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Πεξίιεςε 

 

 
Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 

(ΔΚΤ) ή Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ). 

 

Αξρηθά αλαθέξνληαη ε έλλνηα θαη νη νξηζκνί ηεο ΔΚΤ. ην ίδην θεθάιαην κπνξεί ν 

αλαγλψζηεο λα δηαβάζεη ην πψο νη νξηζκνί απηνί δε ζπκθσλνχλ κε ηελ αληίιεςε ηεο 

ΔΚΤ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο επίζεο θαη ηε δηαθνξά κε ηελ αληηιακβαλφκελε 

σο ΔΚΤ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην εληνπίδνληαη νη ηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ ζηε ρψξα καο 

θαη αλαιχεηαη ε αχμεζή ηνπο ηα ηειεπηαία έηε ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε εκθάληζή ηνπο 

ζηελ Διιάδα. Οη απμεηηθέο ηάζεηο αιιά θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ, 

νδήγεζαλ ηα θξάηε θαη ηηο ελψζεηο θξαηψλ (ΖΠΑ, ΔΔ) ζην λα αλνίμνπλ ηελ πνιηηηθή 

ηνπο νκπξέια πάλσ απφ ηελ ΔΚΤ. Οη θηλήζεηο ησλ λνκνζεηψλ αιιά θαη ηα πξφηππα 

πνπ εθαξκφδνληαη παγθφζκηα γηα ηελ ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα βξίζθνληαη ζην 

θεθάιαην ηξία. 

 

Σα επφκελα δχν θεθάιαηα, απαληνχλ ζην ζέκα ηεο εξγαζίαο ζπγθεληξψλνληαο ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ εληνπίδνληαη κέζα απφ ηε ζρεηηθή 

αξζξνγξαθία. ηε ζπλέρεηα ηνπ θπξίσο κέξνπο ηεο δηπισκαηηθήο βξίζθνληαη ηα 

ζεκεία εθείλα ηα νπνία αλ ηα πξνζέμνπλ ηα ζηειέρε πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ εληφο 

ηεο επηρείξεζεο, κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην λα επηηεπρζεί κία επηηπρεκέλε ΔΚΤ θαη 

λα απνθεπρζεί ε απνηπρία θαη νη αξλεηηθέο γηα ηελ πνξεία ηεο επηπηψζεηο. Σα ηξία 

case studies ηνπ πξνηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ αλαιχνπλ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα 

επηρεηξήζεσλ θνινζζψλ, πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηελ ΔΚΤ ή ξίζθαξαλ ηε θήκε ηνπο 

ιφγσ κε αθξηβήο εθαξκνγή ηεο. 

 

Κιείλνπκε κε ηε γλψκε ησλ ζθεπηηθηζηψλ ζρεηηθά κε ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο, θαζψο θαη ηα ζεκεία ηα νπνία ηνπο νδεγνχλ ζηηο απφςεηο ηνπο. 

Σέινο αθνινπζνχλ θάπνηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία νδεγνχκαζηε κέζα απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 
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Δηζαγσγή 
 
 

Σν ππφ κειέηε αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εχξεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πηνζέηεζεο πιαηζίσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 

(ΔΚΤ), απφ ηηο επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο ή κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο. Καηφπηλ 

ε αλαθνξά θαη αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

Κχξηνη ζηφρνη ηεο δηπισκαηηθήο είλαη ε αλάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ νξζψλ ηξφπσλ αθνινπζίαο ησλ ηδεψλ ηεο ΔΚΤ, ψζηε λα 

απνηξέπνληαη θνζηνβφξεο δεκίεο κέζα απφ κία κε ζεηηθά αληηιακβαλφκελε απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, δξαζηεξηφηεηα ΔΚΤ. Παξφιν πνπ ηα πξφηππα, βνεζνί ησλ πιαηζίσλ, 

είλαη πνιιά θαη αλαβαζκίδνληαη ζπλερψο κε λέεο εθδφζεηο, ζχκθσλα κε πξνζσπηθή 

κνπ γλψκε ε Διιάδα ρξεηάδεηαη λα θάλεη θη άιιε πξφνδν. 

 

Δμαηξεηηθά ζεκαληηθφ είλαη ινηπφλ, λα παξνπζηαζηνχλ νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ηα ζεκεία πξνζνρήο γηα κία απνηειεζκαηηθά εθαξκνδφκελε ΔΚΤ, αιιά πνιχ 

πεξηζζφηεξν ε παξνπζίαζε αξθεηψλ θαη ζεκαληηθψλ σθειεηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Σν πξψην θεθάιαην, ρξεζηκνπνηείηαη σο εηζαγσγηθφ ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο αξθεηέο απφ ηηο γεληθφηεξεο αλαθνξέο ζηελ ΔΚΤ. Ξεθηλά κε κία 

εηζαγσγή ηεο εμέιημεο ησλ ηδεψλ πνπ δηακφξθσζαλ ηα ζεκεξηλά πιαίζηα ΔΚΤ, 

χζηεξα απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο αλαθεξφκαζηε ε ζρέζε ησλ ηδεψλ ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο θαη ην πσο απηή ρξεζηκνπνηεί εξγαιεία θαη πιαίζηα φπσο ε ΔΚΤ. ην 

ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί εμεγείηαη ην πσο αληηιακβάλνληαη ηελ ΔΚΤ νη πνιίηεο 

ζηε ρψξα καο θαη πσο ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο. Κιείλνληαο, παξνπζηάδνληαη νη 

ιφγνη πνπ ην θιίκα γηα ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα ζηε ρψξα καο ραξαθηεξίδεηαη 

αξλεηηθφ. 

 

Ξεθηλψληαο ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κία γεληθή αλαζθφπεζε ηεο 

αξζξνγξαθίαο πνπ εληνπίζηεθε θαη αθνξνχζε ζηελ ΔΚΤ. Καζψο θαη θάπνηα 

πξνζσπηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλνιηθφηεξε κειέηε ηεο. ηα 

ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ εληνπίδεηαη ε έλλνηα ηνπ γηαηί ππήξμε ε αλάγθε γηα ηε 

δεκηνπξγία ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. Μέζα απφ ηηο ηάζεηο πνπ παξνπζίαζε ε 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ θαη ηεο αχμεζεο ησλ εθδφζεσλ πηζηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ 

απνινγηζκψλ ζηελ Διιάδα, φπσο επίζεο θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ αλαιπηψλ γηα 

ζπζρέηηζε ησλ πιαηζίσλ ηεο κε ηελ θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ. 

 

ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ην ηζρχνλ Ννκνζεηηθφ Πιαίζην πνπ αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ, ελψ δηαρσξίδεηαη βάζε ηξηψλ θαηεγνξηψλ. ηνπο λφκνπο δειαδή 

πνπ ηζρχνπλ ζε Γηεζλέο πιαίζην, ζην Δπξσπατθφ θαη κέζα απφ πξσηνβνπιίεο ηνπ ζην 

αξθεηά πξφζθαηα δεκηνπξγεκέλν Διιεληθφ (Οδεγία 2013/34/EE). ηελ θάζε 

θαηεγνξία- ππνθεθάιαην ππάξρνπλ θαη ηα πξφηππα ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ πνπ 

εθαξκφδνληαη. ην θιείζηκν ηνπ θεθαιαίνπ 3, αλαθέξνληαη ηα βξαβεία πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ Τπεχζπλε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ (4 & 5) απνηεινχλ θαη ην θπξηφηεξν κέξνο ηνπ θνξκνχ 

ηεο δηπισκαηηθήο. ην ηέηαξην παξνπζηάδνληαη ηα πιενλεθηήκαηα αιιά θαη νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ νκαδνπνηεκέλα (ζε θήκε, 
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παξαγσγηθφηεηα, πνηφηεηα, θφζηε, αληαγσληζκφ) αλάινγα κε ην ηη επηθέξνπλ θαη 

πνηα απφ ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε επεξεάδνπλ. 

 

Καηά ηε ζπγθέληξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ, παξνπζηάζηεθε ε αλάγθε γηα κηθξή 

αλαθνξά ζηα ζεκεία πξνζνρήο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζην 

λα επηηχρεη ε ΔΚΤ θαζψο θαη ινηπέο αλαθνξάο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. ην πέκπην 

ινηπφλ θεθάιαην ζπλνςίδνληαη ελψ ππάξρνπλ θαη ζρεηηθέο κειέηεο πεξίπησζεο απφ 

εηαηξίεο θνινζζνχο πνπ εθάξκνζαλ νινθιεξσκέλα ε κε ηελ ΔΚΤ. 

 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, ζεσξήζεθε νξζφ λα αλαθεξζνχλ θαη ηα επηρεηξήκαηα 

εθείλσλ νη νπνίνη ακθηβάιινπλ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, επεηδή γηα θάζε άπνςε ππάξρεη πάληνηε θαη ε 

αληηθξνπφκελή ηεο. 

 

 



14 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΗΣΑ 

 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΔΤΘΤΝΟΣΖΣΑ .......................................... 14 

Πξφινγνο 1
νπ

 θεθαιαίνπ ......................................................................................................... 15 

1.1. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα ........................................................................ 15 

1.2. Οξηζκφο ΔΚΤ .......................................................................................................... 16 

1.3. ρέζε Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο θαη Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο .. 17 

1.3.1. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο ............................................................................ 17 

1.3.2. ΓΟΠ θαη ΔΚΤ ................................................................................................. 18 

1.4. Ζ ΔΚΤ φπσο ηελ νξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ............................................................... 18 

1.4.1. Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή ΔΚΤ ...................................................................... 19 

1.4.2. Σα βήκαηα πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ ...................................... 20 

1.5. Ζ ΔΚΤ φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη πνιίηεο ........................................................ 24 

1.5.1. Ζ εηαηξηθή ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά σο θξηηήξην επηινγήο πξντφλησλ ............ 25 

1.5.2. Ζ γλψκε ησλ πνιηηψλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ΔΚΤ .................................. 25 

1.5.3. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ εηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζην πιαίζην 

ηεο ΔΚΤ 26 

1.5.4. Οη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο κέζνδνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ 

έξγνπ 27 

1.5.5. Οη επηθξαηέζηεξνη ηνκείο θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο ..................................... 28 

1.5.6. Απνδνρή θνξέσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο θνηλσληθέο & 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ ....................................................................... 28 

1.5.7. χλζεηνο δείθηεο ππνζηήξημεο ηεο ΔΚΤ......................................................... 32 

1.5.8. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ε ρξεζηκφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο θαη ηνπ Δηαηξηθνχ Κνηλσληθνχ Έξγνπ .............................. 32 

1.5.9. ηάζεηο- αληηιήςεηο ησλ πνιηηψλ γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε ......................... 33 

1.5.10. Πξνηεξαηφηεηεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε άμνλεο θαη ζέκαηα ηεο ΔΚΤ .......... 35 

Δπίινγνο 1
νπ

 θεθαιαίνπ ...................................................................................................... 36 

Αλαθνξέο ............................................................................................................................. 37 

Έξεπλεο ............................................................................................................................... 38 

Αξζξνγξαθία ....................................................................................................................... 38 

Γηαδίθηπν ............................................................................................................................. 38 

 



15 

 

Πξόινγνο 1
νπ

 θεθαιαίνπ 
 
 

Μέζα απφ ην παξφλ θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο 

πξνφδνπ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο (ΔΚΤ) κέζα απφ ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη κία πξψηε εηζαγσγή ζηηο έλλνηεο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο. 

 

ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα ελεκεξσζεί γηα ην πνηεο 

έξεπλεο, κε εξσηψκελνπο ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, θέξνπλ ηελ θνηλσληθή επζχλε  σο 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ην πσο νξίδεη κία επηρείξεζε ηελ ΔΚΤ, 

ζε πνηα ηκήκαηα δξάζεο ηε ρσξίδνπλ (Δζσηεξηθή/ Δμσηεξηθή ΔΚΤ) θαη πνηα βήκαηα 

ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ φηαλ απνθαζίδνπλ λα πηνζεηήζνπλ ηα πιαίζηά ηεο. 

 

ην επφκελν ππνθεθάιαην (1.5.) εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηα δηαρξνληθά απνηειέζκαηα 

ησλ εξεπλψλ ηνπ Βαξφκεηξνπ ASBI γηα ινγαξηαζκφ ηεο MEDA Communication 

(απφ ην 2006 κέρξη ην 2014), ε αληίιεςε ησλ πνιηηψλ – θαηαλαισηψλ γηα ηελ ΔΚΤ 

θαζψο επίζεο θαη ηα ζρφιηα ησλ αλαιπηψλ γηα ην πσο κεηαθξάδνληαη νη απαληήζεηο 

ηνπο. 

 

1.1. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλόηεηα 

 

 
Ζ έλλνηα ηεο ΔΚΤ κπνξεί λα είλαη έλα ζρεηηθά λέν πιαίζην κνληέινπ δηνίθεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Σα πξψηα βήκαηα φκσο, πνπ έθεξαλ ηηο ηδέεο γηα αλάιεςε θνηλσληθήο 

πξσηνβνπιίαο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, έρνπλ ηελ αξρή ηνπο ζηα κέζα θαη ηα 

ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα φπνπ νη επηρεηξήζεηο έζηξεςαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηνπο 

ππαιιήινπο θαη ζπγθεθξηκέλα ελδηαθέξζεθαλ γηα ην πψο ζα ηνπο θαηαζηήζνπλ πην 

παξαγσγηθνχο.  χκθσλα κε ηνπο Gail, Nowak θαη Carroll (2006, 2007 αληίζηνηρα) 

ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ αλζξσπνθεληξηθψλ ηδεψλ, ήηαλ ε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ πιένλ νη επηρεηξήζεηο 

εμέθξαδαλ κε δηαθφξνπο ηξφπνπο ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα (έρνληαο ηηο 

πξψηεο εξγαηηθέο θαηνηθίεο, ηα πξψηα κέηξα αζθάιηζεο θαη θξνληίδνληαο ησλ 

εξγαδφκελσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θ.ά.).
1, 2

 

 

Αλαιπηηθά, γηα ηελ πνξεία ηεο γέλλεζεο ηεο ΔΚΤ έρνπκε, κεηαμχ 1900 θαη 1960, ζηηο 

ΖΠΑ, ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ν νπνίνο άξρηζε ζηαδηαθά λα πηνζεηεί πξφζζεηεο 

αξκνδηφηεηεο εθηφο απφ ην θέξδνο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ
3
. 

 
Μεηά ην θξαρ ηνπ 

1929 νη ηδέεο ησλ κηθξψλ εζεινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ην πλεχκα ηεο 

θηιαλζξσπίαο έθεξαλ ηηο εθηεηακέλεο λνκηθέο, ζπκβαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο
1
.
 

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη ηνπ 1970 ηα θηλήκαηα πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ, 

θαηαλαισηηζκνχ θαη νηθνινγίαο επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλσλίαο 

απφ ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ.
 4

  

 

Με βάζε ηε γεληθή ηδέα φηη ηα άηνκα κε κεγάιε δχλακε έρνπλ θαη κεγαιχηεξε 

επζχλε, πνιινί απαηηνχζαλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα πξνιακβάλεη ψζηε, (i) 

λα παχζνπλ νη πξνθιήζεηο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απφ εηαηξείεο, (ii) λα αξρίζεη λα 
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ζπκκεηάζρεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. Σηο επφκελεο δεθαεηίεο πνιιέο 

λνκηθέο εληνιέο πνπ επηβιήζεθαλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζφηεηα 

ησλ θίισλ ζηηο επθαηξίεο γηα απαζρφιεζε, ηελ αζθάιεηα ησλ πξντφλησλ, ηελ 

αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, άιιαμαλ άξδελ ην επηρεηξείλ  

παγθνζκίσο.
5
 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘80 θη έπεηηα, ε θνηλσλία άξρηζε λα αλακέλεη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά ζηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

αθφκε θαη αλ δελ ηα είραλ πξνθαιέζεη νη ίδηεο κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απηφ 

βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα πεγαίλνπλ πέξα απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο ηνπο θαη έηζη λα απνδερζνχλ λέεο επζχλεο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο θνηλσλίαο.
6
  

 

ηελ Δπξσπατθή χλνδν θνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο ηνλ Μάξηην ηνπ 2000 γηα πξψηε 

θνξά νη Δπξσπαίνη εγέηεο απεπζχλνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα δεηψληαο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ δεκηνπξγία ίζσλ επθαηξηψλ, 

ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ.
7
 
 

 

χκθσλα κε ηε ζεκεξηλή επηθξαηνχζα άπνςε γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ, σο ΔΚΔ (ν φξνο Δ.Κ.Δπζχλε έρεη πιένλ 

παγησζεί, θαη ζηε ρψξα καο αλαθέξεηαη σο Δ.Κ.Τπεπζπλφηεηα) λνείηαη ε εζηθή 

επζχλε, ε ζπκπεξηθνξά θαη νη ελέξγεηεο κηαο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσλία 

θαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε.
8
 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη νξηζκέλνη νξγαληζκνί ζεσξνχλ ηελ ΔΚΤ, κηα πεξηθεξεηαθή θαη 

ελεξγή γηα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηδέα, γίλεηαη νινέλα θαη πην απνδεθηή, ελψ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ θπβεξλεηηθή λνκνζεζία.
9
 

 

1.2. Οξηζκόο ΔΚΤ  

 

 
Χο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα νξίδεηαη ε εθαξκνδφκελε απφ επηρεηξήζεηο 

πνιηηηθή, ε νπνία αθνξά δξάζεηο, ελέξγεηεο θαη πξνγξάκκαηα θνηλσληθνχ, 

πεξηβαληνιινγηθνχ, πνιηηηζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα 

(Δμσηεξηθή ΔΚΤ) θαζψο θαη ζε δξάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλζξσπνθεληξηθή θαη 

δίθαηε πνιηηηθή αλζξσπίλσλ πφξσλ, ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ην ζεβαζκφ ησλ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο (Δζσηεξηθή ΔΚΤ)
10

. 

 

Παξφιν πνπ ν φξνο ΔΚΤ ή Corporate Social Responsibility (CSR) ρξεζηκνπνηείηαη 

επξχηαηα, ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο νξνινγίεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Ο ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν δηαθέξνπλ νθείιεηαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο  πνπ ηηο δηαρσξίδνπλ αλάινγα κε ηε 

θηινζνθία, ηνλ βαζκφ αλάπηπμεο θάζε ρψξαο ή πεξηθέξεηαο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνηεξαηφηεηέο ηνπο. ηα αγγιηθά επίζεο ππάξρνπλ πνιινί φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ 

ηελ ΔΚΤ φπσο: Corporate Citizenship, Social Responsibility, Social Responsiveness, 

Corporate Responsibility, θ.ι.π.
11 
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Ζ βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ πεξηιακβάλεη νξγαληζκνχο πνπ πηνζεηνχλ κηα 

επίζεκε, δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ απνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

επίδξαζήο ηνπο, θάλνληαο βήκαηα γηα ηελ βειηίσζή ηεο θαη δεκνζηεχνληαο ηελ φιε 

δηαδηθαζία θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο
12

. Ζ ππεχζπλε εηαηξηθή πξαθηηθή 

εθηείλεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά πεδία: 1) Δξγαζηαθφο ρψξνο, 2) Πεδίν αγνξάο, 3) 

Κνηλφηεηα, 4) Πεξηβάιινλ. 

 

Οη νλνκαζίεο ηεο ΔΚΤ πνηθίινπλ, επίζεο, αλάινγα κε ην πνηνο ηελ αλαθέξεη, ζε πνην 

ηνκέα επέθηαζήο ηεο ζπγθεληξψλεηαη θαη ην πψο ηελ αληηιακβάλεηαη ή ηελ 

ρξεζηκνπνηεί. Πέξαλ απφ ΔΚΤ ινηπφλ κπνξεί λα αλαθεξζεί θαη σο «εηαηξηθή 

ζπλείδεζε» (corporate conscience) ή σο «ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα» (responsible 

entrepreneurship) θ.ά. 

 

ηαλ κία επηρείξεζε εληνπίδεη ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θάπνηα νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή επίπησζε ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο θαη ηε 

ιακβάλεη ππφςε κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

νθειψλ ηεο, ηφηε πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηεο ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Τπεπζπλφηεηα. 

 

Ο φξνο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα (ΔΚΤ) αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε ζπκβνιή αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο νη νπνίεο 

είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, επεξεάδνληαο θαη επεξεαδφκελεο απφ ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο 

θαη ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο. 
13 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ είλαη κηα κνξθή εηαηξηθήο απηνξξχζκηζεο ελζσκαησκέλε ζε 

έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Με κνληέια φπσο απηφ, ε επηρείξεζε πεγαίλεη πέξα απφ 

ηελ απιή ζπκκφξθσζε θαη εκπιέθεηαη ζε ελέξγεηεο πέξα απφ ηα ζπκθέξνληά ηεο θαη 

απηφ πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν.
14, 15, 16

 

 

1.3. ρέζε Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηόηεηαο θαη Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Τπεπζπλόηεηαο 

 

 
ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ κέζσ Οιηθήο Πνηφηεηαο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιιά εξγαιεία δηνίθεζεο ηα νπνία ζπκβάινπλ ζε κία πην 

απνδνηηθή Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε. Τπάξρνπλ ινηπφλ θνκκάηηα ζηα νπνία νη έλλνηεο 

ηεο ΓΟΠ ζπλδένληαη κε ηελ ΔΚΤ ηα απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ ηεο νπνίαο 

αθνξνχλ ην ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπ ππνθεθαιαίνπ, αθνχ θάλνπκε κία κηθξή αλαθνξά ζηε ΓΟΠ, ζα 

ζπλδέζνπκε ηηο δχν απηέο έλλνηεο γηα λα δνχκε ην πψο ε κία ελαξκνλίδεηαη θαη 

ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε. 

 
1.3.1. Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηόηεηαο 
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Ζ Οιηθή Πνηφηεηα, απνηειεί ηε θηινζνθία - απνηέιεζκα ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο 

Πνηφηεηαο (Total Quality Management, TQM). Απηφ πνπ πξεζβεχεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν, είλαη φηη ε πνηφηεηα είλαη επζχλε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ θαη φισλ 

ησλ ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε κία επηρείξεζε ή νξγαληζκφ
17

. Δλψ ππνζηεξίδεη, φηη ε 

επίηεπμε ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο είλαη απηνζθνπφο θαη αλακέλεηαη απφ νπνηνλδήπνηε 

λα ζπκβάιιεη ζηελ ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εζσηεξηθά ηεο εηαηξείαο. 

 

Ζ Γ.Ο.Π. ζίγνπξα ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο έλα ζχγρξνλν «κνληέιν δηνίθεζεο», κηαο 

θαη νπζηαζηηθά άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ην 1949 απφ ηελ Έλσζε Ηαπψλσλ 

Δπηζηεκφλσλ, ελψ ζηηο ΖΠΑ ηα πξψηα ηεο βήκαηα έθαλε ηε δεθαεηία ηνπ ‘80. 

 

Σέινο, ε επηηπρία ηνπ εμαξηάηαη απφ έλα ηεθκεξησκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πνηφηεηαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ηνπ άξηζηνπ ζπλδπαζκνχ φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο παξαγσγήο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ή ηελ επηρείξεζε θαη 

θπζηθά απφ αξθεηέο ηερληθέο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

 

1.3.2. ΓΟΠ θαη ΔΚΤ 
 

 

Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο κέζα ζηηο νξγαλψζεηο, κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

σο βαζηθφο ζεκέιηνο ιίζνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΚΤ. Δθηελέζηεξα, ηα κνληέια 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαη νη κεζνδνινγίεο πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί ζρεηηθά κε ηηο 

γεληθέο αξρέο ηεο πνηφηεηαο ζεσξνχληαη ζεκέιηα κίαο απνηειεζκαηηθήο ΔΚΤ
18

.
 
 

 

Μέζα ζηε ζεσξία ηεο ΓΟΠ εληάζζνληαη έλλνηεο φπσο επηθνηλσλία, θνπιηνχξα, 

εζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηερληθέο, βησζηκφηεηα θαη εξγαιεία φπσο ηα γλσζηά, γηα θάζε 

εηαηξεία παξαγσγήο πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ISO. Έλα αθφκε εξγαιείν είλαη θαη 

απηφ ηεο ΔΚΤ.  

 

Ζ επηζπκία ηεο ΓΟΠ γηα αεηθφξν αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε εμαζθάιηζε 

βησζηκφηεηαο θαη ηα πιαίζηα ΔΚΤ, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα 

δσήο θαη ζε έλα βηψζηκν κέιινλ.
 19

  

 

Απφ ηηο έξεπλεο ηεο ASQ (πξψελ ASQC, ακεξηθαληθή εηαηξεία γηα ηελ πνηφηεηα θαη 

ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο) ― Seeking Sustainable Success: ASQ Integrates Quality and 

Social Responsibility‖ 2008 θαη 2009
20, 21

, ησλ νπνίσλ είλαη αλνηρηά γηα ην θνηλφ ηα 

απνηειέζκαηα, είρακε απφ ηνπο εξσηεζέληεο (ζηειέρε ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ) έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 82,8% θαη 83% αληίζηνηρα, νη νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη 

«ε θνηλσληθή επζχλε θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα πξέπεη λα ζεσξεζνχλ σο 

κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο».
22 

 

1.4. Η ΔΚΤ όπσο ηελ νξίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 

 

 
ηελ εηζαγσγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ είδακε πψο νη πνιίηεο εγέξζεθαλ απέλαληη 

ζηηο φρη νξζά θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο θαη πσο πξνρψξεζαλ νη δεχηεξεο 

αθνπγθξαδφκελεο ηα αηηήκαηά ηνπο. Παξαθάησ ζα δνχκε ηη έθαλε ηηο εηαηξίεο λα 

επηζπκνχλ λα πηνζεηήζνπλ πιαίζηα φπσο απηφ ηεο ΔΚΤ. 
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Καζεκεξηλά γεγνλφηα, πνπ αθνξνχλ επηρεηξήζεηο θαη νξγαλψζεηο, αθχπληζαλ ηε 

δεκφζηα ζπλείδεζε θαη αλέδεημαλ ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα ζε θνηλσληθή επηηαγή, 

ηα γεγνλφηα απηά είλαη : Γηνηθεηηθή πιενλεμία, Οηθνλνκηθφ έγθιεκα, Γηαθζνξά, 

Καηαζηξνθή πεξηβάιινληνο, Καηαπάηεζε αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ.
23

  

 

1.4.1. Δζσηεξηθή θαη Δμσηεξηθή ΔΚΤ 

 

 
Ο ζθνπφο γηα ηε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο είλαη λα εληνπίδεη ηνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ αθελφο ηελ επηρεηξεκαηηθή βησζηκφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πηνζεηψληαο πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ ε ΔΚΤ γηα ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ρσξίδεηαη 

ζε δχν ζθέιε.
24

 

 ην πξψην ηεο Δζσηεξηθήο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο, θαη  

 ην Γεχηεξν ηεο Δμσηεξηθήο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο.  

