
πνζόηεηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη 
(κε βάζε ηελ πεγή ,σο 
ιεηηνπξγία ηεο αλαθύθισζεο) 

Γείθηεο εηζξνώλ 
ππεξεζηώλ 

Υιηθά, ρξήζε ελέξγεηαο 

θαη απνδνηηθόηεηα ησλ 
ππεξεζηώλ πνπ 
ζπκβάιινπλ 
ζηνλ νξγαληζκό 

Αλαινγία αλαλεώζηκσλ πιηθώλ 
θαη ελέξγεηαο πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ 
παξνρή 
ηεο ππεξεζίαο 

Γείθηεο 
εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 

Πεξηβαιινληηθή επίδνζε 
εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνύ 

Βαζκνί απνδνηηθόηεηαο ρξήζεο 
πιηθώλ /ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε 

ηε ζπλνιηθή 

Γείθηεο 
εθνδηαζκνύ θαη 
δηαθίλεζεο  
πξντόλησλ 
(logistics) 

Μεηαθηλήζεηο πιηθώλ, 

κεξώλ θαη πξντόλησλ 
Απνδνηηθόηεηα θαπζίκνπ ηνπ 
ηξόπνπ κεηαθνξάο 

Γείθηεο πξντόλησλ Πεξηβαιινληηθό πξνθίι 
πξντόλησλ 
,απνδνηηθόηεηα 

ηεο ζρεδηαζηηθήο 
δηαδηθαζίαο 

Δπίδνζε ζε ζρέζε κε 
παξακέηξνπο 
θιεηδηά(θαηαλάισζε λεξνύ θαη 
ελέξγεηαο ,ερνξύπαλζε) 

Γείθηεο εθξνώλ 
ππεξεζηώλ 

Καηαλάισζε πιηθώλ θαη 
ελέξγεηαο θαη 
απνδνηηθόηεηα αλα 
παξερόκελε ππεξεζία 
θαη 
νξγαληζκό. 

Παξνρή εμνπιηζκνύ θαη 
πξσηνβνπιηώλ ζε ζρέζε κε ηελ 
εθπαίδεπζε κε ζηόρν ηε κείσζε 
ηεο θαηαλάισζεο λεξνύ θαη 
ελέξγεηαο (π.ρ. θιηκαθσηέο 
ρξεώζεηο ελέξγεηαο) 
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 Γείθηεο 
εθπνκπώλ θαη 
απνβιήησλ 

Παξαγσγή εθπνκπώλ 
θαη απνβιήησλ 

Πνζόηεηεο θαη ζρεηηθέο 
πνζόηεηεο εθπνκπώλ θαη 
απνβιήησλ (π.ρ.ζε ζρέζε κε 
ηνπο ζηόρνπο κείσζεο) 

 
 
 
 
Γείκηερ 
διοικηηικήρ 
επίδοζηρ 

Γείθηεο εθαξκνγήο 
θαη 

επίδνζεο 

Βαζκόο ζηνλ νπνίν νη 
πεξηβαιινληηθέο 
παξάκεηξνη επεξεάδνπλ 
ηηο δηεξγαζίεο θαη ηηο 
δξαζηεξηόηεηεο 

Πνζνζηό πξνζσπηθνύ πνπ 
ιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθή 
εθπαίδεπζε θαζώο θαη ε 
απόδνζε ηνπο 

Γείθηεο 
ελδηαθεξόκελσλ 
κεξώλ 

Ιθαλνπνίεζε 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ 

Πνζνζηό ηθαλνπνίεζεο θαη ζε 
ζρέζε κε ηνπο ζηόρνπο 

 
 
Υπημαηοοικονομικ 
οί δείκηερ 

ςνεπαγόμενα 
σπημαηοοικονομικά 
αποηελέζμαηα 
ςθιζηάμενυν και 
δςνηηικών 
πεπιβαλλονηικών 
παπαμέηπυν 

 
Αποθεςσθένηα κόζηη εξαιηίαρ 
ηυν πεπιβαλλονηικών 
ππυηοβοςλιών 

 

χκθσλα κε ηνπ πξναλαθεξζέληεο δείθηεο έρεη ζηεζεί ην πιαίζην πεξηβαιινληηθψλ 

δεηθηψλ ηεο COSMOTE. 

 

2.4.2 . Δπηινγή θαη ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζχκθσλα κε ηνλ    

θαλνληζκφ EMAS  

 

Οη βαζηθέο αξρέο ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ 

ζχκθσλα κε ην ΔΜΑS (Eco- Management and Audit Scheme) 

έρνπλ σο εμήο: 

1. πγθξηζηκφηεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα επηηξέπνπλ ηηο 

ζπγθξίζεηο θαη ηε δηάγλσζε ησλ κεηαβνιψλ ζε φηη 

αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο. 

2. Δμηζνξξφπεζε κεηαμχ πξνβιεκαηηθψλ (θαθψλ) θαη πνιιά ππνζρφκελσλ 

(θαιψλ) ηνκέσλ.  
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3. πλέρεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηα ίδηα θξηηήξηα θαη ζε 

ζπγθξίζηκα ρξνληθά δηαζηήκαηα ή κνλάδεο 

4.  Έγθαηξε ελεκέξσζε: νη δείθηεο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη αξθεηά ζπρλά ψζηε 

λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε έγθαηξε αλάιεςε δξάζεο. 

5. αθήλεηα: νη δείθηεο πξέπεη λα είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηνί. 

Καηεγνξίεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ 

πλήζσο αλαθέξνληαη ηξεηο θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

αμηνιφγεζε θαη ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ελφο  

νξγαληζκνχ. ηνλ Πίλαθα 2.2. θαίλνληαη νη θαηεγνξίεο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ : 

Πίλαθαο 2.2. Καηεγνξίεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ θαηά EMAS 

 

ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΩΝ 
ΔΠΙΓΟΔΩΝ (OPI) 

ΓΔΙΚΣΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΩΝ 
ΔΠΙΓΟΔΩΝ (MPI) 

ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΚΑΣΑΣΑΗ (ECI) 

Δείκηερ 
ειζεπσομένων 

Δείκηερ 
εγκαηαζηάζεων 
και ειδών 
εξοπλιζμού 

Δείκηερ 
εξεπσομένων 

Δείκηερ 
ζςζηήμαηορ 

Λειηοςπγικοί 
ηομεακοί δείκηερ 

Δείκηερ 
πεπιβαλλονηικών 
μέζων 

Δείκηερ ηηρ 
βιόζθαιπαρ 
και ηηρ 
ανθπωπό- 
ζθαιπαρ 

Υιηθά Σρεδηαζκόο Πξντόληα 
πνπ παξάγεη 
ν 
νξγαληζκόο 

Δθαξκνγή 
πνιηηηθώλ θαη 
πξνγξακκάησλ 

Γηνίθεζε θαη 
πξνγξακκαηηζκόο 

Αέξαο Φισξίδα 

Δλέξγεηα Δγθαηαζηάζεηο Υπεξεζίεο 
πνπ 
παξέρνληαη 
από ηνλ 
νξγαληζκό 

Σπκκόξθσζε Αγνξέο θαη 
επελδύζεηο 

Νεξό Παλίδα 

Υπεξεζίεο 
πνπ 
ππνζηεξίδνπλ 
ηελ 
επηρεηξεζηαθή 
ιεηηνπξγία 
ηνπ 
νξγαληζκνύ 

Λεηηνπξγία Απόβιεηα Οηθνλνκηθέο 
επηδόζεηο 

Υγεία θαη 
αζθάιεη 

Έδαθνο Άλζξσπνη 

Πξντόληα πνπ 
ζηεξίδνπλ 
ηελ 
επηρεηξεζηαθή 
ιεηηνπξγία 
ηνπ 
νξγαληζκνύ 

Σπληήξεζε Δθπνκπέο Σπκκεηνρή 
εξγαδνκέλσλ 

Σρέζεηο 
εθπξνζώπεζεο 

 Αηζζεηηθέο 
αμίεο, 
πνιηηηζηηθή 
θιεξνλνκηά 
θαη 
πνιηηηζκόο 

 Φξήζε γήο      

 Μεηαθνξέα      
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(ΔΔ, ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 10εο Ινπιίνπ 2003 ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ (ΔΜΑS) ζρεηηθά κε ηελ επηινγή θαη ηε ρξήζε ηωλ 

δεηθηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηδόζεωλ, θνηλνπνηεζείζα ππό ηνλ αξηζκό Δ(2003) 2253)     

  Γείθηεο επηρεηξεζηαθώλ επηδόζεωλ (OPI): Οη δείθηεο απηνί επηθεληξψλνληαη 

ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ κεηαμχ ησλ νπνίσλ  

ζπγθαηαιέγνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο, ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο θαη κπνξεί λα 

θαιχπηνπλ ζέκαηα φπσο νη εθπνκπέο, ε αλαθχθισζε πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ, ε 

αλάισζε θαπζίκνπ ηνπ ζηφινπ ησλ νρεκάησλ ή ε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο. 

Οη δείθηεο επηρεηξεζηαθψλ επηδφζεσλ κπνξεί λα ππνδηαηξεζνχλ πεξαηηέξσ ζε 

δείθηεο εηζεξρνκέλσλ, δείθηεο εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ εμνπιηζκνχ θαη δείθηεο 

εμεξρνκέλσλ. Οη δείθηεο απηνί επηθεληξψλνληαη ζην ζρεδηαζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νξγαληζκνχ           

Γείθηεο δηαρεηξηζηηθώλ επηδόζεωλ (MPI): Οη δείθηεο απηνί επηθεληξψλνληαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο κε ζηφρν ηελ επηηπρή παξνρή ππνδνκήο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θαη κεηαμχ άιισλ κπνξεί λα θαιχπηνπλ πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα, ζηφρνπο θαη ζθνπνχο, επηκφξθσζε, πξνγξάκκαηα παξνρήο θηλήηξσλ, 

ηε ζπρλφηεηα ησλ ειέγρσλ, ηηο επηηφπηεο επηζεσξήζεηο, ηε δηνίθεζε θαη ηηο ζρέζεηο κε 

ηηο θαηά ηφπνπο θνηλφηεηεο. Οη δείθηεο απηνί πξσηίζησο ρξεζηκεχνπλ γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ κέηξεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά δελ παξέρνπλ 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα επαξθνχζαλ γηα ηε δηακφξθσζε αθξηβνχο εηθφλαο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδφζεσλ ηνπ εθάζηνηε νξγαληζκνχ. 

          Γείθηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο (ECI): Οη δείθηεο απηνί παξέρνπλ  

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ ή 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή παγθφζκην επίπεδν. 
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2.4.3. Global Reporting Initiative 

 χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

GRI ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο 

αθνξά ηηο επηδξάζεηο ελφο νξγαληζκνχ ζηα θπζηθά 

ζπζηήκαηα, έκβηα θαη κε, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνζπζηήκαηα, ε μεξά, ν αέξαο 

θαη ε ζάιαζζα. Απφ ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ησλ 

απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο, ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο βησζηκφηεηαο έρεη 

επηηχρεη ην πςειφηεξν επίπεδν ζχγθιηζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ηφζν ζε απφιπηεο αξηζκεηηθέο ηηκέο 

φζν θαη κε βάζε θαλνληθνπνηεκέλεο κεηξήζεηο (π.ρ. ρξήζε πφξσλ αλά κνλάδα 

παξαγφκελνπ πξντφληνο). Καη ηα δχν κέηξα αληηθαηνπηξίδνπλ ζεκαληηθνχο, αιιά 

δηαθξηηνχο ηνκείο ηεο βησζηκφηεηαο. 

 Οη απφιπηεο ηηκέο παξέρνπλ κηα έλλνηα θιηκάθσζεο ή κεγέζπλζεο ηεο 

ρξήζεο ή ηεο επίδξαζεο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ζην ρξήζηε λα κειεηήζεη ηελ επίδνζε 

ζην πιαίζην κεγαιχηεξσλ ζπζηεκάησλ. Οη θαλνληθνπνηεκέλεο ηηκέο απεηθνλίδνπλ ηελ  

απνδνηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη βνεζνχλ ηε ζχγθξηζε κεηαμχ νξγαληζκψλ 

δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ. 

ζνλ αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο 

απνινγηζκνχο, νη νξγαληζκνί πνπ εθδίδνπλ απνινγηζκνχο ελζαξξχλνληαη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αξρή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ βησζηκφηεηαο. ζνλ αθνξά ηηο 

πεξηβαιινληηθέο κεηξήζεηο ηνπ απνινγηζκνχ, νη νξγαληζκνί ελζαξξχλνληαη λα 

ζπζρεηίδνπλ ηε κεκνλσκέλε ηνπο επίδνζε κε ηα επξχηεξα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, 

κέζα ζηα νπνία ιεηηνπξγνχλ. 
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2.4.4. Global Environmental Management Initiative 

Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο θαηά 

GEMI (Global Environmental Management Initiative, 

1999) πξνήιζαλ απφ έλα επξσπατθφ έξγν (MEPI- 

Measuring Environmental Performance of Industry) 

κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε πνζνηηθψλ δεηθηψλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επίδνζε βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Οη δείθηεο απηνί εθαξκφζηεθαλ ζε 400-500 επηρεηξήζεηο θαη εθηηκήζεθε ε 

απνδνηηθφηεηάο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Οη δείθηεο θαηά GEMI δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 Δθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε κέηξα κεηά ην ηέινο ησλ δηεξγαζηψλ, νη νπνίν   

είλαη γλσζηνί σο δείθηεο πζηέξεζεο (lagging indicators) θαη, 

 Δθείλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε κέηξα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηεξγαζηψλ θαη είλαη 

γλσζηνί σο δείθηεο θαζνδήγεζεο (leading indicators). Σα πεξηζζφηεξα       

πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ πεξηιακβάλνπλ θαη ηα δχν είδε  δεηθηψλ.  

2.4.5. United Nations Environmental Programme 

χκθσλα κε ην πξνηεηλφκελν πιαίζην απφ ηνλ UNEP, ηα αθφινπζα γεληθά 

πεξηβαιινληηθά κέηξα επίδνζεο ηαμηλνκνχληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά πεξηβαιινληηθήο 

ζεκαζίαο θαη αχμνπζα ζεηξά επηρεηξεζηαθήο ζεκαζίαο: επηπηψζεηο, θίλδπλνη, 

εθπνκπέο/ απφβιεηα, εηζξνέο, πφξνη, απνδνηηθφηεηα, πειάηεο θαη νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία. Σα κέηξα ζηε κέζε ηνπ θάζκαηνο (φπσο νη εθπνκπέο/ ηα απφβιεηα, νη 

εηζαγσγέο θαη νη πφξνη) ζεσξείηαη φηη έρνπλ ηφζν πεξηβαιινληηθή φζν θαη 
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επηρεηξεζηαθή ζεκαζία θαη κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ, ζε απηφ ην πιαίζην, σο ρξήζηκεο 

αθεηεξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δεηθηψλ νηθν-απνδνηηθφηεηαο. 

Οη δείθηεο απηνί αθνινπζνχλ ην κνληέιν θηλεηήξηα δχλακε – θαηάζηαζε – 

απάληεζε (Driving Force - State – Response, DSR), πνπ είλαη παξφκνην κε απηφ ηνπ 

ΟΟΑ, αιιά ζην νπνίν ην P έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ην D. Ο UNEP κε ζηφρν λα 

ελζαξξχλεη θαη λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηε κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο 

ζε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ εηζήγαγε έλαλ ζπγθεθξηκέλν δείθηε κέηξεζεο ησλ αεξίσλ 

ηνπ  ζεξκνθεπίνπ (UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for 

Businesses and Non-Commercial Organisations"). 

Ζ ρξεζηκφηεηα ηνπ GHG δείθηε ζπλνςίδεηαη ζηα παξαθάησ ζεκεία 

 Απνηειεί κηα άκεζε απάληεζε ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Κηφην. 

 Δλζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 

 Οδεγεί ζε γξήγνξε δξάζε. 

 Πξνβιέπεη ηα κέηξα πνπ ελδερφκελα πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ νη θπβεξλήζεηο 

            απέλαληη ζηηο δεζκεχζεηο ηνπ Κηφην. 

 

2.4.6 WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 

 
Κχξην κέιεκα θαη αληηθείκελν ηνπ WBCSD 

είλαη ε βηψζηκε αλάπηπμε, πνπ ζεκαίλεη φηη φιεο νη  

έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε 

πεξλνχλ γηα ηνλ νξγαληζκφ κέζα απφ ην  

ζπγθεθξηκέλν πξίζκα. χκθσλα κε ηνλ νξγαληζκφ απηφλ, ε βηψζηκε αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ εηαηξηθή επζχλε πνπ απηή αλαιακβάλεη πξνο φινπο 

ηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο. Ζ εηαηξηθή επζχλε επηκεξίδεηαη ζε ηξηψλ εηδψλ επζχλεο, πνπ 

είλαη ε νηθνλνκηθή, ε πεξηβαιινληηθή θαη ε θνηλσληθή. Άξα, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 
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Δπζχλε θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε βξίζθνληαη ζε άκεζε, θαζνξηζκέλε ζρέζε. Ο 

WBCSD δελ παξέρεη, φκσο, νδεγίεο ζρεηηθά κε ηε δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ Δ.Κ.Δ ή ηε βηψζηκε αλάπηπμε. ηέθεηαη δειαδή πεξηζζφηεξν ζηελ 

αλάιπζε ησλ ελλνηψλ θαη φρη ζηνλ ηξφπν πνπ απηέο πξέπεη λα επηθνηλσλνχλ, αλ θαη 

ζαθψο, ζε δηάθνξα ζεκεία, αλαθέξεηαη φηη ε αλάγθε δεκνζηνπνίεζεο φπσο θαη 

επαιήζεπζεο είλαη επηηαθηηθή. Αληί ινηπφλ λα δεκνζηεχεη νδεγίεο θαη ζπκβνπιέο, 

νπζηαζηηθά δεκνζηεχεη κειέηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, 

αιιά θαη εθηφο απηψλ. Έηζη, ζπζζσξεχεηαη εκπεηξία θαη γλψζε κέζα απφ ην ρψξν 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

έλλνηεο, φκσο ν ηξφπνο εθαξκνγήο αθήλεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ επρέξεηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. Με άιια ιφγηα, ν WBCSD ιφγσ ηεο κε έθδνζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

νδεγηψλ αιιά  πξνζεγγίδνληαο ην ζέκα πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθά, επηηξέπεη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ή ηνπο νξγαληζκνχο λα έρνπλ ηε επειημία πνπ επηζπκνχλ. 

ε πξφζθαηε κειέηε ηνπ WBCSD  γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, παξαζέηεη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα-ζρφιηα γηα ηηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ ππνβνιή ηνπο, ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρνπλ, ηα δηιήκκαηα πνπ ππάξρνπλ, ηα νθέιε πνπ απνθέξνπλ θαη ηνλ ηξφπν 

ζπγγξαθήο ηνπο, κε αλαθνξά ζε κειέηεο πεξίπησζεο. Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε 50 

απνινγηζκνχο 14 δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη ζηφρν έρεη λα ελζαξξχλεη θαη λα 

βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα ζπληάμνπλ εθζέζεηο αεηθνξίαο, παξαζέηνληαο αλαιπηηθά 

ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα ηελ φιε δηαδηθαζία. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ήδε ζπληάζζνπλ ε κειέηε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα «επαιήζεπζε» ησλ δηθψλ 

ηνπο πξαθηηθψλ.  

ηε κειέηε απηή φπσο θαη αλαιπηηθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ,  

παξαηίζεηαη κηα θαηλνχξηα πξσηνβνπιία, γλσζηή σο “reporting portal”. Ο ρξήζηεο 
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κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν γηα λα ελεκεξσζεί γηα εηαηξηθέο 

πξαθηηθέο ζέηνληαο ην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ή ηνλ θιάδν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ή έλα 

απφ ηα 4 θξηηήξηα πιεξνθνξηψλ (information criteria). Σα ηειεπηαία πεξηιακβάλνπλ: 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο (Company context), πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαθπβέξλεζή ηεο θαη πψο απηή δηαρεηξίδεηαη ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο 

(Governance), πιεξνθνξίεο γηα δείθηεο επίδνζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο (Performance) θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα είδε δηαπίζηεπζεο 

(Assurance). 

θνπφο ηνπ εξγαιείνπ απηνχ, πνπ είλαη δπλακηθφ, είλαη λα βνεζήζεη ηνπο 

ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηα ζέκαηα πνπ νη επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ ζην πιαίζην 

ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ κε ηηο εθζέζεηο 

ηνπο. Οη δε επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα πάξνπλ ηδέεο θαη λα 

βνεζεζνχλ σο πξνο ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο 

δηθέο ηνπο εθζέζεηο. ηνλ πίλαθα 2.3 παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ε ζεκαηνινγία θαζελφο 

απφ ηα παξαπάλσ information criteria. 

Πίλαθαο 2.3: Θεκαηνινγία έθζεζεο βηώζηκεο αλάπηπμεο θαηά WBCSD 

 

 

 

      1.Company context 

1.1 Top management commitment 

1.2 Company profile 

1.3 Impacts 

1.4 Reporting context 

 

 

       

      2. Governance 

2.1 Corporate Governance 

2.2 Strategies 

2.3 Key sustainable development policies 

2.4 Management systems 

2.5 Stakeholder engagement 

 

 

 

      3. Performance 

3.1 Economic performance 

3.2 Environmental performance 

3.3 Social performance 
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3.4 Integrated performance 

 

      4.Assurance 

4.1 The scope of independent assessments 

4.2 External statements 

4.2 External statements 

 

πσο παξαηεξείηαη (πίλαθαο 2.4), ε ζεκαηνινγία ησλ απνινγηζκψλ ζηνπο 

νπνίνπο ζηεξίρζεθε ε κειέηε ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ είλαη παξφκνηα κε ηηο νδεγίεο 

GRI. Απηφ είλαη ινγηθφ αθνχ πνιιέο επηρεηξήζεηο ζπκβνπιεχνληαη ηηο νδεγίεο GRI ή 

αθφκα ηηο έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο. Δμάιινπ, ν νξγαληζκφο WBCSD επηθξνηεί θαη 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ GRI θαη πξνηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο- κέιε ηνπ λα 

αθνινπζήζνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ. 

 
Πίλαθαο 2.4: Σχγθξηζε νδεγηψλ GRI κε κειέηε WBCSD σο πξνο ηε ζεκαηνινγία 

απνινγηζκψλ βησζηκφηεηαο 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σειηθά, νη νδεγίεο GRI παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλε θαζνδήγεζε θαη απνηέιεζκα, 

ελψ νη κειέηεο θαη νη φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ WBCSD είλαη απιά γηα λα βνεζήζνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, παξέρνληαο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη 

ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ ζρεηηθή έθζεζε. 

Mελέηη WBCSD Οδηγίερ GRI 

1.Company context 1. Όξακα θαη ζηξαηεγηθή 
2. Πξνθίι 

2. Governance     3. Γνκή δηαθπβέξλεζεο θαη 

ζπζηήκαηα   
δηαρείξηζεο 

3. Performance 4. Δπξεηήξην πεξηερνκέλσλ GRI 

4. Assurance     
 
 5. Γείθηεο επίδνζεο 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

87 

 

 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3  

 

 

«ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΣΙ 

ΔΣΑΙΡΙΔ  ΚΙΝΗΣΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

88 

 

 

 

3.1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

Ζ πεξηπέηεηα ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο μεθίλεζε ακέζσο κεηά ηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν, κε ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο ησλ νπεδψλ, Φηιαλδψλ θαη 

Ακεξηθαλψλ. κσο, σο 

ιεμηαξρηθή πξάμε γέλλεζήο ηεο 

ζεσξείηαη ε 3ε Απξηιίνπ 1973. 

Ήηαλ έλα κνπληφ αλνημηάηηθν 

πξσηλφ ζηε Νέα Τφξθε. Ο 

δφθησξ Μάξηηλ Κνχπεξ ηεο 

«Μνηνξφια», πεξπαηψληαο ζ' 

έλα δξφκν ηεο ακεξηθάληθεο κεγαινχπνιεο ήμεξε φηη έγξαθε ηζηνξία. ηα δπν ηνπ 

ρέξηα θξαηνχζε κηα ζπζθεπή πνπ έκνηαδε κε θνξεηφ αζχξκαην. Δίρε χςνο 25 

εθαηνζηά θαη βάξνο 900 γξακκάξηα. Ήηαλ ην πξψην ζχγρξνλν θηλεηφ ηειέθσλν κε 

ηνλ θσδηθφ MotorolaDynaTAC. ρεκάηηζε ηνλ αξηζκφ ηνπ βαζηθνχ αληαγσληζηή 

ηνπ, Σδφει ΄Δλγθει, πνπ δνχιεπε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Bell Labs. 

«Γεηα ζνπ Σδν, ζνπ κηιάσ απφ έλα αιεζηλφ θηλεηφ ηειέθσλν» ηνπ είπε. «Παξφηη δελ 

είρακε ηηο θαιχηεξεο ησλ ζρέζεσλ, κνπ ζπκπεξηθέξζεθε πνιχ επγεληθά», δήισζε 

ρξφληα αξγφηεξα ν Κνχπεξ ζε κηα ζπλέληεπμή ηνπ. Ζ Bell πήξε ηε ξεβάλο ην 1978, 

θαηαζθεπάδνληαο ην πξψην δνθηκαζηηθφ δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο, πνπ ήηαλ 

αλαγθαίν γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θηλεηνχ. 

Σν πξψην απηνκαηνπνηεκέλν δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ιεηηνχξγεζε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζηε θαλδηλαβία. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ηα 

http://www.sansimera.gr/almanac/0304
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θηλεηά ηειέθσλα ήηαλ νγθψδε γηα λα κεηαθέξνληαη ζηελ ηζέπε θη έηζη ήηαλ 

εγθαηεζηεκέλα θπξίσο ζε απηνθίλεηα. Σν πξψην θηλεηφ πνπ έιαβε άδεηα έγθξηζεο 

ήηαλ ην κνληέιν ηεο «Μνηνξφια» DynaTAC8000X. Τπήξμε ε λαπαξρίδα ησλ 

ιεγφκελσλ θηλεηψλ πξψηεο γεληάο (1G). 

ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 άξρηζε ε απνγείσζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ, κε ηελ ςεθηνπνίεζε δηθηχσλ (GSM) θαη ζπζθεπψλ. Σα θηλεηά έγηλαλ 

κηθξφηεξα (100-200 γξακκάξηα), ρσξνχζαλ ζηελ παιάκε θαη έκπαηλαλ έζησ θαη κε 

δπζθνιία ζηελ ηζέπε ηνπ ρξήζηε ηνπο. Πεξάζακε έηζη ζηα θηλεηά ηεο δεχηεξεο 

γεληάο (2G), πνπ παξείραλ θαη άιιεο επθνιίεο, φπσο ηελ απνζηνιή ζχληνκσλ 

γξαπηψλ κελπκάησλ (SMS) θαη ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ήιζαλ ηα θηλεηά ηξίηεο γεληάο 

(3G), κε ηηο απεξηφξηζηεο δπλαηφηεηεο ησλ πνιπκέζσλ. ήκεξα, ε 

δηείζδπζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ζηνλ πιαλήηε μεπεξλά ην 30%, 

κε αικαηψδε άλνδν ζηηο θησρέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε θαη θπξίσο 

ζηελ Αθξηθή. Ζ θηιαλδηθή εηαηξεία Nokia, κε κεξίδην αγνξάο 

36%, θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηηο πσιήζεηο θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

παγθνζκίσο. 

ηελ Διιάδα ε θηλεηή ηειεθσλία έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο ην 1992, κε ηελ 

πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ απφ ηελ θπβέξλεζε Μεηζνηάθε γηα ηε ρνξήγεζε δχν 

αδεηψλ. Ο απνθιεηζκφο ηνπ ΟΣΔ απφ ηε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο πξνθάιεζε ζχειια 

δηακαξηπξηψλ θαηά ηεο θπβέξλεζεο. Ζ θπβέξλεζε αληέηεηλε ηελ αθεξεγγπφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ (θαζπζηεξήζεηο ζηηο ζπλδέζεηο ζηαζεξψλ ηειεθψλσλ πνπ έθζαλε θαη ηα 

15 ρξφληα, Τπφζεζε Σφκπξα θ.ά.), αιιά θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ ζα είρε απφ ηε 
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ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο. Σειηθά, νη δχν άδεηεο θαηαθπξψζεθαλ 

ζηελ Panafon (λπλ Vodafone), πνιπκεηνρηθή εηαηξεία κε επηθεθαιήο ηελ αγγιηθή 

Vodafone, θαη ζηελ ηηαιηθή Telestet (λπλ TIM). 

H ΣΗΜ μεθίλεζε ηελ εκπνξηθή ηεο εθκεηάιιεπζε ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1993 θαη ε 

Panafon ηελ 1ε Ηνπιίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. Ζ Cosmote, ζπκθεξφλησλ ΟΣΔ, ήηαλ o 

ηξίηνο παίθηεο ηεο αγνξάο (Ηαλνπάξηνο 1998) θαη ε Q, εηαηξία ηνπ νκίινπ Φέζζα, ν 

ηέηαξηνο (19 Ηνπλίνπ 2002). H Q ζηε ζπλέρεηα εμαγνξάζζεθε απφ ηελ TIM 

(Ηαλνπάξηνο 2006) θη έηζη ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ηξεηο εηαηξίεο, ΣΗΜ, Vodafone 

θαη Cosmote, πνπ είλαη ε εγέηηδα ζην ρψξν ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

Σνπο πξψηνπο κήλεο ηνπ 1993 ηα θηλεηά ηειέθσλα ιεηηνπξγνχζαλ κφλν ζηελ 

Αηηηθή θαη ηα λεζηά ηνπ αξσληθνχ. Σν θφζηνο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα ηνπο πνιινχο. 

Οη ζπζθεπέο ζηνίρηδαλ απφ 700-1400€, ην ηέινο ελεξγνπνίεζεο 85€, ην κεληαίν πάγην 

40€ θαη ην ιεπηφ νκηιίαο 0,25€. Έηζη, κφλν 1000 ήηαλ νη ζπλδξνκεηέο ηηο πξψηεο 

κέξεο ηνπ Ηνπιίνπ. 

Οη εθηηκήζεηο ησλ «εηδηθψλ» έθαλαλ ιφγν γηα 200.000 ζπλδξνκεηέο κέζα ζε 

κηα δεθαεηία. Απέηπραλ παηαγσδψο ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο. 13 ρξφληα κεηά, 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηε ρψξα καο 13.551.000 ζπζθεπέο (Γεθέκβξηνο 2006), πνπ 

θαιχπηνπλ ην 120,5% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ θαηαηάζζεη ηελ 

Διιάδα ζηηο πξψηεο ζέζεηο παγθνζκίσο ζε αλαινγία πιεζπζκνχ θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Ζ θηλεηή ηειεθσλία ζήκεξα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ δπλακηθνχο 

θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζπλεηζθέξνληαο θαηά 2,2% ζην ΑΔΠ εηεζίσο.  Ζ 

δηείζδπζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαίλεηαη ζηνλ Γηάγξακκα 3.1 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/2906
http://www.sansimera.gr/almanac/0107
http://www.sansimera.gr/almanac/1906
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Γηάγξακκα 3.1. Γηείζδπζε θηλεηψλ ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα  

 

 

         Σα θηλεηά ηειέθσλα πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ ζηνλ έλαλ απφ ηνπο δχν 

θπξίαξρνπο ηχπνπο δηθηχσλ ηειεθσληθήο ζπρλφηεηαο. Ο πην θνηλφο ηχπνο 

ηερλνινγίαο είλαη ν ηχπνο GSM- Global System for Mobiles ην νπνίν αλαπηχρζεθε 

απφ ην European Group Special Mobile ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. ήκεξα, ην 

δίθηπν GSM έρεη επεθηαζεί ζε φιν ηνλ θφζκν θαη εμππεξεηεί απηήλ ηελ πεξίνδν 

πάλσ απφ 75% ηειεθσληθνχο ρξήζηεο, ή πεξίπνπ δχν δηζεθαηνκκχξην αλζξψπνπο ζε 

50 ρψξεο. 

Αιιά κεξηθέο ρψξεο, φπσο ηελ Ηαπσλία, δελ έρνπλ δίθηπν GSM θαη 

αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο αλη' απηνχ ζε έλα δίθηπν πξφζβαζεο CDMA- Code 

DivisionMultiple Access ή wide-band CDMA (WCDMA). Ζ ηερλνινγία CDMA 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξίπνπ 14% ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Δληνχηνηο, νη θνξπθαίεο 

επηρεηξήζεηο ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ αξρίδεη λα παξάγεη ηα ζπζηήκαηα ηξίηεο γεληάο 
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(3G). Ζ επφκελε  κεγάιε θαηλνηνκία ζηελ ηερλνινγία θηλεηψλ ηειεθψλσλ, είλαη ε 

ηέηαξηε γεληά (4G), πνπ αλακέλεηαη λα παξάγεη ηειέθσλα γηα ηελ αγνξά ην 2012. 

 

3.2. Καηεγνξίεο Δηαηξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο 

Δπηθνηλσλίαο 

 
Ζ θηλεηή ηειεθσληθή βηνκεραλία (Information and communications 

technology (ICT)) θαιχπηεη ηέζζεξηο ζεκαληηθνχο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη 

θαίλνληαη θαη ζηνλ Πίλαθα 3.1.: 

 Original Equipment Manufacturers, Electronics Manufacturing Services and 

Original Design Manufacturers, (Original Equipment Manufacturer (OEMs)) είλαη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ ηα πξντφληα κε ην δηθφ ηνπο 

εκπνξηθφ φλνκα φπσο ε Nokia, Motorola, ηε Samsung, ην LG θαη ε Sony- Ericsson. 

 Οη άιινη δχν ηχπνη ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη γλσζηνί γεληθά σο θαηαζθεπαζηέο 

ζπκβάζεσλ contract manufacturers (CMs). Οη CMs κέζσ ζπκβνιαίσλ κε ηνπο OEMs 

πξνζθέξνπλ πιήξε θαηαζθεπή θιίκαθαο θαη ηε δηαρείξηζε αιπζίδσλ αλεθνδηαζκνχ. 

Γχν ζεκαληηθνί ηχπνη ησλ CMs είλαη ε Καηαζθεπή Ζιεθηξνληθψλ Πξντφλησλ (EMS) 

Electronics Manufacturing Services (EMS) θαη νη Original Design Manufacturers 

(ODMs) γλσζηνί σο ζρεδηαζηέο θαη θαηαζθεπαζηέο. Οη EMS είλαη θαηαζθεπαζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα εκπνξηθνχ ζήκαηνο πνπ ζρεδηάδνληαη απφ ηηο 

OEMs. Σν EMS δελ έρνπλ θακία πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ. 

Σα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα EMS είλαη βαζηζκέλν ζηηο δπηηθέο ρψξεο, αιιά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα απμάλεηαη ν αξηζκφο πνπ κεηαθέξεηαη ζηελ Αζία (θπξίσο ζηελ 

Κίλα). Οη ODMs ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ πξντφληα γηα ηνπο OEMs. Απηά ηα 

πξντφληα θέξλνπλ ην εκπνξηθφ ζήκα ηνπ OEM, αιιά ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αλήθεη 
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ζηνπο ODMs. Καη νη δχν θαηεγφξηεο θαηαζθεπάδνπλ θαη άιια πξντφληα 

ειεθηξνληθήο ρξήζεσο εθηφο απφ θηλεηά ηειέθσλα. 

 Σέινο Mobile network operators (MNOs), είλαη νη εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

πξνζθέξνπλ ππεξεζία δηθηχνπ θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Κάπνηεο απφ 

απηέο έρνπλ αξρίζεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο γηα θαηαζθεπή θηλεηψλ 

κε ην δηθφ ηνπο εκπνξηθφ φλνκα. 

Πίλαθαο  3.1. Καηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο 
 
Καηηγοπίερ επισειπήζευν Παπαδείγμαηα επισειπήζευν 

               ΟΔΜs Nokia, Motorola, Samsung, LG, Sony- Ericsson 

   EMS Flextronics, Hon Hai (Foxconn) 
                ODMs Compal, Quanta, BenQ 

                MNOs Vodafone, Orage, T- mobile, Cosmote, Wind 

 

ηελ παξνύζα δηπιωκαηηθή εξγαζία νη πεξηπηώζεηο κειέηεο αθνξνύλ εηαηξίεο παξνρήο 

ππεξεζηώλ θηλεηήο επηθνηλωλίαο (MNOs). 

 

 

3.3 Τνκείο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο 

θηλεηήο Δπηθνηλσλίαο 
 

 
 

πσο θαη νη ππφινηπεο εηαηξείεο έηζη θαη νη 

επηρεηξήζεηο θηλεηήο επηθνηλσλίαο δηαζέηνπλ έλα επξχ  

θάζκα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ πιεηνςεθία 

ηνπο, ην νπνίν θαιχπηεη: 

 Απνζηνιή, Αμίεο θαη ξακα 

 Δξγαζηαθφ θιίκα, Δξγαζηαθέο ζπλζήθεο, Ίζεο επθαηξίεο, Καηάξηηζε θαη 

επαγγεικαηηθή εμέιημε, Ακνηβέο θαη παξνρέο. 

 Κνηλσληθφο δηάινγνο, ρέζεηο κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, 

Γηαρείξηζε αιιαγψλ ζηελ επηρείξεζε. 
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 Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζην ρψξν εξγαζίαο, έμσ απφ ην ρψξν εξγαζίαο, παηδηθή 

εξγαζία / θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία. 

 Δλαζρφιεζε κε ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, πλεξγαζία κε ηελ θνηλφηεηα, Παξνρέο 

θαη ρνξεγίεο πξνο ηελ θνηλφηεηα, πκκεηνρή εξγαδνκέλσλ. 

 Αλάπηπμε ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ, Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, Απαζρνιεζηκφηεηα, Πξνγξάκκαηα γηα λένπο. 

 Πεξηβάιινλ, Βηψζηκε αλάπηπμε, Πξάζηλεο δξάζεηο, Γηαρείξηζε απνβιήησλ, 

Πξφιεςε απφ ξχπαλζε απνηεινχλ ηελ πεξηβαιινληηθή πιεπξά ηεο ιεηηνπξγίαο 

κηαο εηαηξίαο παξνρήο ππεξεζηψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο. 

 Αγνξά, ρέζεηο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, Γηαρείξηζε πξντφλησλ, Έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, Marketing, Τπεχζπλεο επελδχζεηο. 

 Ζζηθή, Γσξνδνθία θαη δηαθζνξά, χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, Έληηκε εκπνξία, 

Κψδηθαο δενληνινγίαο. 