 

Ζ Δζσηεξηθή ΔΚΤ αθνξά θπξίσο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ζέκαηα φπσο ε επέλδπζε θαη ε δηαρείξηζε πνπ αθνξνχλ 1. αλζξψπηλν δπλακηθφ 

ηεο εηαηξείαο, 2. πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, 3. ε πξνζαξκνγή θαη ε 

δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, θαζψο θαη 4. ε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ 

θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. Αθνινπζεί κηθξή 

αλάιπζε φπσο αλαπηχζζεηαη κέζα ζην Πξάζηλν Βηβιίν (ή αιιηψο Πξάζηλε Βίβινο), 

πνπ ζπληάρζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (COM, 2001, 366). 

 

1) Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη κία επηρείξεζε 

θαη ν Γηεπζπληήο Πξνζσπηθνχ ηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο θαη 

ε πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε, θπζηθά, εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ελδηαθεξφκελν κέξνο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα παξακέλεη 

ηθαλνπνηεκέλν κε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ: 

 Γηα βίνπ κάζεζε. 

 Παξαρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη εμνπζηψλ, ζην πξνζσπηθφ. 

 Καιχηεξε ελεκέξσζε ζε φιε ηελ επηρείξεζε. 

 Γηαηήξεζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ. 

 Μεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ρσξίο θπιεηηθέο ή 

άιιεο δηαθξίζεηο. 

 Ίζα δηθαηψκαηα, ακνηβή θαη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηηο γπλαίθεο. 

 Καηακεξηζκφ ησλ θεξδψλ θαη ζπζηήκαηα παξνρήο κεξηδίσλ ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Δμαζθάιηζε απαζρνιεζηκφηεηαο θαη εξγαζίαο. 

2) Ζ δεχηεξε ηδέα πνπ πξνβάιεη επίκνλα ε ζεσξία ηεο ΔΚΤ γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη εθείλε πνπ πξνσζεί ηε δηαζθάιηζε ησλ ζεκάησλ ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

3) Ζ πξνζαξκνγή ζηελ αιιαγή επηηάζζεη φηαλ είλαη αλαγθαία κία αλαδηάξζξσζε 

γηα ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ, λα πξάηηεηαη κε έλα θνηλσληθά ππεχζπλν 

ηξφπν. Γειαδή, λα εμηζνξξνπνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα 

θαη νη αλεζπρίεο φισλ εθείλσλ πνπ ζίγνληαη απφ ηηο αιιαγέο θαη ηηο απνθάζεηο. 
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Κάηη ην νπνίν, πξνθαλψο, ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ αλάκεημε φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ κέζσ αλνηθηήο ελεκέξσζεο θαη δηαβνπιεχζεσλ.  

4) Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηε γεληθφηεξε κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ - απνηππψκαηνο. Ζ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ 

κπνξεί λα γίλεη εθηθηή κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ θαη ησλ 

ξππνγφλσλ εθπνκπψλ ή απνβιήησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

ηαλ ζηελ Πξάζηλε Βίβιν εληνπίδνπκε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ Δμσηεξηθή EKY κίαο εηαηξείαο, νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζηελ επέθηαζε ηεο 

ππεπζπλφηεηάο ηεο ζε έλα επξχηεξν ζχλνιν ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηελ θνηλσλία 

θαη ηελ θνηλφηεηα. Γειαδή πέξαλ ησλ εξγαδφκελσλ θαη ησλ κεηφρσλ, ζε θάζε άιιν 

επηρεηξεκαηηθφ εηαίξν, φπσο είλαη νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο, νη δεκφζηεο αξρέο, νη 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη νη ΜΚΟ πνπ ηηο εθπξνζσπνχλ ή αζρνινχληαη κε ην 

πεξηβάιινλ. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

 Δπηρεηξεκαηηθνί Δηαίξνη, Πξνκεζεπηέο θαη Καηαλαισηέο: 

Μαθξνπξφζεζκα, ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε δίθαηεο ηηκέο, φξνπο θαη 

πξνζδνθίεο θαζψο θαη πνηφηεηα θαη αμηφπηζηε παξάδνζε ή εθηέιεζε. Οη 

εηαηξείεο πνπ νηθνδνκνχλ ζρέζεηο δηαξθείαο κε ηνπο πειάηεο, εζηηάδνληαο φιε 

ηελ νξγάλσζή ηνπο ζηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ 

πειαηψλ θαη παξέρνληάο ηνπο αλψηεξε πνηφηεηα, αζθάιεηα, αμηνπηζηία θαη 

εμππεξέηεζε, αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πην πξνζνδνθφξεο. 

 Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: 

Με ηελ έληαμή ηνπο ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ, νη εηαηξείεο ζπλεηζθέξνπλ ζηηο 

ηνπηθέο θνηλφηεηεο παξέρνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, κηζζνχο, θνηλσληθέο παξνρέο 

θαη θφξνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξείεο εμαξηψληαη απφ ηελ πγεία, ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλνηήησλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. 

Δπίζεο, ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. Οξηζκέλεο βαζίδνληαη ζε έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπο ή ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (θαζαξφο αέξαο, θαζαξά 

χδαηα, δξφκνη ρσξίο θίλεζε). 

 ΜΚΟ: 

Γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα: 

Αλαγλσξίδεηαη φιν θαη  πεξηζζφηεξν φηη ν αληίθηππνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

κηαο εηαηξείαο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα  ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο  μεπεξλά  ην πεδίν ησλ  εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ. Οη  εζεινληηθνί 

θψδηθεο  ζπκπεξηθνξάο  κπνξνχλ  λα ζπκβάιινπλ  ζηελ  πξνψζεζε δηεζλψλ 

εξγαζηαθψλ  πξνηχπσλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα σζηφζν εμαξηάηαη απφ ηε 

ζσζηή εθαξκνγή θαη ηελ επαιήζεπζή ηνπο. 

Με Πεξηβαιινληηθέο Αλεζπρίεο: 

 Μέζσ ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλεπεηψλ πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ 

απφ νιφθιεξν ηνλ θφζκν, νη εηαηξείεο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ελεξγφ ξφιν 

ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

 

1.4.2. Σα βήκαηα πνπ βνεζνύλ ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ 
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Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ε πηνζέηεζε πιαηζίσλ ΔΚΤ είλαη ιηγφηεξν πεξίπινθε 

κηαο θαη νη θηλήζεηο κίαο επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ πνπ επηζπκεί λα δξα βάζεη ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο ΔΚΤ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο θαη βήκαηα. 
 

Κάζε επηρείξεζε (ηδησηηθή ή δεκφζηα, νξγαληζκφο ή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε) γηα 

λα κπνξέζεη λα εδξαησζεί, λα γίλεη πην γλσζηή ζην ρψξν ηεο θαη γηα λα ρηίζεη ηελ 

εηθφλα ηεο ρξεζηκνπνηεί δηάθνξα κέζα θαη αλαπηχζζεη δηάθνξεο δξάζεηο φπσο είλαη 

ε δηαθήκηζε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο θ.ά. Δδψ θαη δεθαεηίεο φκσο έρεη γίλεη απνδεθηή 

θαη ε δχλακε ηεο ΔΚΤ ζηελ εδξαίσζε κηαο θαιήο εηθφλαο.
25

 Μέζσ ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο πξνβάιιεηαη ε θνηλσληθή επζπλεηδεζία, ε επαηζζεζία, ε ζπλείδεζε 

θαη ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή ηεο εηαηξείαο. 

 

Μία επηρείξεζε φηαλ απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη ηα πιαίζηα ΔΚΤ γηα λα είλαη ηθαλή λα 

ηα εθαξκφζεη νξζά θαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζίγνπξε φηη ηα θεθάιαηα (αλζξψπηλν, 

ρξεκαηηθά) πνπ δηαζέηεη ζα θέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη θάπνηα βήκαηα ηα νπνία ζα ηε βνεζήζνπλ ζην λα πξνζεγγίζεη ζην 

κέγηζην βαζκφ ηελ έλλνηα, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο ΔΚΤ. Σα βαζηθφηεξα βήκαηα 

είλαη ηα εμήο επηά
26, 27

:  

1. Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο: 

Σν πξψην βήκα επηηπγράλεηαη φηαλ ε επηρείξεζε κέζα ζηνπο άκεζνπο ζηφρνπο θαη 

νξακαηηζκνχο ηεο ελζσκαηψλεη κία εζηθή ε νπνία έρεη σο θέληξν ηεο ηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ επξχηεξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηδηψθεη θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.   

2. Οξηζκφο ππεπζχλνπ γηα ηελ ΔΚΤ: 

Ο ππεχζπλνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο είλαη ζηέιερνο ηεο ίδηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ην ζπληνληζκφ θαη ησλ έιεγρν ησλ δξάζεσλ 

ηεο ΔΚΤ, εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξίαο. 

χκθσλα κε ηνπο Carroll & Kolter (2007, 2009 αληίζηνηρα) ν θχξηνο ζηφρνο ηνπ 

δεχηεξνπ βήκαηνο, είλαη ην ζηέιερνο ηεο εηαηξίαο λα εκπιέμεη θαη λα κεηαδψζεη 

ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ, Πσιήζεσλ θαη 

Marketing, Πνηφηεηαο, Αζθάιεηαο θαη πεξηβάιινληνο), ηελ ηδέα ηεο ΔΚΤ θαη λα 

ζπληνλίδεη ηε δξάζε φισλ ησλ ηκεκάησλ κε νδεγφ ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. 

3. Καζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ: 

Κάζε επηρείξεζε αλάινγα κε ηε ζέζε ηεο θαη ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη, 

ζα πξέπεη λα ζέηεη πξνηεξαηφηεηεο ζηε ζεηξά άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, 

αθνχ είλαη αδχλαηνλ λα εθαξκνζηνχλ φιεο ηαπηφρξνλα. 

Οη πξνηεξαηφηεηεο ηίζεληαη απφ νκάδεο εξγαζίαο πνπ εληνπίδνπλ θαη αλαιχνπλ ηηο 

επηθίλδπλεο πεξηνρέο ή ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

ηελ θαιή θήκε ηεο επηρείξεζεο θαη πξνζδηνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη επζχλεο. 

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα θαηλνηνκία, κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα. Θα πξέπεη επνκέλσο λα 

ζρεκαηίδεηαη έλαο νδηθφο ράξηεο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη βξαρπρξφληεο πξνηεξαηφηεηεο θαη καθξνρξφληνπο ζηφρνπο. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ: 

ζνη είηε επεξεάδνπλ, είηε επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

κίαο επηρείξεζεο, κίαο ΜΚΟ ή ελφο νξγαληζκνχ, εθείλνη ζεσξνχληαη ηα 

«ελδηαθεξφκελα κέξε» ηνπο.
28, 29

 Σα βαζηθφηεξα απφ απηά είλαη νη εξγαδφκελνη, ε 
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ηνπηθή θνηλφηεηα, νη θαηαλαισηέο, ην πεξηβάιινλ θαη ε επξχηεξε θνηλσλία. 

Καηά ηελ άπνςε ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, γηα θάζε έλα απφ ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έλαο ράξηεο πνπ λα απεηθνλίδεη ηηο 

ζρέζεηο πνπ έρεη ε επηρείξεζε καδί ηνπ. Ζ θαηά ηαθηά δηαζηήκαηα ζπδήηεζε θαη 

δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κπνξεί πξαγκαηηθά λα βειηηψζεη ηελ 

θήκε ηεο επηρείξεζεο κε πνιχ κηθξφ θφζηνο. Δπηπιένλ κέζα απφ ηνλ δηάινγν 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ ζηφρνη ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο.
30

  

5. Καζνξηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

Αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηζπκνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ θάζε κία απφ 

ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ην πνηα νκάδα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπο 

πξφθεηηαη λα επεξεαζηεί, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έζεζε ηηο παξαθάησ δεζκεχζεηο 

γηα απηέο
31

:  

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

o Δπίζεκε δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε (θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ παξφληνο ρσξίο ηελ ππνλφκεπζε ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα 

θαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο). 

o Πξνγξάκκαηα γηα έιεγρν ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο, λεξνχ θαη πξψησλ πιψλ 

θαη ησλ εθπνκπψλ ζην πεξηβάιινλ. 

o Γέζκεπζε γηα ρξήζε θαη παξαγσγή αλαθπθισκέλσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ 

πιηθψλ, απμάλνληαο ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ειαρηζηνπνηψληαο ηε ζπζθεπαζία κέζα απφ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ. 

o Αληηζηάζκηζε ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ π.ρ. άλζξαθα, κε ηζνδχλακε 

κείσζε κέζσ π.ρ. δελδξνθπηεχζεσλ. 

 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ 

o Όπαξμε πνιηηηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα φισλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, νη νπνίεο λα γίλνληαη γλσζηέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. 

o Μεγηζηνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

o Πξνζθνξά δπλαηνηήησλ θαηάξηηζεο θαη κεγηζηνπνίεζεο επθαηξηψλ 

πξναγσγήο κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε ηεο. Ζ θαηάξηηζε κπνξεί λα 

επεθηείλεηαη ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο πξνζσπηθήο δσήο, ην ζρεδηαζκφ ηεο 

δσήο κεηά ηελ ζπληαμηνδφηεζε. 

o Αλάπηπμε θαη επηθνηλσλία πνιηηηθψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζνξξνπία 

κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο. 

o Παξνρή πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πγείαο θαη ελζάξξπλζε 

πξαθηηθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ πγηέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

o Όπαξμε πνιηηηθψλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ ζε πξνζιήςεηο, κηζζνχο, 

θαηάξηηζε ή απφιπζε κε βάζε ην γέλνο, ηε θπιή, ηελ ειηθία, ηε ζξεζθεία ή 

ηνλ ζεμνπαιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

o Αληαπφθξηζε ή ππέξβαζε ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ εξγαζηαθψλ 

πξνηχπσλ ζε φια ηα κέξε φπνπ ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ ζπλδηθαιίδεζηε
32, 33

.  

 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ 

o Τπνζηήξημε ησλ νξγαλψζεσλ πνπ πξνσζνχλ ηελ ηδέα ηνπ δίθαηνπ εκπνξίνπ 

θαη ηελ ζπκκφξθσζε κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

o Γλψζε ηνπ ηφπνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ παξάγνληαη ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο θαη αλ θαηά ηελ παξαγσγήο ηνπο ελέρνληαη ζέκαηα 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.
34, 35

  

 ΚΟΗΝΧΝΗΑ 
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o Μεραληζκνχο κεγηζηνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

o Αληηκεηψπηζε ηεο θνηλφηεηαο σο ζεκαληηθνχ ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο. Ζ 

ηνπηθή θνηλφηεηα πξέπεη λα ηεξείηαη ελήκεξε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη νη φπνηεο επηπηψζεηο λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

o Όπαξμε θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ εζεινληηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη βνεζνχλ ηελ θνηλφηεηα ζε είδνο. 

o Δζηίαζε ζε έλα ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ απαζρνιεί ηελ θνηλφηεηα 

θαη ρξήζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ βάξνπο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ 

επίιπζή ηνπ. 

 

6. Δθαξκνγή – Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο – Μέηξεζε. 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο απαηηεί ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

κσο γηα ιφγνπο επθνιίαο ε δηαδηθαζία αξρίδεη κε κηα νκάδα νδεγφ πνπ έρεη 

νξηζηεί φηη έρεη πξνηεξαηφηεηα. Σν πξψην κέιεκα ηεο νκάδαο είλαη λα 

δηακνξθψλεη, φπνπ είλαη απαξαίηεην, λέεο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηηο θάλεη πξαθηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ νκάδα ζα πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ εξγαδφκελνπο ζε δηάθνξεο ηεξαξρηθέο ζέζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηε γεληθή ζηξαηεγηθή άπνςε ηεο 

επηρείξεζεο.
36, 37

  

Μία εηήζηα αμηνιφγεζε, απνηειεί γηα ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ηδαληθή ζπκβνιή ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πεξηζηαζηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ ΔΚΤ θαη ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ απνηειεζκάησλ. 

7. Δπηθνηλσλία – Γεκνζηνπνίεζε. 

Ζ δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ απφ κία εηαηξεία έρεη ζεκαληηθή αμία, δηφηη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχεη φηη έρεη ζπλέπεηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά 

ηεο πξνο ηε δέζκεπζή ηεο λα αθνινπζεί ηελ ΔΚΤ.
 38

  

Ζ δεκνζηνπνίεζε δελ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη βαξχγδνππεο ιέμεηο ρσξίο θάπνηα 

νπζία ζην πεξηερφκελν, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πξνζηηζέκελε αμία. Οη 

δεκνζηνπνηήζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε πξαγκαηηθή δέζκεπζε γηα ηελ ΔΚΤ θαη 

δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε φζσλ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί.
39

  

Οη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη δεκνζηνπνίεζεο απφ ηνπο Carroll (2007) θαη Kolter 

(2009), είλαη κέζσ ηεο έθδνζεο θαη δεκνζηνπνίεζεο: 

 Κνηλσληθνχ Απνινγηζκνχ 

 Θεκαηηθνχ Απνινγηζκνχ 

 Κψδηθα Γενληνινγίαο 

 Αλαξηήζεσλ ζην Γηαδίθηπν 

 Γηαβνχιεπζεο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο 

 Πξνηχπσλ θαη εηηθεηψλ ησλ πξντφλησλ 

 Γειηίσλ ηχπνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ. 

πσο επίζεο θαη κέζσ ησλ παξαθάησ ελεξγεηψλ: 

 Δζσηεξηθή επηθνηλψλεζε ησλ πεπξαγκέλσλ 

 πκκεηνρή θαη απφθηεζε βξαβείσλ 

 πκκεηνρή ή νξγάλσζε ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ 

 Κηλήζεηο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ.  
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Κιείλνληαο ην ππνθεθάιαην απηφ θαη πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηε αλάιπζε ηνπ ηη κπνξεί 

λα ζεκαίλεη γηα έλαλ θαηαλαισηή ε ΔΚΤ, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε φηη ελψ κειέηεο 

έρνπλ εμεηάζεη ηελ ΔΚΤ σο απάληεζε ζε θνηλσληθέο πηέζεηο γηα κεγαιχηεξε 

αλζξσπηζηηθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ
40

 κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ (ησλ 

νπνίνλ ε άπνςε εμεηάδεηαη ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο) ηε ζεσξεί 

απιά σο έλα αθφκε θφζηνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ρσξίο νπζηψδεο 

απνηέιεζκα. Σελ άπνςε ησλ ηειεπηαίσλ πξνζπαζεί ε παξνχζα εξγαζία λα αιιάμεη. 

 

1.5. Η ΔΚΤ όπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη πνιίηεο 

 

 
Ο νξηζκφο ηεο ΔΚΤ γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρεη κία δνκεκέλε θαη θνηλή κνξθή, γηα θάζε 

είδνπο επηρείξεζε ή νξγαληζκφ. Σν δχζθνιν θνκκάηη αμηνιφγεζεο θαη επεμήγεζεο 

ησλ πιαηζίσλ ηεο, είλαη εθείλν ζην νπνίν εκπιέθεηαη ην άηνκν κε ηε δηαθνξεηηθή ηνπ 

άπνςε θαη αληίιεςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο. 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ην πψο νη πνιίηεο- θαηαλαισηέο 

αληηιακβάλνληαη ηελ ΔΚΤ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ έξεπλα ηνπ Κνηλσληθνχ 

Βαξφκεηξνπ «A.S.B.I.» (Awareness & Social Behavior Index), ε νπνία είλαη ε 

κεγαιχηεξε δηαρξνληθή έξεπλα γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη πινπνηείηαη 

ζηε ρψξα καο απφ ην 2003 κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηεο δηαζέζηκεο θαη αλνηθηήο πξνο ην θνηλφ αξζξνγξαθίαο, ην 

Κνηλσληθφ Βαξφκεηξν παξνπζηάζηεθε σο ε πην εγθεθξηκέλε έξεπλα πξνο αλάιπζε, 

αθνχ θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο δηαρξνληθνχ παξαηεξεηεξίνπ 

ηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο θνηλήο γλψκεο φζνλ αθνξά ηελ 

εκβέιεηα θαη ηελ επηξξνή ηφζν ηεο ίδηαο ηεο ΔΚΤ φζν θαη ησλ θνξέσλ πνπ ηελ 

πηνζεηνχλ. 

 

Σε δηαρείξηζε θαη ηα δηθαηψκαηα ηεο παξαπάλσ πνζνηηθήο έξεπλαο έρεη ε εηαηξεία 

θνηλσληθήο δηαρείξηζεο θαη αλάπηπμεο MEDA Communication Α.Δ., ελψ ζηελ 

πινπνίεζή ηεο βνήζεζε ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθψλ/Πνιηηηθψλ Δξεπλψλ θαη 

Γεκνζθνπήζεσλ (VPRC). Ο ηξφπνο δηεμαγσγήο έγηλε κέζσ ηειεθσληθψλ ή 

πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ (πξφζσπν κε πξφζσπν) θαη ηε ρξήζε δνκεκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο καο κε γεληθφ πιεζπζκφ 15 εηψλ θαη 

άλσ. ζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο, ζε θάζε έξεπλα ην πιήζνο δηαθέξεη, 

αθνξά φκσο ζε παξαπάλσ απφ 1.000 άηνκα. Δλψ ν ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο  ησλ 

απαληήζεσλ έγηλε κε πνιπζηαδηαθή ζηξσκαηνπνηεκέλε νκαδνπνίεζε. Σέινο θάζε 

έξεπλα αθνξά δηαθνξεηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, είηε έλα νιφθιεξν εκεξνινγηαθφ έηνο 

είηε ιηγφηεξν. 

 

Σα δεκνζηνπνηεκέλα θαη πξνζβάζηκα γηα θάζε πνιίηε ζηνηρεία αθνξνχλ δηαρξνληθά 

ζπκπεξάζκαηα θαη πνζνζηά κε δηαγξάκκαηα απφ ην 2003, ελψ νη πην πξφζθαηεο 

έξεπλεο πνπ ζα αλαθεξζνχκε κέζα ζηελ εξγαζία καο είλαη εθείλεο πνπ είλαη 

πξνζβάζηκα ζηνηρεία ηνπο κε βάζε ηα νπνία ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κία κε 

δηαζηξεβισκέλε άπνςε θαη αθνξνχλ ηα έηε 2010, 2012 θαη 2013. 

 

Έξεπλα 2010: πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεδηαζζέλ δείγκα 1.500 αηφκσλ θαη 

πινπνηεζέλ 1.524, ειηθίαο 15 εηψλ θαη άλσ, ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο, κε ρξήζε ηεο 
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κεζνδνινγίαο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο «πξφζσπν κε πξφζσπν». Ζ δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ-Απξηιίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

 

Έξεπλα 2012: πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζρεδηαζζέλ δείγκα 1.000 αηφκσλ θαη ην 

πινπνηεζέλ δείγκα ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο αλήιζε ζηα 1.004 άηνκα, ειηθίαο 15 εηψλ 

θαη άλσ, κε ρξήζε δνκεκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο «πξφζσπν κε πξφζσπν», ελψ ε πνηνηηθή έξεπλα 

πινπνηήζεθε κε ηε κεζνδνινγία ησλ νκαδηθψλ ζπδεηήζεσλ   – 4 focus groups – ζηηο 

ειηθίεο άλδξεο – γπλαίθεο 25-35 θαη άλδξεο – γπλαίθεο 36-50 εηψλ. Ζ δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ Μάξηηνο-Απξίιηνο. 

 
1.5.1. Η εηαηξηθή ππεύζπλε ζπκπεξηθνξά σο θξηηήξην επηινγήο πξντόλησλ 

 

 
Βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο ηνπ 2010, νη Έιιελεο πνιίηεο - θαηαλαισηέο 

δελ έρνπλ αθφκε αλαπηχμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ππεχζπλεο 

θαηαλάισζεο. Ζ δπλακηθή φκσο ηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ σο 

θξηηήξην επηινγήο, αξρίδεη λα γίλεηαη εκθαλήο. πγθεθξηκέλα, ην θνηλσληθφ - 

πεξηβαιινληηθφ έξγν ηεο εηαηξείαο πνπ παξάγεη ή πξνσζεί ην πξντφλ απνηειεί έλα 

ζηαζεξφ ιφγν επηινγήο ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα είραλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ δχν 

πξντφλησλ κε ηελ ίδηα ηηκή, ζε πνζνζηφ 21,5% ησλ πνιηηψλ - θαηαλαισηψλ. 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαη ην βάζνο ησλ εξεπλψλ ην νπνίν ηηο θάλεη λα απνηεινχλ έλα 

ζνβαξφ ζηνηρείν κειέηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, ζα επεθηαζνχκε ιίγν αθφκε ζηηο 

νκάδεο ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Ζ άπνςε ηνπ 21,5% πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο 

ειηθηαθέο θαηεγνξίεο ησλ 35-44 θαη 55-64 εηψλ, φπσο θαη απφ ηνπο πνιίηεο πνπ 

θαηνηθνχλ θπξίσο ζηελ Αηηηθή, κε πνζνζηφ 40%, δειαδή ην 8,6% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πνζνζηνχ ησλ εξσηεζέλησλ. 