Λφγσ ηηο πνιπεζληθφηεηαο φκσο ησλ εηαηξεηψλ θαη ηεο καθξηάο αιπζίδαο 

αλεθνδηαζκνχ πνπ δηαζέηνπλ, είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηεξνχλ θαλφλεο φπσο απηνί ηνπ 

δηεζλή νξγαληζκνχ εξγαζίαο (ILO) θαη ησλ ηνπηθψλ λφκσλ θάζε θνηλσλίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ «COSMOTE» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ο όξνο «COSMOTE» αλαθέξεηαη ζηελ Cosmote Διιάδαο, ελώ ν όξνο «Όκηινο 
COSMOTE» αλαθέξεηαη θαη ζηηο επηπιένλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 
εηαηξείαο. Ο Ο.Τ.Δ. Α.Δ. θαηέρεη ην 66,78% ησλ κεηνρώλ ηνπ «Όκηινο 
COSMOTE». 

Τα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο 
επζύλεο αθνξνύλ ζε όιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Οκίινπ COSMOTE ζηελ Διιάδα θαη 
ηε Ν.Α. Δπξώπε. 
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4.1. Σηνηρεία Cosmote 
 

Ζ COSMOTE μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί -ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1998- πέληε ρξφληα κεηά ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο θαη ζε ειάρηζην ρξφλν ρηχπεζε κε 

ηελ εκπνξηθή ηεο πνιηηηθή ηελ αγνξά ρηίδνληαο ζε 

ρξφλν ξεθφξ έλα ηειεπηθνηλσληαθφ δίθηπν, πνπ 

αθφκε θαη ζήκεξα ηελ θάλεη λα μερσξίδεη. ε ιίγνπο κφλν κήλεο ζηελ αγνξά ε 

εηαηξία, ην ηέινο ηνπ 1998, κεηξνχζε κεξίδην ζρεδφλ 15%. 

Σν 1999 ήηαλ κηα ρξνληά ηαρείαο αλάπηπμεο θαη ζπλερψλ επηηπρηψλ γηα ηελ 

εηαηξία. Σν α’ ηξίκελν ηνπ έηνπο θαη ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν ιεηηνπξγίαο, 

ζεκείσζε ζεηηθή θεξδνθνξία, ελψ ζην ηέινο ηεο ρξνληάο ε γεσγξαθηθή θάιπςε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο θάιππηε ην 97% ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ε πειαηεηαθή ηεο βάζε 

αλεξρφηαλ ζε έλα εθαηνκκχξην. 

Σν 2000 ήηαλ κηα ρξνληά δπλακηθψλ εμειίμεσλ, κε ηελ COSMOTE λα 

εδξαηψλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, πξνζειθχνληαο ζηαζεξά λένπο 

πειάηεο (κεξίδην αγνξάο 35% ζην ηέινο ηνπ έηνπο) θαη λα μεθηλά ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζηηο αγνξέο ησλ Βαιθαλίσλ, εμαγνξάδνληαο ηνλ Αχγνπζην ην 

85% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο αιβαληθήο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο AMC. 

Σνλ Οθηψβξην, εηζάγεη κε επηηπρία ηηο κεηνρέο ηεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζηα 

Υξεκαηηζηήξηα Αμηψλ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Λνλδίλνπ. 

Σν 2001 απνηειεί ζηαζκφ γηα ηελ COSMOTE, θαζψο ήδε απφ ηνλ Ηνχλην, ε 

εηαηξία θαηαθηά ηελ πξψηε ζέζε ζηελ ειιεληθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο, ζέζε πνπ 

δηαηεξεί κέρξη ζήκεξα. Παξάιιεια, επηδηψθνληαο ζπλερψο λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο 
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πςειήο πνηφηεηαο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή, 

ε εηαηξία εγθαηέζηεζε   παλειιαδηθφ δίθηπν GPRS, απφ ηα πξψηα ζηελ Δπξψπε, θαη 

δηέζεζε ππεξεζίεο 2,5 
εο

 γεληάο, ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2001 απέθηεζε θαη άδεηα 3 
εο

 

γεληάο (UMTS).  

Σν 2002 ζπλερίζηεθε ε δπλακηθή επέθηαζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο, κε ηνπο 

πειάηεο ηεο εηαηξίαο ζηελ Διιάδα λα μεπεξλνχλ ηα 3,5 εθαηνκκχξηα ζην ηέινο ηεο 

ρξνληάο θαη ηνπο ζπλδξνκεηέο ηεο AMC ζηελ Αιβαλία λα αλέξρνληαη ζε 500.000. 

ηηο αξρέο ηνπ 2003, ε COSMOTE αλαιακβάλεη ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηψλ 

θηλεηή ηειεθσλίαο ηνπ Οκίινπ ΟΣΔ, GLOBUL ζηε Βνπιγαξία θαη COSMOFON 

ζηελ πΓΓΜ. Έμη κήλεο αξγφηεξα, ε εηαηξία μεθηλά ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 3εο 

γεληάο ζηελ Διιάδα, ελψ ην Ννέκβξην πξνρσξά ζε ζχλαςε απνθιεηζηηθήο 

ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ηαπσληθή εηαηξία θηλεηήο ηειεθσλίαο NTT DoCoMo 

γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηψλ i-mode®. 

To 2004 ε COSMOTE, απφ ηε ζέζε ηνπ Μεγάινπ Δζληθνχ Υνξεγνχ, 

ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ΑΘΖΝΑ 2004, 

αληαπνθξηλφκελε κε επηηπρία ζην ηδηαίηεξα απαηηεηηθφ έξγν ηεο θάιπςεο ησλ 

απμεκέλσλ αλαγθψλ ηεο δηνξγάλσζεο ζε επίπεδν θηλεηήο ηειεθσλίαο. Παξάιιεια, ε 

εηαηξία ζπλερίδεη λα εμειίζζεη ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο Έιιελεο 

θαηαλαισηέο, μεθηλψληαο ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ππεξεζηψλ 3 
εο

 γεληάο.    

Σν 2005 είλαη ρξνληά επέθηαζεο θαη εδξαίσζεο ηνπ Οκίινπ COSMOTE ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, θαζψο ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, ε COSMOTE ππνγξάθεη 

Μλεκφλην πκθσλίαο κε ηνλ ΟΣΔ γηα ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ησλ GLOBUL θαη 

COSMOFON. Δπίζεο, κέζα ζηε ρξνληά νινθιεξψζεθε ε απφθηεζε ηνπ 70% ηνπ 
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο θηλεηήο ηειεθσλίαο COSMOROM, ζήκεξα 

COSMOTE Ρνπκαλίαο, ελψ –ζην ηέινο ηεο ρξνληάο- μεθίλεζε θαη ε εκπνξηθή ηεο 

ιεηηνπξγία. 

Σν 2006 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζηξαηεγηθή θίλεζε εμαγνξάο ηεο 

ΓΔΡΜΑΝΟ, ε νπνία απνδείρηεθε ηδηαίηεξα επηηπρεκέλε, κε ηε ΓΔΡΜΑΝΟ λα 

εμειίζζεηαη ζε θχξην κνριφ αλάπηπμεο ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο COSMOTE ζε 

φιεο ηηο αγνξέο. ην ηέινο ηνπ 2006, σο απνηέιεζκα ηεο δπλακηθήο ηνπ πνξείαο, ν 

κηινο αξηζκεί 11 εθαηνκκχξηα πειάηεο. 

Σν 2009 ε COSMOTE  αλαθνίλσζε φηη ε ζπγαηξηθή ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο 

ζηα θφπηα COSMOFON  πσιήζεθε πξνο 190 εθαη. επξψ ζηελ Telekom Slovenije. 

Ζ ζπλαιιαγή, ε νπνία απνθέξεη ζηνλ φκηιν ηνπ OTE πεξίπνπ 30 εθαη. επξψ ζε 

ππεξαμίεο, ζπκπεξηέιαβε θαη ηε ζπγαηξηθή ηεο Cosmofon, Germanos Telecom 

Skopje. 

  Σέινο ε COSMOTE ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΓΗΖΝΔΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ηεο ΚΟΜΟ-ΟΤΑΝ ΔΛΛΑ 

ΜΑΡΚΔΣ ΑΗΣ Α.Δ. (cosmoONE) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη παξνρή ππεξεζηψλ 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ (Β2Β). Ζ cosmoONE ρξεζηκνπνηεί ην 

ινγηζκηθφ ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο COMMERCE ONE, βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε 

δεκηνπξγήζεη θαη ιεηηνπξγεί κία νξηδφληηα ειεθηξνληθή αγνξά πνπ πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο πσιήζεσλ, αγνξψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Γεκνπξαζηψλ. 

ήκεξα, κε πεξηζζφηεξνπο απφ 15,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο ζε κηα επξχηεξε 

αγνξά 46 εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, ε COSMOTE εμαθνινπζεί λα βάδεη κεγάια 

ζηνηρήκαηα. Ζ ζηαζεξή πνξεία αλάπηπμεο πνπ αθνινπζεί ζε φιεο ηηο αγνξέο, ην 
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ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ηεο πξνζδίδεη ν κηινο ΟΣΔ θαη ε κέρξη ζήκεξα πνξεία 

ηεο, επηηξέπνπλ ζηελ COSMOTE λα ζέηεη ζπλερψο πςειφηεξνπο ζηφρνπο 

 Γηάγξακκα 4.1 Σπλνπηηθά νη εηαηξείεο ηνπ  Οκίινπ COSMOTE 

 

 

Πίλαθαο 4.1 ΟΙΚ. ΣΤΟΙΦΔΙΑ 2008 ΟΜΙΛΟΥ COSMOTE  

 

IFRS  
Διεγκέλα  (ζε 
εθαη. Δπξψ) 

 

 

 

COSMOTE 

(Όκηινο) 

 

 

COSMOTE 

Διιάδα  

 

 

AMC  

 

 

 

GLOBUL 

 

 

COSMOFON 

 

COSMOTE 

Ρνπκαλία 

 

 

ΟΜΙΛΟ 

ΓΔΡΜΑΝΟ 

 

Κύθινο  

Δξγαζηώλ 
 

3.261,7 

 

1.843,1 

 

191,3 

 

460 

 

66,0 

 

311 

 

1.015,3 

Λεηηνπξγηθά 

Κέξδε  
725,6 606,6 100,3 99,8 1,6 52,8 3,5 

EBITDA  

1.142,2 

781,9 123,8 195,6 19,7 22,5 19,8 

Δπελδύζεηο 494 

 

177 29 106 30 130 18 
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Πειάηεο  20.027.224 

 

7.893.144 1.395.989 4.096.996 747.047 5.894.056 0,9% 

Δηήζηα 

αύμεζε 

Πειαηώλ 

28,8% 25,7% 16,8% 5,8% 26% 63%  

Πιεζπζκηαθή 

Κάιπςε(%) 
 99,6% 99,3% 99,96%  98%  

* Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δείθηεο ΔBITDA νξίδεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Δηαηξία θαη δελ 

ειέγρεηαη απφ ηνπο ειεγθηέο. 

 
4.2. Οξγαλσηηθή δνκή COSMOTE γηα ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

ηελ COSMOTE έρεη δεκηνπξγεζεί ηκήκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ην 

νπνίν αλήθεη ζηελ Γ/λζε Δηαηξηθψλ ρέζεσλ ην 2004. Σν 2006 δεκηνπξγήζεθε κία 

κεγάιε Οκάδα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε εθπξνζψπνπο απφ φιεο ηηο 

ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο ηεο εηαηξείαο κε δηπιφ ζηφρν: 

1. ηελ ελζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο Δ.Κ.Δ. ζε βαζηθνχο ηνκείο ηεο επηρείξεζεο 

2. ηε ζπζηεκαηηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

Λεηηνπξγνχλ θαη νη αθφινπζεο δηαηκεκαηηθέο νκάδεο: 

1. Δπηηξνπή θαη Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξεζεο, αξκφδηα γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεο εθαξκνγήο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

2. Δπηηξνπή θαη Οκάδα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο, αξκφδηα γηα ηελ εθαξκνγή θαη 

πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ αζθαιείαο θαη πγείαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 4.2 Οξγαλσηηθή δνκή COSMOTE 

ΔΠΙΠΔΓΟ Γ./ΔΠΙΣΡΟΠΔ/ΘΤΓΑΣΡΙΚΔ               COSMOTE 

   

 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

 

Γ. ΠΡΟΔΓΡΟ&ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΝ.ΓΗΔΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 

  

 

ΔΠΗΣΡΟΠΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΔΠΗΥ/ΚΖ ΤΝΔΥΔΗΑ 

 

 

Γ/ΝΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΩΝ ΥΔΔΩΝ 

   

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΟ 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΣΑΗΡΗΚΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

ΘΤΓΑΣΡΗΚΩΝ 

 

ΤΠΟΓ/ΝΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ&ΓΖΜΟΗΩΝ 

ΥΔΔΩΝ 

 

ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΔΣΑΗΡΗΚΖ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

   

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ 

i.   ΟΜΑΓΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ii.   ΟΜΑΓΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

iii.   ΣΜΖΜΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ 

 

4.3. Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ COSMOTE 
      

  4.3.1. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Κνηλσλία» 

 

 Οθέιε ζηελ Οηθνλνκία 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2008 νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ COSMOTE      

αλήιζαλ ζε 494,6 εθαη. Δπξψ. Οη επελδχζεηο ηνπ Οκίινπ COSMOTE ζηελ      

Διιάδα αλήιζαλ ζε 177 εθαη. Δπξψ ελψ θαηέβαιιε ην πνζφ ησλ 448,4 εθαη.      

Δπξψ ζε θφξνπο πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

 Σν 2008, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Οκίινπ COSMOTE, ζηελ 

Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, μεπέξαζε ηα 30.000 άηνκα. ηελ Διιάδα νη 

εξγαδφκελνη αλήιζαλ ζηα 8.844 άηνκα, (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εηαηξείαο 

ΓΔΡΜΑΝΟ απφ ηα νπνία 52% ήηαλ γπλαίθεο θαη 48% άλδξεο, κε κέζν φξν 

ειηθίαο 31 έηε). 

 Πξνγξάκκαηα Παηδείαο  
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 Δξγνκεηξηθφ Πξφγξακκα «Έια ζηνλ Αζιεηηζκφ». Σν πξφγξακκα έρεη σο 

αληηθείκελν ηελ αμηνιφγεζε ησλ αζιεηηθψλ  

ηθαλνηήησλ παηδηψλ θαη λέσλ 9-16 εηψλ. 

Τινπνηείηαη κε ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ 

Δξγαζηήξην Δξγνθπζηνινγίαο – Δξγνκεηξίαο ηνπ 

Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ Αζελψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ΔΤ 

ΕΖΝ. Πήξαλ κέξνο Ννέκβξην- Γεθέκβξην’08 3.142 παηδηά. 

 Πξφγξακκα Τπνηξνθηψλ γηα ηελ Διιεληθή Πεξηθέξεηα. Πξνζθέξζεθαλ 10 

ππνηξνθίεο χςνπο 12.000€ ε θαζεκία, ζε 

πξσηνεηείο θνηηεηέο ηεο πεξηθέξεηαο θαη 

απνλεκήζεθαλ 26 δηαθξίζεηο χςνπο 1.000€ ε 

θαζεκία, ζε  επηιεγκέλνπο  ππνςήθηνπο πνπ  

δηαθξίζεθαλ. 

 Πξνζθνξά Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ ζε ζρνιεία 

θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

 Πξνγξάκκαηα γηα Δππαζείο Κνηλσληθά Οκάδεο θαη Πξσηνβνπιίεο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

 Γηάζεζε κέξνπο ησλ εζφδσλ απφ ηα γξαπηά κελχκαηα SMS, αλήκεξα 

Πξσηνρξνληά ζε κε-θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο πνπ  παξέρνπλ ππνζηήξημε ζηα 

παηδηά φπσο «Φιφγα», Δηαηξεία Πξνζηαζίαο παζηηθψλ, ίδξπκα  «Θενηφθνο», 

«Αλνηθηή Αγθαιηά» .  

 Δλίζρπζε πξσηνπνξηαθνχ 

ζεαηξηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα παηδηά 

πνπ λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία 
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θαη ηδξχκαηα. Ζ θηλεηή ζεαηξηθή παξάζηαζε Θεάηξνπ ηνπ Νένπ Κφζκνπ έδσζε 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ννέκβξηνο’05-Απξίιηνο’06 πάλσ απφ 180 παξαζηάζεηο. 

 Δλίζρπζε θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ γηα παηδηά φπσο ηνλ ηειεκαξαζψλην έξαλν      

ηνπ ΑΝΣΔΝΝΑ, ηελ εθδήισζε ηεο νξγάλσζεο «Lifeline Hellas Humanitarian      

Organization», «3 Δπρέο» ALPHA.  

 Δλίζρπζε πέληε εθζηξαηεηψλ Πξνιεπηηθήο Ηαηξηθήο ηνπ εζεινληηθνχ θνξέα       

«Αλνηθηή Αγθαιηά», ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ        

ηαηξηθψλ πξάμεσλ ήηαλ 14.733. 

 Τπεξεζίεο γηα άηνκα κε αλαπεξία φπσο «Φσλεηηθφ e-mail» γηα άηνκα κε        

πξνβιήκαηα φξαζεο, 50% έθπησζε ζηελ Video Κιήζε θαη ζε γξαπηά κελχκαηα        

SMS ζε άηνκα κε  πξνβιήκαηα αθνήο. 

 Τπνζηήξημε πξσηνπνξηαθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ φπσο «SmartEyes», 

«MobiTalk» πνπ απεπζχλνληαη ζε άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο θαζψο θαη 

«Sing2Talk»γηα άηνκα κε πξνβιήκαηα αθνήο.  

 Τπνζηήξημε ηεο δηθηπαθήο πχιεο θαζψο θαη ηνπ πεξηνδηθνχ «Αλαπεξία Σψξα». 

Δλίζρπζε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο λέσλ κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ζχλνδεο 

αλαπεξίεο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αγσγήο θαη Απνθαηάζηαζεο «Παλαγία Διενχζα». 

 Καηά ηε δηεμαγσγή ξαδηνηειενπηηθψλ καξαζψλησλ ε COSMOTE  ζπγθέληξσζε 

ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ αλαινγνχζε απφ έζνδα 

γξαπηψλ κελπκάησλ πειαηψλ ηεο , πνπ εζηάιεζαλ 

ζε  

ζπγθεθξηκέλνπο ηεηξαςήθηνπο αξηζκνχο θαη ηα δηέζεζε 

ζηνπο αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο. 

 Οη ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο Vodafone, Cosmote, Wind ζπλεξγάζηεθαλ 

θαη ην Φεβξνπάξην 2006 δεκηνχξγεζαλ ηελ ππεξεζία «Πξνζθέξσ», ε νπνία 
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ελεξγνπνηεί ζπγθεθξηκέλν ηεηξαςήθην αξηζκφ θάπνηεο ρξνληθέο πεξηφδνπο γηα 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

 Δηδηθφ κήλπκα επαηζζεηνπνίεζεο εζηάιε ζε φινπο ηνπο πειάηεο ηεο COSMOTE 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ενξηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Πάζρα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ππνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηξνραίσλ 

αηπρεκάησλ.  

 

 Πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηνπ Δζεινληηζκνύ 

 Ζ COSMOTE ήηαλ ρνξεγφο ,ζην 1ν δηεζλέο πκπφζην γηα ηνλ εζεινληηζκφ 

«Κνηλσλία Πνιηηψλ, Δζεινληηζκφο & Οηθνλνκία», θαη ην 

1ν Φφξνπκ Νέσλ Βαιθαλίσλ Δζεινληψλ Ζγεηψλ (Young 

Balkan Volunteer Leaders). 

 

 Πξνγξάκκαηα γηα ην Πεξηβάιινλ 

o Ζ  κείσζε θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ το  2008 

ήηαλ 5,9%. Ο ζηφρνο ηνπ 2008 γηα κείσζε εθπνκπψλ 

CO2 ήηαλ 5%, ηειηθά επηηεπρζεί αληίζηνηρε κείσζε 

16,47%. Οη κεηψζεηο απηέο έγηλαλ εθηθηέο κε κείσζε 

ηεο ρξήζεο 24ψξσλ Ζιεθηξνπαξαγσγψλ Εεπγψλ (γελλήηξηεο) πνπ ηξνθνδνηνχλ ηνπο 

ζηαζκνχο βάζεο (/Β), ζπληήξεζε ηνπο, κέηξεζε ησλ εθπνκπψλ ηνπο θαη ζσζηή 

κειέηε γηα ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπο ζε ζπλάξηεζε ησλ αλαγθψλ ηξνθνδνζίαο ησλ 

/Β. 

o Μέζα ζην 2006 ε COSMOTE έγηλε κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 

Greenbuilding  πνπ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα γξαθεία. 

Δθαξκφδνληαο ην πξφγξακκα απηφ έγηλε εθηθηή ε κείσζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ζηα γξαθεία ηεο COSMOTE θαηά 14%. 
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o Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, έηζη γηα ην 

2008 ελψ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ ραξηηνχ θαηά 13,8%. 

o Μέζσ ησλ γεληθφηεξσλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ε COSMOTE ζηέιλεη πξνο αλαθχθισζε ηνλ ειεθηξνληθφ 

εμνπιηζκφ πνπ απνζχξεη (ην 2008 – 17,8 ηφλνη), ζηέιλεη πξνο αλαθχθισζε ηηο 

ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ ζηαζκψλ βάζεο φηαλ νινθιεξσζεί ν θχθινο δσήο ηνπο 

(2008-93,5 ηφλνη), ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πηα 

δσξίδνληαη ζε ζρνιεία κε ζθνπφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπο , εηδηθνί θάδνη 

πεξηζπιινγήο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κπαηαξηψλ θαη αμεζνπάξ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε 

γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα (ηα 2008 – 9,4kg αλά ζεκείν ζπιινγήο), αθνινπζεί πνιηηηθή 

γηα ηελ ρξήζε ραξηηνχ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηελ 

αλαθχθισζε ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ (2008- αχμεζε αλαθχθισζεο 13,8%), 

δηαρεηξίδεηαη ηα  κειαλνδνρεία ησλ εθηππσηψλ θαη ηα ηφλεξ (2008- μαλαγέκηζκα θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 40,2% πνπ αγνξάζηεθαλ ζπλνιηθά), ην 2008 κέζσ ησλ 

εηδηθψλ θάδσλ ζπιινγήο ιηπαληηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο γελλήηξηεο ζησλ 

ζηαζκψλ βάζεο πξνσζήζακε πξνο αλαθχθισζε 20.342 lt ιηπαληηθψλ δειαδή ην 100% 

ηεο πνζφηεηαο πνπ απνζχξακε. Καηαγξαθή ηηο θαηαλάισζεο λεξνχ ζηα γξαθεία θαη 

ηα θαηαζηήκαηα θαη κείσζε ηεο  ρξήζεο. 

o Μεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο εθπνκπέο ξαδηνθπκάησλ. Οη ζηαζκνί κέηξεζεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε «επαίζζεηα» ζεκεία ζε φιε ηε ρψξα δει. θνληά ζε ζρνιεία θαη 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ εγθαηάζηαζε θαη νη κεηξήζεηο ηνπο  

παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ COSMOTE θαη ην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν. Σν 

2008 θαηαγξάθεθαλ 4 εθαη. κεηξήζεηο ξαδηνεθπνκπψλ. 
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4.3.2. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Δξγαδφκελνη» 
 

 Πξνγξάκκαηα θαη παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 H COSMOTE πξνζθέξεη επηπιένλ παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο φπσο: 

Ηδησηηθφ πξφγξακκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, ηδησηηθφ πξφγξακκα 

αζθάιεηαο, ηδησηηθφ πξφγξακκα ζπληαμηνδφηεζεο, εηαηξηθφ θηλεηφ ηειέθσλν θαη 

εηδηθέο ρξεψζεηο, επηδφηεζε θφζηνπο βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ, επηπιένλ κέξεο άδεηαο 

γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο, εθαξκνγή επλντθψλ πνιηηηθψλ γηα κεηέξεο, επέιηθην σξάξην 

σο πξνο ηελ θαζεκεξηλή πξνζέιεπζε ζηελ εξγαζία (εθηφο ηεο απαζρφιεζεο κε 

βάξδηεο), δσξνεπηηαγέο ηηο ενξηαζηηθέο πεξηφδνπο, πξνγξάκκαηα θηλήηξσλ θαη 

επηβξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ εξγαδφκελσλ νκάδσλ, εηδηθέο ζπλεξγαζίεο γηα εηαηξίεο 

κε ζθνπφ ηελ πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε εξγαδνκέλσλ, δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, έθπησζε ζε εηαηξηθά πξντφληα. 

 Σν 2006 νινθιεξψζεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ Μνληέινπ Οηθνγελεηψλ Θέζεσλ       

Δξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ ιεηηνπξγηθφηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ ππνδνκή       

γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ζπζηεκάησλ δηνίθεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ       

δπλακηθνχ. 

  Σν 2006 ε εηαηξία πηζηνπνηήζεθε απφ ηνλ θνξέα TUV Hellas ζρεηηθά κε ην 

χζηεκα Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία., κε ηηο αληίζηνηρεο ελεκεξψζεηο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

  Τινπνηήζεθαλ ην 2008 1.574  εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

ηθαλνηήησλ. Πάλσ απφ 295.430 αλζξσπνψξεο εθπαίδεπζεο αθηεξψζεθαλ ην 2008 θαη 

δαπαλήζεθαλ 4.500.000 επξψ γηα ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα. 
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 Πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 2006 έξεπλα ηθαλνπνίεζεο 

εξγαδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ 

εξγαδνκέλσλ  έθηαζε ην 77%. 

 Λεηηνπξγεί ζχζηεκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο εξγαδνκέλσλ φπσο ην 

εζσηεξηθφ δίθηπν (Intranet), ηξηκεληαίν πεξηνδηθφ θαη ειεθηξνληθή ελεκέξσζε γηα 

ζέκαηα  εηδηθνχ ελδηαθέξνληνο. 

 Δζεινληηθέο θηλήζεηο εξγαδνκέλσλ γηα βνήζεηα αζηέγσλ θαη άπνξσλ 

νηθνγελεηψλ, ζπκκεηνρή ζηνλ 24ν θιαζζηθφ Μαξαζψλην ηεο Αζήλαο θαη ηνπο αγψλεο 

δξφκνπ 10 & 5 ρικ., φπνπ γηα θάζε ζπκκεηνρή εξγαδνκέλνπ ε εηαηξία πξνζέθεξε έλα 

 ζπκβνιηθφ πνζφ ζην ζσκαηείν «Παλαγία ε Διενχζα».  

 

4.3.3. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Αγνξά» 

 Δηζαγσγή θξηηεξίσλ γηα ηε δηαδηθαζία επηινγήο πξνκεζεπηψλ. Γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή αξρψλ πνπ αθνξνχλ ζε ηνκείο φπσο Τγεία θαη 

Αζθάιεηα, Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε, ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα ησλ πξνκεζεπηψλ. 

ηφρνο γηα ην 2007 είλαη ε πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή Κψδηθα Ζζηθήο Αγνξάο. Σνλ 

θψδηθα απηφ αλακέλνπκε λα ζέβνληαη θαη λα αθνινπζνχλ φινη νη ζπλεξγάηεο. Ζ 

ζπκκφξθσζε ησλ ζπλεξγαηψλ κε ηνλ Κψδηθα, ζα απνηειεί θξηηήξην ηφζν ζηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο φζν θαη αμηνιφγεζήο ηνπο απφ ηελ COSMOTE. 

 Τηνζέηεζε ελφο Τπεχζπλνπ Marketing φπσο ε άκεζε επηθνηλσλία κε πειάηεο, 

ελεκέξσζε γηα ζέκαηα ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 

 πλεξγαδφκελνη κε άιιεο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Διιάδα, 

δηακνξθψζεθε έλα ζρέδην «Κνηλνχ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηηο ππεξεζίεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αλήιηθσλ 
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ρξεζηψλ», ψζηε νη αλήιηθνη ρξήζηεο λα απνιακβάλνπλ έλα θνηλφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο απηνξξχζκηζεο ηνπ θιάδνπ ηεο θηλεηήο 

ηειεθσλίαο, φπσο ζπκβαίλεη ήδε ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

 Δχρξεζηνο κεραληζκφο γνληθνχ ειέγρνπ (parental control) ζηηο ππεξεζίεο 

imode, κέζσ ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, γξήγνξα θαη εχθνια, λα 

απνθιείνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ηνπο ζε ππεξεζίεο πνπ απεπζχλνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε ελήιηθεο. 

 Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο “Bad Words list”, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ 

ππεξεζία Chat ηεο COSMOTE, απνθιείνληαο ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

νξηζκέλσλ αλάξκνζησλ ιέμεσλ ζην Chat Room θαη δηαηεξψληαο ην δηθαίσκα λα 

απαγφξεπζεο ηε ρξήζε ηνπ Chat ζε άηνκα πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο 

θαιήο ζπκπεξηθνξάο. 

 Οινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζπζηεκαηηθήο θαη ππεχζπλεο ελεκέξσζεο ηνπ 

θνηλνχ, αλαθνξηθά κε ηνπο ζηαζκνχο βάζεο θαη ηε ζσζηή ρξήζε ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Σν πξφγξακκα ελεκέξσζεο θηλήζεθε ζε ηέζζεξηο άμνλεο: 

1. ηήξημε ηνπ Πξνγξάκκαηνο κεηξήζεσλ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ – «Πεδίνλ24». 

2. Τπεχζπλε θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

3. Δληαηηθνπνηεκέλε αληαπφθξηζε ζε αηηήκαηα γηα ελεκέξσζε θαη ζπλερή δηάινγν 

κε ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

4. Δλεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο COSMOTE 

 

4.4.  Ο έιεγρνο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ζ COSMOTE έρεη ζεζπίζεη έλα ζχλνιν εζσηεξηθψλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη 

κεραληζκψλ ειέγρνπ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ επζπγξάκκηζε ηεο δηνίθεζεο ηεο 
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επηρείξεζεο κε ηα ζπκθέξνληα ησλ ινηπψλ ζπκκέηνρσλ, δειαδή φζσλ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο ηεο εηαηξίαο, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, είλαη ε αμηφπηζηε θαη 

ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή εμνπζηψλ κεηαμχ κεηφρσλ, δηνίθεζεο θαη κειψλ ηεο 

δηνίθεζεο. Οη κεραληζκνί παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

εηαηξίαο, ηελ θαζηζηνχλ δηαθαλή ζην επελδπηηθφ θνηλφ θαη δηαζθαιίδνπλ ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ε ζπκκφξθσζε κε ηηο απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο θαη ηηο 

ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο, ε εηαηξία δηαζέηεη Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο. Ζ ζρέζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ εηαηξία ξπζκίδεηαη κε  Δζσηεξηθφ 

Καλνληζκφ Πξνζσπηθνχ θαη κε Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 

  Ζ Δπηηξνπή Διέγρνπ ηεο COSMΟΣΔ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο θαη 

ησλ αξρψλ ηεο νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, πηνζέηεζε «Πνιηηηθή Γηαρείξηζεο 

αλαθνξψλ θαη θαηαγγειηψλ γηα ινγηζηηθά ζέκαηα ή ζέκαηα εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ» (Whistle blowing policy). 

 Σέινο,  ε COSMΟΣΔ πηνζέηεζε «Πνιηηηθή θαηά ηεο Γσξνδνθίαο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ «VODAFONE» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο όξνο «Vodafone» αλαθέξεηαη ζηελ Vodafone Διιάδνο, ελώ ν όξνο «Όμιλορ 
Vodafone» αλαθέξεηαη ζην Vodafone Group Plc., πνπ θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 
99,8% ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Vodafone Διιάδνο. 

Τν 2003 ν Όκηινο Vodafone εγθαηέιεηςε ην γξάκκα «Κ» από ηελ 
ζπληνκνγξαθία Δ.Κ.Δ. (δειαδή ην «S» ζην CSR) επεηδή ε ιέμε θνηλσληθή 
πεξηόξηδε πνιύ ηελ έλλνηα ηεο έθθξαζεο. Φξεζηκνπνίεζε ηελ έθθξαζε 
«Δηαηξηθή Υπεπζπλόηεηα» (πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη παξαθάησ γηα ηελ 
πεξίπησζε Vodafone) ζέινληαο λα ηνλίζεη ηελ επζύλε ηεο εηαηξείαο ζε 
θνηλσληθό, πεξηβαιινληηθό, εξγαζηαθό θαη αγνξαζηηθό επίπεδν. 
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5.1. Σηνηρεία Vodafone  
 

Ο φκηινο Vodafone Group Plc, ηδξχζεθε ην 1985 ζηελ Αγγιία αιιάδνληαο ην 

 ηνπίν ηεο ηειεπηθνηλσλίαο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Ο φκηινο Vodafone Group Plc  απνηειεί κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο ζηνλ 

θφζκν κε παξνπζία ζε 39 ρψξεο ζε 5 επείξνπο, 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ππεξβαίλεη ηνπο 57.000 

εξγαδφκελνπο θαη κε 140,1 εθαηνκκχξηα 

αλαινγηθνχο πειάηεο.  

Ζ Vodafone ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 1992- ππφ ηελ επσλπκία «ΠΑΝΑΦΟΝ 

ΑΔΔΣ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Panafon»- κε ηελ αξρηθή ζπκκεηνρή ησλ ηδξπηξηψλ 

εηαηξηψλ Intracom, Vodafone Group Plc, θαη US West International B.V., ελψ ην 

Μάξηην ηνπ 2002 κεηνλνκάζηεθε ζε «Vodafone Πάλαθνλ ΑΔΔΣ» θαη κε δηαθξηηηθφ 

ηίηιν «Vodafone-Panafon». Σν Γεθέκβξην ηνπ 1998, άξρηζε λα δηαπξαγκαηεχεηαη ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαζψο θαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ, ελψ ηνλ Ηνχιην 

ηνπ 2004 θαη θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηεο πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

ζηακάηεζε ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο κεηνρήο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. 

Αληηζηνίρσο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηακάηεζε θαη ε δηαπξαγκάηεπζε ηεο 

κεηνρήο ηεο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ Λνλδίλνπ. ήκεξα, ν φκηινο Vodafone Group 

Plc, θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ην 99,8% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Vodafone ζηελ 

Διιάδα. 

Ζ Vodafone δηαζέηεη κηα αμηφινγε ζπλδξνκεηηθή βάζε ζηελ ειιεληθή αγνξά 

κε 4.003.908 εθαηνκκχξηα πειάηεο θαη κέζν κεληαίν έζνδν αλά ρξήζηε (ARPU) ζηα 

33€ πεξίπνπ. Σν ζεκαηνδνηεκέλν εκπνξηθφ δίθηπν ηεο Vodafone απαξηζκεί 220 

θαηαζηήκαηα ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, θαη απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 2.400 
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εξγαδφκελνπο. (Απνινγηζκφο Δηαηξηθήο Υπεπζπλφηεηαο Vodafone. Απξίιηνο 2008-

Μάξηηνο 2009) 

Πίλαθαο 5.1 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Οκίινπ Vodafone 

Όκηινο Vodafone 

 

2008-2009 

(δηο. € )  

2007-2008 

(δηο. € ) 

 

Έζνδα 41 35,5 

Πξνζαξκνζκέλν ιεηηνπξγηθφ θέξδνο 11,7 10,1 

Καζαξή ηακεηαθή ξνή  5,7 5,5 

Κεθαιαηνπνίεζε (31 Μαξηίνπ) 64,4 81,6 

Αλαινγηθνί πειάηεο (εθαη.) 302,6 260,5 

 

5.2. Οξγαλσηηθή δνκή Vodafone γηα ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

Ο κηινο Vodafone θαζψο ε Vodafone Διιάδνο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα 

Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο. Σν ηκήκα Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηεο Vodafone 

ζπκκεηέρεη ζην πκβνχιην Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηνπ Οκίινπ Vodafone, 

δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέπεηα θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ηνπηθψλ θαη παγθνζκίσλ 

ηάζεσλ. Γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ ζεκάησλ Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο, ε 

Vodafone έρεη ζεζπίζεη ηηο αθφινπζεο δηαηκεκαηηθέο επηηξνπέο: 

 Δπηηξνπή θαη Οκάδα Δλέξγεηαο θαη Πεξηβάιινληνο, ππεχζπλεο γηα ηελ 

εθαξκνγή θαιψλ πεξηβαιινληηθψλ πξαθηηθψλ. 

  Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Καηαιιειφηεηαο Πεξηερνκέλνπ, ππεχζπλε γηα δηαξθή 

παξαθνινχζεζε ζεκάησλ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε ελήιηθεο θαη 

δηαηίζεηαη κέζσ θηλεηψλ ηειεθψλσλ. Παξάιιεια είλαη ππεχζπλε γηα ηελ επηθχξσζε 

θαη εθαξκνγή ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ δηεζλψλ ζρεηηθψλ 

νδεγηψλ ηνπ Οκίινπ Vodafone. 
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 Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππεχζπλε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε 

δηεξεχλεζε πξνβιεκάησλ ή απνθιίζεσλ απφ ηελ ειιεληθή λνκνζεζία, θαζψο θαη ησλ 

πνιηηηθψλ ηεο εηαηξείαο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Αλψηεξε Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή EMF ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπ Οκίινπ Vodafone ζε ζέκαηα ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο θαη 

αζθάιεηαο. 

 

 

Εικόνα 5.1. Οργανωηική δομή ηης Vodafone για θέμαηα Εηαιρικής Κοινωνικής 

Εσθύνης
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5.3   Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ Vodafone 
 

5.3.1. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Κνηλσλία- Παηδί». 

 Special Olympics Hellas 

Απφ ην 2004 είκαζηε θνληά ζην ζεζκφ ησλ 

Special Olympics, ζηεξίδνληαο ην ζχλνιν ησλ 

αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιε ηελ Διιάδα. ηε 

ρψξα καο ε ίδξπζή ηνπο έγηλε ην 1987 θαη απφ 

ηφηε κέρξη ζήκεξα νη ζπκκεηνρέο ησλ αζιεηψλ έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 11,000 θαη ησλ 

εζεινληψλ ηηο 2,000. ηφρνο ηνπ ζεζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 

ζεβαζκνχ πξνο ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο 

γηα φινπο. Ζ επγελήο άκηιια ραξαθηεξίδεη ηνπο αζιεηέο πνπ καο ραξίδνπλ κνλαδηθέο 

ζηηγκέο ζε θάζε ηνπο πξνζπάζεηα. 

 Κηλεηή Παηδηαηξηθή θαη Οδνληηαηξηθή Μνλάδα "ΛΗΣΩ 

Ζ θηλεηή παηδηαηξηθή θαη νδνληηαηξηθή κνλάδα «ΛΖΣΩ», πνπ δεκηνπξγήζακε 

κε ηνπο Γηαηξνχο ηνπ Κφζκνπ ην 2003, ηαμηδεχεη ζε φιε ηελ Διιάδα πξνθεηκέλνπ λα 

παξέρεη παηδηαηξηθή θαη 

νδνληηαηξηθή πεξίζαιςε ζε παηδηά 

πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο θαη 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ρσξίο 

λνζνθνκεία ή Κέληξα Τγείαο. 