 

Δθηελέζηεξα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πνιηηψλ, ην 2010, ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

θαηαγξάθεθαλ ζηε Νεζησηηθή Διιάδα θαη ζηελ πεξηνρή Μαθεδνλίαο – Θξάθεο. Οη 

θάηνηθνη ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ εκθαλίδνπλ κηα εθ δηακέηξνπ αληίζεηε 

ζπκπεξηθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή, ζπγθξηηηθά κε ηνπο πνιίηεο ηεο Αζήλαο, 

αιιά θαη κε ηηο ππφινηπεο γεσγξαθηθέο πεξηθέξεηεο. Γηα ηελ νκάδα ηεο Κξήηεο ησλ 

Νεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ηνλίνπ, ζπλνιηθά είρακε 3,7% ησλ εξσηεζέλησλ λα έρεη 

σο έλα ζηαζεξφ ιφγν επηινγήο ελφο απφ ηα δχν πξντφληα δηαθνξεηηθψλ εηαηξηψλ κε 

ηελ ίδηα ηηκή, ην θνηλσληθφ - πεξηβαιινληηθφ έξγν ηεο εηαηξίαο πνπ παξάγεη ή 

πξνσζεί ην έλα απφ απηά. Σέινο γηα Μαθεδνλία θαη Θξάθε ην πνζνζηφ πνπ είρακε 

ήηαλ 9,1%. 

 
1.5.2. Η γλώκε ησλ πνιηηώλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηεο ΔΚΤ 

 

 
Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ηα ζηειέρε ησλ 

επηρεηξήζεσλ απνηειεί θαη ην παξαθάησ, ζην νπνίν νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εάλ απνδέρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο λα 
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δεκνζηνπνηνχλ ην εηαηξηθφ θνηλσληθφ ηνπο έξγν. 

 

Σν πνζνζηφ ζεηηθήο αληαπφθξηζεο ζεσξήζεθε απφ ηελ αλάιπζε ηεο ΜEDA 

Communication ηζρπξφ, αλ θαη κε κεησκέλα πνζνζηά γηα ην 2010. Σν 62,1% ησλ 

εξσηεζέλησλ θαίλεηαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε. ηηο εξσηήζεηο πνπ 

απαληψληαη κε πνιιαπιέο απαληήζεηο παξαηεξήζεθαλ ελζηάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο πην 

επηζπκεηνχο ηξφπνπο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ έξγνπ, ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. ην Βαξφκεηξν ηνπ ίδηνπ έηνπο θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο, αθνχ γηα πξψηε θνξά παξαηεξείηαη κηα ηάζε νπζηαζηηθήο αιιαγήο 

ζηελ άπνςε ησλ πνιηηψλ πνπ θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ θαη άιινπο ηξφπνπο 

δεκνζηνπνίεζεο πέξαλ ηεο δηαθήκηζεο. 

 

Πην αλαιπηηθά έρνπκε γηα πξψηε θνξά κέρξη θαη ην 2009 ηελ άλνδν ζηελ πξψηε ζέζε 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο θνηλσληθνχ έξγνπ κέζα απφ ηα ίδηα ηα πξντφληα ησλ εηαηξηψλ 

γηα κε πξνηίκεζε ζρεδφλ ηνπ 67,7% πνιηηψλ. Σελ επίζεο γηα πξψηε θνξά πηψζε ηνπ 

ηξφπνπ ηεο δηαθήκηζεο ζηα ΜΜΔ κε ζρεδφλ ηνπο 7 ζηνπο 10 (66,8% ) λα ηελ 

θαηαηάζζνπλ δεχηεξε πξνηηκψκελε. Σελ επηινγή ησλ εηδηθψλ εληχπσλ (φπσο ησλ 

Κνηλσληθψλ Απνινγηζκψλ) λα επαλέξρεηαη ζηελ ηξίηε ζέζε (κε 35,1%) ηδηαίηεξα 

εληζρπκέλε απφ ην 2009. Σελ εηδεζενγξαθία ζηελ επφκελε ζέζε κε 30,9% θαη 

θιείλνπκε κε ηελ δεκνζηνπνίεζε κέζσ ηεο εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο λα εληζρχεηαη 

ζηαζεξά απφ ην 2008 θαη 2009 ζηελ πξνηίκεζε ησλ πνιηηψλ (κε 25,2%). 

 
1.5.3. Η αλαγλσξηζηκόηεηα ησλ εηαηξηθώλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο ΔΚΤ 

 

 
Γηα λα δνχκε πφζνη απφ ηνπο πνιίηεο πξαγκαηηθά γλσξίδνπλ έξγα ΔΚΤ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πεξηζζφηεξν ρξήζηκα ζηνηρεία δίλνπλ νη εξσηήζεηο απζφξκεησλ 

απαληήζεσλ. Γειαδή ρσξίο λα ππνβνεζνχληαη νη εξσηψκελνη απφ έηνηκεο 

πξνηεηλφκελεο επηινγέο. ρεηηθά ινηπφλ, κε ηε δηεξεχλεζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

ησλ εηαηξηψλ πνπ δηαζέηνπλ θνηλσληθφ έξγν, παξαηεξνχκε δηαηήξεζε ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ ηφζν ζηε βνεζνχκελε (69,9%) φζν θαη ζηελ απζφξκεηε 

αλαγλσξηζηκφηεηα (20,5%) ε νπνία άγγημε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηεο ζηα νθηψ ρξφληα 

πινπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, κέρξη ην 2010.
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Παξφιν πνπ ηα πνζνζηά ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαγλσξίδνπλ απζφξκεηα κία 

θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε είλαη ρακειά, ππάξρεη έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ κέλεη 

ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Δθείλν ηεο ζηαζεξήο δηαρξνληθήο παξνπζίαο ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε (6 απφ ηηο 10), κηαο θαη κεξηθέο 

απφ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά θαη ππεχζπλα απφ ην 2003 πνπ μεθίλεζε ε 

έξεπλα θαη λσξίηεξα. 

 

Απφ ην 2007 θαη κεηά ε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ εηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο ΔΚΤ, εμεηάδνληαη ζε επίπεδν βνεζνχκελεο εξψηεζεο. ηελ 

θαηάηαμε ινηπφλ ηνπ 2013, 7 ζηνπο 10 πνιίηεο αλαγλψξηζαλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο εηαηξεηψλ, νη νπνίεο θζάλνπλ ζηηο 60, ζρεδφλ δηπιάζηνο 

αξηζκφο απφ ηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε ηνπ ΑSBI 2011, δχν ρξφληα λσξίηεξα. 
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Να ζεκεησζεί φηη νη πξσηνβνπιίεο πνπ αλαθέξακε αθνξνχλ ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο 

ζε λέεο πξσηνβνπιίεο, θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο παηδί θαη θνηλσλία θαη ιηγφηεξν ζην 

πεξηβάιινλ, ζηελ πγεία θαη ζηελ παηδεία. Ζ ζεηξά πνπ αθνινχζεζαλ νη θαηεγνξίεο 

είρε σο εμήο: Καηεγνξία ΠΑΗΓΗ, Καηεγνξία ΚΟΗΝΧΝΗΑ, Καηεγνξία 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, Καηεγνξία ΠΑΗΓΔΗΑ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ, Καηεγνξία ΤΓΔΗΑ. ηελ ίδηα 

θαηεγνξία κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ εηαηξείεο φπσο ε ΜΔΒΓΑΛ ή ε WIND 

HELLAS θαη ΜΚΟ φπσο νη ΓΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ ΚΟΜΟΤ. 

 
1.5.4. Οη πεξηζζόηεξν απνδεθηέο κέζνδνη δεκνζηνπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνύ 

θνηλσληθνύ έξγνπ 

 

 
Να ζπκπιεξψζνπκε φηη, φζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο ηεο ΔΚΤ, ν πεξηζζφηεξν αξεζηφο 

θαη πηζηεπηφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο ηνπο κπνξεί λα κελ είλαη ν αλακελφκελνο, φπσο 

εθείλνο ηεο δηαθήκηζεο κέζα απφ ηα ΜΜΔ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνπο εξσηψκελνπο 

ηνπ 2010, φηαλ κηα επηρείξεζε επηθνηλσλεί ηνλ ππεχζπλν ηξφπν δξάζεο ηεο απφ ηε 

δηαθήκηζε ή γεληθά ηελ εηαηξηθή επηθνηλσλία, ηφηε ην απνθαξδησηηθφ πνζνζηφ ηνπ 

0,7 ζηνπο 10 ησλ πνιηηψλ (7,5%) ζα ζεσξνχζε έγθπξε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. 

Έλα παξάδνμν πξαγκαηηθά απνηέιεζκα αθνχ πξνεγνπκέλσο είδακε φηη ε δηαθήκηζε 

αλαγλσξίδεηαη σο ν δεχηεξνο πην απνδεθηφο ηξφπνο δεκνζηνπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνχ 

θνηλσληθνχ έξγνπ. 

 

Βιέπνληαο φκσο ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο θαη γλσξίδνληαο ηνπο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο ηεο ρψξαο καο, ε παξαπάλσ απάληεζε, ηεο δηαθήκηζεο, είλαη ινγηθφ λα 

αθνινπζεί ηελ επφκελε. Αλ ινηπφλ ε πιεξνθφξεζε, αλαθνξηθά κε ηελ εγθπξφηεηα 

ηεο πξνέιεπζήο ηεο, πξνέξρνληαλ απφ ηε ―word of mouth‖ (ζηφκα κε ζηφκα) 

επηθνηλσλία, πεξηζζφηεξνη απφ 7 ζηνπο 10 πνιίηεο ζα εκπηζηεπφληνπζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία. Δάλ πξνέξρνληαλ απφ έλα δηθφ ην θίιν ή γλσζηφ (θαηά 

47,1%) ή απφ έλαλ εξγαδφκελν ηεο εηαηξίαο (θαηά 23,4%), κε απμεηηθέο κάιηζηα 

ηάζεηο (ε ζπγθεθξηκέλε ηνπνζέηεζε, ππνζηεξίδεηαη απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο 

θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ. Ηδηαίηεξα εληζρπκέλε ζηηο νκάδεο ησλ ειηθηψλ 18-34 θαη 55-

64 εηψλ). Γηα κία πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλε νπηηθή ζα πξνζζέζνπκε ηηο 

απζφξκεηεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ «Καη απφ ηα ηξία» θαη «Σίπνηα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα», κε 12,5% θαη 5,1% ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. 

 

Γχν έηε κεηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 71% ησλ ζπκκεηερφλησλ έθξηλαλ φηη νη 

εηαηξείεο ζα πξέπεη λα δεκνζηνπνηνχλ ην θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ ηνπο έξγν. 

Βάζεη ησλ πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία λα 

ελεκεξψλεηαη ην θνηλφ γηα ηηο ζεηηθέο δξάζεηο ησλ εηαηξεηψλ είηε γηα ην πεξηβάιινλ 

είηε γηα ηελ θνηλσλία, δεδνκέλνπ φηη ην φθεινο είλαη ακνηβαίν. Δλψ, γηα ηα πνζνζηά 

ηεο εγθπξφηεηαο ηεο πξνέιεπζεο ηεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ ΔΚΤ κηαο εηαηξείαο, ηα 

νπνία είδακε ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν, νη αιιαγέο ήηαλ κηθξέο, κε: 

 ην θίιν ή γλσζηφ λα απνδπλακψλεηαη θαηά ηξεηο πεξίπνπ κνλάδεο (44,6%) 

 ηνλ εξγαδφκελν ηεο εηαηξείαο λα αλεβαίλεη θαηά δχν (25,2%). 

 

πκπεξαζκαηηθά, απφ ηνπο αλαιπηέο εθηηκήζεθε φηη ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη νη 

δηαθεκίζεηο ηείλνπλ λα δηαζηξεβιψλνπλ σο έλα βαζκφ ηηο πιεξνθνξίεο ή λα 

απνθξχπηνπλ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία, ελψ ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε απφ έλα κέξνο ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ ζην Ίληεξλεη σο αλαδπφκελε πεγή ελεκέξσζεο κε αμηνπηζηία.
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1.5.5. Οη επηθξαηέζηεξνη ηνκείο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο 

 

 
Διέγρνληαο δηαρξνληθά ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ Βαξφκεηξνπ απφ ην 2003 κέρξη 

θαη ην 2010, νη πέληε θνηλσληθνί ηνκείο, πνπ ζηαζεξά έξρνληαη πξψηνη θαη θαζνξίδνπλ 

ηηο απαηηήζεηο ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ ζε επίπεδν ζεκάησλ άζθεζεο θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο, ηφζν απφ ηελ Πνιηηεία θαη ηηο εζεινληηθέο- κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο 

φζν θαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζην πιαίζην ηεο Τπεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε 

ηεο νπνίαο ηα πιαίζηα αζρνινχκαζηε ζηελ εξγαζία καο, είλαη θαηά ζεηξά 

πξνηίκεζεο: 

1. «Ναξθσηηθά - Αιθννιηζκφο», 

2. «Πεξηβάιινλ - Οηθνινγία», 

3. «Φηψρεηα - Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο», 

4. «Αλαπεξία/Αζζέλεηεο» 

5. «Παηδεία - Δθπαίδεπζε - Καηάξηηζε». 

 

Μέζα ηελ έξεπλα ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ζε δείγκα 

1.001 πνιηηψλ βξέζεθε φηη ν Έιιελαο θαηαλαισηήο ζεσξεί φηη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν θαη λα βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο θνηλσλίαο. Δλψ θαηέηαμαλ ην ίδην έηνο, ην πξφβιεκα ησλ λαξθσηηθψλ ζηελ 

πξψηε ζέζε, ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηελ δεχηεξε θαη ζε ρακειφηεξε ζέζε ηα 

πξνβιήκαηα ηεο αλαπεξίαο θαη ησλ αζζελεηψλ.
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Ο ηνκέαο ηεο «Πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο» παξνπζίαζε ηδηαίηεξα απμεηηθή 

ηάζε ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ 

απφ ην 2003 θαη αιιάδνληαο ηελ παξαπάλσ θαηάηαμε, γηα ην 2010, αθνχ θαηέιαβε 

ηελ πέκπηε ζέζε ζηελ ζρεηηθή θαηάηαμε ππνζθειίδνληαο ηνλ ηνκέα «Παηδεία - 

Δθπαίδεπζε - Καηάξηηζε». Σέινο, κία αθφκε ζεκαληηθή απαίηεζε πνπ θαηαγξάθεθε 

ήηαλ ν «Αζιεηηζκφο». 

 

Σν 2012 ην βαξφκεηξν έθεξε ζηελ πξψηε ζέζε ηεο παξαπάλσ θαηάηαμεο ηνλ ηνκέα 

«Φηψρεηα - Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο», θάηη πνπ γλσξίδνληαο ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί ζηε ρψξα ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο κπνξεί λα εμεγεζεί επθνιφηεξα. 

Δπηπιένλ, ην ίδην έηνο, ν ηνκέαο «Παηδείαο» παξνπζίαζε ηδηαίηεξα απμεηηθή ηάζε, ζε 

ζρέζε κε πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο, θαηαγξάθνληαο ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ απφ ην 

2003 θαηαιακβάλνληαο ηελ ηέηαξηε ζέζε ζηε ζρεηηθή θαηάηαμε. Τςειά ην 

βαξφκεηξν θαηέηαμε θαη ηα «Ναξθσηηθά -  Αιθννιηζκφο», ελψ εκθαλίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά θαη ν ηνκέαο «Πξφζθπγεο-Μεηαλάζηεο». 

 
1.5.6. Απνδνρή θνξέσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο θνηλσληθέο & 

πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ησλ πνιηηώλ 

 

 
Έλα αθφκε πνιχ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο ίδηαο έξεπλαο ηνπ έηνπο 2010, είλαη θαη 

εθείλν πνπ δεκνζηεχηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2011 ζηελ δηαδηθηπαθή εθεκεξίδα tvxs.gr, 

ην νπνίν αλαθέξεη πσο νη πξσηαγσληζηέο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή δξάζε 
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ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ κε αθξηβέο αληηθείκελν ηεο εξψηεζεο ηελ «απνδνρή 

αληαπφθξηζεο θνξέσλ ζε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο» ήηαλ νη 

«Δζεινληηθέο- Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο», ζηελ πξψηε ζέζε θαη 

ζπγθεληξψλνληαο ην 41.3% ζηε δεχηεξε νη «Πνιηηεία θαη θξάηνο» κε 26,4% θαη 

ηειεπηαίεο νη «Δηαηξείεο» κε ην ρακειφηαην 2,4%. Οη παξαπάλσ απαληήζεηο δίλνληαλ 

ζηνπο εξσηεζέληεο φπσο αλαγξάθνληαη εληφο ησλ εηζαγσγηθψλ θαη φκσο ηελ ηξίηε 

ζέζε θαηέθηεζε ε απζφξκεηε απάληεζε «Καλέλαο», κε ην πςειφηαην πνζνζηφ ηνπ 

18% ελψ ε επίζεο απζφξκεηε απάληεζε «ινη» ζπγθεληξψλεη ην 7,1%, πςειφηεξν 

ηνπ κεκνλσκέλνπ ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Ο ίδηνο δείθηεο (απνδνρήο θνξέσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο θνηλσληθέο 

θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ) παξνπζίαζε ηδηαίηεξεο κεηαβνιέο 

ζην βαξφκεηξν ηνπ 2012, ελ κέζσ ησλ θξίζηκσλ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά θαηξψλ γηα 

ηε ρψξα καο. Ζ επηινγή ησλ ΜΚΟ, σο θνξέα άκεζεο αληαπφθξηζεο, παξνπζίαζηεθε 

εληζρπκέλε θαηαγξάθνληαο ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο απφ ην 2006 (κε 48% 

πεξίπνπ), ελψ κφλν ην 14% ησλ πνιηηψλ επέιεμε ηελ απάληεζε «Πνιηηεία θαη 

Κξάηνο». Αλαθνξηθά κε ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε, 

επηζεκάλζεθαλ κεκνλσκέλεο αλαθνξέο πξνζπαζεηψλ πνπ έγηλαλ απφ κέξνπο ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζην λα ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε πνιηηψλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο. 

 

Δξεπλψληαο ηα γλσζηνπνηεκέλα ζηνηρεία θαη πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ (ηνπ ASBI 

2010) κπνξεί ν θαζέλαο λα βγάιεη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ηειηθά ζηελ 

Διιάδα αμίδεη λα δξα κηα επηρείξεζε ππεχζπλα ή φρη. ηνλ αληίπνδα απηνχ βξίζθεηαη 

ε επφκελε εξψηεζε ζηελ νπνία ην 84% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλεη φηη δελ ζπκκεηέρεη 

ζε θακία ΜΚΟ, ελψ νη ππφινηπνη πεξηνξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο θπξίσο ζηελ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα θαη ηελ αγνξά έληππνπ πιηθνχ ησλ ΜΚΟ, παξφιν πνπ βξίζθεηαη 

ζηελ πξψηε ζέζε ησλ ελεξγά «θνηλσληθά επαίζζεησλ», φπσο είδακε ζηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν. εκαληηθφο κέζα ζε κία ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ίδηνη νη 

εξσηψκελνη σο αηηία ηεο απνζηαζηνπνίεζήο ηνπο είλαη εθείλνο ηεο έιιεηςεο 

νηθνλνκηθήο δηαθάλεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ νξγαλψζεσλ, θάηη πνπ κάιινλ απνηειεί 

έλδεημε ηεο αλάγθεο γηα ρξήζε ηεο ΔΚΤ ε νπνία είλαη εξγαιείν βειηίσζεο ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
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Μέζα απφ ζρεδηαγξάκκαηα ηνπ βαξφκεηξνπ ASBI 2013, έρνπκε ηελ επθαηξία λα 

εμεηάζνπκε θαη δηαρξνληθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ. ην Γηάγξακκα 1.5.6.1. 

κπνξνχκε λα εμεηάζνπκε ηελ πνξεία απνδνρήο ηεο άκεζεο αληαπφθξηζεο ζηηο 

θνηλσληθέο & πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ αλά θνξέα θαη ηηο αιιαγέο 

ησλ πνζνζηψλ αλά έηνο ηεο έξεπλαο. 

 

ρφιηα: 

 Πιελ ηνπ 2006 πνπ μεθίλεζε λα κεηξάηαη ν δείθηεο, ηελ θνξπθή θξαηνχλ νη 

«Δζεινληηθέο Οξγαλψζεηο», ή αιιηψο ΜΚΟ. 

 ηε δεχηεξε ζέζε ζηαζεξά βξίζθνληαη νη «Πνιηηεία & Κξάηνο». Παξαηεξνχκε 

φηη δηαηεξνχληαη ζηε ζέζε ηνπο, φκσο ε πνξεία ηνπο θαίλεηαη ζπλνιηθά πησηηθή, 

ελψ θαη ην πξψην ηεο πνζνζηφ (έηνο 2006), έρεη κεησζεί ζεκαληηθά κέζα ζε νθηψ 

έηε θαηά 23 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 Γπζηπρψο, ζηελ ηξίηε ζέζε αξθεηά ηζρπξφο είλαη ν «Καλέλαο», κε απμεηηθή ηάζε. 

 ε πησηηθή επίζεο πνξεία αθνινπζεί ε επηινγή «ινη», ε νπνία γηα πξψηε θνξά 
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βξέζεθε ηειεπηαία ην 2013. 

 Δλψ ηειεπηαίεο είλαη νη «Δπηρεηξήζεηο» νη νπνίεο κφιηο πνπ μέθπγαλ απφ ηελ 

θαηψηεξε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ηελ ηειεπηαία ρξνληά πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην 

δηάγξακκα, έρνληαο θαλεξά ηα πην ζηαζεξά θαη ρακειά πνζνζηά. 
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Γηάγξακκα 1.5.6.1. «Γηαρξνληθά ε απνδνρή ησλ θνξέσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο θνηλσληθέο & πεξηβαιινληηθέο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ», ASBI Research 2013, Πεγή: MEDA Communication- VPRC» 



32 

 

1.5.7. ύλζεηνο δείθηεο ππνζηήξημεο ηεο ΔΚΤ 

 

 
Κάπνηεο απφ ηηο εηαηξίεο κε ζηαζεξή δηαρξνληθή παξνπζία πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν δείθηε θαη θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο ηηο πξψηεο δέθα ζέζεηο ζηελ 

θαηάηαμε ησλ αλαγλσξίζηκσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηνπο 

ππεπζπλφηεηα είλαη νη: 

COSMOTE, ΟΣΔ, VODAFONE, COCA-COLA, GOODY'S ηεο VIVARTIA ABEE, 

ALPHA BANK, ΕΑΓΟΡΗ ηεο ΥΖΣΟ ΑΒΔΔ, ΦΑΓΔ, ΟΠΑΠ, ελψ απφ ηηο λεφηεξεο 

(2010 θαη έπεηηα) είλαη νη ΑΒ ΒΑΗΛΟΠΟΤΛΟ, ΑΤΡΑ 3Δ, ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΧ 

Ζ πξψηε κάιηζηα θαηέιαβε ηελ ίδηα ζέζε θαη ην 2014. 

 

Δλψ απφ ηηο εζεινληηθέο θαη ηηο ΜΚΟ, ζηελ αληίιεςε ησλ πνιηηψλ, σο θνξείο άκεζεο 

αληαπφθξηζεο ζηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο πξνζδνθίεο θαη απαηηήζεηο, 

ζε αληίζεζε κε ην ξφιν ηνπ θξάηνπο αιιά θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε θνηλσληθήο επηξξνήο θαη απήρεζεο ησλ 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ, ν νπνίνο δηακνξθψλεηαη βάζεη ησλ ηξηψλ δεηθηψλ 

αλαγλσξηζηκφηεηαο, δεκνηηθφηεηαο θαη δηεηζδπηηθφηεηαο, νη νξγαλψζεηο πνπ 

μερσξίδνπλ είλαη: 

Σν ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ ην νπνίν είλαη ζηελ πξψηε ζέζε αξθεηά ζπλαπηά 

έηε, νη ΓΗΑΣΡΟΗ ΥΧΡΗ ΤΝΟΡΑ, ε UNICEF, ε GREENPEACE HELLAS, ηα 

ΠΑΗΓΗΚΑ ΥΧΡΗΑ SOS, ε ACTION AID HELLAS, ην ΚΑΝΔ ΜΗΑ ΔΤΥΖ, ε 

ΦΛΟΓΑ θαη ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ. 

 

Αθφκε πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην πψο νη Έιιελεο πνιίηεο αληηιακβάλνληαη ηελ ΔΚΤ, 

καο βνεζνχλ λα ην δνχκε νη επφκελεο εξσηαπαληήζεηο. Μέζα απφ απηέο ζα ιέγακε 

φηη νη εξσηψκελνη παξνπζηάδνληαη λα θξαηνχλ κία ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην «Δηαηξηθφ Κνηλσληθφ Έξγν». 