Μέρξη ζήκεξα ε «ΛΖΣΩ» έρεη πξνζθέξεη ηαηξηθή πεξίζαιςε ζε πεξηζζφηεξα απφ 

33.000 παηδηά. 
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 Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο θαθέ αξθνύδαο  

Απφ ην 2008 ζηεξίδνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή 

νξγάλσζε “ΑΡΚΣΟΤΡΟ”, γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

πξσηνπνξηαθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πνπ 

αμηνπνηεί ην δίθηπν θηλεηήο ηειεθσλίαο ηεο 

Vodafone, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο θαθέ αξθνχδαο θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηφο ηεο. 

 Μηθξόθνζκνο ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ VODAFON 

  Ο Μηθξφθνζκνο ΠΑΜΜΑΚΑΡΗΣΟ 

VODAFONE αθνξά ηελ αλάπηπμε ελφο πνιχπιεπξνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ππξήλα ηνλ πλεπκαηηθφ αιιά θαη ηνλ  

ςπρηθφ θφζκν ησλ παηδηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ, ςπραγσγηθφ κηθξφθνζκν, κέζα ζηνλ 

νπνίν ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα 

θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο, λα απνθνκίζνπλ λέεο γλψζεηο, λα αζιεζνχλ, λα 

ςπραγσγεζνχλ θαη, βέβαηα, λα δηαζθεδάζνπλ. Ο Μηθξφθνζκνο 

ΠΑΜΜΑΚΑΡΗΣΟ VODAFONE ιεηηνπξγεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο 

γηα Παηδηά "Πακκαθάξηζηνο", ελφο θνηλσθεινχο ηδξχκαηνο κε θεξδνζθνπηθνχ 

ραξαθηήξα, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν απφ ην 1953 σο θνξέαο παξνρήο 

πξνζηαζίαο θαη εθπαίδεπζεο παηδηψλ. ήκεξα, πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο ζε πεξίπνπ 250 άηνκα κε εηδηθέο δπλαηφηεηεο, απφ 3 κέρξη 25 εηψλ, θαη 

έρεη σο ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε παηδηψλ κε 

ζνβαξέο καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη δπζιεηηνπξγίεο θηλεηηθέο, επηθνηλσλίαο θαη 

ιφγνπ. 
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 Πξόγξακκα Δλεκέξσζεο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Caretta - Caretta  
   

 

Σν 2007, δεκηνπξγήζακε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

χιινγν γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο 

Αξρέισλ, έλα πξφγξακκα ελεκέξσζεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο Caretta-Caretta. Σν πξφγξακκα 

απεπζπλφηαλ ζην επξχ θνηλφ, ζηνπο αιηείο θαη ζε 

αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζάιαζζα ζε εξαζηηερληθφ επίπεδν.  

 

 Πξνγξάκκαηα Αηκνδνζίαο 

Σν πξφγξακκα αηκνδνζίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο Vodafone εθαξκφδεηαη απφ ην 1996 κε ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εζεινληηθή 

αηκνδνζία  πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην ρξφλν 

ζε ζπλεξγαζία κε λνζνθνκεία ηεο Αζήλαο: 

Ννκαξρηαθφ Γεληθφ Ννζνθνκείν Παηεζίσλ θαη 

Ακαιία Φιέκηλγθ θαη κε ην Ννζνθνκείν Άγηνο Παχινο ζηε Θεζζαινλίθε. 

5.3.2 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Πεξηβάιινλ - Υγεία» 
 

   Πξνγξάκκαηα γηα ην Πεξηβάιινλ 

 
 Απνηξνπή 25.000 ηφλσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα, κέζσ ηνλ 

πξνγξακκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

 Πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην δίθηπν (πεξηιακβάλεη: 

ζηαζκνχο βάζεο /Β, Κέληξα Μεηαγσγήο (ΜΣΥs), Data Centers). 

Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ζπλνιηθή εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

(PV) ζε 125 /Β, πνπ αλαινγεί ζην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαζκψλ θαη ζην 1,35% ηεο 
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ρξεζηκνπνηνχκελεο ελέξγεηαο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ Free Cooling 

(ρξήζε αηζζεηήξσλ- αλεκηζηήξσλ) ζηνπο /Β κε ζθνπφ ηελ κείσζε θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο. 

 Πξφγξακκα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο. πκκεηνρή 

ζην εζεινληηθφ πξφγξακκα GreenLight, απφ ην 2001. Ο ζηφρνο δελ επηηεχρζεθε 

παξαηεξήζεθε απμεζε θαηά 4,3% 

Πξνγξάκκαηα  αλαθχθισζεο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ: 

1. Αλαθχθισζε ζπζζσξεπηψλ κνιχβδνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δίθηπν ηεο 

εηαηξίαο- 2008/09 αλαθχθισζε 100% ηεο πνζφηεηαο, 110 ηφλνη. 

2. Αλαθχθισζε ραξηηνχ θαη κείσζε ρξήζεο ηνπ. Ο ζηφρνο δελ επηηεχρζεθε- 

αλαθπθιψζεθε ην 28% ηνπ ραξηηνχ (κε ζηφρν ην 2%) θαη κείσζε ηεο ρξήζεο ραξηηνχ 

θαηά 35,4% αλά εξγαδφκελν. 

3. Αλαθχθισζε toners γηα εθηχπσζε. Ο ζηφρνο δελ επηηεχρζεθε- 

αλαθπθιψζεθε ην 19% ησλ toners (ζηφρνο 60%)  

4. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ 

εμνπιηζκνχ. Ο ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, Ζ/Τ, εθηππσηέο θαη νζφλεο 

επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξίαο θαη ζε εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

θαη δίλνληαη ζε θνξέα δηαρείξηζεο γηα αλαθχθισζε. Απνηέιεζκα αλαθχθισζε/ 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ 95% ηνπ εμεξρφκελνπ απφ ηελ απνζήθε εμνπιηζκνχ. 

5. Πξφγξακκα αλαθχθισζεο θηλεηψλ ηειεθψλσλ, κπαηαξηψλ θαη αμεζνπάξ. Ζ αξρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ην 2003 θαη ην 2008/09 ζπιιέρζεθαλ πάλσ απφ 22.600 

πξντφληα θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηα νπνία δφζεθαλ ζε εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην θξάηνο 

θνξέα δηαρείξηζεο.  

6. Πξφγξακκα αλαθχθισζεο νηθηαθψλ κπαηαξηψλ. Ξεθίλεζε πηινηηθά ζε 4 θεληξηθά 

γξαθεία ηεο εηαηξίαο ην 2004 θαη επεθηάζεθε ην 2005 ζε φια ηα θηίξηα θαη 
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θαηαζηήκαηα. Γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ην θνξέα «ΑΦΖ», θαη ην 2008/09 

ζπιιέρζεθαλ 6,6 ηφλνη νηθηαθέο κπαηαξίεο. 

7.Υξεζηκνπνίεζε θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ ςπθηηθψλ θαη θαηαζβεζηηθψλ 

πιηθψλ. Λφγσ Δπξσπατθνχ θαλνληζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηαζβεζηηθέο νπζίεο κε 

κεδεληθφ βαζκφ Γπλακηθνχ Καηαζηξνθήο ηνπ δνληνο (ODP) θαη ζηαδηαθά 

αληηθαζίζηαληαη ηα παιηά ςπθηηθά ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε HCFC-22 κε λέα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ςπθηηθά πγξά κεδεληθνχ ODP. Σν 2009 ππήξμε κείσζε ηνπ 

δείθηε ODP ησλ ςπθηηθψλ ζπζηεκάησλ θαηά 4,2% (ζηφρνο ήηαλ ην 5%). 

8. Παξαθνινχζεζε θαηαλάισζεο λεξνχ. 

 Πξνγξάκκαηα γηα ηελ Τγεία 

 
Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ γηα ηα ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα κέζσ εληχπσλ, 

ηζηνζειίδαο. Άκεζε επηθνηλσλία κε θνηλφ, πειάηεο , εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο 

ζρεηηθά κε ελεκέξσζε γηα ην θηλεηφ θαη ηε δεκφζηα πγεία. Δλεκεξσηηθέο εκεξίδεο, 

ζπλαληήζεηο, ζπλεληεχμεηο θαη έληππα. 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο «ΔΡΜΖ» απφ ην 2002. Έλα πξφγξακκα κέηξεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζην πεξηβάιινλ. Σα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν θαη Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο έρνπλ ηελ ζπλνιηθή επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

 5.3.3. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Αγνξά» 

 Πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνκέα Αγνξά 

o Ζ Vodafone έρεη αλαπηχμεη Κψδηθα Ζζηθήο πκπεξηθνξάο, θαη θαιεί φινπο 

ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο λα αθνινπζήζνπλ ή λα απνθχγνπλ πξαθηηθέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηνλ θψδηθα. Αμηνιφγεζε επηθηλδπλφηεηαο πξνκεζεπηψλ θαη απηφ- αμηνιφγεζε 
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πξνκεζεπηψλ πνπ ήηαλ «πςεινχ θηλδχλνπ» γηα ηεθκεξίσζε κε ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηηο αξρέο ηνπ θψδηθα. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα δηελεξγήζεθε επηζεψξεζε ζε 

πξνκεζεπηέο κε ζθνπφ, φπνπ δηαπηζηψζεθαλ 14 πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε 

αζπκθσλία. Σα ζέκαηα αθνξνχζαλ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, πγηεηλή θαη αζθάιεηα, 

πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά.  Τπήξμε δέζκεπζε γηα εθαξκνγή ηνπ Κψδηθα. 

o Πξαθηηθέο Τπεχζπλνπ Marketing 

o Τπεχζπλε Γηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ Τπεξεζηψλ, (ηδηαίηεξα γηα ελήιηθεο) 

Τπνγξαθή θνηλνχ Κψδηθα Γενληνινγίαο (WIND, COSMOTE, Vodafone) ζε 

επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πξνζηαζία αλήιηθσλ ρξεζηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ θηλεηή ηειεθσλία θαη ηηο ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 

o πκβνπιέο κέζσ εληχπσλ, ηζηνζειίδαο γηα ηε ρξήζε ηνπ θηλεηνχ θαη ηελ 

νδήγεζε. 

o Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα δηάθνξα ζέκαηα κέζσ ηνπ 

ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ «Μελχκαηα» ην νπνίν απνζηέιιεηε καδί κε ηνλ ινγαξηαζκφ 

ησλ ρξεζηψλ ζπκβνιαίνπ. πλνδεπηηθά δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά 

κεγάιεο αλαγλσζηκφηεηαο. 

5.3.4. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Δξγαζηαθφο Φψξνο»  
 

 Πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνκέα Δξγαζηαθόο Υώξνο 

Ίζεο επθαηξίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, πινπνίεζε ηνπ «Πιάλνπ ηαδηνδξνκίαο», 

δπλαηφηεηα εζσηεξηθήο κεηαθίλεζεο ζηελ εηαηξία, αμηνιφγεζε επίδνζεο, πνιηηηθή 

ίζεο κεηαρείξηζεο, 

 Μέζα επηθνηλσλίαο κε εξγαδνκέλνπο: Δζσηεξηθφ Γηαδίθηπν εηαηξίαο, ηξηκεληαίν 

πεξηνδηθφ «Δλ θηλήζε», ππεξεζία HR Help Desk, πξφγξακκα αμηνπνίεζεο 

πξνηάζεσλ εξγαδνκέλσλ, έξεπλα Ηθαλνπνίεζεο Δξγαδνκέλσλ (αλά δηεηία). 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

120 

 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε πξνζσπηθνχ 

 Δπθαηξίεο εθπαίδεπζεο: πξντφληα, ππεξεζίεο, αληηθείκελν εξγαζίαο, 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο, δηνηθεηηθήο αλάπηπμεο (αχμεζε 10% ησλ 

πξνγξακκάησλ απφ ην 2006). 

 Οηθεηνζειείο παξνρέο: επλντθέο πνιηηηθέο γηα εξγαδφκελεο κεηέξεο ηελ επνρή ηεο 

κεηξφηεηαο, πεξηνδηθνχ ηαηξηθνχ έιεγρνπ, παξνρή εμεηδηθεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γηαηξνθήο θαη Τγείαο», ζπληνληζκφο ζπκκεηνρήο παηδηψλ ζε θαηαζθελψζεηο ζε  

      φιε ηελ Διιάδα 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ WIND 
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6.1. Σηνηρεία WIND 

Ζ WIND Διιάο ζήκεξα είλαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο εηαηξείεο ζηελ Διιάδα κε θχθιν εξγαζηψλ 

πνπ μεπέξαζε ηα €1,07 δηο ην 2009 θαη πεξηζζφηεξνπο απφ 

5,5 εθαηνκκχξηα πειάηεο, ζηελ θηλεηή αιιά θαη ηε 

ζηαζεξή ηειεθσλία θαζψο θαη ηηο επξπδσληθέο ππεξεζίεο.  

Ηδξχζεθε ην 1992 θαη μεθίλεζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά κε 

ηελ εκπνξηθή επσλπκία TELESTET ζηηο 29 Ηνπλίνπ 1993, νπφηε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξψηε θιήζε απφ θηλεηφ ζηε ρψξα καο.  

ηε ζπλέρεηα θαζηεξψζεθε ζηελ ειιεληθή αγνξά θηλεηήο ηειεθσλίαο ράξε 

ζηελ πςειή ηειεπηθνηλσληαθή ηερλνινγία θαη ηελ πξσηνπνξία, θαζψο ήηαλ ε 

εηαηξεία πνπ πξψηε πξνζέθεξε ζηνπο Έιιελεο ρξήζηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο ηηο πιένλ 

θαηλνηνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα.  

Σν 2004, ε εκπνξηθή επσλπκία ηεο εηαηξείαο άιιαμε ζε ΣΗΜ θαη ηελ επφκελε 

ρξνληά εμαγνξάζηεθε απφ ηηο εηαηξείεο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ Apax 

Partners θαη Texas Pacific Group (TPG).  

Σν 2006 ε εηαηξεία πξνρψξεζε ζηελ εμαγνξά ηεο Q Σειεπηθνηλσλίaο, 

δπλακψλνληαο έηζη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά 

θηλεηήο ηειεθσλίαο.  

Ζ επφκελε ρξνληά, ζα απνηειέζεη έλαλ λέν ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξείαο 

θαζψο ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ 2007 ε Weather Investments S.P.A. - εηαηξεία πνπ ειέγρεη 

ην δηεζλή ηειεπηθνηλσληαθφ φκηιν Orascom – ηελ απνθηά.  
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Ωο κέινο πιένλ ηνπ νκίινπ ηεο Weather Investments ε εηαηξεία ζπλερίδεη ηελ 

αλνδηθή πνξεία ηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηειεπηθνηλσληψλ θαη αιιάδεη ηελ επσλπκία 

ηεο ζε WIND εγθαηληάδνληαο κία λέα επνρή ζηελ επηθνηλσλία πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ ψζηε νη ζπλδξνκεηέο καο λα απνιακβάλνπλ 

πεξηζζφηεξα. Σε λέα επνρή έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη ε νινθιήξσζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο κε ηελ Tellas, σο πάξνρνο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη επδσληθψλ 

ππεξεζηψλ Έρνληαο ελζσκαηψζεη πιήξσο ηηο ππνδνκέο, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο Tellas ζηελ εηαηξεία, ε WIND Διιάο έρεη θαηαζηεί έλαο απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ηειεπηθνηλσληαθνχο παξφρνπο ζηελ Διιάδα, κε ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο θηλεηή, ζηαζεξή θαη Internet ζε έλα νινθιεξσκέλν 

παθέην απφ έλα ζεκείν πψιεζεο θαη εμππεξέηεζεο.  

Σέινο, ε WIND Διιάο είλαη κέξνο ηεο παγθφζκηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

Οκίινπ Weather Investments, ηνλ νπνίν ειέγρεη ε νηθνγέλεηα Sawiris θαη ν Naguib 

Sawiris  θαη ειέγρεη ηελ Wind Telecommunicazioni spa, ηε 2ε κεγαιχηεξε εηαηξεία 

ζηαζεξήο θαη 3ε κεγαιχηεξε εηαηξεία θηλεηήο ηειεθσλίαο ζηελ Ηηαιία θαζψο επίζεο 

θαη ην 50% ζπλ κία κεηνρή ηεο Orascom Telecom Holding S.A.E.  

6.2. Οξγαλσηηθή δνκή WIND γηα ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο 
 

H WIND Hellas ην 2007 δεκηνχξγεζε ηκήκα Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο θαη  

πξνρσξά ζηελ έθδνζε Κνηλσληθνχ Απνινγηζκνχ, ν νπνίνο αληαλαθιά ηε δέζκεπζε 

ηεο εηαηξίαο γηα ηελ έληαμε ηεο ζηξαηεγηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνπο 

θαζεκεξηλνχο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο.  
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηε δέζκεπζή ηεο γηα έλα θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ, ε 

WIND Hellas παξνπζηάδεη ηνλ Κνηλσληθφ ηεο Απνινγηζκφ, κε ζηφρν ηνλ άκεζν 

πεξηνξηζκφ ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο απνηππψκαηνο.  

Οη ηνκείο, πνπ αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά, αθνξνχλ: 

 ζηελ ππεύζπλε επηρείξεζε 

 ζην πεξηβάιινλ 

 ζην αλζξώπηλν δπλακηθό 

 ζηελ θνηλσλία 

6.3.  Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ WIND 
 

6.3.1. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Κνηλσλία» 
 

   Πξνγξάκκαηα Κνηλσληθήο Γξάζεο 

Τπνζηήξημε ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Πξνζηαζίαο θαη Απνθαηαζηάζεσο 

Αλαπήξσλ Παηδηψλ-ΔΛΔΠΑΠ 

 Γξακκή SOS γηα ηα παηδηά ζε θίλδπλν 

 Τπνζηήξημε ηνπ Ηδξχκαηνο «Κάλε κηα επρή»  

 Τπνζηήξημε ηνπ Λχξεηνπ Παηδηθνχ Ηδξχκαηνο 

 Τ

πνζηήξημε παηδηθψλ παξαζηάζεσλ  

 Amber Aler 

 

  Η WIND θνληά ζηνπο ππξνπαζείο 

Ζ WIND Hellas ζε κηα θνηλή πξσηνβνπιία ησλ εηαηξηψλ θηλεηήο ηειεθσλίαο 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ 
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πξνζέθεξε δσξεάλ εζληθέο θιήζεηο 20 ζπλνιηθά σξψλ, γηα δηάζηεκα 2 κελψλ, αλά 

πειάηε πνπ επιήγε απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 2007. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξσηνβνπιία δηεπθφιπλε 1.247 πιεγέληεο - ζπλδξνκεηέο ηεο 

WIND Hellas πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ επείγνπζεο επηθνηλσληαθέο ηνπο αλάγθεο 

ζηε ζπγθεθξηκέλε δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν ηεο δσήο ηνπο. 

Μφλν απφ ηε WIND Hellas δηαηέζεθαλ δσξεάλ 24.940 ψξεο ζπλνκηιίαο. 

   Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε 

 Βξαβεχζεηο Αξηζηνχρσλ 

Δπηβξαβεχνληαη απφ θάζε λνκφ ηεο ρψξαο ην καζεηή ή ηε καζήηξηα πνπ 

πξψηεπζε ζηηο εηήζηεο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο γηα ηα Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα ηεο 

ρψξαο. 

 Ζκέξα Καξηέξαο WIND 

Κάζε ρξφλν, δηνξγαλψλεηαη Ζκέξα Καξηέξαο κε ηε ζπκκεηνρή ζηειερψλ ηεο 

WIND, αιιά θαη ηνπ Αθαδεκατθνχ θφζκνπ, πξνζθέξνληαο ηελ επθαηξία ζε λένπο 

θνηηεηέο λα ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη λα 

πξνεηνηκαζηνχλ θαηάιιεια γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα. 

 8Τνπηθέο Κνηλσλίεο 

 Πξνζθνξά ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ζηα αθξηηηθά ζρνιεία ηεο Διιάδαο : 

Μείσζε ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο. 

 Έθδνζε ιεπθσκάησλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πνιηηηζηηθνχ πινχηνπ ηεο 

Διιάδαο. 

   Σπλεξγαζία κε Δζεινληηθέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

 Παηδνςπρηαηξηθφ Ννζνθνκείν Αηηηθήο. 

 χιινγν Φίισλ Παηδηψλ κε θαξθίλν ΔΛΠΗΓΑ. 

 Έλσζε Γνλέσλ Ννεηηθφο Τζηεξνχλησλ Αηφκσλ ΣΔΓΖ. 
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 χιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκφλσλ & Φίισλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗ. 

 Τπνζηήξημε ηνπ πλδέζκνπ Θεξαπεπηηθήο Ηππαζίαο Διιάδαο. 

   Κνηλσληθέο Δθζηξαηείεο Δλεκέξσζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ 

 Κηλεηή ηειεθσλία θαη Τγεία. 

 Μήλπκα δσήο. (ηεηξαςήθηνο αξηζκφο θαη απφ ηηο 3 κεγάιεο εηαηξίεο) 

 Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο γηα ηελ αζθάιεηα ζηελ νδήγεζε. 

 Θέισ Αζθάιεηα ζηε Θάιαζζα. 

6.3.2. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Πεξηβάιινλ» 
 

  Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο Φώθηαο Μonachus monachus 

Με ζηφρν ηε ζπλερή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

θηλεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο 

θψθηαο, ε WIND Hellas ζπλεξγάδεηαη γηα ηξεηο ζπλερφκελεο 

ρξνληέο κε ηε MΟm.  

Σν 2007, ε MΟm κε ηε WIND Hellas αλέπηπμαλ ην 

θαινθαηξηλφ εζεινληηθφ πξφγξακκα «Θέισ λα γίλσ εζεινληήο ζηελ Πξάμε», ην 

νπνίν εληάρζεθε ζηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζηα θέληξα 

ελεκέξσζεο ηεο MOm, ηα νπνία επηζθέπηνληαη θάζε ρξφλν πάλσ απφ 20.000 πνιίηεο. 

Σν πξφγξακκα ιεηηνχξγεζε απφ ηνλ Ηνχλην έσο θαη ην επηέκβξην θαη ζπκκεηείραλ 

60 πεξίπνπ εζεινληέο. 

  ηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

θνηλνχ, ε αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηεο MΟm θαη ε ελίζρπζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηεο έξγνπ 

θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ ζην «ρνιείν ηεο Φψθηαο» ζηελ Αιφλλεζν. Ο 

ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ε MOm κε ηε ζπλεξγαζία 
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θαη ππνζηήξημε ηεο WIND Hellas, είλαη ε ελίζρπζε ηεο αμίαο ηεο εζεινληηθήο 

πξνζθνξάο, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ σο ζηφρν 

έρεη ηελ αλάδεημε πην ελεξγψλ πνιηηψλ απέλαληη ζηε δηαηήξεζε θαη δηάζσζε ηνπ 

παγθνζκίνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

   Πξόγξακκα κε ηε Helmepa «Θέισ Καζαξέο Θάιαζζεο θαη Αθηέο» 

Ζ WIND Hellas ππνζηήξημε θαη ζπλεξγάζηεθε κε 

ηελ Διιεληθή Έλσζε Πξνζηαζίαο Θαιάζζηνπ 

Πεξηβάιινληνο (HELMEPA) κε ζηφρν ηε ζπλερή 

επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Με 

ζχκβνιν, ην γλσζηφ ζε φινπο καο, γιάξν ε ελεκεξσηηθή 

εθζηξαηεία, δεηνχζε ηε ζπκκεηνρή φισλ καο ζηελ πξνζηαζία ησλ ζαιαζζψλ θαη ησλ 

αθηψλ ηεο ρψξαο καο, θαιιηεξγψληαο ηε γλψζε θαη ηελ εζεινληηθή δέζκεπζε γηα έλα 

ηφζν ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ ζέκα. 

Ζ WIND Hellas γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ έξγνπ ηεο HELMEPA πξνγξακκάηηζε 

κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο, φπσο ε δηαλνκή ελεκεξσηηθνχ εληχπνπ, θαηαρσξίζεηο ζηνλ 

Σχπν, ηειενπηηθά spots θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ MMS πξνο φινπο ηνπο 

ζπλδξνκεηέο ηεο. 

 

   Πξόγξακκα ΦΑΜΑ-Μέηξεζε & Έιεγρνο Ηιεθηξνκαγλεηηθήο 

Αθηηλνβνιίαο 

ηελ πξνζπάζεηά καο λα ζπκβάιινπκε ζηελ 

έγθπξε θαη νινθιεξσκέλε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ε 

WIND Hellas δεκηνχξγεζε ην πξφγξακκα ΦΑΜΑ. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εξεπλεηηθφ έξγν κέηξεζεο θαη ειέγρνπ 

ηεο  ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο ζην πεξηβάιινλ. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
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είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ επηπέδσλ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο, ηφζν ζε ζεκεία 

πςειήο πιεζπζκηαθήο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζβαζηκφηεηαο, φζν θαη ζε επηιεγκέλνπο 

ρψξνπο. 

Σν πξφγξακκα ΦΑΜΑ κεηξά φιεο ηηο πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αθηηλνβνιίαο πνπ ππάξρνπλ ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ψζηε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ζην ζχλνιφ ηνπο.  

Σν ΦΑΜΑ εθπνλείηαη απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

    Γηαρείξηζε Απνβιήησλ 

 Αλαθχθισζε ζε ραξηί, κέηαιιν, κπαηαξίεο, θηλεηά απφ εγθαηαζηάζεηο θαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο WIND. 

  Γηαρείξηζε Πεγψλ Δλέξγεηαο 

 Δθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Greenlight ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε κείσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο δηαηεξψληαο θαη βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

θσηηζκνχ. 

 Δπελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ θαηεγνξία Φψην-βνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ. Πξφγξακκα εγθαηάζηαζεο πβξηδηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ελέξγεηαο πνπ αθνξά ζηνπο αγξνηηθνχο ζηαζκνχο βάζεο ηεο ζε φιε ηελ Διιάδα. 

   Σπκκφξθσζε ζε Πεξηβαιινληηθνχο Καλφλεο 

πλεξγαζία κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθέο αξρέο (πνιενδνκία, δαζαξρεία, 

αξραηνινγηθέο ππεξεζίεο) πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία εγθαηάζηαζεο ησλ ζηαζκψλ 

βάζεο λα ηεξεί ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο. 
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6.3.3.  Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Τνκέα «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»  
 

 Πξφγξακκα Δηαηξηθήο Έληαμεο 

 

ηαλ έλαο λένο εξγαδφκελνο γίλεηαη κέινο ζηε WIND, θαζνξίδεηαη έλαο “buddy” 

, ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε πεξηήγεζε ηνπ λένπ ζπλαδέιθνπ ζηνπο ρψξνπο ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ε βνήζεηα θαηαλφεζεο ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ καο. 

 Κέληξα Αλάπηπμεο 

Σα Κέληξα Αλάπηπμεο, έρνπλ ζθνπφ λα εληνπίδνπλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, βαζηζκέλα ζηηο δεμηφηεηεο 

θαη ζηα επίπεδα απφδνζεο πνπ απαηηεί ν νξγαληζκφο. 

 ρεδηαζκφο Αηνκηθήο Αλάπηπμεο 

ρεδηαζκφο Αηνκηθήο Αλάπηπμεο εμαζθαιίδεη φηη ν θάζε έλαο εξγαδφκελνο έρεη 

ηελ επθαηξία αλάπηπμεο αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη ηηο αλάγθεο ηεο WIND.  

 Career Path - Δζσηεξηθή πξνζέιθπζε Τπνςήθησλ 

Σν Career Path ζηε WIND δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο εξγαδφκελνπο λα 

αλαπηπρζνχλ, λα αιιάμνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο 

ζπλερψο πξνζθέξνληαη κε ηελ ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ελζάξξπλζε. 

 χζηεκα Αμηνιφγεζεο Δξγαδνκέλσλ 

Δζσηεξηθή Δπηθνηλσλία 

 WIND Intranet 

 WIND About 

 Έξεπλα Απφςεσλ Δξγαδνκέλσλ 

 Αζιεηηθά Πξσηαζιήκαηα - Αγψλεο 

 Δθδειψζεηο πξνζσπηθνχ. 

 Ζκέξα Γνλέα 
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 Δθπαίδεπζε 

 Δ-learning νn line 

Ζ WIND επέλδπζε ζηελ κέζνδν ηνπ e-learning πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο λα παξαθνινπζνχλ καζήκαηα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο 

ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή κέζσ απινπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη λα επηιέγνπλ 

καζήκαηα απφ έλα επξχ θάζκα επαγγεικαηηθψλ ηνκέσλ, κε ηελ δηθή ηνπο επρέξεηα, 

ρσξίο ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζεκηλάξηα 

Οη εξγαδφκελνη έρνπλ ηελ επθαηξία λα επεθηείλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο κέζα απφ κηα 

ζεηξά Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη εκηλαξίσλ, ηα νπνία: Καιχπηνπλ έλα επξχ 

θάζκα ζεκάησλ (management, εγεζίαο, νηθνλνκηθψλ, ηερλνινγίαο, marketing, θαη 

άιια) θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ tailor made εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα, ζηελ Διιάδα άιια 

θαη ζην εμσηεξηθφ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Leadership & Management Training - WIND Corporate University 

Ζ Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, θαη εηζήγαγε ην WIND Corporate 

University, έλα λέν Πξφγξακκα Ζγεζίαο πνπ απεπζχλεηαη ζηα ζηειέρε πνπ εγνχληαη 

κηθξέο ή κεγάιεο νκάδεο. Έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα θαζηεξψζεη ζηελ εηαηξία ηελ 

έλλνηα ηνπ «νξγαληζκνχ ζε ζπλερή κάζεζε» (learning organization) φπσο επίζεο θαη 

λα εληζρχεη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο εληφο ησλ δηεπζχλζεσλ θαη κεηαμχ ησλ 

δηεπζχλζεσλ. Σν πξφγξακκα ηνπ WIND Corporate University έρεη ζρεδηαζηεί ζηα 

πξφηππα ελφο business mini MBA, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δνκέο, δηαδηθαζίεο θαη 

ιεηηνπξγίεο αληίζηνηρεο ελφο Αθαδεκατθνχ Ηδξχκαηνο.. Αθαδεκατθφο χκβνπινο ηνπ 

WIND Corporate University είλαη ν Καζεγεηήο Γεκήηξεο Μπνπξαληάο, Γηεπζπληήο 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Executive MBA ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

(ΑΟΔΔ). 
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 Τπνηξνθίεο 

Ζ WIND ρξεκαηνδνηεί ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αθαδεκατθψλ πηπρίσλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ γηα ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο θάζε ρξφλν, βάζεη νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, 

ζην πιαίζην ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

 Γηαρείξηζε Γλψζεο - Βηβιηνζήθε 

Μηα βηβιηνζήθε κε πεξηζζφηεξα απφ 1000 βηβιία, εθπαηδεπηηθά άξζξα θαη 

πεξηνδηθά βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηα θεληξηθά θηίξηα ηεο 

εηαηξίαο. Γίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο εξγαδφκελνπο καο λα ελεκεξψλνληαη θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηηο ηερληθέο θαη επαγγεικαηηθέο ηνπο γλψζεηο κέζα απφ κηα επξχ 

βηβιηνγξαθία θαη ελεκεξσκέλα άξζξα 

 

     Ακνηβέο θαη Παξνρέο ζηνπο εξγαδφκελνπο 

 Αληαγσληζηηθφ παθέην ακνηβψλ πνπ βαζίδνληαη ζε ζπγθξίζεηο κε ηελ αγνξά θαη 

αληακείβνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. 

 Αζθάιεηα Εσήο κε Κάιπςε Αληθαλφηεηαο θαη Αηπρήκαηνο. 

 Οκαδηθφ Πξφγξακκα Ηαηξφ-θαξκαθεπηηθήο Κάιπςεο γηα ηνπο ππαιιήινπο κε ηελ 

δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

 Δπηδνηνχκελν Ηδησηηθφ ζπληαμηνδνηηθφ πξφγξακκα. 

 Πξνλνκηαθή ρξήζε θηλεηνχ ηειεθψλνπ. 

 Γηαηαθηηθέο ηξνθήο. 

 Δζηηαηφξην κε πνηθηιία εδεζκάησλ ζε θαζεκεξηλή βάζε θαη ζε ρακειφ θφζηνο 

(θηίξηα Λ. Κεθηζίαο θαη Λ. Αζελψλ). 

 Δθπηψζεηο θαη πξνζθνξέο ζε πεξηζζφηεξα απφ 100 θαηαζηήκαηα θαη επηρεηξήζεηο 

ζε φιε ηελ Διιάδα. 
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 Δθπηψζεηο ζε εηαηξηθά πξντφληα ζηα WIND Stores 

Σπλζήθεο Δξγαζίαο 

 Γείθηεο Αζθάιεηαο. 

 Καζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηαηξείνπ γηα ηελ πξφιεςε, αιιά θαη ηελ άκεζε 

αληηκεηψπηζε πεξηπηψζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Λεηηνπξγία γξαθείνπ Αζθάιεηαο. 

 πζηεκαηηθή επηζεψξεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απφιπηε 

ηήξεζε ησλ θαλφλσλ αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

 Δηδηθφ πξφγξακκα πξνιεπηηθψλ ηαηξηθψλ εμεηάζεσλ (check-up) θαη 

νθζαικνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ηνπο λέν-πξνζιεθζέληεο. 

 Μαζήκαηα πγηεηλήο κέζσ e-learning 

 Έθδνζε εηδηθνχ εληχπνπ γηα ηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ, ηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη γηα ηα ζήκαηα αζθαιείαο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε εηαηξία. 

   Σεβαζκφο ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

 Πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 Πξνζηαζία εξγαζίαο. 

 Πνιηηηθή Ίζσλ Δπθαηξηψλ. 

   Δζεινληηζκφο 

 Σξάπεδαο Αίκαηνο - Πξφγξακκα εζεινληηθήο αηκνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Δζεινληηθή νκάδα εξγαδνκέλσλ γηα ηε κεηαηξνπή αθαδεκατθψλ βηβιίσλ ζε 

πξνζβάζηκε κνξθή γηα θνηηεηέο κε αλαπεξίεο. 

 Οηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο WIND ζε εζεινληηθέο νξγαλψζεηο. 

 Πξνγξάκκαηα ζηελ Αγνξά 
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    Πνηφηεηα θαη Αζθάιεηα 

 πζηεκαηηθφο έιεγρνο ησλ δηεξγαζηψλ θαη θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ζηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ. 

 Δπέλδπζε ζηελ ηερλνινγηθή γλψζε. 

 πλερή αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ηεο πιενλεθηεκάησλ ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

 Πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 

   Οη Πειάηεο 

 Δηδηθφ ηκήκα εμππεξέηεζεο πειαηψλ ζε 24σξε βάζε. 

 Γηεζλέο βξαβείν-Grand Prix 2000, γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ. 

 Δ-News 

 Απνδεκίσζε ζπλδξνκεηψλ γηα ρακέλεο θιήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ηερληθνχο 

ιφγνπο. 

 Υπεχζπλε Γηαθήκηζε 

 Πνιηηηθή ίζεο κεηαρείξηζεο πξνο φινπο ηνπο δεκνζηνγξάθνπο, αλεμαξηήησο ηνπ 

κέζνπ πνπ εθπξνζσπνχλ. 

 Ζ δηαθήκηζε θαη νη ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο καο ζέβνληαη ηνλ αληαγσληζκφ θαη 

ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο δενληνινγίαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ- ΤΓΚΡΙΗ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 

– ΠΡΟΣΑΔΙ  
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7.1. Σπκπεξάζκαηα γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 
 

 Ζ Δπηρείξεζε ζήκεξα αληηκεησπίδεη ζε έληνλν βαζκφ ηηο Ραγδαίεο Αιιαγέο 

πνπ ζπληεινχληαη Παγθνζκίσο ζηελ Κνηλσλία, ηελ Οηθνλνκία θαη ην Πεξηβάιινλ 

ηφζν ζε Οηθνλνκηθφ αιιά θπξίσο θαη ζε Κνηλσληθφ Δπίπεδν. Σα Παξαγφκελα 

Πξντφληα θαη νη Τπεξεζίεο αζθνχλ απμεκέλε επίδξαζε ζην Κνηλσληθφ θαη Φπζηθφ 

Πεξηβάιινλ, θαζηζηψληαο ηελ Κνηλσλία αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηάο. ηηο λέεο απηέο πλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη, ε Τηνζέηεζε 

ηνπ κνληέινπ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο 

δηακνξθψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηξαηεγηθήο Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο θαη Αληαπνδνηηθήο Λεηηνπξγίαο ηνπο. 

Παξάκεηξνη φπσο ε Πνηφηεηα θαη ε Υξεζηκφηεηα ησλ Πξντφλησλ, ε Αζθαιήο 

Λεηηνπξγία ηνπο, νη Δπελδχζεηο ζε Νέεο Σερλνινγίεο, ε Αλάπηπμε θαη ε Δθπαίδεπζε 

ηνπ Πξνζσπηθνχ, ε πλεηζθνξά ζηελ Κνηλσλία θαη ν εβαζκφο ζηα Αλζξψπηλα 

Γηθαηψκαηα δελ κπνξνχλ παξά λα βξίζθνληαη ζηε βαζηθή Αηδέληα θάζε ζχγρξνλνπ 

Μάλαηδεξ κηαο Δπηρείξεζεο. θνπφο άιισζηε ηεο ζχγρξνλεο, Δπέιηθηεο θαη 

Αληαγσληζηηθήο Δπηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη Τςειήο Πνηφηεηαο Τπεξεζίεο ζηνπο 

Πειάηεο ηεο κε ηνλ θαιχηεξν θηιηθά πξνο ην Πεξηβάιινλ ηξφπν, ζε αληαγσληζηηθέο 

ηηκέο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο Κνηλσληθέο ηεο Δπζχλεο. Οη Πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη κηα Δπηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα είλαη καθξνπξφζεζκα 

Κεξδνθφξα, ζπλδηακνξθψλνληαη κε ηηο Απαηηήζεηο ηεο επξχηεξεο Κνηλσλίαο γηα 

Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο θαη Αχμεζε ηεο Κνηλσληθήο θαη Οηθνλνκηθήο 

Δπεκεξίαο. 
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 Οη Δηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ ηξαηεγηθή ΔΚΔ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

επηθεξδή, ρξήζηκα θαη αζθαιή γηα ηελ Κνηλσλία θαη ην Πεξηβάιινλ Πξντφληα, 

ιακβάλνληαο φκσο ππφςε ηνπο Δξγαδφκελνπο, ηνπο Πξνκεζεπηέο, ην επξχηεξν 

Πεξηβάιινλ θαη φια ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Αγνξάο, βειηηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ Αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Ζ αλαγλψξηζε ηεο ηξαηεγηθήο ΔΚΔ 

θαλεξψλεη ην Αλζξψπηλν Πξφζσπν ηεο Δπηρείξεζεο, ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηε 

καθξνπξφζεζκε Δπεκεξία ηεο, θαζψο απνηειεί ην δσηηθφ θξίθν αλάκεζα ζε απηήλ 

θαη ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. Άιισζηε, θάζε Δηαηξεία ζηελ 

Παγθνζκηνπνηεκέλε πιένλ Αγνξά νθείιεη λα δειψλεη ηηο Αξρέο ηεο θαη λα 

επηδεηθλχεη ζηελ πξάμε φηη ηηο ηεξεί. Γηα ηνλ ιφγν κάιηζηα απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε χλαςε Λεηηνπξγηθψλ πκκαρηψλ κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ, ησλ Σνπηθψλ Φνξέσλ 

θαη ησλ δηάθνξσλ Οξγαλψζεσλ (φπσο Δκπφξσλ, Καηαλαισηψλ, Δηδηθψλ Οκάδσλ 

Πιεζπζκνχ, θ.ιπ.), κε ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε Καηαλφεζε ησλ 

ηνπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Κνηλσληψλ θαη ηελ Πξνζαξκνγή ησλ Δπηρεηξήζεσλ 

ζηα δεδνκέλα ησλ ηνπηθψλ αγνξψλ, θάηη πνπ δελ πξέπεη λα ππνηηκάηαη ζε θακία 

πεξίπησζε.  