 
1.5.8. Η αλαγλσξηζηκόηεηα θαη ε ρξεζηκόηεηα ηεο έλλνηαο ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Τπεπζπλόηεηαο θαη ηνπ Δηαηξηθνύ Κνηλσληθνύ 

Έξγνπ 

 

 
Μφλν 12,6% ησλ πνιηηψλ δειψλεη λα γλσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο, ελψ αληίζεηα φζνη γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε ηνπ Δηαηξηθνχ Κνηλσληθνχ 

Έξγνπ (35%), γλσξίδνπλ ζε πνιχ κηθξφ βαζκφ ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΤ. χκθσλα κε ηελ 

έξεπλα απηνί πνπ θεξδίδνπλ πεξηζζφηεξν ζε αλαγλσξηζηκφηεηα είλαη νη εηαηξίεο σο 

brands θαη ιηγφηεξν ε έλλνηα ηεο ππεπζπλφηεηαο. 

 

Σν έηνο 2012, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΤ ζηελ θνηλή γλψκε, ζπλερίδεη 

λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειή, αθνχ κφλν 2 ζηνπο 10 πνιίηεο (20% πεξίπνπ, αλ θαη 

απμεκέλε απφ ην 2010) δειψλνπλ φηη γλσξίδνπλ ηελ έλλνηα. Αληηζέησο, 4,7 ζηνπο 10 

πνιίηεο δειψλνπλ λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε εηαηξεηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ νηθνλνκηθά 

ή πινπνηνχλ δξάζεηο θνηλσληθνχ ή πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, έρνπλ δειαδή 

θνηλσληθφ έξγν. Ζ έλλνηα ηνπ εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ έξγνπ εκθαλίδεηαη λα εληζρχεηαη 

θαη θέηνο αθνχ γηα πξψηε θνξά απφ ην 2003 θαηαγξάθεη ηελ πςειφηεξε ηηκή ηεο. 
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ην βαξφκεηξν ηνπ 2012 επίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχκελνη λα αμηνινγήζνπλ, 

ζηελ πνηνηηθή έξεπλα, ηε ζεκαζία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο ΔΚΤ, αλ θαη ε γεληθή 

αίζζεζε ήηαλ φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα δξάζεηο δηαθεκηζηηθήο πξνβνιήο, ησλ νπνίσλ 

ηα θίλεηξα θαη νη ζηφρνη ακθηζβεηνχληαη, ε πιεηνλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

εθηίκεζε φηη πξφθεηηαη γηα ρξήζηκεο δξάζεηο, πνπ σθεινχλ ελ ηέιεη ηελ θνηλσλία θαη 

είλαη πιένλ απαξαίηεηεο γηα ηελ αλαθνχθηζή ηεο απφ ηηο δπζθνιίεο, πνπ έρεη 

επηβάιιεη ε ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε εληζρχεηαη θαη 

κε αλαθνξέο ζηελ παληειή απνπζία ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν φπσο παξαηήξεζαλ φρη 

κφλν δελ εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ηνπ πνιίηε, αιιά αληηζέησο ηελ ππνδαπιίδεη.
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Έλα 30% ησλ εξσηεζέλησλ (ηνπ 2010) ππνζηεξίδεη φηη ην θνηλσληθφ έξγν κίαο 

εηαηξείαο ηαπηίδεηαη κε ηε θνξναπαιιαγή. ηε δεχηεξε ζέζε βξίζθεηαη ην πξνζσπηθφ 

ηεο ζπκθέξνλ κε 17,7%, ελψ ηελ ηξίηε ζέζε θαηέρεη γηα ηνπο πνιίηεο ε πξνζπάζεηα 

δηαθήκηζεο ηεο εηαηξείαο κε πνζνζηφ 12%. Μάιηζηα, ηα δχν πνζνζηά 

παξνπζηάδνληαη γηα ην 2010, απμεκέλα θαηά 6% θαη 4,2% αληίζηνηρα, ζπγθξηλφκελα 

κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Παξφια απηά λα πξνζζέζνπκε φηη σο πεξηζζφηεξν 

θαρχπνπηα θαίλνληαη ηα άηνκα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο 45 θαη άλσ.  

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ζεηηθνχο ραξαθηεξηζκνχο, ην 48% ησλ εξσηεζέλησλ 

αληηιακβάλεηαη ην θνηλσληθφ έξγν ησλ εηαηξεηψλ είηε σο άκεζε νηθνλνκηθή βνήζεηα 

θαη ζπλεηζθνξά ζε εππαζείο νκάδεο, (κείσζε πνζνζηνχ θαηά 6,3% απφ ην 2009 θαη 

ρακειφηεξε ηηκή απφ ην 2003), είηε σο θηιαλζξσπία θαη δσξεέο κε ζηφρν ηελ 

θνηλσληθή ππνζηήξημε. Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε εκθαλίδεηαη αξθεηά εληζρπκέλε 

ζηνπο λένπο πνιίηεο 15-34 εηψλ θαη ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

ηεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο.  

 

εκαληηθή πηψζε (5%) ην 2010 ζε ζρέζε κε ην 2009 θαηαγξάθεηαη ζην πνζνζηφ ησλ 

πνιηηψλ πνπ απνδέρνληαη ηελ ρνξεγία (9,8%), θαζψο αλαγλσξίδεηαη πεξηζζφηεξν σο 

ηαθηηθή marketing παξά σο εηαηξηθή πξνζθνξά ζε θνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ 

επίπεδν. 

 
1.5.9. ηάζεηο- αληηιήςεηο ησλ πνιηηώλ γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε 

 

 
Με ζηφρν λα θαηαγξαθεί ζην βαξφκεηξν (ηνπ Α.S.B.I. 2012) ε άπνςε ησλ πνιηηψλ 

γηα ην πνηνη θνξείο  έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ Διιάδα γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, 

αλαπηχρζεθε κηα ζεηξά κεηαβιεηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα 

απνηειέζκαηα είλαη φηη ζρεδφλ 9 ζηνπο 10 πνιίηεο ακθηζβεηνχλ ην ξφιν ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηεο Πνιηηείαο ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε, φπσο θαη 7,5 ζηνπο 10 πνιίηεο 

ακθηζβεηνχλ ηνλ αληίζηνηρν ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

εγεηψλ . Σα κεγαιχηεξα πνζνζηά απνδνρήο  θαηαγξάθνληαη γηα ην ξφιν ηνπ 

Αθαδεκατθνχ θφζκνπ , ησλ ΜΚΟ , φπσο θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. 

 

Αο δνχκε νπηηθνπνηεκέλα ηα απνηειέζκαηα ηε έξεπλαο ηνπ 2013 γηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα απφ πνηεο απαληήζεηο βγαίλνπλ ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία κηινχλ γηα απνδνρή θαη ακθηζβήηεζε: 



34 

 

Γηάγξακκα 1.5.9.1. «Πνηα ε ζπκβνιή ησλ θνξέσλ ζηε Βηψζηκε Αλάπηπμε», ASBI Research 2013, Πεγή: MEDA Communication- 

VPRC» 
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ρφιηα: 

 Δίλαη εκθαλήο ε απαμίσζε ησλ πνιηηψλ - θαηαλαισηψλ γηα ηε ζπκβνιή 

«Κξάηνπο-Πνιηηείαο» θαη «Γηαθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ - Δπηρεηξεκαηηθψλ 

εγεηψλ». 

 Οη «Δπηρεηξήζεηο» θαίλεηαη επίζεο λα κελ έρνπλ πείζεη ην θνηλφ γηα ηε δξάζε 

ηνπο ππέξ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 Δλψ ηελ πξψηε ζέζε θξαηνχλ νη «Δπηζηεκνληθφο θαη Αθαδεκατθφο θφζκνο». 

 

Μεγάιε ζεκαζία επίζεο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο έρεη λα αθνπγθξάδνληαη ην θνηλφ θαη λα 

κπνξνχλ έηζη λα δαπαλνχλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζε ππεχζπλεο θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ  ζα  εθηηκψληαη  πεξηζζφηεξν  απφ  άιιεο.  Γηα  ην  ιφγν  απηφ  νη  εξσηήζεηο ηεο 

επφκελεο θαηεγνξίαο εξσηήζεσλ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία. 

 

1.5.10.  Πξνηεξαηόηεηεο ησλ πνιηηώλ ζρεηηθά κε άμνλεο θαη ζέκαηα ηεο 

ΔΚΤ 

 

 
ηνπο πνιίηεο- θαηαλαισηέο ηέζεθε ην ζέκα ηνπνζέηεζήο ηνπο ππέξ ελφο άμνλα απφ 

ην παξαθάησ ηεηξάπηπρν ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ - ΑΓΟΡΑ - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ - ΚΟΗΝΧΝΗΑ. 

Οη αλαιπηέο ζθνπεχνπλ ζηελ απνηχπσζε κηαο πην μεθάζαξεο εηθφλαο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο γηα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ 

εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ έξγνπ. πλεπψο έρνπκε: 

1. Σν 34% ησλ πνιηηψλ (γηα ην 2012), λα επηζπκνχλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ 

εηαηξεηψλ ζηνλ άμνλα ΚΟΗΝΧΝΗΑ. Ο ζπγθεθξηκέλνο άμνλαο ζεκείσζε 

ζεκαληηθή άλνδν ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κεηά απφ 6 ρξφληα θαηά 18 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο. 

2. Ο άμνλαο ΑΓΟΡΑ θαηαιακβάλεη ην ίδην έηνο ζηηο επηινγέο ησλ πνιηηψλ 

(κείσζε ησλ πνζνζηψλ ηνπ θαηά 6,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο). Σν 29% ησλ 

πνιηηψλ επηζπκνχλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ εηαηξεηψλ ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηε ζηάζε πνπ πξέπεη λα έρνπλ απέλαληη ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ελ γέλεη 

ζηελ αγνξά. 

3. ρεδφλ 2,3 ζηνπο 10 πνιίηεο, επηζπκνχλ ηελ ελαζρφιεζε ησλ εηαηξεηψλ ζηνλ 

άμνλα ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ ν νπνίνο ζηαζεξνπνίεζε  νπζηαζηηθά ην πνζνζηφ ηνπ 

κε κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1,7% θαηαιακβάλνληαο ηελ ηξίηε ζέζε. 

4. Ο άμνλαο ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ θαηαγξάθεη κηα πηψζε ησλ 10,5 πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ θαηαιακβάλνληαο ηελ ηέηαξηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο κε 

14%. Με ην ρακειφηεξν πνζνζηφ γηα ην 2012 απφ ην 2006. 

 

Δπηπξφζζεηα θαη ζε αλεπηπγκέλε κνξθή αθνινχζεζαλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο νη 

νπνίεο αλαθέξνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ζα έπξεπε λα ηεζνχλ απφ ηηο εηαηξείεο ζηα 

ζέκαηα ηεο ΔΚΤ  ηφζν ζηελ πνζνηηθή φζν θαη ζηελ πνηνηηθή έξεπλα ηνπ ASBI 2012. 

Καηά θχξην ιφγν νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο θαη ζηε ζπλεηζθνξά ζε εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ είηε άκεζα είηε 

έκκεζα. πγθεθξηκέλα νη πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηέζεθαλ κε ξεηφ ηξφπν είλαη: 

 εβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ (αζθάιηζε, κηζζνδνζία, αιιά 

θαη κέηξα αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο, θπξίσο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο) θαη 

ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο κε άλνηγκα λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, φπνπ απηφ 

θαζίζηαηαη εθηθηφ. 

 Δθαξκνγή ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κε γλψκνλα ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία 
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(πάγσκα / κείσζε ηηκψλ, πξνζθνξέο). 

 Παξνρή εθπηψζεσλ ή απεπζείαο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε νηθνλνκηθά 

αζζελέζηεξεο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (άλεξγνη, άπνξνη, άζηεγνη). 

 

Έλαο ζηνπο ηξεηο πνιίηεο (38% ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο), γηα λα ζεσξήζεη κία 

εηαηξεία ππεχζπλε απέλαληη ζηελ  θνηλσλία, πξνζδνθά απφ εθείλε λα ιακβάλεη ζέζε 

απέλαληη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο θαιχηεξεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα. Αθφκε θαη λα ζπκβάινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, εθηφο απφ ην λα 

επηθεληξψλνληαη ζην θέξδνο, ην λα πιεξψλνπλ θφξνπο θαη λα πξνζθέξνπλ εξγαζία, 

ζε πνζνζηφ 32%. Οη δχν παξαπάλσ απφςεηο κάιηζηα, ηαπηίδνληαη θαη κε ηα δηεζλή 

δεδνκέλα ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα.  

 

χκθσλα κε ηνπο πνιίηεο ηνπ δείγκαηνο, νη θιάδνη πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 

ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηελ θνηλσλία, ζε απζφξκεην επίπεδν 

επίζεο, είλαη νη εηαηξείεο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ, ζπζθεπαζκέλσλ θαηαλαισηηθψλ 

πξντφλησλ, ηα ζνχπεξκάξθεη/κπαθάιηθα θαη νη εηαηξίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο (ιφγσ 

ηνπ φηη ε δξάζε ηνπο πξνβάιιεηαη θαζεκεξηλά ζε δηαθεκηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ 

εηαηξηψλ. 

 

Δπίινγνο 1
νπ

 θεθαιαίνπ 

 
 

Ζ ΔΚΤ απφ ηελ πξψηε εκθάληζε ησλ ηδεψλ ηεο κέρξη θαη ζήκεξα θαίλεηαη λα κπνξεί 

λα επηβηψλεη αιιά θαη λα επαλέξρεηαη αθφκε πην δπλαηή κέζα απφ δχζθνιεο 

ζπλζήθεο φπσο ην θξαρ ηνπ 1929. 

 

Βιέπνπκε επίζεο ηελ ΔΚΤ λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηάζεηο θάζε ρξνληθήο πεξηφδνπ θαη 

παξ‘ φιε ηε δχλακε ηεο δηάδνζήο ηεο απφ «ζηφκα ζε ζηφκα» λα αλεβαίλεη ζηαζεξά 

απφ ην 2008 ε δηάδνζε θαη γλσζηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ κίαο επηρείξεζεο ε νπνία 

πηνζεηεί ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ, κέζα απφ ηζηνζειίδεο θαη κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο. 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ε νπνία πιήηηεη ηε ρψξα καο φπσο θαη αξθεηέο άιιεο ρψξεο, 

είλαη κία απφ ηηο ιίγεο πεγέο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ηελ ΔΚΤ. Μάιηζηα ζηε ρψξα 

καο νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαίλεηαη λα ηελ έρνπλ επεξεάζεη αξθεηά. Ζ επίπησζε 

απηή κπνξεί λα γίλεη πεξηζζφηεξν εκθαλήο ζηνλ αλαγλψζηε, κέζσ ησλ δηαρξνληθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο, νη νπνίεο αλαιχνληαη 

ζην επφκελν θεθάιαην. 
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Πξόινγνο 2νπ θεθαιαίνπ 
 

 

ην θεθάιαην 2 ην αληηθείκελν είλαη νη ηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ, πσο 

δηακνξθψλνληαη ζηελ Διιάδα, αλ ε νηθνλνκηθή θξίζε έθεξε αιιαγέο ζηελ 

ελαζρφιεζε κε ηελ ΔΚΤ θαη ην πσο δηάθνξεο ηάζεηο (θξίζε, ζθάλδαια, πξάζηλα 

θηλήκαηα) θαη παξάγνληεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ θαηαλαισηψλ (κφξθσζε, ειηθία, 

ηφπνο δηακνλήο) επεξεάδνπλ ηελ απήρεζή ηεο. 

 

Σν θεθάιαην απηφ μεθηλάεη κε κία αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ 

αλαγλψζηεθε γηα ην ζέκα ησλ επηπηψζεσλ ηεο ΔΚΤ, κία γεληθή αλαθνξά ζηηο θχξηεο 

πεγέο (άξζξα, βηβιηνγξαθία, θ.ά) θαη κία θαζαξά πξνζσπηθή άπνςε γηα ην κε πνηα 

πξνζέγγηζε θαίλεηαη λα εδξαηψζεθε ε ΔΚΤ ζηελ Ακεξηθή (ΖΠΑ) θαη πσο ζηελ 

Δπξψπε (θξάηε – κέιε ΔΔ). 

 

Δλψ ζην θιείζηκν ηεο ελφηεηαο ησλ ηάζεσλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε δχν έξεπλεο πνπ 

ππνζηήξημαλ φηη ε ΔΚΤ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 

  

2.1. Γεληθή αλαζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο 
 

 

Ζ εξγαζία απηή πινπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα αξζξνγξαθίαο απφ ην 2007 κέρξη 

ζήκεξα, εθηφο απφ ζπγθεθξηκέλεο εμαηξέζεηο ηνπ ζεσξεηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ πξψηνπ 

θεθαιαίνπ ηα νπνία απιψο αλαπαξάγνληαη ζηα λεφηεξα άξζξα θαη γηα ην ιφγν απηφ 

επηιέρζεθαλ ηα πξσηφηππα. 

 

ην πξνεγνχκελν θεθάιαην, βνεζφο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζηάζεθαλ θπξίσο ηα 

δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ βαξφκεηξνπ ASBI, γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

MEDA Communication Α.Δ., απφ ην 2003 κέρξη ην 2013 θαη ινηπή αξζξνγξαθία απφ 

ηελ ίδηα εηαηξία. Σν «Δζληθφ ρέδην ΔΚΔ- Πξνζρέδην» ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη άξζξα παλεπηζηεκίσλ (Harvard B.Sch., Switzerland‘s 

B.Sch.) θαη νηθνλνκνιφγσλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ. 

 

Δξεπλψληαο, ινηπφλ, ηηο ηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ απήρεζε ηεο ΔΚΤ ζην 

επξχηεξν θνηλφ θαη ηα ζρέδηα ηνπ αξκφδηνπ ππνπξγείνπ γηα ην άκεζν κέιινλ (2020), 

εληνπίζηεθε ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξε έξεπλα ηνπ ζέκαηνο γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είλαη 

αξλεηηθφ ην θιίκα γηα εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ ζηε ρψξα καο, αιιά θπξίσο ηνπο ιφγνπο νη 

νπνίνη θάλνπλ ζεκαληηθά ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ θαη επηιέγεηαη λα πξνσζεζνχλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ρσξίο θπζηθά λα εμαηξείηαη θαη ε Διιάδα.  

 

Οη ζέζεηο γηα ηελ ΔΚΤ θαη νη ιφγνη πνπ δείρλνπλ ηελ αμία γηα εδξαίσζε ησλ 

πξνηχπσλ ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ηεθκεξηψλνληαη κέζα απφ ηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία, 

απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο θαη αλαθνξέο ζε θάπνηα απφ ηα κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά 

έληππα ηνπ θφζκνπ, φπσο ην The Economist θαη νη Financial Times θαη αλαθέξνληαη 

ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, ελψ θαη ην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κεηά 

απφ αλαθνξά ζε δχν ελδηαθέξνπζεο έξεπλεο (ηεο Economist Intelligence Unit θαη ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Αμίαο) πνπ αθνξνχλ ηε ζχλδεζε ηεο ΔΚΤ κε ηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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Να ζεκεηψζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη ζπζρέηηζε θεξδνθνξίαο θαη ΔΚΤ γεληθά επί 

ησλ εξεπλψλ γίλεηαη, αιιά κε ρακειά ηνπο ηφλνπο, δηφηη δελ είλαη εχθνιν λα κεηξεζεί 

έλα πιαίζην φπσο ε ππεπζπλφηεηα κε θαζαξά νηθνλνκηθέο - ινγηζηηθέο αμίεο αθνχ ηα 

απνηειέζκαηά ηεο δελ έξρνληαη πάληα άκεζα φπσο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αγνξά ελφο 

ηαρχηεξνπ κεραλήκαηνο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο κηαο εηαηξείαο. 

 

Μέζα απφ ηα άξζξα πνπ αλαγλψζηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε πέξαο ε 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία βγαίλνπλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα γηα ην πφζν δηαθνξεηηθά 

αληηιακβαλφκαζηε ζηελ Διιάδα ηελ ΔΚΤ απφ φηη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηηο ΖΠΑ απφ 

φηη ζηελ Δπξψπε. 

 

Γεληθφηεξα ε επαλάζηαζε ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ΖΠΑ πξνθεηκέλνπ λα εμαλζξσπηζηνχλ νη αλεμέιεγθηεο κέρξη 

ηφηε επηρεηξήζεηο. ηελ Δπξψπε ε ηάζε απηή πήξε ηε κνξθή νδνχ πξνο ηε Αεηθνξία 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Έλσζεο, θαηά 

ζπλέπεηα. 

 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία ζηηο πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (MEDA Communication, ICAP 

Group) θάλεθε ζαλ λα πεξίκελε θάπνηα ππεχζπλε θίλεζε θαη αλάιεςε επζχλεο απφ 

ηνπο ηζρχνληεο ζε δχλακε (πνιηηεία, θξάηνο, επηρεηξεκαηίεο, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα) 

πξηλ ηνλ εξρνκφ ηεο ΔΚΤ, παξφια απηά σο απνδείρζεθε απφ έξεπλεο πνπ 

αλαθέξνπκε ησλ ASBI, ICAP Group, Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο, δελ ηελ πξνζάξκνζε 

άκεζα θαη ζηελ θαηαλαισηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά. 

 

Μεγάιε γθάκα ηεο αξζξνγξαθίαο αλαδεηά ηηο επηπηψζεηο ηνπ κνληέινπ απηνχ 

δηνίθεζεο, ελψ απνηεινχζε θνκκάηη ζε αξθεηά άξζξα πνπ αθνξνχζαλ ηελ νιηθή 

πνηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Αθνινπζεί κία πξνζπάζεηα εμέηαζεο ησλ ηάζεσλ ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ θαη ηεο 

έθδνζεο Κνηλσληθψλ Απνινγηζκψλ ζηε ρψξα καο, κέζα απφ ηα δεκνζηεπκέλα 

απνηειέζκαηα δηαρξνληθψλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο θαη ινηπήο αξζξνγξαθίαο ή αθφκε θαη θάπνησλ έγθπξσλ 

δηαδηθηπαθψλ αλαθνξψλ θαη αλαξηήζεσλ (naftemporiki.gr, Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

θ.ά.) 

 

2.2. Οη ηάζεηο ησλ πιαηζίσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο 

ζηελ Διιάδα θαη πσο δηακνξθώλνληαη 
 

 

Γηα λα δείμνπκε ηηο ηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ ζηε ρψξα καο ζα μεθηλήζνπκε κε 

ηα δεκνζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο (ΗΔπ), ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ 

πνπ ηδξχζεθε ην 2002 κε πξσηνβνπιία ηεο ΔΓΔΔ (Έλσζε Δηαηξηψλ Γηαθήκηζεο & 

Δπηθνηλσλίαο Διιάδνο), ησλ ηκεκάησλ Δπηθνηλσλίαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Δζληθνχ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, φισλ ησλ ΜΜΔ, ησλ εηαηξεηψλ 

επηθνηλσλίαο θαη αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ, ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ 

ηνκέα. 
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Θα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα απφ ηα πνζνζηά πνπ δείρλνπλ ηελ απήρεζε ησλ πιαηζίσλ 

ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2005- 2014), αιιά θπξίσο ζην 

πσο ε επηθαηξφηεηα (ζθάλδαια θαη νηθνλνκηθή θξίζε) επεξεάδεη ηηο ηάζεηο ηεο ΔΚΤ. 

Γηφηη παξαηεξείηαη κία φρη θαη ηφζν ζηαζεξή ππεχζπλε θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, 

αιιά θαη κία φρη κφληκα απμεηηθή ηάζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΤ θαη ηεο έθδνζεο 

Δηαηξηθψλ Κνηλσληθψλ Απνινγηζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

 

Ζ έξεπλεο θάζε ρξφλν πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε αξθεηέο ρψξεο θαη φρη κφλν ηελ 

Διιάδα, απφ θνξείο επηθνηλσλίαο θαη έξεπλαο αγνξάο ζε θάζε ρψξα, κε ηελ άδεηα ηεο 

θαλαδηθήο εηαηξίαο δεκνζθνπήζεσλ GlobeScan Inc. ε νπνία εηδηθεχεηαη ζε ζέκαηα 

δηεξεχλεζεο ηεο ΔΚΤ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δλψ ζην ηερληθφ κέξνο ηεο έξεπλαο 

ζπλέβαιε ε MRB Hellas. Δληφο θάζε ρψξαο ην ζθάικα δείγκαηνο ππνινγίδεηαη ζε +/- 

3,1%. 

 

αλ έηνο ζχγθξηζεο έρνπκε ην έηνο ηνπ 2008 πνπ απνηέιεζε δηάζηεκα κεγάισλ 

κεηαβνιψλ γηα ηε ρψξα καο ζε νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη ζην ηέινο θάζε 

δείθηε επηξξνήο ησλ ηάζεσλ ηεο ΔΚΤ αλαθέξνπκε ηα δηαρξνληθά επξήκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ ΗΔπ. 

 

2.2.1. Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ζηαδηαθέο αιιαγέο ζηελ γεληθόηεξε 

ελαζρόιεζεο κε ηελ ΔΚΤ 

 

 
Αο παξαηεξήζνπκε πσο κεηά ην 2008, έηνο ην νπνίν δπζρεξείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο 

μεθηλνχζαλ, άξρηζε κία ζηαδηαθή κείσζε ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο: 

 

Έηνο πκκεηνρέο ρσξώλ Λνηπά ηνηρεία 

2008   32 Γεθέκβξην 2007 - 

Ιαλνπάξην 2008/ 

Γείγκα 1001 πνιηηώλ 

2009 32 Ιαλνπάξηνο 2009/ 

Γείγκα 1001 πνιηηώλ 

2010 30 Γεθέκβξηνο 2009/ 

Γείγκα 1001 πνιηηώλ 

2011 29 Ιαλνπάξηνο 2011/ 

Γείγκα 1000 πνιηηώλ 

2012 25 ρώξεο Ιαλνπάξηνο 2012/ 

Γείγκα 1000 πνιηηώλ 

2013 26 Mάξηηνο 2013/ 

Γείγκα 1.000 πνιηηώλ 

2014 24 ρώξεο Mάξηηνο 2014/ 

Γείγκα 700 πνιηηώλ 

 

 

* Οη παξαπάλσ έξεπλεο είλαη πνζνηηθέο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα, αθνξνχλ ζηηο έξεπλεο πνπ δηεμήρζεζαλ παλειιαδηθά κφλν. 

Πίλαθαο 2.2.1.1. «ηαδηαθή κείσζε ζηνλ αξηζκφ ρσξψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο ηνπ 

ΗΔπ γηα ηελ ΔΚΤ», Έξεπλεο CSR 2008 – 2014, Πεγή ζηνηρείσλ: ΗΔπ  
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ηα ππνθεθάιαηα 2.2.2. – 2.2.5. θαηαγξάθνληαη δηάθνξεο αιιαγέο γηα ηελ ΔΚΤ, απφ 

ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη ηάζεηο πνπ κπνξεί λα ηηο επηθέξνπλ. 

 
2.2.2. Γηαθνξνπνίεζε ηεο απήρεζεο ηεο ΔΚΤ αλάινγα κε ηελ ειηθηαθή 

νκάδα θαη ην επίπεδν κόξθσζεο 

 

 
Κάπνηνη αθφκε παξάγνληεο επηξξνήο ηεο ηάζεο ηεο ΔΚΤ ζα εμεηάζνπκε κέζα απφ ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ ΗΔπ. Αξρή ηνπ «δείθηε επηβξάβεπζεο» απνηέιεζε ην 2008 

θαη δηαρξνληθά ζα αλαθέξνπκε απνηειέζκαηα απφ ηηο έξεπλεο CSR 2009 θαη CSR 

2010. Παξαθάησ έρνπκε ηνλ ηξφπν πνπ αληηκεησπίδνπλ ηηο εηαηξείεο θαη ηα πξντφληα 

ηνπο νη Έιιελεο θαηαλαισηέο: 

 

 Σν 22% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ 2007 κέρξη θαη ηνλ 

πξψην κήλα ηνπ 2008, έρεη αληακείςεη κηα θνηλσληθά ππεχζπλε εηαηξεία (είηε 

κέζσ αγνξάο ελφο πξντφληνο είηε κέζσ ζεηηθψλ ζρνιίσλ πνπ εθθξάζηεθαλ 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία) ελψ ην 17,1% έρεη ζθεθηεί λα ην πξάμεη. 

 

Ζ ελζπλείδεηε πξάμε επηβξάβεπζεο ή ε αληίζηνηρε ζθέςε κηαο ηέηνηαο 

ελέξγεηαο (ζπλνιηθά 39,1%) ζεκεηψλεη πηψζε 12% ζε ζχγθξηζε κε ηε έξεπλα 

CSR 2007(51,1%). 

 

Γηαρξνληθά γηα ην ζχλνιν επηβξάβεπζεο θαη ζθέςεο γηα πξαγκαηνπνίεζή ηεο, 

έρνπκε: 10,6%/2004, 51,1/2007, 39,1%/2008, 52,2%/2009, 52,6%/2010, 

56,6%/2011, 53,8%/2013, 43,6%/2014. 

 

Να δηεπθξηλίζνπκε φκσο φηη παξφιν πνπ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ηεο 

επηβξάβεπζεο θαίλεηαη λα κεηψζεθε ην 2014, νπζηαζηηθά είλαη ζεηηθφηεξν 

ζηελ αλάιπζή ηνπ δηφηη ε αχμεζε απφ ηελ ελεξγή επηβξάβεπζε θαη φρη ηελ 

απιά ζθέςε γηα απηήλ έρεη αλέβεη αηζζεηά απφ ην 2008. 

 

πγθξηηηθά γηα ηα έηε 2008 θαη 2014 έρνπκε: 

2008 22% «Πξάγκαηη ην έθαλα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν», 17,1% «Σν έρσ 

ζθεθηεί αιιά δελ ην έθαλα» 

2014 43,6% «Πξάγκαηη ην έθαλα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν», 7,1% ην «Σν 

έρσ ζθεθηεί αιιά δελ ην έθαλα» 

 

ηαζεξή θαηαγξάθεηαη σζηφζν ε ζπρλφηεηα κε ηελ νπνία εθδειψλεηαη ε 

ελζπλείδεηε πξάμε επηβξάβεπζεο θνηλσληθά ππεχζπλσλ επηρεηξήζεσλ (61,4% 

ην 2008 – 64,9% ην 2007). 

 

Δηδηθφηεξα, ζηε δεκνγξαθηθή αλάιπζε ησλ ππεχζπλσλ πνιηηψλ/ 

θαηαλαισηψλ κεγαιχηεξε ππεπζπλφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηηο νκάδεο 

λεφηεξσλ ζε ειηθία, αλψηεξεο θαη αλψηαηεο κφξθσζεο, θαη θάηνηθσλ ηεο 

Αζήλαο ή ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Χο πξνο ηελ επηβξάβεπζε ηνπ 22%:  
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Σν 30,2% πξνέξρεηαη απφ ηηο ειηθίεο 15-24 

Σν 28,3% απφ ηνπο πνιίηεο ειηθίαο 35-44 

Απφ ηελ εξψηεζε επηπέδνπ κφξθσζεο έρνπκε γηα ηα αλψηεξα θαη αλψηαηα 

επίπεδα κφξθσζεο 25,7% θαη 26,8% αληίζηνηρα 

Καη γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ Αζελψλ 27,8%. 

 

* Να ζεκεησζεί φκσο φηη ε απιή ζθέςε γηα επηβξάβεπζε ρσξίο ζεηηθφ απνηέιεζκα 

γηα ηελ εηαηξεία, δειαδή αγνξά θάπνηνπ πξντφληνο ηεο, δελ απνηειεί ζηφρν ηνλ 

επηρεηξήζεσλ φπσο ίζσο θαη λα κελ έρεη θάπνηα πξαθηηθή ζεκαζία. 

 

 Αληίζηνηρα, ην 37,1% ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, ζηελ δηάξθεηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο έρεη «ηηκσξήζεη» κηα θνηλσληθά κε ππεχζπλε εηαηξεία 

(είηε κέζσ κε αγνξάο ελφο πξντφληνο είηε κέζσ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ πνπ 

εθθξάζηεθαλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία) ελψ 21% έρεη ζθεθηεί λα ην 

πξάμεη. 

 

Γηαρξνληθά, γηα ηελ ελζπλείδεηε «πξάμε ηηκσξίαο» ή ηελ αληίζηνηρε ζθέςε 

κηαο ηέηνηαο ελέξγεηαο «πξφζεζε ηηκσξίαο» έρνπκε απφ 15,9% ζηελ έξεπλα 

CSR 2004, 30,9%/ CSR 2005, 64,9%/ CSR 2007, 58,1%/ CSR 2008, 66,2%/ 

CSR 2009, 66,7%/ CSR 2010, 57,2%/ CSR 2013, 58,1%/ CSR 2014. 

 

Χο πξνο ηελ «ηηκσξία», γηα ην 37,1%: 

Ζιηθίεο 35-44 (42,2%) 45-54 (43%) 

Αλψηεξα θαη αλψηαηα επίπεδα κφξθσζεο (46,6% θαη 43,6% αληίζηνηρα) 

Απφ ηνπο θάηνηθνπο Αζελψλ 45,7% θαη Θεζζαινλίθεο 44,2%. 

 

Άξα βιέπνπκε ηνλ παξάγνληα επηξξνήο ησλ ηάζεσλ ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ κφξθσζε. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ έρνπκε φηη, φζν πςειφηεξεο εθπαίδεπζεο είλαη 

ν θαηαλαισηήο ηφζν πεξηζζφηεξν ηθαλφο είλαη λα θάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ θαη ηελ 

επηζπκία ηνπ απφ πξφζεζε πξάμε. 

 

ηελ αλάιπζε ησλ παξαθάησ ζηνηρείσλ, παξαηεξείηαη κία ζρεηηθή κείσζε ηεο 

ελζπλείδεηεο πξάμεο (ζεηηθήο ή αξλεηηθήο) ησλ πνιηηψλ θαηαλαισηψλ. Γειαδή 

κείσζε ησλ απηνπξνζδηνξηδφκελσλ κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο «ελεξγψλ 

πνιηηψλ» θαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ «κε ελεξγψλ/ αδηάθνξσλ πνιηηψλ». 

 

 πλνιηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ βαζκφ θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, ην 42,7% ησλ 

εξσηεζέλησλ δειψλνπλ «ελεξγνί πνιίηεο» (απφ 58,4% ην 2007) κε ζεηηθή ή 

αξλεηηθή δξάζε απέλαληη ζηηο εηαηξείεο, θαη 56,2% ησλ εξσηεζέλησλ 

δειψλνπλ «κε ελεξγνί/ αδηάθνξνη πνιίηεο» (+ 16,6% απφ ην 39,6% ηνπ 

2007). 

 

Γηαρξνληθά γηα ηελ αληηζηνηρία ελεξγψλ- κε ελεξγψλ πνιηηψλ, έρνπκε: 

58,4%- 39,6%/ CSR 2007, 42,7%- 56,2%/ CSR 2008, 54,6%- 43,5%/ CSR 

2009, 60%- 39%/ CSR 2010, 58,6%- 41,4%/ CSR 2011, 54%- 46%/ CSR 

2013, 64,5%- 35,5%/ CSR 2014. 
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2.2.3. Δπηθπιαθηηθόηεηα σο πξνο ηα ζπλνιηθά θίλεηξα θαη ηηο 

επαηζζεζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ  

 

 
ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα αλαθέξνπκε κεξηθνχο δείθηεο αθφκα ζηνπο 

νπνίνπο, ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηέο ησλ εξεπλψλ ηνπ ΗΔπ, ζα κπνξνχζε επίζεο λα 

απνδνζεί ε αχμεζε ή κείσζε ησλ ηάζεσλ ηεο ΔΚΤ. πσο ην πσο αληηιακβάλνληαη νη 

πνιίηεο ηελ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ θνηλσλία, ε εππηζηία ή ε δπζπηζηία 

ηνπο θ.ά. 
 

Αο δνχκε ην γξάθεκα ηεο έξεπλαο ηνπ ΗΔπ (CSR 2008) ζην νπνίν εκθαλίδεηαη κία 

έληνλε επηθχιαμε ησλ εξσηψκελσλ (αληηπξνζσπεπηηθνχ δείγκαηνο ηνπ ειιεληθνχ 

πιεζπζκνχ, 1001 αηφκσλ), απέλαληη ζην θαηά πφζνλ θάλνπλ νη εηαηξείεο φηη 

θαιχηεξν κπνξνχλ γηα λα είλαη πην ππεχζπλεο απέλαληη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. 

 
 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ζηε θξάζε «Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αθνπγθξάδνληαη ην θνηλσληθφ 

ζχλνιν θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλεζπρίεο ηνπ ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα.», ζηελ νπνία ζα έπξεπε νη εξσηψκελνη λα απαληήζνπλ είηε κε έλα 

«πκθσλψ» είηε κε έλα «Γηαθσλψ», ε δπζπηζηία ηνπο θαηαγξάθεθε ζε έλα πνζνζηφ 

δηαθσλίαο ηεο ηάμεσο ηνπ 70,7%. 

 

Γηάγξακκα 2.2.3.1. «Δκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ έληηκε θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία ηεο 

ΔΚΤ ησλ επηρεηξήζεσλ», Έξεπλα CSR 2010, Πεγή: ΗΔπ - MRB Hellas S.A. 
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Δλδεηθηηθά θάπνηνη αθφκα δείθηεο ηνπ 2008: 

 86,2% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη νη εηαηξείεο δείρλνπλ έλα θνηλσληθφ 

πξφζσπν γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εηαηξηθή ηνπο εηθφλα θαη φρη γηαηί ζέινπλ λα 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 77,6% ησλ εξσηεζέλησλ δηαθσλεί κε ηελ εηιηθξίλεηα θαη ηελ ηηκηφηεηα ηεο 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ. 

(35,9% αχμεζε απφ ηελ αληίζηνηρε έξεπλα ηνπ 2005) 

 

ε αληίζηνηρα εξσηήκαηα ηνπ 2010, ηα επξήκαηα ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ 

επίζεο κε αηζηφδνμα γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ εξψηεζε κε ηε δηαηχπσζε 

«Παξαθαιψ πείηε κνπ αλ ζπκθσλείηε έληνλα, ζπκθσλείηε αξθεηά, δηαθσλείηε 

αξθεηά, ή δηαθσλείηε απφιπηα κε θάζε κία απφ ηηο αθφινπζεο δειψζεηο. Οη εηαηξείεο 

επηθνηλσλνχλ έληηκα θαη εηιηθξηλά ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπο 

απφδνζε.», ζχκθσλν βξίζθεη κφλν ην 19% ησλ Διιήλσλ ηνπ δείγκαηνο.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα κπνξνχκε λα δνχκε θαη ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο καο ζε 

ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 29 ζηηο νπνίεο δηεμάρζεθε ε έξεπλα. Σν δείγκα ησλ εξεπλψλ 

απηψλ ήηαλ επίζεο n=100, κε ηνλ ίδην δεηγκαηνιεπηηθφ ηξφπν, απφ δηαθνξεηηθνχο 

νξγαληζκνχο (ΗΔπ, ζηελ Διιάδα) θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ απαληήζεσλ ήηαλ 

θνηλφο. ηελ θαηάηαμε ε ρψξα καο βξίζθεηαη ηξίηε απφ ην ηέινο θαη πξνεγείηαη απφ 

ηε Γεξκαλία. Δπξσπατθέο ρψξεο πνπ ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ηνπο πξνο ηελ 

έληηκε επηθνηλσλία ηεο ΔΚΤ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο είλαη πςειφηεξε είλαη, ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Ηηαιία θαη ε Ρσζία. 
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Γηάγξακκα 2.2.3.2. «Δκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζηελ έληηκε θαη εηιηθξηλή επηθνηλσλία ηεο 

ΔΚΤ ησλ επηρεηξήζεψλ», Έξεπλα CSR 2010, Πεγή: ΗΔπ - MRB Hellas S.A. 
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2.2.4. Δλεκέξσζε γηα ηελ ΔΚΤ 

 

 
ε ηη ζηάδην βξίζθεηαη ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ην νπνηνδήπνηε ζέκα είλαη έλαο 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη ηελ απήρεζή ηνπ ζηνλ θφζκν θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηηο ηάζεηο ηνπ γεληθφηεξα. 

 

Απφ ηελ έξεπλα ηεο ΗΔπ έρνπκε: 

 Σν 70,2% (CSR 2008) ησλ εξσηεζέλησλ λα έρεη αθνχζεη ιίγα ή ηίπνηα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνζθέξνπλ ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν (72,7% ζηελ αληίζηνηρε εξψηεζε ηεο CSR 2011) 

 

Γηαρξνληθά έρνπκε απφ ηελ έξεπλα CSR 2011 ην εμήο γξάθεκα 

 

 

Δξψηεκα: «Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν, ζε ζρέζε κε ηελ πξνζπάζεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ λα βειηηψζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνζθέξνπλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, ζα ιέγαηε φηη 

αθνχζαηε ή δηαβάζαηε...» 

 

 

 

 Δλψ αληίζηνηρα ην 72,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηεζέλησλ λα δειψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ 

εηαηξεηψλ. 

 

ηελ έξεπλα CSR 2009 έλα 89,7 % ησλ εξσηεζέλησλ είπε «Απφιπηα/ Μάιινλ 

Γηάγξακκα 2.2.4.1. «Γηαρξνληθά ζηνηρεία ζρεηηδφκελα κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ηελ ΔΚΤ», Έξεπλα CSR 2011, Πεγή ΗΔπ - MRB Hellas S.A. 
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πκθσλψ» ζηελ θξάζε «Θα ην εθηηκνχζα εάλ ε επηρείξεζε ζηελ νπνία εξγάδνκαη κε 

εθπαίδεπε ζην πσο λα γίλσ πεξηζζφηεξν θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλνο 

πνιίηεο» θαη ην 10,3% ηνπ ίδηνπ δείγκαηνο απάληεζε «Απφιπηα/ Μάιινλ Γηαθσλψ» 

 

 
2.2.5. Λνηπά ζηνηρεία πηζαλήο επηξξνήο ησλ ηάζεσλ 

 

 
Μία ζπγθπξία ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηνπο αλαιπηέο φηη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί, είλαη πσο ην πξνεγνχκελν έηνο απφ εθείλν ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

έξεπλαο ηνπ 2008, δεκνζηνπνηήζεθαλ θαη απαζρφιεζαλ ηελ θνηλή γλψκε ζπγθξηηηθά 

ιηγφηεξα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ζε δηαηξνθηθά ζθάλδαια, πξνβιεκαηηθά 

πξντφληα, ελαξκνληζκέλεο πξαθηηθέο εηαηξεηψλ θ.ά. Γεγνλφο ην νπνίν θαηά ην ΗΔπ 

κπνξεί, ζε κεγάιν βαζκφ, λα εξκελεχζεη ηελ ππεχζπλε ή κε ππεχζπλε ζηάζε ηνπ 

Έιιελα θαηαλαισηή απέλαληη ζηηο εηαηξείεο ζηε ζπγθεθξηκέλε κέηξεζε. 

 

Απφ ηελ έξεπλα CSR 2011 βιέπνπκε ην 82,2% λα  αλαθέξεη φηη ηαθηηθά επηιέγεη λα 

πιεξψζεη πεξηζζφηεξα γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλα. Σν ΗΔπ ηαηξηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

εξψηεζεο κε ην 75,6% ησλ θαηαλαισηψλ πνπ πηζηεχεη φηη σο θαηαλαισηήο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζην πφζν ππεχζπλα ζπκπεξηθέξεηαη κηα εηαηξεία. Γηφηη ε αγνξά 

πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ απφ θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο είλαη πνπ κπνξεί 

αλακθηζβήηεηα λα δψζεη κία αλνδηθή πνξεία ζηελ ηάζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ. 

 
2.2.6. Γεληθά απνηειέζκαηα θαη θηλήζεηο ππέξ ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ 

ζηελ Διιάδα 

 

 
Με ζθνπφ ηελ απφθηεζε κίαο φζν ην δπλαηφλ πην νξζήο άπνςεο, ην ζπγθεθξηκέλν 

ππνθεθάιαην αλαθέξζεθε ζηα απνηειέζκαηα ησλ δηαρξνληθψλ εξεπλψλ ηνπ ΗΔπ γηα 

ηελ ΔΚΤ. Έξεπλεο γηα ηελ ΔΚΤ φκσο ζηε ρψξα καο γίλνληαη θαη απφ άιινπο 

νξγαληζκνχο θαη γηα ινγαξηαζκφ δηαθφξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα πιαίζηά ηεο γεληθφηεξα. Μία πεξηζζφηεξν πιήξε 

εηθφλα κπνξνχλ λα δψζνπλ θαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία. 

 

 

2.2.6.1. Τπνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ γηα εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο ζην ΥΑΑ 

 

 
Ζ Grant Thornton είλαη κία παγθφζκηαο εκβέιεηαο εηαηξία, παξνρήο αλεμάξηεησλ 

ππεξεζηψλ (διδ. σο εμσηεξηθφο ζπλεξγάηεο) φπσο ειεγθηηθέο, θνξνινγηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο, ζε εηζεγκέλεο επηρεηξήζεηο, νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

θαζψο θαη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα ινγαξηαζκφ ηεο πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε 

έξεπλα «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε», ζηνηρεία ηεο νπνίαο ζα αλαθεξζνχλ παξαθάησ. 

 

Σα ζηνηρεία είλαη απφ ηελ έθζεζε ηεο έξεπλαο «Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 2012», ηεο 



51 

 

Grant Thornton, εθδνζείζα ην Μάξηην ηνπ 2013 θαη απνηειεί ηελ πην πξφζθαηή ηεο 

κε δεκνζηνπνηεκέλα απνηειέζκαηα γηα ηελ ειιεληθή αγνξά. Πξφθεηηαη γηα κία 

έξεπλα γξαθείνπ, κε κειέηεο θαη αλαιχζεηο ησλ ζπκπεξηιακβαλφκελσλ δειψζεσλ 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, απφ εηήζηεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ 

εηζεγκέλσλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (ΥΑΑ), ησλ νπνίσλ ε ηειεπηαία 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε είρε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία είηε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, είηε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

 

Ο πιεζπζκφο (n=n1+n2) ηεο έξεπλαο αλέξρεηαη ζε 224 εηαηξείεο. Καηεγνξηνπνηεκέλεο 

ζηηο εηαηξείεο Μεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (n1= 25), Μεζαίαο θαη κηθξήο 

θεθαιαηνπνίεζεο (n2= 199). Ζ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ γίλνληαη κε ηελ 

αληίζηνηρε έξεπλα «Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 2011». εκεηψλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ 

ππφ κειέηε εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ κεηψζεθε απφ 237 (2011) ζε 224 (2012), κείσζε 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηελ θαηεγνξία ηεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο. 

 

Όζηεξα απφ ηε ζέζπηζε ηνπ Νφκνπ 3873 (2010), ην 2011 θάζε εηαηξεία ηεο νπνίαο νη 

κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο είραλ εηζαρζεί πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά, ζπκπεξηέιαβε γηα πξψηε θνξά ζηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζήο ηεο ηελ 

αληίζηνηρε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

2011, ην 64% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζην ΥΑΑ επέιεμε λα πηνζεηήζεη ηνλ Κψδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΚΔΓ ή ΔΚΔΓ, Διιεληθφο ΚΔΓ) πνπ αλαπηχρζεθε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ). 

 

Έλα νηθνλνκηθφ έηνο κεηά (2012), ην 61% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο επέιεμε λα 

πηνζεηήζεη ηνλ ΚΔΓ (Κψδηθα ΔΒ), ελψ ην 34% ησλ εηαηξεηψλ απνθάζηζε λα 

ζπκπεξηιάβεη ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο θαη αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηηο ίδηεο (Ίδηνλ Κψδηθα). 1% (3 εηαηξείεο), πηνζεηνχλ ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο θάπνηνλ άιιν, δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν θψδηθα, ν νπνίνο 

θαιχπηεη απφιπηα ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δλψ ηέινο, έλα πνζνζηφ 

3% (6 εηαηξείεο) αλαθνίλσζε, είηε φηη εθαξκφδεη ηηο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ αλαθέξακε, ρσξίο λα πξνρσξεί 

ζηελ πηνζέηεζε ή παξαπνκπή ζε έλαλ μερσξηζηφ θψδηθα,  είηε φηη ν δηαζέζηκνο 

Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπο θαιχπηεη ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ζα 

πεξηιάκβαλε έλαο θψδηθαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 0,45% (1 εηαηξεία). ε 

απεηθφληζε θαη ζχγθξηζε ησλ δχν εηψλ έρνπκε: 
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* Γηεπθξηλίζεηο:  

Ο ΚΔΓ ππνρξεψλεη ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο πνπ ηνλ πηνζεηνχλ ζε 

δεκνζηνπνίεζε ζηνηρείσλ ηνπο φπσο, ακνηβέο πξνζσπηθνχ, κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θ.ά. ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο, κεηφρνπο θαη 

επελδπηέο (έθζεζε ραξαθηεξηδφκελε θαη σο Λνγνδνζία Αεηθνξίαο). 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο Grant Thornton, ν βαζηθφο ιφγνο ηεο δεκηνπξγίαο 

«ηδίνπ θψδηθα» απφ έλαλ αξθεηά κεγάιν αξηζκφ εηζεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ε απνθπγή ηεο εμήγεζεο ηπρψλ απνθιίζεσλ πνπ ζα έπξεπε λα δειψλνπλ 

εάλ πηνζεηνχζαλ έλαλ θψδηθα κε πεξηζζφηεξεο απαηηήζεηο, φπσο ν ΚΔΓ. 

 

Αλαιπηηθά γηα θάζε θαηεγνξία έρνπκε: 

Γηάγξακκα 2.2.6.1.1. «χγθξηζε απνηειεζκάησλ - Αξρέο θαη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

δεζκεχνληαη λα εθαξκφδνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο», Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 2011/ 2012, Πεγή: 

Grant Thornton 



53 

 

 
 

 

 

 

 

2.2.6.2. ηνηρεία Διιεληθνύ Γηθηύνπ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλόηεηαο 
 

 

ρεηηθά κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο (CSR Hellas), 

ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ γηα ην έηνο 2015 αλέξρνληαη κέρξη ζηηγκήο ζηα 125 θαη 8 

θνξείο κε ζεκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δηθηχσζε κε 

αξκφδηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηελ αλάπηπμε εθζηξαηεηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ, ηε δηνξγάλσζε εξγαζηεξίσλ θαη ζπκκεηέρνπλ ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα θαη ζπλεξγαζίεο κε δηάθνξνπο θνξείο. 

 

ήκεξα ππάξρεη κία πηψζε θαηά 10 εηαηξίεο ζην Γίθηπν, γεγνλφο ην νπνίν θαηά ηνπο 

αλαιπηέο ηνπ CSR Hellas ζεσξείηαη κηθξή ζε ζχγθξηζε κε ηελ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα 

πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. 