 

7.2. Δκπφδηα εμέιημεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

 Σν ζεκαληηθφηεξν εκπφδην πνπ θαζπζηεξεί ηελ αλάπηπμε ηνπ ζεζκνχ ηεο ΔΚΔ 

ζηελ Διιάδα είλαη ην γεγνλφο φηη δελ έρεη δηεηζδχζεη πιήξσο ζηελ ειιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε δεδνκέλν φηη ην 90% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα είλαη κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο. Γηα ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο αλακθηζβήηεηα έρεη γίλεη ηξφπνο δσήο, απνκέλεη ινηπφλ λα 

γίλεη ζην κέγεζνο πνπ αλαινγεί βέβαηα ζηελ θάζε κηα θαη γηα ηηο κηθξφηεξεο. 
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 Έλαο αθφκα πξνβιεκαηηζκφο έγθεηηαη  ζην θαηά πφζν επηρεηξήζεηο θαη Πνιηηεία 

έρνπλ πξνεηνηκαζηεί λα αληηκεησπίζνπλ ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δηακνξθψλεηαη. Αλ 

δειαδή έρνπλ αλαπηχμεη έλα φξακα γηα ην πψο βιέπνπλ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

π.ρ., θαηά ην 2020 θαη απηφ ζε ζρέζε κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπο, ηα πην θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηνπο θαη, πην ζεκαληηθφ, ηελ θαηάξηηζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο κε λέεο δεμηφηεηεο, πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

λέεο αλάγθεο. 

 Έλα αθφκε εκπφδην απνηειεί ε δπζπηζηία ηνπ θφζκνπ γηα ηα θίλεηξα ηεο ρξήζεο 

πξνγξακκάησλ Δ.Κ.Δ. πγθεθξηκέλα  ππάξρεη πεπνίζεζε φηη ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο 

θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα Δ.Κ.Δ θαζψο νη ίδηεο 

παξαδέρνληαη φηη ε Δ.Κ.Δ απμάλεη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  

 Ζ ΔΚΔ απνηειεί απφ ηε θχζε ηεο κία πεξίπινθε θαη αβέβαηε πεξηνρή. Ζ ζαθήο       

ζέζπηζε νξίσλ (πνηα ηκήκαηα ελφο νξγαληζκνχ, πνηα ζέκαηα, πνηεο πεξηνρέο,        

πφζν καθξηά κέζα ζηελ πξνκεζεπηηθή αιπζίδα) είλαη ζέκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ       

δηεπθξίλεζεο. Δίλαη απαξαίηεηε ε νξηνζέηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ε       

αλάπηπμε πεξίπινθσλ θαη ζπλερψλ επηθνηλσληαθψλ κεραληζκψλ θαη ε θαηαλφεζε     

γηα αληηθξνπφκελεο πξνηεξαηφηεηεο θαη ζπκθέξνληα, φπσο θαη ε επηινγή θαη     

αλάπηπμε εξγαιείσλ ή πξαθηηθψλ πνπ ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο     

θαη κεηαβαιιφκελεο φκσο ζπλζήθεο εληφο ησλ νπνίσλ δξαζηεξηνπνηείηαη κία     

εηαηξία, πνπ ζα είλαη φκσο απνηειεζκαηηθά θαη αμηφπηζηα. 

 Ζ ζπιινγή πιεξνθνξίαο θαη ε δηαζθάιηζε εγθπξφηεηαο ηεο , ε ζπκπιήξσζε ησλ       

θελψλ ζηελ ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε, εηδηθφηεξα ζε δηεζλείο πξνκεζεπηηθέο 

αιπζίδεο ή επηρεηξήζεηο απνηεινχλ κία επηπιένλ πξφθιεζε. Ζ αζζελήο ή     

αλχπαξθηε δεκφζηα δηαθπβέξλεζε, νη αδχλακεο ππνδνκέο, ε έιιεηςε     

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ ηνπηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κειψλ θαη ε αλππαξμία κηαο     
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θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζπληζηνχλ εκπφδην ζηηο δπλαηφηεηεο γηα ζπλεξγαζία ζηα     

πιαίζηα ηεο ΔΚΔ. 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλνκή δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε κε ηελ 

ΔΚΔ ηδηαίηεξα ζε κεγάιεο θαη πεξίπινθεο επηρεηξήζεηο ζπληζηά έλα επηπιένλ 

απνηξεπηηθφ παξάγνληα.. ην κεζνδηάζηεκα κπνξεί λα ζεκεηψλνληαη αληηθξνπφκελεο 

δξάζεηο κέρξη ηελ πηνζέηεζε ελφο ηειηθνχ κνληέινπ. 

 Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα είλαη αξλεηηθέο ζηελ πξφζιεςε 

νξγαληζκψλ   πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ή ηνπιάρηζηνλ ζηελ 

εχξεζε θαηάιιεισλ.  

 

7.3. Παξάγνληεο Δπηηπρίαο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο 

Ζ Αλάπηπμε θαη ε Τηνζέηεζε κηαο ηξαηεγηθήο ΔΚΔ εζηηάδεηαη ζηελ Δθαξκνγή 

Δηαηξηθψλ Πξνηχπσλ κε ζθνπφ ηελ Αλάπηπμε ηεο απαξαίηεηεο Σερλνγλσζίαο γηα ηελ 

Αλαγλψξηζε θαη επηηπρή Δπίιπζε ησλ πνηθίισλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Γξάζε. Μεξηθά απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο πγηνχο 

Πξνζέγγηζεο Δηαηξηθήο Δπζχλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο Πξαθηηθέο:  

 Πξνζεθηηθά επηιεγκέλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο Γξάζεηο πνπ πξνζζέηνπλ 

Δηαηξηθή Αμία θαη επηηξέπνπλ ηελ Αλάπηπμε Καηλνηφκσλ Πξντφλησλ κε 

πξνζαλαηνιηζκέλεο πεξηβαιινληηθέο Υξήζεηο θαη Απνδφζεηο.  

 Απμεκέλε Δλδνεηαηξηθή πλεξγαζία, πκκεηνρή ησλ Μεηφρσλ θαη ησλ 

Δξγαδνκέλσλ ζην Μάλαηδκελη ηεο Δηαηξείαο θαη πλεξγαζία κε ηνπο 

Παξάγνληεο ησλ ηνπηθψλ Κνηλσληψλ.  

 Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθή Ρνή ηεο Πιεξνθνξίαο.  
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 Αληαιιαγή Γηεζλνχο Δκπεηξίαο κεηαμχ ησλ Δπηρεηξήζεσλ ζε Πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλαδσνγνλνχλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε βειηίσζε ηεο Απφδνζεο ηεο ΔΚΔ  

 Απαίηεζε γηα πηνζέηεζε θαηάιιεινπ Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ πνπ λα εγγπάηαη ηε 

πκκφξθσζε ζε ειάρηζηνπο Καλφλεο θαη Πξφηππα ηεο Αγνξάο, 

δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπλερή Δμέιημε θαη Αλάπηπμε ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ κε Κνηλνχο ξνπο θαη Πξφηππα, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζε 

ζρέζε κε ην είδνο θαη ην εχξνο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο.  

 Πξνζεθηηθή Απνηίκεζε φισλ ησλ πηζαλψλ Κπβεξλεηηθψλ ή κε 

Παξεκβάζεσλ, νη νπνίεο νθείινπλ λα είλαη δηθαηνινγεκέλεο, ζσζηά 

ζρεδηαζκέλεο θαη πξνζεισκέλεο ζε έλα θαζαξφ ζηφρν κε Απνηειεζκαηηθή 

Δθαξκνγή.  

 πκκφξθσζε ζε δηεζλή Πξφηππα, Καλφλεο θαη παξαδεδεγκέλα επηηπρεκέλεο 

Πξαθηηθέο.  

 πλεξγαζία κε ηηο ηνπηθέο Αξρέο γηα αλάιεςε Πξσηνβνπιηψλ αλαθνξηθά κε 

ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ απνθπγή εκπνδίσλ ζρεηηθψλ κε ζέκαηα Ννκηθήο 

πκκφξθσζεο. 

7.4. Πξνηάζεηο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε  
 
 Μηα θαιή πξφηαζε γηα ηελ ελεκέξσζε, απνηειεί ε εηζαγσγή ηεο Δ.Κ.Δ σο 

καζήκαηνο ζε δηνηθεηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρνιέο θαη σο λννηξνπίαο, ηνπιάρηζηνλ, 

ζην δεπηεξνβάζκην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ θαζεκεξηλή πείξα επηβεβαηψλεη φηη 

ζηελ Διιάδα, αιιά θαη ζε άιιεο ρψξεο, ρσιαίλεη ζηελ πξάμε ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία, φπσο θαη ε θνηλσληθά ππεχζπλε θαηαλάισζε. Με άιια ιφγηα, παξφηη 

έξεπλεο καξηπξνχλ ην αληίζεην, ζηελ νπζία νη πνιίηεο δελ μέξνπλ λα επηιέγνπλ 

πξντφληα ή ππεξεζίεο επηρεηξήζεσλ κε θξηηήξηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά ή εζηθά 
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ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο πάλσ ζην ζέκα απηφ αιιά θαη ζπλεηδεηνπνίεζεο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε Δ.Κ.Δ επεηδή αθνξά έλα πνιχπινθν ζχλνιν ζεκάησλ, αλ δελ 

ππάξρεη ε ζσζηή θαζνδήγεζε θαη ελεκέξσζε δελ ζα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ζσζηά 

νχηε απφ ηνπο πνιίηεο νχηε απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα βειηηψζνπλ ηελ  

αλαγλσζηκφηεηα ησλ πηζηνπνηήζεσλ πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ε πξνζπάζεηα απηή ζα 

πξέπεη λα εληαρζεί ζην πιαίζην ρηηζίκαηνο κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο, 

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε πξάζηλεο κεζφδνπο ιεηηνπξγίαο κέζα απφ ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ». 

 Ζ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί σο θπξίαξρνο ππιψλαο 

ζηελ θνπιηνχξα ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο. ηελ επνρή πνπ δνχκε ε δηαρείξηζε 

ζεκάησλ ΔΚΔ απαηηεί  έλα λέν κνληέιν δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηελ θαζηεξψζεη σο βαζηθφ ππιψλα ηεο θηινζνθίαο ηεο. Με ηελ έλλνηα απηή πηζηεχσ 

φηη -παξφιν πνπ έρνπλ γίλεη πνιιά ζεηηθά βήκαηα- ρξεηάδνληαη λα γίλνπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξα γηα λα πνχκε φηη πξάγκαηη ε ΔΚΔ έρεη φρη κφλν δηαπεξάζεη φιε ηε δνκή 

ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηε δνκή ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο. 

 Θα πξέπεη λα ζέζνπκε σο άκεζν ζηφρν καο ηελ  πξνζέγγηζε ηεο  Πνιηηείαο  

θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο θαη θνηλψλ δξάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα  

ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί πξνζπάζεηα  γηα  φζν ην δπλαηφλ επξχηεξε  δηάδνζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππεπζπλφηεηαο ζηελ Διιάδα. Απηφ ειπίδνπκε λα γίλεη κέζα απφ 

ηε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο, δεκφζηνπο θνξείο, αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα θαη θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία πηζηεχσ φηη ε 

ΔΚΔ ζα απνηειέζεη πιένλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θηινζνθίαο. 

 Απφ ηελ άιιε ην  θξάηνο απαηηείηαη, αθελφο ζην λα ελζαξξχλεη θαη λα βνεζά, 

κε λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη ειαθξχλζεηο, επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ ή ζέινπλ 
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λα εθαξκφζνπλ Δ.Κ.Δ, αθεηέξνπ λα επηβξαβεχεη ή λα πξνβάιιεη (κέζσ Μ.Μ.Δ θαη 

άιισλ επίζεκσλ θνξέσλ ηεο πνιηηείαο) «θαιέο πξαθηηθέο» επηρεηξήζεσλ θαη λα 

απνδνθηκάδεη αλεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο. Να επηζεκαλζεί φηη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο 

θαη ε άξζε ησλ πθηζηάκελσλ αληηθηλήηξσλ θαη εκπνδίσλ (π.ρ θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

πεξίπινθεο θαη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο) απνηεινχλ θχξηνπο 

αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ζηελ πηνζέηεζε Δ.Κ.Δ γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

πνπ ην θξάηνο κπνξεί λα επέκβεη θαη λα ηηο δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά. Γεδνκέλνπ φηη 

θαη ζηελ Διιάδα ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κηθξνκεζαίεο, απηή ε 

παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο είλαη θαζνξηζηηθή. 

 Έλα άιιν ζέκα, ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Κ.Δ, είλαη ε απαίηεζε γηα 

δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ ηνκέσλ (δεκφζηνο, αγξνηηθφο ηνκέαο, βηνκεραλία, 

εκπφξην θιπ). Αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη δηαθξηηέο θαη άκεζεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο επηβάιιεηαη ε 

αλάπηπμε θνπιηνχξαο Δ.Κ.Δ. ηελ Διιάδα, π.ρ ζην δεκφζην ηνκέα πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα εθηεηακέλνο, ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη ζπαηάιεο θπζηθψλ 

πφξσλ θαη νη θνηλσληθά αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ ίδηα ππεπζπλφηεηα απαηηείηαη 

θη απφ φινπο ηνπο άιινπο ηνκείο, κε αλάινγε ηελ απαίηεζε γηα ελεκέξσζε ηφζν ησλ 

επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ πνιηηψλ. 

 Πξέπεη λα γίλεη ζαθέο φηη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζην 

πιαίζην ηεο έλλνηαο ηεο Δ.Κ.Δ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζεσξείηαη φηη ππνθαζηζηά ην ξφιν ηνπ Κξάηνπο θαη ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ. Θέκαηα, 

φπσο π.ρ ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θαηαλαισηή, αλήθνπλ θαη’ εμνρήλ 

ζηε λνκνζεηηθή θαη ειεγθηηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Κξάηνπο θαη ε φιε ζπδήηεζε γηα ηελ 
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Δ.Κ.Δ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε ξφισλ κε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο Δ.Κ.Δ ζε επίπεδν εθαξκνζηέσλ κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ 

πξέπεη λα δηαθνξνπνηείηαη θαη λα εμεηδηθεχεηαη αλά ηνκέα θαη αλά επηρείξεζε. 

 

7.5. Σχγθξηζε ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ COSMOTE- VΟDAFONE- 

WIND 

 
7.5.1. Σχγθξηζε ηεο νξγάλσζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

ηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο νξγαλσηηθήο 

δνκήο, ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ησλ ηξηψλ 

εηαηξηψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο, Vodafone, COSMOTE, WIND. ηνλ Πίλαθα 7.1. 

θαίλεηαη ε ζχγθξηζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ησλ ηξηψλ εηαηξεηψλ ζε ζέκαηα ΔΚΔ. 

Γίλεηαη ζαθέο φηη φζν αθνξά ηελ νξγάλσζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ε 

Vodafone θαη ε COSMOTE είλαη πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν θαη αθνινπζνχλ ηελ ίδηα 

πεξίπνπ νξγαλσηηθή δνκή. 

Ζ Vodafone σο θνκκάηη ελφο πνιχ κεγάινπ νκίινπ ελζσκαηψλεη πξαθηηθέο 

θαη νξγάλσζε κέζσ ησλ θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ ηεο θεληξηθήο εηαηξίαο. 

Αθνινπζεί ηελ αξρηθή γξακκή ηνπ νκίινπ Vodafone, εθθξάδνληαο έηζη κηα 

κεγαιχηεξε νξγάλσζε θαη πξσηνηππία γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα. 

Ζ COSMOTE (To «Πξψην βξαβείν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο – 2009» 

απέζπαζε ε COSMOTE, θαηά ηελ απνλνκή ησλ «Δπηρεηξεκαηηθψλ Βξαβείσλ 

ΥΡΖΜΑ – Γεψξγηνο Οπδνχλεο 2009») έρεη  αλαπηχμεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

κεγαιχηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζε δηεζλήο θνξείο θαη ζπλεξγαζία θαιψλ πξαθηηθψλ 

κηαο θαη σο φκηινο πιένλ αλαπηχζζεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο θαη επεξεάδεη σο 
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θεληξηθή εηαηξία ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. Δίλαη γεγνλφο 

φηη ε θεληξηθή εηαηξία ελφο νκίινπ ζέηεη ηηο θαηεπζπληήξηεο δνκέο γηα ηηο ππφινηπεο, 

θαζψο θαη ηα πιαίζηα αλάπηπμεο ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ.  

Ζ WIND  έρεη  κία αλαπηπζζφκελε νξγάλσζε ΔΚΔ θαη παξφιν πνπ ηελ έρεη 

πηνζεηήζεη απφ ην 1994 εμειίζζεηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη κηα  

εηαηξία εκθαλίδεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο φκσο ηα εμειηθηηθά βήκαηα κεηέπεηηα είλαη πνιχ κηθξά. 

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα αθνινπζήζεη κηα ζχγθξηζε πξνγξακκάησλ ζηα 

ζεκαληηθφηεξα θεθάιαηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο Αγνξά, Πεξηβάιινλ, 

Δξγαζηαθφο Υψξνο, Κνηλσλία, θαζψο θαη έλαο ζρνιηαζκφο γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ 

πξνγξακκάησλ απηψλ. 

Πίλαθαο 7.1. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

 Σκήκα 

Δ.Κ.Δ. 

ζηελ 

εηαηξία 

Όπαξμε 

απηφλνκήο 

εηήζηαο 

αλαθνξάο 

Δ.Κ.Δ 

Αλαθνξά 

ηεο 

Δ.Κ.Δ. 

ζηνλ 

ηζηνρψξν 

ηεο 

εηαηξίαο 

Πηζηνπνίεζε 

Δθαξκνγή 

πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο 

Πνηφηεηαο 

Πηζηνπνίεζε 

Δθαξκνγή 

Πεξηβαιινληη-

θνχ 

πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο 

Πηζηνπνίεζε 

Δθαξκνγή 

πζηήκαηνο 

Τγηεηλήο & 

Αζθάιεηαο 

Πεξηβαιιν-

ληηθή 

Γήισζε 

Πηζηνπνίεζε/ 

Δθαξκνγή 

Γηαρείξηζεο 

Αζθάιεηαο 

Γεδνκέλσλ 

& 

Πιεξνθνξηψλ 

πλεξγαζία 

κε 

Διιεληθνχο 

θνξείο 

Δ.Κ.Δ. 