 

Ζ ίδηα νξγάλσζε δηνξγαλψλεη ζηε ρψξα καο θάζε ρξφλν Δπηρεηξεκαηηθά Βξαβεία 

Αξηζηείαο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο,  Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ 

ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ, ην πξψην κάιηζηα 

αζθεί ζπλερείο πηέζεηο κέζα απφ απνθάζεηο θαη δξάζεηο ηνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 

Οη πην πξφζθαηεο δξάζεηο ηνπ είλαη ηνπ 2013 ε δεκηνπξγία Δληαίνπ Φνξέα 

Πίλαθαο 2.2.6.1.2. «χγθξηζε απνηειεζκάησλ - Αξρέο θαη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

δεζκεχνληαη λα εθαξκφδνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο», Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 2011/ 2012, Πεγή: 

Grant Thornton 
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Δμσζηξέθεηαο, ππνζηεξηρηή ηεο δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο κέζσ ησλ απνινγηζκψλ 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ηνπ 2014 ην λέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο, ζην νπνίν ζα 

αλαθεξζνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

2.3. Δθδόζεηο πηζηνπνηεκέλσλ εθζέζεσλ εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο 

 

 

Παξφιν πνπ νη πθηζηάκελεο λνκνζεζίεο ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο δελ επηβάιινπλ ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθδίδνπλ απνινγηζκνχο βησζηκφηεηαο, 

δελ αλαθέξνληαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Απνινγηζκψλ, νχηε 

ππνρξεψλνπλ ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ ή/θαη εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε άλνδνο 

ηεο ΔΚΤ σο έλα λέν είδνο δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη κάξθεηηλγθ απέζπαζε ηελ πξνζνρή 

θάπνησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

πσο έλα κεγάιν κέξνο ηεο θνηλσλίαο καο, έηζη θαη νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ εδξεχνπλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα 

ππνζχλνιφ ηεο, βξίζθνληαη ζε δεηλή θαηάζηαζε ιφγσ ηεο  παξαηεηακέλεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο ηδησηηθφο ηνκέαο δηαλχεη κηα δχζθνιε πεξίνδν, φπνπ ζην 

πιαίζην ησλ ζπλερφκελσλ πεξηθνπψλ ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηα ζρέδηα 

αλάπηπμεο ησλ εηαηξεηψλ, ε ζέζε θαη ε ζεκαζία ηεο ΔΚΤ θινλίδεηαη, φπσο είδακε 

θαη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ έξεπλεο (Βαξφκεηξν ASBI, ΗΔπ, Grant Thornton). 

 

ήκεξα φκσο ην ζέκα ηεο αληαπφδνζεο ηεο ζρέζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

θνηλσλία, θαηέρεη κία ζέζε ζηελ αηδέληα κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ ζηελ 

ρψξα καο θαη δηεζλψο. χκθσλα κε ην ζχλδεζκν Οξθσηψλ - Πηζηνπνηεκέλσλ 

Λνγηζηψλ (ACCA) σο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ αεηθνξίαο 

ζεσξνχλ ηα αθφινπζα
1
: 

1. Γηαθάλεηα: Ζ χπαξμε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ξφιν 

ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη λα επηηξέςεη ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο λα θάλνπλ θαιχηεξεο επηινγέο, φληαο θαη θαιχηεξα 

ελεκεξσκέλνη. 

2. Δπζχλε: Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ ππνρξέσζε πξνο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο 

λα αληηκεησπίδνπλ ηηο δηάθνξεο επηπηψζεηο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Απηφ 

ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη κε ζαθήλεηα κέζσ εθζέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(είηε πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλεο εθζέζεηο βησζηκφηεηάο ηνπο ή 

νινθιεξσκέλεο εθζέζεηο). 

 

Πέξαλ φκσο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, ππάξρεη θαη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

θνξέσλ ν νπνίνο αλαγλσξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα δηακφξθσζε ππεχζπλνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο 

θαη ην ζρεηηθφ Δπξσπατθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ ΔΚΤ, επελδχεη πεξηζζφηεξν ζηελ 

θνηλσλία κέζσ ηεο εδξαίσζήο ηεο ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κέζσ δηαβνχιεπζεο θαη 

ζχκπξαμεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.
2
 

 

2.3.1. Σάζεηο θνηλσληθώλ απνινγηζκώλ 
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Απφ ζηνηρεία εξεπλψλ ηνπ Κέληξνπ Αεηθνξίαο (CSE), νη ζεκαληηθφηεξεο θαη πην 

επδηάθξηηεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 2014 

ήηαλ ηξεηο: 

I. Ζ πξψηε ηάζε είλαη φηη παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηε ζχληαμε θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ θαη  ππνινγίδνληαη 

ζε πάλσ απφ 50,  ε πιεηνςεθία ησλ νπνίσλ γίλεηαη βάζε ηνπ Global 

Reporting Initiative (GRI). ε ζρεηηθή έξεπλα ηεο ICAP Group ην 2012, 

ζηελ Διιάδα εθδφζεθαλ 35 πηζηνπνηεκέλνη απνινγηζκνί βησζηκφηεηαο 

βάζεη ησλ ίδησλ θαηεπζπληήξησλ νδεγηψλ. 

II. Ζ δεχηεξε είλαη φηη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο επηθνηλψλεζαλ ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα κε δηάθνξα κέζα. ην ζπγθεθξηκέλν 

θνκκάηη βέβαηα ν ίδηνο ν πξφεδξνο ηνπ CSE αλαθέξεη φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο γηα ηα ζέκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ θαη λα 

ζεσξεζνχλ σο παξαπιαλεηηθά γηα ηνπο θαηαλαισηέο.
3
  

III. Ζ Σξίηε δηαθξηηή ηάζε είλαη ε εκπινθή ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα 

ηελ δεκηνπξγία Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ ΔΚΤ ε νπνία αλακέλεηαη λα 

δψζεη ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα κέρξη θαη ην 2020, ζην νπνίν εθηείλεηαη 

ην Δζληθφ ρέδην. 

 

2.3.2. ηνηρεία κεηξήζεσλ γηα ηηο δεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο εηαηξηθήο 

ππεπζπλόηεηαο 

 

 
Ζ ζπγγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνθεθαιαίνπ, κε ηηο κεηξήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εθδφζεηο ησλ Δθζέζεσλ Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο (ή Απνινγηζκνχο Βησζηκφηεηαο) 

ζηελ Διιάδα, έγηλε κέζα απφ ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ζηηο 

εθδφζεηο 4 θαη 5 ηνπ CSR Reports, ηνπ Direction Business Network. 

 

Ζ ελ ιφγσ εηαηξεία πξνζθέξεη ελεκέξσζε γηα δηάθνξνπο ηνκείο. Σν θάζκα πνπ 

θαιχπηεη κε έξεπλεο θαη κεηξήζεηο αθνξά ηα: Μάξθεηηλγθ (Δπηθνηλσλία θαη Media), 

Ληαλεκπφξην θαη Βηνκεραλία, λέεο Σερλνινγίεο θαη Σειεπηθνηλσλίεο, Πξνζσπηθή 

Φξνληίδα, Αζιεηηζκφ θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο, ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα. 

 

Παξαθάησ ζα δνχκε ζηνηρεία ησλ εθδφζεσλ CSR Reports 4 (2014) θαη 5 (2015) ηα 

νπνία κε ηε ρξήζε κεηξήζεσλ δηαθφξσλ εξεπλψλ (π.ρ. «Sustainability Reporting in 

Greece», Grant Thornton), απνηεινχλ κία έθζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ Απνινγηζκψλ 

Βησζηκφηεηαο (ΑΒ) απφ ην έηνο 2010 κέρξη ην 2013. ηνηρεία ηνπ 2014 ησλ 

εθδνζέλησλ απνινγηζκψλ δελ αλαθέξνληαη. 

     

χκθσλα κε ηελ 5
ε
 έθδνζε ηνπ CSR Reports ζήκεξα παξαηεξείηαη κία κείσζε ζηηο 

εθδφζεηο ΑΒ ζηελ Διιάδα, ζηα πιαίζηα φκσο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γεληθφηεξα 

ζηε ρψξα νη απνινγηζκνί έρνπλ απμεζεί απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, φηαλ 

ειάρηζηνη εθδίδνληαλ. Σν ηζηνξηθά πςειφ επίπεδν εθδφζεσλ αθνξνχζε ην έηνο 2010, 

ελψ ε πξψηε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ΑΒ θαηαγξάθεηαη ζε εθείλνπο πνπ εθδφζεθαλ 

γηα ην 2011 θαη ην 2012. 

 

Αξηζκεηηθά γηα ηε ρψξα καο, έρνπκε: 



56 

 

Έηνο ηνηρεία Πεγή 

2011 33% ησλ εηαηξεηψλ δεκνζίεπζαλ απνινγηζκφ 

ΔΚΤ 

Έξεπλα ηνπ δηεζλή 

νκίινπ εηαηξεηψλ KPMG 

2012 Δθδφζεθαλ 49 απνινγηζκνί βησζηκφηεηαο θαη 2 

Δληαίνη Απνινγηζκνί (Integrated Reports)*
1 

 

Έθζεζε 

«Sustainability 

Reporting in Greece 

2012» 

 30% ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξεη φηη δεκνζηεχεη 

απνινγηζκνχο βησζηκφηεηαο 

14% δεκνζηεχεη εληαίν εηαηξηθφ απνινγηζκφ καδί 

κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

16% δεκνζηεχεη κεκνλσκέλα 

 

 

 

Έθζεζε Grant 

Thornton 

2013 Ζ Διιάδα απνηειεί καδί κε ηελ Πνισλία ηηο δχν 

επξσπατθέο ρψξεο κε ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

δεκνζίεπζεο απνινγηζκψλ ΔΚΤ (κε 43% θαη 56% 

αληίζηνηρα) 

 

 

 

Έξεπλα ηεο KPMG*
2 

 

 

 

*
1
 Οη Δληαίνη Απνινγηζκνί (Integrated Reporting), νθείινπλ λα δεκνζηνπνηνχλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ λα δεκηνπξγεί αμία βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα. 

*
2
 πκκεηείραλ 41 ρψξεο παγθνζκίσο, κε ηηο 100 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο (βάζεη 

πσιήζεσλ) ηεο θάζε ρψξαο. πλνιηθφ δείγκα: 4.100 επηρεηξήζεηο 

 

2.4. πζρέηηζε ηεο ΔΚΤ κε ηελ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

Ζ νηθνλνκηθή (επηρεηξεκαηηθή) πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη φηη ππάξρεη κία ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ πξαθηηθψλ ηεο ΔΚΤ θαη ηεο νηθνλνκηθήο επίδνζεο ησλ 

εηαηξεηψλ. Δίλαη ζαθέο φηη απηή πξννπηηθή παξέρεη έλα ζηξαηεγηθφ ζεκείν αλαθνξάο 

γηα ηελ ΔΚΤ ην νπνίν κπνξεί νξζνινγηθά λα ηε ζπλδέζεη θαη λα δηακνξθψζεη κέξνο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο κηαο εηαηξείαο.
4 

 

ην ππνθεθάιαην 2.4. γηα λα επηηεπρζεί ε ζπζρέηηζε ηνπ κνληέινπ ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο κε ην νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο πνπ ην 

πηνζεηεί, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θπξίσο ηα ζηνηρεία δχν εξεπλψλ παγθφζκηαο 

θιίκαθαο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2008. 

 

Βάζεη ησλ καξηπξηψλ θαη κεηξήζεσλ θαη ησλ δχν εξεπλψλ νη εηαηξίεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ΔΚΤ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο έρνπλ απμεζεί, θαη κάιηζηα 

δηαθαίλεηαη λα έρνπλ θαη πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα βειηηψζνπλ ηα νηθνλνκηθά 

ηνπο απνηειέζκαηα. 

 

Πξηλ αλαθεξζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε κίαο μερσξηζηά, ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε πσο νη ίδηνη νη αλαιπηέο ηνπο ηφληζαλ φηη δελ είλαη νη κεκνλσκέλεο 

δξάζεηο ηεο ΔΚΤ πνπ ζπλδένληαη κε ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ζεηηθά ή αξλεηηθά, 

αιιά ε πηνζέηεζε κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο πνπ λα αγγίδεη ηελ επηρείξεζε 

ζην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη φρη ζε κεκνλσκέλνπο ηνκείο. 

Πίλαθαο 2.3.2.1. «Αξηζκεηηθά ζηνηρεία εθδφζεσλ απνινγηζκψλ ΔΚΤ ζηελ Διιάδα», Έξεπλεο 

2011 – 2013, Πεγέο: Grant Thornton, KPMG 
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Σα ζηνηρεία ινηπφλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηε ζχλδεζε ππεχζπλεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

θαη νηθνλνκηθήο απφδνζεο είλαη ζεκαληηθά, ελψ θνηλφ ζεκείν θαη ησλ δχν απηψλ 

εξεπλψλ απνηέιεζε ε δπζθνιία πνπ θαηαγξάθεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο ΔΚΤ, σο πξνυπφζεζεο θεξδνθνξίαο. 

 

2.4.1. Έξεπλα No 1: «Doing Good: Business and the Sustainability 

Challenge» 

 
 

Ζ πξψηε  έξεπλα ήηαλ ηεο Economist Intelligence Unit θαη πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην 

επηέκβξην κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 ζε 1.254 αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε, απφ 

εηαηξίεο δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη κεγεζψλ. Χο ηίηιν είρε: «Doing Good: Business 

and the Sustainability Challenge». 

 

Ζ πξψηε εθ ησλ δχν απηψλ εξεπλψλ εμεηάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο. 

 57% απφ ηνπο εξσηεζέληεο ζεσξεί φηη ηα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

επέλδπζεο ζηελ ΔΚΤ είλαη κεγαιχηεξα απφ ηα θφζηε. 

 

Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηα ζηειέρε ηνπο ππνζηήξημαλ φηη έρνπλ επελδχζεη 

πξαγκαηηθά ζηελ εηαηξηθή ηνπο ππεπζπλφηεηα παξαηεξήζεθε φηη παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπο, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο ηνπ δείγκαηνο πνπ ζεσξνχλ φηη δελ είραλ ηδηαίηεξε ή έζησ 

θαη θακία εκπινθή ζε ηέηνηνπ είδνπο πιαίζηα.  

 πγθεθξηκέλα, νη εηαηξίεο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο είραλ εηήζηα αχμεζε 

θεξδψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 16%, θαη αχμεζε κεηνρηθήο ηηκήο 45%, ζε ζρέζε κε 

7% θαη 12% αληίζηνηρα ησλ ππνινίπσλ εηαηξηψλ. 

Να αλαθέξνπκε φηη ε θαηάηαμε ζηηο θαηεγνξίεο ησλ επηρεηξήζεσλ είρε λα θάλεη κε ην 

θαηά πφζνλ ελζσκαηψζεθε ε ΔΚΤ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

2.4.2. Έξεπλα No 2: «Attaining Sustainable Growth Through Corporate 

Social Responsibility» 
 

 

Ζ δεχηεξε έξεπλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα απνδείμνπκε ηε ζέζε φηη ε ΔΚΤ 

πξάγκαηη ζρεηίδεηαη κε ηελ θεξδνθνξία σλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ γηα 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Αμία ηεο IBM πεξαηψζεθε ην 2007 θαη είρε σο ηίηιν ην 

«Attaining Sustainable Growth Through Corporate Social Responsibility», ζε δείγκα 

πεξίπνπ 250 αλψηαησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ επίζεο. 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο έξεπλαο νπζηαζηηθά απνδεηθλχεηαη θαη ε 

εγθπξφηεηα ηεο πξψηεο. 

 68% ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ καξηπξνχλ πσο αληηκεησπίδνπλ ηελ ΔΚΤ σο 

επθαηξία αλάπηπμεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο ηξφπν δεκηνπξγίαο λέσλ πεγψλ 

θέξδνπο. 

 Δπίζεο, ην 54% απηψλ ππνζηεξίδνπλ πσο ε αλάπηπμε πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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Ζ ειπίδα ησλ αλαιπηψλ είλαη ζχληνκα λα αλαπηπρζνχλ εηδηθνί δείθηεο πνπ ζα 

πξνζεγγίζνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηε ζρέζε αηηίαο - απνηειέζκαηνο κεηαμχ ΔΚΤ 

θαη θεξδνθνξίαο. 

 

χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ε χπαξμε ή κε ηέηνηνπ είδνπο δεηθηψλ δελ αλαηξεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πιαηζίσλ θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, σο ζπληζηψζα 

επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δηαρείξηζεο γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 

1. Γηφηη ε επίδξαζε κηαο δνκεκέλεο πξνζέγγηζεο ζηελ ΔΚΤ ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ επηρεηξήζεσλ(π.ρ. εηαηξηθή 

θήκε), ηα νπνία εμνξηζκνχ παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο κέηξεζεο ηεο αθξηβνχο 

επίδξαζεο ηνπο ζηελ θεξδνθνξία. 

2. Λφγσ ηνπ φηη κέζσ ηεο ΔΚΤ κία εηαηξεία κπνξεί λα επηηχρεη λα αληαπνθξηζεί 

ζσζηά ζηηο λέεο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο επνρήο, γεγνλφο πνπ ζπκβάιεη 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε, αλεμαξηήησο αλ ζπλνδεχεηαη απφ άκεζε ή 

μεθάζαξε επίδξαζε ζηελ θεξδνθνξία. 

 

Δπίινγνο 
 

 

πσο απνδείρζεθε ζην θεθάιαην 2 νη ηάζεηο ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ είλαη αξθεηά 

επαίζζεηεο ζε πνιινχο παξάγνληεο. Καηά ην ΗΔπ (βι. 2.2.5.) αθφκε θαη ε κε 

ελαζρφιεζε ηνπ θνηλνχ κε δηαηξνθηθά ζθάλδαια γηα έλα κφλν έηνο, κπνξεί λα 

ππνβαζκίζεη ηηο αλάγθεο ηνπ γηα πεξηζζφηεξν ππεχζπλε ζηάζε ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Ζ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά κεξίδα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θαη ηνπ 

επηζηεκνληθνχ θφζκνπ, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ πηνζέηεζε πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ. 

πσο φκσο ππνζηεξίδεηαη ζε επφκελα θεθάιαηα (θεθ. 4), ε θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ απνδίδεηαη πάληα αλεπηθχιαθηα ζηε ρξήζε ηεο ΔΚΤ. 

 

Αθνινπζεί ην θεθάιαην 3, ζην νπνίν γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα αλαθνξά φισλ ησλ 

ππνζηεξηθηηθψλ λνκνζεηηθψλ θηλήζεσλ γηα ηελ ΔΚΤ, δηεζλψο αιιά θαη ζηε ρψξα 

καο. 
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http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/01-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-CSR2013_short-version.pdf
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833213/icap-kerdizei-edafos-i-eke-stis-ellinikes-epixeiriseis
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833213/icap-kerdizei-edafos-i-eke-stis-ellinikes-epixeiriseis
http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-ke-stin-ellada-gia-to-2015/
http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-ke-stin-ellada-gia-to-2015/
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Πξόινγνο 3
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

ην ηξίην θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο αλαθέξνληαη ηα ηζρχνληα λνκνζεηηθά πιαίζηα 

πνπ πξνσζνχλ ηελ πηνζέηεζε ηεο ΔΚΤ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. ηε 

ζπλέρεηα εληνπίδνληαη νη πξνζπάζεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηάδνζε ησλ 

πιαηζίσλ ΔΚΤ, εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη ηέινο ηα πξψηα βήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο θαη ε ζπκκφξθσζε ησλ εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε απηφ, κε ηηο επξσπατθέο 

θαη εγρψξηεο νδεγίεο. 

 

Πξηλ απφ ηα παξαπάλσ φκσο ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα αλαιπζεί ε ζρέζε λνκνζεζίαο 

θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Γηα αξθεηνχο ηα δχν απηά πιαίζηα 

θξίλνληαη αληίζεηα σο πξνο ηε θηινζνθία ηνπο, θπξίσο ιφγσ ηνπ ηξφπνπ επηβνιήο 

ηνπ πξψηνπ θαη ηεο εζεινχζηαο επηινγήο ηεο πηνζέηεζεο ηνπ δεχηεξνπ.  

 

Γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φπσο ζα δνχκε, ε ΔΚΤ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο θαη γηα ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ, 

ή International Labor Organization - ILO) ηα θνηλά πξφηππα ηεο ΔΚΤ κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζην λα ππάξρεη νκνηνκνξθία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε θάζε 

ρψξα, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη. 

 

ην ίδην θεθάιαην, αθνινπζεί ν νξηζκφο ησλ πξνηχπσλ πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα λα ηηο βνεζεζνχλ ζην λα απνθηήζνπλ κία απνηειεζκαηηθή ΔΚΤ. Δλψ 

ζηε ζπλέρεηα ζηα ππνθεθάιαηα πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θάζε εμεηαδφκελε πεξηνρή 

(Γηεζλέο πιαίζην, Δπξσπατθφ πιαίζην, Διιεληθή λνκνζεζία), παξνπζηάδνληαη ηα 

ηζρχνληα πξφηππα ΔΚΤ. 

 

Σέινο αλαθέξνληαη θαη νη νξγαληζκνί πνπ πνπ πηζηνπνηνχλ ηηο θνηλσληθά ππεχζπλεο 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη νη ζεζκνί πνπ ηηο επηβξαβεχνπλ εηεζίσο φηαλ ε πξνζπάζεηά 

ηνπο θξίλεηαη επηηπρεκέλε απφ ηνπο θαλφλεο ηνπ εθάζηνηε πιαηζίνπ ΔΚΤ. 

 

3.1. Η ζρέζε ηεο ΔΚΤ κε ηε λνκνζεζία  
 

 

Ζ ΔΚΤ κπνξεί λα εθαξκνζηεί σο κεραληζκφο απηνξξχζκηζεο
1
, ηνλ νπνίν κηα 

επηρείξεζε παξαθνινπζεί θαη έηζη δηαζθαιίδεηαη ε ελεξγή ζπκκφξθσζή ηεο κε ην 

γξάκκα ηνπ λφκνπ, ηα δηεζλή αιιά θαη ηα εζηθά πξφηππα. 

 

Μέζα ζε έλα ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελν θνηλσληθφ ηζηφ, ν νπνίνο ζπλδπάδεη θεθάιαηα, 

αγνξέο, ηερλνινγία θαη άλζξσπν, πξνθχπηνπλ ζπλερψο λέεο αλάγθεο αιιά θαη 

θίλδπλνη. Νέα εξσηήκαηα γελληνχληαη αλαθνξηθά κε ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα 

φξηα ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία πιένλ αγγίδεη ηνλ άλζξσπν, ηελ θνηλσλία θαη 

ην πεξηβάιινλ. Έλα απφ απηά είλαη, ην θαηά πφζνλ είλαη νξζφ λα νξηνζεηεζεί ε ΔΚΤ 

ή λα αιιάμεη κνξθή, κέζα απφ λνκνζεηηθά πξέπεη θαη κε. 

 

Ζ ΔΚΤ ζηελ νπζία ηεο είλαη έλα εζεινχζην πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο 

λφκνπο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα ηεο πεξηνρήο ή ρψξαο ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε. 
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χκθσλα κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, ινηπφλ, αλ ππήξρε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηφηε ε 

ΔΚΤ ζα γπξλνχζε πνιιά ρξφληα πίζσ, αθνχ νη εηαηξείεο ζα αθνινπζνχζαλ ην 

γξάκκα ηνπ Νφκνπ, ρσξίο λα αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα θάλνπλ έλα βήκα 

παξαπάλσ. Δπξέσο αλαγλσξηζκέλε είλαη, ε θάζε πξαγκαηηθήο άλζεζεο ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε ΔΚΤ ζηε δηεζλή αγνξά απηήλ ηε ζηηγκή. Υσξίο κάιηζηα ηελ χπαξμε ελφο 

αλαγθαζηηθνχ πιαηζίνπ. Άιισζηε, είλαη θνηλφ κπζηηθφ φηη ε ΔΚΤ είλαη εζεινληηθή, 

αιιηψο δελ είλαη θνηλσληθή.
2
 

 

Ζ απάληεζε ζην αλ ε ΔΚΤ ζα πξέπεη λα νξηνζεηεζεί απφ λνκνζεζίεο, γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο, θξχβεηαη ζηνπο νξηζκνχο ηεο. Δίλαη δειαδή αξλεηηθή, 

αθνχ ε πξσηνβνπιία πεγάδεη απφ ηελ ειεπζεξία, αιιηψο ζα νλνκαδφηαλ ππαθνή ή 

ζπκκφξθσζε. Παξφια απηά ιφγσ ηεο θηινζνθίαο ηεο ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

ππαθνχεη ζε λφκνπο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πεγαίλεη έλα βήκα κπξνζηά. 

 

Ο ιφγνο φπνπ νη ππνζηεξηθηέο ηεο ΔΚΤ ηνλίδνπλ φηη ηα πιαίζηά ηεο ππεξβαίλνπλ ην 

λνκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ιεηηνπξγεί θαλνληθά 

είλαη φηη κία ζσζηή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λφκνπο φπσο 

ν ηειεπηαίνο (Ν. 3873/2010 πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ), ν 

νπνίνο επηβάιιεη ηε ζχληαμε δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα φιεο ηηο 

εηζεγκέλεο εηαηξείεο.
 3
 

 

Μάιηζηα ε ίδηα ε Δπξσπατθή επηηξνπή ππνζηήξημε γηα ηελ ΔΚΤ ην 2005 ζε 

αλαθνίλσζή ηεο κε ηίηιν «Βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», φηη:  

«Οη επηρεηξήζεηο ζπρλά ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο απηνξξύζκηζεο ή από θνηλνύ 

ξύζκηζεο, γηα παξάδεηγκα ζηελ θαηάξηηζε θσδίθσλ ζπκπεξηθνξάο ελόο θιάδνπ σο 

πξνο ηα θνηλσληθά δεηήκαηα ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Όηαλ νη ελ ιόγσ δηαδηθαζίεο 

ζρεδηάδνληαη κε θαηάιιειν ηξόπν κπνξνύλ λα θεξδίδνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ θαη απνηεινύλ απνηειεζκαηηθό κέζν εμαζθάιηζεο κηαο 

ππεύζπλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η απηνξξύζκηζε θαη ε από θνηλνύ ξύζκηζε 

αλαγλσξίδνληαη από ηελ ΕΕ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

λνκνζεζίαο.»
4 

 

Αλεμάξηεηα ινηπφλ ηελ, θαηά θάπνηνπο, ακθηιεγφκελε ζρέζε λνκνζεζίαο θαη 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη κία πξνζπάζεηα αλαθνξάο φισλ ησλ 

δηαηάμεσλ θαη νδεγηψλ πνπ ηζρπξνπνίεζαλ ηε ζέζε ηεο ΔΚΤ, αιιά θαη αλαθνξά ζε 

θάζε πξφηππν ΔΚΤ πνπ βνεζά ζην λα ηελ θέξεη σο κεραληζκφ απηνξξχζκηζεο θαη 

εχξεζεο ησλ αδπλακηψλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο.  

 

3.2. Σα πξόηππα ηεο ΔΚΤ 

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα χζηεξα απφ ηελ πηνζέηεζε θαη 

αθνινπζία ησλ ηδεψλ ηεο ΔΚΤ θαη γηα λα γίλνπλ νη ελέξγεηεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

δηαθφξσλ πηπρψλ  ηεο  επθνιφηεξεο, ε επηρείξεζε ζα ρξεηαζηεί έλα θαιφ ζχζηεκα 

δηαρείξηζήο ηεο ΔΚΤ.
5
 Σν ζχζηεκα απηφ νλνκάδεηαη ζπλήζσο πξφηππν ΔΚΤ, κπνξεί 

φκσο λα αλαθεξζεί θάπνηνο ζε απηφ θαη κε ηηο νλνκαζίεο θαλνληζκνί ΔΚΤ, 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θ.ά. 
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Υσξίο ηε χπαξμε ησλ πξνηχπσλ ΔΚΤ θάζε εηαηξεία ή νξγαληζκφο ζα έπξεπε λα 

δεκηνπξγήζεη δηαδηθαζίεο πνπ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλεζπρίεο φισλ ησλ νκάδσλ 

ζπκθεξφλησλ (ελδηαθεξφκελα κέξε θ.ιπ.) θαη λα δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο κε ηνπο 

κεζάδνληεο ζε φιε ηελ αιπζίδα αμηψλ. Δπίζεο πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε πνηεο θαη 

πφζεο αξκνδηφηεηεο ε εηαηξεία έρεη ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηνκείο κε ηνπο νπνίνπο  

αιιειεπηδξά, είλαη έλα πνιχ ζχλζεην έξγν. Κάζε ιίζηα ζα ήηαλ εκηηειήο, πνιχ 

κεγάιε θαη απζαίξεηε. Πάλσ απ‘ φια, επεηδή απηέο νη αξκνδηφηεηεο κπνξεί λα 

πνηθίινπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη απφ ηνλ έλαλ νξγαληζκφ ζηνλ άιινλ, 

αλάινγα κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπο, ην κέγεζνο ηνπ ηνκέα ή ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ
6
. 

 

 

Σα πξφηππα ζηα νπνία αλαθεξφκαζηε ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην είλαη 

ελαξµνληζµέλα κε ηελ ΔΚΤ. Οπζηαζηηθά απνηεινχλ θαζνδεγεηέο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

επηδηψθνπλ κηα ηππηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ, ηδίσο ηηο κεγάιεο εηαηξείεο, παξέρνπλ 

έγθπξε θαζνδήγεζε ζχκθσλα κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο
7
. 

 

3.2.1. Πξόηππα ΔΚΤ πνπ εθαξκόδνληαη δηεζλώο 
 

 

πρλά νη επηρεηξήζεηο γηα λα γλσξίζνπλ πσο ζα ελζσκαηψζνπλ ζσζηά ηελ ΔΚΤ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ην πσο ζα ελεκεξψζνπλ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο (Κνηλσληθνχο 

Απνινγηζκνχο), ρξεζηκνπνηνχλ αξρέο θαη ππνδείμεηο απφ πξφηππα, φπσο
8
: 

1. ην Παγθφζκην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ, 

2. ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο εξγαζίαο ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο (ILO), 

3. ηε Γηαθήξπμε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, 

4. ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, 

5. ην SA8000 ηεο Δξγαζηαθήο Πξαθηηθήο (ΓΟΔ). 

θαη άιιεο ζπκθσλίεο νη νπνίεο, ελψ δελ είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

επέηξεςαλ ζε απηέο λα κεηξνχλ φηη επηζπκνχλ λα κεηξήζνπλ ελψ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηδφζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο. 

 

Δπηπξφζζεηα γηα ην Παγθφζκην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ ην εθδίδεη, ην Global Reporting 

Initiative (GRI), έλαο πνιπκεηνρηθφο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, έλα δίθηπν 

νξγαληζκψλ-κειψλ (κε 600 κέιε ζε 65 ρψξεο), ν νπνίνο ηδξχζεθε ζηηο ΖΠΑ ην 1997 

απφ ηνλ CERES (πκκαρία γηα Πεξηβαιινληηθά Τπεχζπλεο Οηθνλνκίεο) θαη ην 

Πξφγξακκα Πεξηβάιινληνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (UNEP) θαη απνηειεί κηα Γηεζλή 

Πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνψζεζε θαη δεκνζηνπνίεζε Απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο κε 

πνιιέο εηαηξείεο ζπλδξνκεηέο. 

 

Πξφηππα πνπ ζπλάδνπλ κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ είλαη νη πξφζθαηα 

επηθαηξνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ, γηα ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, ην νπνίν πξνζθέξεη κε δεζκεπηηθά πξφηππα θαη θαιέο πξαθηηθέο, αιιά 

θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηηο εηαηξείεο, πξνθεηκέλνπ 

λα αλαθηήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο, κεηά ην μέζπαζκα ερεξψλ εηαηξηθψλ 

ζθαλδάισλ.
9
 Οη δέθα αξρέο ηνπ Παγθφζκηνπ πκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην 

πξφηππν θαζνδήγεζεο γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε ISO 26000, ε ηξηκεξήο δήισζε ησλ 
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αξρψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ∆ΟΔ 

θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.
10

 

 

Δθηελέζηεξα, γηα ην ISO 26000 θαη ηελ αλάπηπμε Οδεγηψλ Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο ζπλεξγάζηεθαλ 68 ρψξεο, 59 νξγαληζκνί (EFQM, WHO IOE, 

Accountability, GRI, ICC ICMM, SAI, Transparency Int., UNSD) θαη πάλσ απφ 320 

εηαηξείεο, καδί κε νξγαλψζεηο θαηαλαισηψλ θαη ζπιιφγνπο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν -νδεγία γηα ηελ Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα δελ είλαη έλα πξφηππν 

πηζηνπνίεζεο, φπσο ην 9001 ή ην 14001. Γελ πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα έλα λέν 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνπ αθνξά ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, αιιά παξέρεη 

θαζνδήγεζε ζηηο επηρεηξήζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ κε θνηλσληθψο ππεχζπλν ηξφπν. 

 

Δίλαη έλα θείκελν κε παγθφζκηα απνδνρή θαη ηαπηφρξνλα ηνπηθή εθαξκνγή, έλα 

εξγαιείν πνπ βνεζάεη θάζε είδνπο νξγαληζκφ λα αλαγλσξίζεη ηα ζέκαηα Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Δίλαη έλαο νδεγφο πνπ 

βνεζάεη θάζε επηρείξεζε λα δηαζαθελίζεη πνηα πθηζηάκελα εξγαιεία (αξρέο, θψδηθεο, 

νδεγίεο, πξφηππα) είλαη θαηάιιεια, ψζηε λα αμηνινγήζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ηελ 

επίδνζή ηνπ ζε ζέκαηα Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο. εκεηψλεηαη φηη ην ISO 26000 

δελ είλαη πξφηππν γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη δελ 

πηζηνπνηείηαη. 

 

Έλα αθφκε πξφηππν είλαη ην Οηθνπκεληθφ χκθσλν (Global Compact 2000), ην νπνίν 

απνηειεί δηεζλέο νξφζεκν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ΔΚΤ θαη άιιν είλαη ην πξφηππν 

AA1000 (Account Ability Principles Standard, 2008), κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ηνπο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα νηθνδνκήζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα 

κέζσ πνηνηηθψλ θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ θξηηεξίσλ ινγηζηηθήο, ειέγρνπ θαη 

αλαθνξάο. 

 

ηαλ ε εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ, γίλεηαη κέζα απφ ηα πξφηππα πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, 

έρνπκε
11

: 

 Γηαθάλεηα, κέζα απφ νδεγίεο γηα ην πψο ζα δηαζθαιηζηεί κηα δηαδηθαζία 

δεκηνπξγψληαο δείθηεο, ζηφρνπο θαη ζπζηήκαηα, ηα νπνία απαηηνχληαη γηα ηελ 

θάιπςή ηεο. 

 Αεηθφξν αλάπηπμε/ επίδνζε, αληηκεησπίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα εληαία 

πξνζέγγηζε, πνπ ζα ζπλζέηεη απνηειεζκαηηθά ηα πνηνηηθά θαη ηα πνζνηηθά 

δεδνκέλα πνπ ηελ απνηεινχλ (απφ ην ΑΑ1000, Assurance Standard, 2008). 

 Οδεγίεο γηα ηελ νπζηαζηηθή αλάκεημε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ(ΑΑ1000 

Steakholder Engagement, AA1000SES, 2011), βι. αλάκεημε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη νθέιε. 

 

3.2.2. Πξόηππα ΔΚΤ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Δπξώπε 

 

 

Ζ Δ.Δ. αλαγλσξίδνληαο φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηηο 

θνηλσλίεο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα 

επηηχρεη θαιχηεξα ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

θαη έρεη ήδε εμαγγείιεη ηελ ππνζηήξημή ηεο ζηελ δεκηνπξγία επξσπατθήο ζπκκαρίαο 

γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 
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Οξηζκέλνη απφ ηνπο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ΔΚΤ είλαη ην επξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΤ. ε απηφ εληάζζεηαη ε ιίζηα ειέγρνπ 

Context πνπ παξέρεη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

έηζη ηα ζηειέρε ηνπο κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ππνβνεζνχκελα θαη φρη απζαίξεηα, 

θεξδίδνληαο πνιχηηκν ρξφλν θαη απνθεχγνληαο ιάζνο θηλήζεηο. 

 

Δπίζεο ζεηηθή επίπησζε απνηειεί θαη ε επφκελε, σο ζπλέπεηα ηεο χπαξμε ηνπ EFQM 

(framework for CSR) ην νπνίν παξέρεη ζηελ επηρείξεζε νδεγίεο γηα ην πψο λα 

πξνζδηνξίζεη ηηο θνηλσληθέο πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο. Έηζη ζα 

κπνξεί θαη λα βειηηψζεη ζηε ζπλέρεηα απηέο ηηο επηδξάζεηο πηνζεηψληαο θαιέο 

πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, αιιά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δηαρείξηζε. 

 

Σν EFQM framework πεξηιακβάλεη έλα παθησιφ βνεζεηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εθαξκφζνπλ ηελ ΔΚΤ, ελψ αξθεηά απφ απηά κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ζηε ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ αθφκε θαη ζήκεξα ζε 

θνκκάηηα ηνπ κνληέινπ. Σν EFQM Radar Card είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα θαη 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλάδεημε πεξηνρψλ πξνο βειηίσζε, γηα ηε ζπλερή αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο. Λφγσ ηεο βαζκνινγίαο ηεο νπνίαο ζπκπεξηιακβάλεη θαη κε ηνλ 

ηξφπν ηνλ νπνίν απηή ζπγθεληξψλεηαη, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ειεγθηήο - 

δάζθαινο ησλ ππεπζχλσλ ηεο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σέινο ν Θεζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηθαλνπνηείηαη, δηφηη επηηπγράλεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο. Μέζσ: 

i. Μεηξήζεσλ, πνπ εκπεξηέρνληαη ζην κνληέιν. 

ii. Τςειφηεξνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ, κέζα απφ ηεο ηδέεο ηεο 

ΔΚΤ 

iii. Γηαθάλεηα, βαζηθφ απνηέιεζκα θαη πηζηεχσ ηνπ εξγαιείνπ 

iv. Πνηνηηθή παξαγσγή, ρσξίο ζθάικαηα θαη κε ηθαλνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ θαηαλαισηή. 

Βηψζηκεο επηρεηξήζεηο, άξα θαη δπλαηφηεξε θαη απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εληφο θαη εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηεο Έλσζεο 

 

Σα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη ην θνηλά αλαγλσξηζκέλν σο κεηνλέθηεκα 

ησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ησλ ίδησλ, είλαη φηη θαλέλα απφ ηα GRI, 

AA1000, BITC, θ.ά. πνπ επίζεο εθαξκφδνληαη θαη ζηελ Δπξψπε, δελ αλαθέξεηαη 

κέζα ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ ππεπζπλφηεηα νδεγίεο ηνπ ζηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ 

απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη. Σν κνληέιν ηνπ EFQM εμαηξείηαη απφ ηα 

παξαπάλσ, κηαο θαη ζήκεξα είλαη ην κφλν πξφηππν δηνίθεζεο ην νπνίν ελζσκαηψλεη 

ζπζηεκαηηθά απηήλ πηπρή ηεο αθνινπζίαο ηεο θηινζνθίαο πνπ πξνάγεη ε ΔΚΤ. 

 

3.2.3. Πξόηππα ΔΚΤ πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Διιάδα 

 

 

Κάζε πξφηππν απφ απηά πνπ είδακε παξαπάλσ κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηε ρψξα 

καο. Μέζα απφ ην έλζεην Business & Society ηεο Ναπηεκπνξηθήο, βιέπνπκε φηη νη 

εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΤ ηξέρνπλ θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη γίλνληαη θαη 

εγρψξηεο πξνζπάζεηεο γηα θαιπηέξεπζε ησλ πιαηζίσλ. 
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Απφ ην 2006 έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ρξήζε δεηθηψλ κέηξεζεο απφδνζεο έγηλε 

κε ηνλ εξρνκφ ηνπ CRI.Σν έηνο απηφ αλαθνηλψζεθε ε πηνζέηεζε ηνπ δείθηε 

Corporate Responsibility Index απφ ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, πνπ απνηειεί ηνλ πξψην δείθηε κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΤ ζηελ Διιάδα, παξνπζηάζηεθε κε αθνξκή ηελ 

ίδξπζε ηνπ Corporate Responsibility Institute (Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο) 

πνπ έρεη αλαιάβεη ζε ζπλεξγαζία κε ην BITC (Business in the Community) ηελ 

εθπξνζψπεζε ηνπ CR Index ζηελ Διιάδα. ηφρνο είλαη λα παξέρεη ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο έλα αλαγλσξηζκέλν εξγαιείν αμηνιφγεζεο θαη ζεκείν 

αλαθνξάο γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο ζε ζέκαηα ΔΚΤ κε βάζε δηεζλή 

θξηηήξηα. 

 

ηε ρψξα καο δελ είλαη ιίγεο νη εηαηξίεο παγθφζκηαο εκβέιεηαο ή δξάζεο εληφο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ πηνζεηνχλ ζπλερψο πξαθηηθέο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Κάπνηεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο είλαη νη Δζληθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Πεηξαηψο, EFG Eurobank-Ergasias, 

AB Βαζηιφπνπινο, Vivartia, Coca Cola 3E, OTE-COSMOTE, Διιεληθά Πεηξέιαηα 

θαη Novartis. Δλψ φιν θαη πεξηζζφηεξεο φπσο ε Αζελατθή Επζνπνηία, ε Wind θαη ε 

PepsiCo- Tasty εληάζζνληαη ζπλερψο ζηνλ θαηάινγν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ απνθαζίδνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηα δηεζλή πξφηππα. 

 

Δπηπξφζζεηα αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη νξγαληζκνί φπσο νη ΜΚΟ δελ αδηαθνξνχλ γηα 

ηηο λέεο ηάζεηο ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο θαη κάιηζηα αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, γηα λα απνδεηθλχνπλ θαη νη ίδηνη ην αλ δξνπλ βάζεη ησλ ηδεσδψλ πνπ 

πξεζβεχνπλ. Παξαδείγκαηα είλαη, Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ, ε 

Action Aid Hellas θαη ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. Δλψ ηα πξψηα βήκαηα μεθηλνχλ θαη γηα θνξείο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή -  Μφληκε Αληηπξνζσπεία ηεο Δ.Δ.  

ζηελ Διιάδα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο, ν Δ.Δ.Σ.Α.Α. - Διιεληθή Δηαηξεία 

Σνπηθήο Απηνδ/ζεο & Αλάπηπμεο, ν Οξγαληζκφο ρνιηθψλ Κηεξίσλ θαη νη δήκνη 

Γιπθάδαο θαη Υαιαλδξίνπ. 

 

Ο Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο ζπγθξφηεζε εηδηθή νκάδα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηνπ δηεζλνχο 

πξνηχπνπ. ηελ νκάδα απηή ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη ηνπ ΔΒ ησλ θαηαλαισηψλ, 

ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΤ θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. 

 

3.3. Σα θνηλά πξόηππα θαη νη πξαθηηθέο ηεο ΔΚΤ σο δηεζλέο 

πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

 

 

Έλα απφ ηα πξαθηηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξεο ρψξεο είλαη φηη κπνξεί λα 

ζπλαληνχλ δηαθνξεηηθά ή θαη θαζφινπ, ζε κεξηθέο ρψξεο, θαλνληζηηθά πιαίζηα γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη, γεληθφηεξα, ζε φινπο ηνπο θνξείο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα (εξγνδνηψλ, εξγαδνκέλσλ, ζπλδηθάησλ ή αθφκε θαη MKO) πνπ 

πξνηίζεληαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε κηα δεδνκέλε ρψξα, 

επηθξάηεηα ή πεξηνρή
12

. χκθσλα κε ηε ΓΟΔ (2008) ππάξρεη πιένλ «ε απόιπηα 

επηηαθηηθή αλάγθε γηα ύπαξμε κίαο παγθόζκηα δηαθπβέξλεζεο θαη ηελ αεηθόξαο 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ». 
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Ζ ΓΟΔ (2008) ηνλίδεη επίζεο φηη νη πξαθηηθέο ηεο ΔΚΤ ζε δηεζλέο επίπεδν ζα 

κπνξνχζαλ λα ηθαλνπνηνχλ δχν απαηηήζεηο. Αθελφο, λα ζεζπηζηεί έλα γεληθφ πιαίζην 

κέζα απφ ην νπνίν ε νπνηαδήπνηε απνηπρία εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ, 

ηδηαίηεξα ηεο εξγαζίαο, ζα κπνξεί λα δηνξζσζεί (ρσξίο θάπνηα αληηθαηάζηαζή 

πξνηχπνπ), κέζα απφ κία ξεαιηζηηθή κέζνδν γηα ηα ζηνρνζεηεκέλα πξνβιήκαηα θαη 

φρη γηα φιε ηελ επηρείξεζε θαη ηε δηνίθεζή ηεο ζπλνιηθά. Αθεηέξνπ, λα ππάξμεη κία 

ηππνπνίεζε νξηζκέλσλ πξαθηηθψλ ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ ΔΚΤ, φηαλ 

απηφ δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί γξήγνξα ή επαξθψο κέζσ ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ή 

αθφκα θαη ηελ δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

3.4. Ο βαζκόο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ πιαηζίσλ ζε 

παγθόζκηα θιίκαθα 

 

 

Ζ πεξηήγεζε ζηηο ζπλζήθεο πνπ ηζρχνπλ αλά ηνλ θφζκν γηα ηελ ΔΚΤ, μεθηλά απφ ηελ 

Αζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αξηζκνχ θαηνίθσλ ηνπ 

πιαλήηε θαη θαηαιήγνπκε ζηελ Δπξψπε
13

. Γηα ηηο θηλήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ηεο Διιάδαο αθνινπζνχλ μερσξηζηά ππνθεθάιαηα. 

 

Ο βαζκφο πηνζέηεζεο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο δηαθέξεη 

ζεκαληηθά αλάινγα κε ηε ρψξα. Ζ δηαθνξνπνίεζε φκσο απηή ζχκθσλα κε ηνπο 

Chapple θαη Moon (2005) δελ εμεγείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο θάζε ρψξαο, αιιά απφ 

ην πνηνη παξάγνληεο επηθξαηνχλ ζηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ησλ εζληθψλ αγνξψλ. 

Δπίζεο, ππνζηεξίδεηαη φηη νη πνιπεζληθέο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζε θάπνηα ρψξα ηεο 

Αζίαο είλαη πην πηζαλφ λα πηνζεηήζνπλ ηελ ΔΚΤ, ζε ζρέζε κε εθείλεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Μάιηζηα ην πξνθίι 

ηεο ΔΚΤ ηνπο ηείλεη λα αληηθαηνπηξίδεη ην πξνθίι ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη φρη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο.
14 

 

Ο Baskin (2005) δηαπίζησζε φηη ε ΔΚΤ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (ηδίσο ηηο Νφηηα 

Αθξηθή, Βξαδηιία, Ηλδία θαη κέξε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο) είλαη πεξηζζφηεξν 

αλεπηπγκέλε απφ φ,ηη ζπλήζσο πηζηεχεηαη. Δλψ κεξηθέο θνξέο ππεξβαίλνπλ θαη ηα 

επίπεδα απφ ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο.
 

Ο ίδηνο, ειέγρνληαο ηηο εηαηξηθέο 

ηζηνζειίδεο θαη ηηο εηήζηεο εθζέζεηο απφ 127 θνξπθαίεο εηαηξείεο ζε 21 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο(δει. Αξγεληηλή, Βξαδηιία, Υηιή, Κίλα, Κνινκβία, Σζερία, 

Αίγππην, Οπγγαξία, Ηλδία, Ηλδνλεζία, Μαιαηζία, Μαξφθν, Μεμηθφ, Παθηζηάλ, 

Πεξνχ, Φηιηππίλεο, Πνισλία, Ρσζία, Νφηηα Αθξηθή, Σατιάλδε θαη Σνπξθία), 

δηαπίζησζε φηη δελ ππήξρε θακία ζεκαληηθή δηαθνξά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ 

κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εηαηξεηψλ απφ ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο θαη ησλ ηζάμηψλ 

ηνπο εηαηξεηψλ πνπ εδξεχνπλ ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο.
15

 

 

Χζηφζν, ν ίδηνο δηαπίζησζε φηη ηξία πξάγκαηα μερψξηζαλ φηαλ εμέηαζε ιεπηνκεξψο 

φια ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε θάζε εηαηξεία θαη ρψξα: 

1. Τπήξρε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Σα ζηνηρεία γηα ηελ ΔΚΤ 

θάλεθαλ αξθεηά θαιά γηα θάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Ηλδία, ε Μαιαηζία, ε 

Βξαδηιία, ε Νφηηα Αθξηθή θαη ε Πνισλία.  

Δλψ αληίζεηα ηα ζηνηρεία γηα κεγάιεο ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ρσζία ή ε 

Αίγππηνο ππνδεηθλχνπλ κία πνιχ κηθξή δξαζηεξηφηεηα γχξσ απφ ηελ 
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εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα. 

2. Ζγεηηθέο εηαηξείεο ηεο Βξαδηιίαο, ηεο Ηλδίαο θαη ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ζπρλά 

θαίλεηαη λα έρνπλ πεξηζζφηεξα θνηλά κεηαμχ ηνπο παξά κε ηηο επηρεηξήζεηο 

ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ.  

Παξφια απηά, ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ζηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα βξίζθεη εηαηξείεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο λα έρνπλ 

πεξηζζφηεξα θνηλά κε εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ 

Πνξηνγαιία ζε ζρέζε κε ηηο φκνηεο ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαη ζε 

άιιεο πεξηνρέο. 

3. ηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο θαίλεηαη λα ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ ράζκα κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ θάλνπλ κηα κεγάιε πξνζπάζεηα 

λα εληζρχζνπλ ηελ ΔΚΤ ηνπο θαη εθείλεο πνπ θάλνπλ ιίγα ή ηίπνηα. Απηφ ην 

ράζκα θαίλεηαη λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ράζκα πνπ επηθξαηεί ζην 

εζσηεξηθφ θαζεκηάο απφ ηηο ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ηηο 

ΖΠΑ. 

Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη πέξα απφ ηηο πνιχ κεγάιεο ζε νηθνλνκηθή ηζρχ 

επηρεηξήζεηο ηφηε ε ΔΚΤ ζηηο αλαπηπζζφκελεο αγνξέο εκθαλίδεηαη θαη 

πηνζεηείηαη πνιχ πην ζπάληα απφ φηη κεηαμχ κεζαίσλ θαη κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. 

  

Σα πςειφηεξα πνζνζηά έθδνζεο Απνινγηζκψλ Αεηθνξίαο, πνπ παξαηεξνχληαη 

αθνξνχλ ηηο ρψξεο ηεο Γαιιίαο, Γαλίαο, Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ αιιά θαη Ηλδνλεζία. 

Πνζνζηά ηα νπνία νθείινληαη θαη ζηε λνκηθή ππνρξέσζε ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ 

(απφ ηελ θπβέξλεζε, ηα ρξεκαηηζηήξηα θ.ιπ.) γηα ηε δεκνζίεπζε εθζέζεσλ αλαθνξάο 

φζνλ αθνξά ηελ ΔΚΤ. 

 

Ζ Γαλία (1997) ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ εηζήγαγε λνκνζεζία γηα ππνρξεσηηθή έθδνζε 

Απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο. Αθνινχζεζαλ θαη άιιεο ρψξεο φπσο νπεδία, 

Απζηξαιία, Απζηξία, Καλαδάο, Κίλα, Γαιιία, Γεξκαλία, Ηλδνλεζία, Ηηαιία, 

Μαιαηζία, Οιιαλδία, Ννξβεγία, Πνξηνγαιία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

Δπηπξφζζεηα, φπσο ζεκεηψλεηαη θαη ζε ζρεηηθή πξφζθαηε κειέηε ηεο ICAP, φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο θπβεξλήζεηο θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο εμεηάδνπλ ην ελδερφκελν γηα 

ηε λνκνζεηεκέλε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο, επηρεηξψληαο 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Καζψο 

ε έθδνζε Απνινγηζκψλ Βησζηκφηεηαο απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, ην ζέκα λνκηκνπνίεζήο ηεο εμεηάδεηαη απφ δηάθνξεο ξπζκηζηηθέο 

αξρέο. 