COSMOTE 
      ΔΛΟΣ  

ΔΝ ISO 

9001:2008 

ISO 14001:2008 OHSAS 

18001:2007 

    Διιεληθφ 

Γίθηπν ΔΚΔ, 

.Δ.Β 

Vodafone 
      ΔΛΟΣ  

ΔΝ ISO/IEC 

17025 

ISO 14001:2008 OHSAS 

18001:2007 

  ISO27001:2005(

BS7799) 

Διιεληθό 
Γίθηπν ΔΚΔ 

WIND 
      ISO 

9001:2000 

ISO 14001:2004 
    BS 

25999-1 

Διιεληθό 
Γίθηπν ΔΚΔ 
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Πίλαθαο 7.2. Αλαιπηηθόο πίλαθαο ζύγθξηζεο ηεο νξγάλσζεο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο (β)  

 πλεξγα-
ζία 

κε δηεζλείο 
θνξείο 

Δ.Κ.Δ 

Γείθηεο 
αεηθνξίαο 

Καζνξη-
ζκφο 

ηνκέσλ 

δξάζεσο 

Δ.Κ.Δ 

Καζνξηζκφο 

Δλδ. κέξε 

Έξεπλα γηα 

ηελ επίδξαζε 

ιεηηνπξγίαο 
ηεο εηαηξίαο 

Καιέο 
πξαθηηθέο 

Έιεγρνη Πεξηβαιινληη 
θνί 
Γείθηεο 

 

 

COSMOTE 

ETSI, 

GSM-E 

FTSE4 
Good Index 

        εηαηξηθήο 
δηαθπβέξλε-ζεο – 
εζσηεξηθνί 

έιεγρνη, πιάλν 
BCM 

 
ζηελ εηήζηα 
αλαθνξά ΔΚΔ  

(φρη κε θνξέα) 

 

Vodafone 

WBCSD 
GeSI, 
BITC, 
CSR 

Europe 

FTSE4 
Good Index, 
Dow Jones 
Sustainability 

Index 

        χζηεκα 
ειέγρνπ 
εηαηξηθήο 
ππεπζπλφηε-ηαο 

«ΠΤΞΗΓΑ» 

 

EMAS 

    

   WIND 

                  
      

    

 

7.5.2. Σχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα «Πεξηβάιινλ» ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ ζπγθξηηηθνί πίλαθεο (Πίλαθαο 7.3, 7.4) ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ επηιεγκέλα βάζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαη ησλ κεηξήζηκσλ απνηειεζκάησλ. 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα «Πεξηβάιινλ», νη ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

εκθαλίδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο κε πνιχ ιίγεο παξαιήςεηο. Κπξίσο εκθαλίδνληαη 

πξνγξάκκαηα αλαθχθισζεο, κείσζεο θαηαλάισζεο ει. ελέξγεηαο θαη πεηξειαίνπ, 

ειέγρνπ ει/καγλεηηθή αθηηλνβνιίαο, ππεχζπλε αλάπηπμε δηθηχνπ θαη ειέγρνπ 

θαηαλαιψζεσο λεξνχ. 

Ζ Vodafone, ε COSMOTE αιιά θαη ε WIND εκθαλίδνπλ ηέηνηα πξνγξάκκαηα κε 

αξθεηέο νκνηφηεηεο.  
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Πίλαθαο 7.3. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ 

 Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζην 

Γίθηπν 

Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηα 

γξαθεία 

Υξήζε 

Α.Π.Δ. 
Μείσζε 

πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο 

Αλαθχθισζε 

ζπζζσξεπηψλ 

βάζεο 

Αλαθχθισζε 

ραξηηνχ - 
κειαλσηψλ 

Αλαθχθισζε/ 
Δπαλαρξεζη-
κνπνίεζε 

ειεθηξνληθνχ/ 
ειεθηξνινγη-
θνχ πιηθνχ 

Αλαθχθισζε 

θηλεηψλ, 
κπαηαξηψλ, 

αμεζνπάξ 

 

 

COSMOTE 

  GreenBuild-

ing 

           

  

 

Vodafone 

  GreenLight   
          

    

   WIND 

  GreenLight   

            

          

 

Πίλαθαο 7.4. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ 

ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ (β) 

 Αλαθύθισζε 

ιηπαληηθώλ 

ζηαζκώλ 

βάζεο 

Υξήζε 

θηιηθόηεξσλ ζην 

πεξηβάιινλ 

ςπθηηθώλ θαη 

θαηαζβεζηηθώλ 

κέζσλ 

Τπεύζπλε 

αλάπηπμε 

δηθηύνπ 

Μείσζε 

ρξήζεο 

λεξνύ 

Μέηξεζε 

Ηιεθηξνκαγλε

-ηηθήο 

Αθηηλνβνιίαο 

Δλεκέξσζε / 

Δπαηζζεηνπνίε-

ζε 

ελδηαθεξόκελσλ 

κεξώλ 

 

 

COSMOTE 

  
          

 

Vodafone 

            

    

   WIND 
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7.5.3. Σχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα «Δξγαζηαθφο Φψξνο» 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Παξαθάησ θαίλνληαη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα «Δξγαζηαθφο Υψξνο», νη ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο 

επηθνηλσλίαο εκθαλίδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. ε γεληθέο γξακκέο έρνπλ έλα πνιχ 

θαιφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ. 

Πίλαθαο 7.5. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ  

 Τγηεηλή & 

Αζθάιεηα 

ζηελ εξγαζία 

Οηθεηνζειείο 

παξνρέο 

ηνπο εξγαδόκελνπο 

Ίζεο επθαηξίεο, 

ηαδηνδξνκία, 

αμηνιόγεζε 

Δθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα 
Τπνηξνθίεο 

εξγαδνκέλσλ 

 

 

COSMOTE 

 

OHSAS 18001 

        

 

Vodafone 

 

ΔΛΟΣ 1801 

        

    

   WIND 

Με  πηζηνπνηεκελα 

πξνγξακκαηα 
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Πίλαθαο 7.6. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ εξγαζηαθνχ 

ρψξνπ ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ (β) 

 

 

 

7.5.4. Σχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα «Αγνξά» ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Παξαθάησ θαίλνληαη ζπγθξηηηθνί πίλαθεο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα αγνξά. 

ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα «Αγνξά», νη ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο 

εκθαλίδνπλ πνιιέο νκνηφηεηεο. Ζ αλάπηπμε ελφο Κψδηθα Ζζηθήο ηεο Αγνξάο πνπ ζα 

αθνξά ηνπο πξνκεζεπηέο είλαη πνιχ ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηηο εηαηξίεο 

COSMOTE, WIND. 

 

 

 

 

 

 

Δζσηεξηθή 

Δπηθνηλσλία 

Δζσηεξηθή/ 

Δμσηεξηθή Έξεπλα 

γηα εξγαδόκελνπο 

Δλεκέξσζε θαη 

Δπαηζζεην-

πνίεζε 

εξγαδνκέλσλ 

Δζεινληηζκόο 

 

 

COSMOTE 

        

 

Vodafone 

        

    

   WIND 
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Πίλαθαο 7.7. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα αγνξά 

ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ 

 Σκήκα 

Δμππεξέηε-

ζεο 

πειαηώλ 

Κώδηθαο Ηζηθήο 

ηεο Αγνξάο 

(αθνξά 

πξνκεζεπηέο) 

Τπεύζπλν 

Marketing 
Γηαρείξηζε 

Πεξηερνκέλνπ 

Τπεξεζηώλ 

Κώδηθαο 

Γενληνινγίαο 
πκβνπιεπηηθά 

έληππα γηα ηε ρξήζε 

ησλ θηλεηώλ 

 

 

COSMOTE 

            

 

Vodafone 

            

    

   WIND 

                        

 

 7.5.5 Σχγθξηζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα «Κνηλσλία» ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ηνκέα «Κνηλσλία» κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή νπζία 

γηα ηελ θάζε εηαηξία. Κάπνηα εηαηξία κπνξεί λα δίλεη έκθαζε ζην ηνκέα πνπ αθνξά 

ηα παηδηά, άιιε ηελ πγεία. Σν ζεκαληηθφ είλαη λα δηαηεξνχληαη νη βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ αλζξψπνπο κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηα νπνία 

δίλνπλ βάζε θαη νη ηξεηο εηαηξίεο, ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ, θαη ζε ζέκαηα 

ππνζηήξημεο εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Σα παξαπάλσ αθνινπζνχληαη θαη απφ ηηο 

ηξεηο εηαηξίεο κε δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα. 
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Πίλαθαο 7.8. Αλαιπηηθφο πίλαθαο ζχγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ ηνκέα 

Κνηλσλία ησλ ηξηψλ εηαηξηψλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξνγξάκκαηα 

γηα άηνκα κε 

εηδηθέο αλάγθεο 

Δλεκέξσζε 

πνιηηώλ 

Τπνζηήξημε 

εππαζώλ 

θνηλσληθώλ 

νκάδσλ 

 

 

COSMOTE 

      

 

Vodafone 

      

    

   WIND 
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Σπκπεξάζκαηα 

 

Με γλψκνλα θπξίσο ηελ χπαξμε πιεζψξαο θνηλσληθνπνιηηηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ θαη νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο 

φηη ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα πνπ θαινχληαη λα επηδείμνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ζπλδεδεκέλε κε ηε βησζηκφηεηα ηνπο, θαζηεξψλεηαη ε ζχγρξνλε άπνςε φηη ν ξφινο 

ηνπο ζηα πιαίζηα ελφο λένπ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηαδηαθά 

έρεη αιιάμεη ελψ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο δε ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη κφλν κε ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. 

  Η Δ.Κ.Δ. δελ απνηειεί κηα ξηδηθή ηνκή ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

θαη νχηε ζεκαηνδνηεί κηα λέα πεξίνδν ζηελ ηζηνξία ηνπ. Γελ απνηειεί θαλ κηα απφ 

ηηο θεληξηθέο ηάζεηο ζηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ησλ κεγάισλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ. Απνηειεί πεξηζζφηεξν κηα ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ 

ζηαδηαθά θαηνρπξψλεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ αηδέληα ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ θαη 

ε αλάπηπμή ηεο πξνέξρεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλαγθαζηηθή πξνζαξκνγή ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλήο γλψκεο παξά ζε κηα εζεινληηθή θαη ελδνγελή δηαδηθαζία. 

Αθφκα θαη σο δεπηεξεχνπζα, ζπκπιεξσκαηηθή ιεηηνπξγία φκσο αλνίγεη έλα λέν 

ειπηδνθφξν πεδίν θνηλσληθά επσθεινχο δξάζεο πνπ ζηαδηαθά ζα πξνθαιέζεη 

επξχηεξε αιιαγή ζηελ επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη θηινζνθία κε ζεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ θαζεκεξηλή δσή εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε δηεζλέο θαη εζληθφ επίπεδν. Απηφ θαη κφλν ην 

γεγνλφο θαζηζηά ηελ Δ.Κ.Δ. έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ελαζρφιεζεο ηεο Κνηλσλίαο 

Πνιηηψλ θαη θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο αλεμαξηεζίαο, ινγνδνζίαο, 
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ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαηλνηνκηθέο κνξθέο Σπκπξάμεσλ ζε 

δεθάδεο ηνκείο.  

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ε νινέλα θαη απμαλφκελε εκπινθή 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ζε 

απάληεζε ησλ θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ πνπ 

δέρεηαη. Σηφρνο ησλ εηαηξηψλ είλαη λα ζηείινπλ έλα κήλπκα ζηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε κε ηα νπνία ζπλαιιάζζνληαη: ππαιιήινπο, κεηφρνπο, επελδπηέο, 

θαηαλαισηέο, δεκφζηεο αξρέο θαη κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ νη εηαηξίεο επελδχνπλ ζην κέιινλ ηνπο κέζσ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο θαη αλακέλνπλ φηη ε εζεινληηθή δέζκεπζή ηνπο ζα βνεζήζεη λα απμεζεί ε 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. 

Η εμέιημε ηνπ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

εηδηθφηεξα ηνπ ηνκέα ηεο θηλεηήο επηθνηλσλίαο θαη θπζηθά ν αλνηθηφο νηθνλνκηθφο 

νξίδνληαο πνπ αλνίγεηαη κπξνζηά ηνπ, επίηαζε ην αίζζεκα ηεο αλεπηπγκέλεο 

εηαηξηθή θνηλσληθήο επζχλεο απφ ηελ πιεπξά ησλ αληίζηνηρσλ εηαηξηψλ. Η 

δπλαηφηεηα ηνπο λα κπνξνχλ λα εμειίμνπλ ηηο ηνπηθέο θαη δηεζλήο νηθνλνκίεο ηνπο 

θέξλεη κπξνζηά ζε νπζηαζηηθέο επζχλεο γηα ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηνπο. 

Η έξεπλα ηεο παξνχζα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξνχζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν αληηιακβάλνληαη, ηα πξνγξάκκαηα θαη ηηο ηπρφλ ειιείςεηο ζηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε ηξηψλ κεγάισλ εηαηξηψλ θηλεηήο επηθνηλσλίαο ζηελ Διιάδα 

WIND, COSMOTE, Vodafone). Έκθαζε δφζεθε ζην νξγαλσηηθφ ηνπ πιαίζην θαη 

ζηνπο βαζηθνχο ηνκείο δξάζεηο ηνπο. 

Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη ζίγνπξα κηα έλλνηα αλεπηπγκέλε θαη 

ζηηο ηξεηο εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. Τα ηειεπηαία ρξφληα ε Cosmote θαη ε 

Vodafone εκθαλίδνπλ κία πνιχ θαιή εηθφλα ελζσκαηψλνληαο νπζηαζηηθά 
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πξνγξάκκαηα Δ.Κ.Δ., ζέηνληαο πςεινχο ζηφρνπο αλεβάδνληαο  έηζη ςειά ηνλ 

πήρε ηεο αγνξάο.  

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξαηεξήζεθε ξαγδαία αλάπηπμε 

ηεο Cosmote ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ηζνζηαζκίδνληαο έηζη  ηελ δηαθνξά πνπ 

θαηείρε ε Vodafone ιφγσ  ηηο ηδηφηεηαο ηεο λα ελζσκαηψλεη πξνγξάκκαηα απφ ηελ 

θεληξηθή εηαηξία. Τέινο, ζηελ WIND πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο 

θαη αλαβάζκηζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα Δ.Κ.Δ θαη σο έλα ζεκείν ζηέθηεθαλ κε 

επηηπρία. Παξφια απηά  εκθαλίδεη ην πην έιιεηπεο πιαίζην ιφγσ ησλ εζσηεξηθψλ 

αλαθαηαηάμεσλ ηεο εηαηξίαο ηα πξνεγνχκελα ρξφληα.  

Κάηη πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ζηελ κειέηε απηή είλαη ν θηιαλζξσπηθφο 

ξφινο πνπ νη εηαηξίεο έρνπλ πνιιέο θνξέο, ππνζηεξίδνληαο έηζη παιηφηεξεο κνξθέο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Η έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζε θνηλσληθά 

πξνγξάκκαηα θαη φρη θηιαλζξσπηθέο ιχζεηο θάηη ην νπνίν γίλεηαη ζηγά ζηγά 

αληηιεπηφ απφ ηηο εηαηξείεο θαη ήδε έρνπλ αξρίζεη λα γίλνληαη νη πξψηεο ελέξγεηεο 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ωζηφζν, φπσο θη νη έξεπλεο καξηπξνχλ, θαη νη επηρεηξήζεηο νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο Δ.Κ.Δ θαη ηελ αλάγθε πηνζέηεζήο ηεο. 

Οη θχξηνη ιφγνη πνπ δειψλνπλ νη επηρεηξήζεηο φηη ηνπο νδεγνχλ ζε απηήλ είλαη ε 

βειηίσζε ηεο θήκεο θαη ηεο ηθαλφηεηαο γηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ηθαλνχ 

θαη εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δδψ φκσο ηίζεηαη έλα κεγάιν 

εξσηεκαηηθφ: κήπσο ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο θξχβεηαη πίζσ απφ ηελ δηάζεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ γηα Δ.Κ.Δ θαζψο παξαδέρνληαη φηη ε Δ.Κ.Δ απμάλεη ηα θέξδε ηεο 

επηρείξεζεο; Θα ήηαλ παξάδνμν λα ππνζηεξηρηεί φηη νη επηρεηξήζεηο πξνηάζζνπλ 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ θαη δελ ελδηαθέξνληαη πξψηηζηα γηα ηα θέξδε 



MSC IN ECONOMIC AND BUSINESS STRATEGY 
 
 

«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθφνη και η εφαρμογή τησ ςτη ςτρατηγική Εταιριών  Κινητήσ        
Επικοινωνίασ ςτην Ελλάδα»             

153 

 

ηνπο. Άιισζηε, ρσξίο νηθνλνκηθά νθέιε πνηα επηρείξεζε ζα πξνρσξνχζε ζε 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δξάζεηο, θαη θπξίσο, ζα ππήξρε ζαλ επηρείξεζε; 

Απηφ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ έξεπλεο ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν αιιά 

θαη απφ ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη φηη, κηα επηρείξεζε, ρσξίο 

ηνπιάρηζηνλ λα έρεη κηα δεθάρξνλε ιεηηνπξγία πνπ λα απνδεηθλχεη ηελ αληνρή ηεο 

ζην ρξφλν, δελ κπνξεί λα πξνρσξήζεη νχηε θαλ λα ζθεθηεί γηα πξαθηηθέο Δ.Κ.Δ. 

Γηα απηφ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ ηείλνπλ ζηελ πηνζέηεζε Δ.Κ.Δ ή ήδε εθαξκφδνπλ 

Δ.Κ.Δ είλαη θπξίσο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη 

βηψζηκεο. Όια, ινηπφλ, αλαπφθεπθηα μεθηλνχλ θαη ηειεηψλνπλ ζην θέξδνο, αξθεί 

απηφ λα κε γίλεηαη απηνζθνπφο. Πξάγκαηη, κηα επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη Δ.Κ.Δ 

έρεη θαη νηθνλνκηθά νθέιε, πνπ απνξξένπλ φκσο απφ ηε ζσζηή θαη ππεχζπλε 

δηαρείξηζε ησλ εξγαζηαθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηεο ζεκάησλ θαη 

δξάζεσλ. Απηφ είλαη ηειηθά θαη ην δεηνχκελν, φηη δειαδή κηα επηρείξεζε πνπ 

θξνληίδεη γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, πνπ πξνρσξά ζε θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη 

δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηηο δεκφζηεο θαη ηνπηθέο αξρέο, πνπ επηθνηλσλεί κε 

νπζηαζηηθφ δηάινγν κε φινπο ηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο θαη αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο 

θαη επηζπκίεο ηνπο θιπ, ζα γίλεη πην αληαγσληζηηθή θαη καθξνπξφζεζκα βηψζηκε 

κε ηα νηθνλνκηθά αιιά θπξίσο ηα άπια νθέιε (π.ρ θήκε) πνπ ζα ηηο απνθέξνπλ 

φιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο Δ.Κ.Δ. Τα νθέιε ζίγνπξα είλαη πνιιαπιά, ηφζν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Πξνθαλέο είλαη φηη 

ηειηθά σθειείηαη φιε ε αλζξσπφηεηα, αθνχ ζηνπο θφιπνπο θάζε θνηλσλίαο, 

ηνπηθήο θαη επξχηεξεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο πνπ κεξηκλνχλ γηα ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο θαη ην πεξηβάιινλ. 
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Τέινο φια ηα ζεκάδηα νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα επφκελα ρξφληα ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζα παίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν ψζηε ε αγνξά απφ 

κφλε ηεο ζα αλαπηχμεη κεραληζκνχο απφξξηςεο ησλ επηρεηξήζεσλ ρσξίο 

θνηλσληθφ πξνθίι θαη έξγν. 
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