 

3.5.  Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ ΔΚΤ 

 

 

Πξηλ αλαθεξζεί ε Διιεληθή λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ΔΚΤ, ζα ρξεηαζηεί 

πξψηα λα αλαπηπρζεί ζχληνκα ε πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε δηάδνζε 

ηεο ΔΚΤ εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε ρψξα καο. 

 

3.5.1. Η πνιηηηθή νκπξέια ηεο ΔΔ 
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Ζ ΔΚΤ απνηειεί αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2000, ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην απεχζπλε έθθιεζε ζην αίζζεκα θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο 

ησλ εηαηξεηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο γηα ην ζέκα ηεο δηα βίνπ 

κάζεζεο, ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηελ εξγαζία, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

 

ήκεξα, ν ζεζκφο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο, πξνζδηνξίδεηαη επίζεο κε πνιηηηθέο 

θαη δξάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία ζηνρεχεη λα ηνπ δψζεη κεγαιχηεξε 

πνιηηηθή πξνβνιή, λα επηβξαβεχζεη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο ζε 

απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε κεγαιχηεξσλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

Έηζη ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρεη έλα πιέγκα λφκσλ θαη θαλφλσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ 

πξνζηαηεχεη θαη πξνάγεη ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα. Απηφ ην πιαίζην, απνηειεί κία 

βάζε ψζηε νη εηαηξείεο λα μεθηλνχλ απφ εθεί θαη λα πξνρσξνχλ έλα βήκα κπξνζηά 

πηνζεηψληαο έλαλ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα δσήο ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ιπ. 

 

Αο δνχκε ρξνλνινγηθά, πσο ε ΔΔ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία άπισζε ηελ πνιηηηθή ηεο 

νκπξέια πάλσ απφ ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, δίλνληάο ηεο κία ζνβαξφηεξε 

ππφζηαζε ζηα κάηηα εθείλσλ πνπ ε εζεινληηθή πξσηνβνπιία κνηάδεη κε θάηη ην νπνίν 

κπνξεί απιά λα απνθεπρζεί. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ 

παξνπζίαζαλ ηε «ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο», κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε έλσζε ησλ 

επξσπατθψλ θξαηψλ σο ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ζηνλ θφζκν, επηδηψθνληαο 

αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε έσο ην 2010. 

 

Έλα ρξφλν κεηά, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηελ «Πξάζηλε Βίβιν», κε 

ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Τπεπζπλφηεηα. Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα πιαηθφξκα δηαιφγνπ πνπ ζα επέηξεπε 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν άηνκν, ΜΚΟ, εηαηξεία, δεκφζηα αξρή θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο λα έρνπλ ιφγν ζην ζέκα ηεο ΔΚΤ θαη εηδηθά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε 

Δ.Δ. κπνξεί λα ηελ πξνσζήζεη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ επνλνκαδφκελε βίβινο, 

πξνηείλεη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκβάζπλζε ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ, 

ζηηο νπνίεο φινη νη παξάγνληεο δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν. 

 

Σνλ Απξίιην ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απνθάζηζε λα 

ηξνπνπνηήζεη ηελ νδεγία 2013/34 / ΔΔ (ηέηαξηε θαη έβδνκε ινγηζηηθψλ νδεγηψλ 

ζρεηηθά κε εηήζηνπο θαη ελνπνηεκέλνπο ινγαξηαζκνχο). Ζ νδεγία απηή έλα έηνο κεηά 

απφ ηελ έλαξμε ηεο πξφηαζεο απφ ηνλ Δπξσπαίν Δπίηξνπν γηα ηελ Δζσηεξηθή Αγνξά 

θαη ηηο Τπεξεζίεο, Michel Barnier, θαη κεηά απφ εθηεηακέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ επξσπατθψλ νξγαληζκψλ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ςεθνθνξίαο (κε 

απνηέιεζκα 599-55), απαηηεί πιένλ ππνρξεσηηθή δεκνζηνπνίεζε ησλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, γηα πεξίπνπ 6.000 «Οληφηεηεο Γεκνζίνπ 

πκθέξνληνο» (PIEs)  κε έδξα ηελ Δπξψπε ή απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο ηνπο πνπ 

εδξεχνπλ εδψ. 

Γηα ηηο νληφηεηεο απηέο απαηηείηαη: 

 Να ππνβάινπλ έθζεζε ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα εθείλα πνπ αθνξνχλ ην 
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πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία, ην πξνζσπηθφ, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, θαζψο 

θαη φηη βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ησλ ζεκάησλ 

δσξνδνθίαο. 

 Να πεξηγξάθνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ηηο πνιηηηθέο, ηα απνηειέζκαηα 

θαη ηνπο θηλδχλνπο ηνπο. Δλψ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηηο εθζέζεηο θαη 

φινη νη βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο ησλ αλαθεξζέλησλ. 

 Να πεξηγξάςνπλ ηηο πνιηηηθέο πνηθηινκνξθίαο(δηαθνξεηηθφηεηαο) πνπ 

εθαξκφδνπλ γηα ηε δηνίθεζε θαη ηα επνπηηθά ηνπο φξγαλα, γηα παξάδεηγκα, 

ηελ ειηθία, ην θχιν, ην κνξθσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ππφβαζξν. 

 

Σέινο, ελζαξξχλνληαη λα βαζίδνληαη ζε αλαγλσξηζκέλα πιαίζηα φπσο νη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ GRI, ην Παγθφζκην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ, ην UNGP γηα 

ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ 

ΟΟΑ, ην ISO 26000 θαη ηηο ηξηκεξνχο ζπκβάζεηο ηεο ΓΟΔ. 

 

χκθσλα κε ηελ πιεπξά ηεο θξηηηθήο ηεο παξαπάλσ ηξνπνπνίεζεο, ε Δπηηξνπή 

ρξεηάδεηαη αθφκα λα ζπληάμεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηε κεζνδνινγία 

γηα ηελ αλαθνξά κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γεληθψλ θαη ηνκεαθψλ κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο βαζηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ), φκσο 

απηά αλακέλνληαη κέζα ζηνπο επφκελνπο 24 κήλεο, ελψ ζα είλαη κε δεζκεπηηθά. Οη 

απαηηήζεηο ζα είλαη ζε ηζρχ απφ ην 2017 θαη εθφζνλ επηθπξσζεί θαη εγθξηζεί 

επηζήκσο ε πξφηαζε, απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην. 

 

Κιείλνληαο κε ηελ πξνψζεζε ησλ ηδεψλ κίαο θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο, 

απφ ηελ Δ.Δ. Αλακέλεηαη κέζα απφ ηελ νδεγία απηή λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα θαη λα 

ππεξδηπιαζηαζηεί ν αξηζκφο ησλ θνξέσλ πνπ ππνβάινπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο ζηελ ΔΔ, 

απφ ηηο πεξίπνπ 2.500 πνπ εθηηκάηαη φηη ππνβάινπλ ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Παξάιιεια δεκηνπξγνχληαη πνιιέο ειπίδεο φηη ζα κπνξνχλ ηα δεδνκέλα απφδνζεο 

θάζε νληφηεηαο λα είλαη επθνιφηεξα ζπγθξίζηκα. 

 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ ε αλάγθε ηεο ΔΔ γηα λα ππάξμεη εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο, 

ζχγθιηζε θαη δηαθάλεηα ζηηο επφκελεο ηδέεο θαη δξάζεηο: 

1. Κψδηθεο δενληνινγίαο 

2. Πξφηππα δηαρείξηζεο 

3. Μέηξεζε - χγθξηζε (ππνβνιή εθζέζεσλ θαη επηθχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ) 

4. Κνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο. 

 

Με γλψκνλα ηελ επηζπκία ηεο γηα επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, αιιά θαη γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο ΔΚΤ σο θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρεη ζρεδηάζεη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεζνχλ, απηέο είλαη: 

 ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζεηηθφ αληίθηππν ηεο ΔΚΤ ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηηο θνηλσλίεο ζηελ Δπξψπε θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ηδίσο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, 

 ε αλάπηπμε ηεο αληαιιαγήο εκπεηξίαο θαη νξζψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, 

 ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ δηαρείξηζεο ηεο ΔΚΤ, 
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 ε πξνψζεζε ηεο ΔΚΤ ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

 ε δηεπθφιπλζε ηεο ζχγθιηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο πξαθηηθψλ θαη εξγαιείσλ. 

 

ήκεξα ν ζεζκφο ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ππνζηεξίδεηαη ελεξγά απφ ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο δξάζεηο ηεο ίδηαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θπξίσο δηα κέζνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Ζ δεχηεξε ινηπφλ, ζηνρεχεη λα δψζεη κεγαιχηεξε πξνβνιή 

ζηελ ηδέα ηεο ΔΚΤ, λα επηβξαβεχζεη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο γηα ηηο ελέξγεηέο ηνπο 

ζε απηφλ ηνλ ηνκέα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλάιεςε κεγαιχηεξσλ πξσηνβνπιηψλ. 

 

3.5.2. Διιεληθή λνκνζεζία 
 

 

ε έλα γεληθφηεξν πιαίζην, ε ειιεληθή λνκνζεζία θαιχπηεη δηαθξηηνχο ηνκείο ηεο 

ΔΚΤ, φπσο πγηεηλή θαη αζθάιεηα, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

εξγαζίαο. 

 

Σν 1999, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, έρνληαο σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά, πέξαλ απφ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο λνκνζεζίαο, πηνζέηεζε ηηο «Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα – 

Οδεγίεο γηα ηνλ Αληαγσληζηηθφ Μεηαζρεκαηηζκφ ηεο» (Γαιάδηα Βίβινο), κε πξφηππν 

ηηο Αξρέο ηνπ ΟΟΑ. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απνηειεί ην θεληξηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο θάζε πξνζπάζεηαο, ζχλδεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηηο 

πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο φπσο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ε απαζρφιεζε, 

ην ειάρηζην εηζφδεκα, δηθαηψκαηα θαηαλαισηψλ, ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο 

θαη ηε δηαθάλεηα θαη ηελ νξζή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

 

Σν λέν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 

α/ πεξηθιείεη ηελ επζχλε θάζε επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο, 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηνπο επεξεάδεη απφ ηελ άζθεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

β/ απνηειεί εζεινληηθή απην-δέζκεπζε επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαη ζηνρεχεη 

ζηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο 

γ/ πξνυπνζέηεη ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, επηπιένλ ηεο 

ειάρηζηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ εθάζηνηε λνκνζεζία. 

 

Γπζηπρψο κέρξη ζήκεξα ε κφλε ζρεηηθή ςεθηζκέλε λνκνζεζία είλαη ε κεηαθνξά ηεο 

επξσπατθήο νδεγίαο εθζπγρξνληζκνχ (2003/52/EC) ζην εζληθφ δίθαην κε ην λφκν 

3487/06. 

 

Ζ λνκνζεζία απηή ζεζκνζεηεί ππέξ ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη ππνρξεψλεη επηρεηξήζεηο εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην 

λα δεκνζηνπνηνχλ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ, ελψ επίζεο ππνρξεψλεη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο λα αμηνινγήζνπλ ηνπο 

αλαθεξφκελνπο απηνχο θηλδχλνπο. 
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3.5.3. Γηεζλέο θαη Δζληθό ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ ΔΚΤ κε ρξνλνινγηθή 

ζεηξά 

 

 

Αθνινπζεί ε απνηχπσζε ηνπ ειιεληθνχ, ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ δηεζλνχο πιαηζίνπ 

κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ
16 

θαη θάπνηεο πξφζζεηεο δηνξζψζεηο - παξαηεξήζεηο απφ ζηειέρε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρψξν ηεο ΔΚΤ.
 

 

1952: 

 Ν.2079/1952 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 29 «Πεξί 

αλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο» γηα ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο 

θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο εξγαζίαο. 

1955: 

 Ν.3248/1955 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 95 «Πεξί 

πξνζηαζίαο ηνπ εκεξνκηζζίνπ». 

 Ν.3251/1955 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 102 «Πεξί 

ειάρηζησλ νξίσλ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο». 

1961: 

 Ν.4204/1961 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 87 «Πεξί 

ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη πξνζηαζίαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

δηθαηψκαηνο». 

 Ν.4205/1961 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 98 «Πεξί εθαξκνγήο 

ησλ αξρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο νξγαλψζεσο θαη ζπιινγηθήο 

δηαπξαγκαηεχζεσο». 

1971: 

 χκβαζε 135 ηεο ΓΟΔ, «χκβαζε πεξί ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγνδνηνχκελσλ».
17 

 πλζήθε Ρακζάξ γηα ηνπο πγξνηφπνπο.
18 

1976: 

 Πξψηεο νδεγίεο πξνο πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), 

κε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο θαη ηειεπηαία ην 2011. 

1997: 

 Global Reporting Initiative (GRI) Reporting Guidelines ηνπ Global Reporting 

Initiative (GRI) απνηειεί ζεκαληηθφ ζηαζκφ αιιά θαη θίλεηξν ηεο έθδνζεο 

Απνινγηζκψλ Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο, θαη κέζσ απηήο ηεο δηάδνζεο ηεο 

Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο 
19, 20

 

 Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην.
21

 

 

1981: 

 Ν.1182/1981 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 138 «Πεξί ηνπ 

θαηψηαηνπ νξίνπ εηζφδνπ εηο ηελ απαζρφιεζηλ» γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 

παηδηθήο εξγαζίαο. 

1984: 

 Ν.1426/1984 Κχξσζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε πνπ θαηνρπξψλεη 

νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, 

ε εξγαζία θαη ε ζηέγαζε. 
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1998: 

 Γηαθήξπμε γηα ηηο Θεκειηψδεηο Αξρέο θαη Γηθαηψκαηα ζηελ Δξγαζία ηεο 

ΓΟΔ.
22 

2000: 

 Τηνζέηεζε Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή πνπ αλαγλσξίδεη κία ζεηξά 

πξνζσπηθψλ, αζηηθψλ, πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ 

ησλ πνιηηψλ θαη κφληκσλ θαηνίθσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Οηθνπκεληθφ χκθσλν ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations 

Global Compact) πνπ απνηειεί πιαίζην γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεζκεχνληαη 

λα επζπγξακκίζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο κε 10 

Παγθφζκηα απνδεθηέο Αξρέο ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δηαθζνξάο. 

2001: 

 Ν.2918/2001 Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 182 «Γηα ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ρεηξφηεξσλ κνξθψλ εξγαζίαο ησλ παηδηψλ θαη ηελ άκεζε 

δξάζε κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςή ηνπο» ζρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο παηδηθήο 

εξγαζίαο. 

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΓΟΔ γηα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

αζθάιεηαο θαη ηεο πγηεηλήο ζην ρψξν εξγαζίαο.
23

 

2004: 

 ΟΟΑ, χζηαζε ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο ξνέο πιηθψλ θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ.
24

 

 Αξρέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε.
25

 

 

2005: 

 Ν.3304/2005 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ 

απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία. 

2006: 

 Σξηκεξήο Γηαθήξπμε Αξρψλ πνπ αθνξνχλ Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο 

αλαθνξηθά κε ηελ Κνηλσληθή ηνπο Πνιηηηθή ηνπ ILO (International Labour 

Organization Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational 

Enterprises on Social Policy). 

2009: 

 ΠΓ 148/2009 πεξί Πεξηβαιινληηθήο επζχλεο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ (ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 

2004/35/ΔΚ) θαη ηελ αλαγλψξηζε πεξηβαιινληηθήο επζχλεο κέζσ ηεο 

θαζηέξσζεο ηεο αξρήο «ν ξππαίλσλ πιεξψλεη». 

2010: 

 Ν.3850/2010 πνπ απνηειεί Κψδηθα Νφκσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Ν.3855/2010 ζρεηηθά κε ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο φπνπ 

πεξηγξάθνληαη νη αξρηθέο δηνηθεηηθέο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε εζληθήο 

πνιηηηθήο θαη νδηθνχ ράξηε γηα ηηο Πξάζηλεο Γεκφζηεο πκβάζεηο. 

 Ν.3896/2010 ζρεηηθά κε ηηο ίζεο επθαηξίεο θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε αλδξψλ 
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θαη γπλαηθψλ ζηελ εξγαζία θαη ζηελ απαζρφιεζε ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην 

ηνκέα. 

 Έθδνζε ISO 26000 – Πξφηππν Οδεγηψλ γηα ηελ Κνηλσληθή Δπζχλε (ISO 

26000 – Guidance Standard on Social Responsibility). 

2011: 

 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) πξνο 

επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Rights). 

 CSR COM/2011/681: ηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ΔΚΔ 

«Communication from the Commission to the European Parliament, the 

Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions, a renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social 

Responsibility». 

 Ν.4019/2011 πεξί Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αθνξά ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πνπ πξνσζνχλ 

ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε πεξηζσξηνπνηεκέλσλ θνηλσληθψλ 

θαηεγνξηψλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Καζηεξψλεηαη επίζεο ε έλλνηα ησλ Κνηλσληθά 

Τπεχζπλσλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ θνηλσληθέο δηαζηάζεηο 

ζηα θξηηήξηα αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

2012: 

 Οδεγία 2012/27/ΔΔ ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε φπνπ ηίζεηαη έλα 

θνηλφ πιαίζην κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο εληφο ηεο 

Κνηλφηεηαο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο κέρξη ην 2020. 

 Ν.4074/2012 Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξίεο. 

 Ν.4093/2012 κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη λνκνζεηηθά ν θαηψηαηνο κηζζφο 

θαη ηίζεηαη ζε πηινηηθή εθαξκνγή πξφγξακκα ζρεηηθά κε ηελ εμαζθάιηζε 

ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

2013: 

 Οδεγία 2013/34/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπλαθείο εθζέζεηο επηρεηξήζεσλ 

νξηζκέλσλ κνξθψλ. 

2014: 

 Τπνπξγηθή Απφθαζε 135/2014 πεξί πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο νπνίαο επηρεηξείηαη λα αλαγλσξηζηεί ε εζεινληηθή 

αλάιεςε πεξηβαιινληηθψλ πξσηνβνπιηψλ ΔΚΔ απφ ηνπο θνξείο ηδησηηθψλ 

θαη δεκφζησλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ πξσηνβνπιηψλ απηψλ θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη θαηά ηελ έγθξηζε φξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

 Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηνλ Οθηψβξην 

2014. Οδεγία 2013/34/ΔΔ γηα ηε δεκνζίεπζε κε-ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Φήθηζε ηεο πξφηαζεο ηεο Διιεληθήο Πξνεδξίαο απφ ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην (15/4/2014). 

 

Δπηπιένλ, ππάξρεη έλαο αξηζκφο εζληθψλ πνιηηηθψλ, ζρεδίσλ δξάζεο θαη 

πξνγξακκάησλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) πνπ 
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ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ΔΚΔ, θαη αθνξνχλ: 

o Πνιηηηθέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, φπσο ην ηέινο ηνπ 

θχθινπ δσήο (end-of-life) γηα απηνθίλεηα θαη ζθάθε, κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά 

απηνθηλήησλ, ρξεζηκνπνηεκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ζπζζσξεπηέο, ε 

απφξξηςε ηνπ ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ πιηθψλ 

θαηαζθεπψλ, θαηεδάθηζεο θαη εθζθαθψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ ειαίσλ. 

o Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλζσκάησζε ησλ Ρνκά απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ην 2011, ζηελ πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο/εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ. 

o Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα πνπ θαηαξηίζηεθε απφ ην 

Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο ην 2014 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. 

o Πξάζηλνο Σνπξηζκφο (ΔΠΑ): πξφγξακκα παξνρήο νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα 

ηηο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαπηχμνπλ θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ δηαδηθαζίεο θαη ππνδνκέο. 

o Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (ΔΠΑ): πξφγξακκα παξνρήο 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ πξνο λέεο ΜκΔ πνπ αλαπηχζζνπλ θαη εθκεηαιιεχνληαη 

εκπνξηθά ηδηαίηεξα θαηλνηφκεο ηδέεο. 

o Πξάζηλε Δπηρείξεζε (ΔΠΑ): πξφγξακκα θαηά ην νπνίν δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ παξεκβάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

παξαγσγηθήο θαη εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

o Καηάξηηζε γηα έμνδν απφ ηελ θξίζε: Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα – Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) – Κνηλσληθή Οηθνλνκία (ΔΠΑ): πξφγξακκα 

παξνρήο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζε εξγαδφκελνπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία. 

o Eco-Commerce (ΔΠΑ): πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ ΜκΔ ψζηε λα ιάβνπλ 

δξάζεηο α) Πξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηε δεκφζηα πγεία, β) Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, γηα λα 

βνεζεζεί ε ηνπηθή θνηλσλία θαη ηδίσο φζνη έρνπλ κεγαιχηεξε αλάγθε. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε εζληθή λνκνζεζία ξπζκίδεη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΚΤ, 

φπσο πεξηβάιινλ, επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία 

θαη ζρέζεηο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα. Χζηφζν, ε ξχζκηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ είλαη 

απνζπαζκαηηθή θαη δελ εληάζζεηαη ζε έλα εζληθφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην. πλεπψο, είλαη 

ζεκαληηθή ε έληαμε φισλ ησλ λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε έλα νινθιεξσκέλν 

εζληθφ πιαίζην δξάζεο γηα ηελ ΔΚΤ.
26 

 

 

 

3.6. Έξεπλα γηα ηηο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλεο αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο ΔΚΤ 

 

 

Γηα ηηο εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ κηα ηππηθή πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΤ (ηδίσο ηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο) παξέρεηαη έγθπξε θαζνδήγεζε ζχκθσλα κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

αξρέο θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, φπσο νη επηθαηξνπνηεκέλεο θαηεπζπληήξηεο 
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γξακκέο ηνπ ΟΟΑ γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, νη δέθα αξρέο ηνπ Παγθφζκηνπ 

πκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ην πξφηππν θαζνδήγεζεο γηα ηελ θνηλσληθή 

επζχλε ISO 26000, ε ηξηκεξήο δήισζε ησλ αξρψλ ζρεηηθά κε ηηο πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή ηεο ΓΟΔ θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Απηφ ην βαζηθφ 

ζχλνιν ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ απνηειεί 

γηα ηελ ΔΚΤ έλα εμειηζζφκελν παγθφζκην πιαίζην πνπ εληζρχζεθε πξφζθαηα. 

 

Σν 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθή έξεπλα γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο
27 

ζε δείγκα 200 ηπραία επηιεγκέλσλ επηρεηξήζεσλ κε πξνζσπηθφ άλσ ησλ 

1.000 αηφκσλ, ζε 10 ρψξεο ηεο Δ.Δ. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα εμεηαζηεί ζε ηη 

βαζκφ νη κεγάιεο εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο δεκνζηνπνηνχλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε 

νξηζκέλεο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

ΔΚΤ. Ζ αλάιπζε βαζίζηεθε απνθιεηζηηθά ζε δηαζέζηκεο ζην θνηλφ πιεξνθνξίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ εηαηξεηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εηήζηεο εθζέζεηο 

ΔΚΤ, ηηο επηρεηξεκαηηθέο αξρέο θαη ηνπο θψδηθεο ζπκπεξηθνξάο. Σα θπξηφηεξα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: 

 

-Σν 68% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο πξαγκαηνπνηεί αλαθνξά ζηελ "Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε" ή ζε ηζνδχλακν φξν, ελψ ην 40% αλαθέξεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ κηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε αξρή πνπ αθνξά ηελ ΔΚΤ. 

 

-Σν 33% ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξνηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο λα αλαθέξνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα αθφινπζα: ην 

Παγθφζκην χκθσλν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ΟΟΑ 

γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ή/θαη ην πξφηππν ISO 26000. 

 

-Σν Παγθφζκην χκθσλν ηνπ ΟΖΔ θαη ην Global Reporting Initiative (κε 32% θαη 

31% αληίζηνηρα) είλαη ηα πην ζπρλά αλαθεξφκελα «εξγαιεία», αθνινπζνχκελα απφ 

ηελ Οηθνπκεληθή δηαθήξπμε γηα ηα Αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη ηηο αξρέο ηεο ΓΟΔ. 

 

-Οη πνιχ κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ δείγκαηνο (κε πάλσ απφ 10.000 εξγαδφκελνπο) έρνπλ 

πεξίπνπ ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα αλαθέξνληαη ζε δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλεο αξρέο ΔΚΤ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 

πξνζσπηθφ κεηαμχ 1.000-10.000 αηφκσλ. 

 

Δπίινγνο 

 

 

Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, αλαθνξά ζην 

ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην, είλαη φηη ε αμία ηεο ΔΚΤ έρεη θαηαθέξεη λα γίλεη 

απνδεθηή απφ κέξνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, αιιά θαη απφ θπβεξλήζεηο ή 

ελψζεηο θξαηψλ. 

 

Απηφ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ βιέπνληαο ηηο θηλήζεηο ηνπ ΟΖΔ θαη ηεο ΔΔ φπνπ ε 

πξνζπάζεηά ηνπο γηα εδξαίσζε ηεο ΔΚΤ θαη κέζα ζηε λνκνζεζία, είλαη ζπλερήο (βι. 

3.6.). 
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ην επφκελν θεθάιαην αλαιχνληαη νη ιφγνη πνπ νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ, 

κέζα απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο. πσο επίζεο θαη απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζηελ 

Διιάδα ηα νπνία ππνδεηθλχνπλ κία επηξξνή ησλ πιαηζίσλ ζε αξθεηνχο ηνκείο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
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Πξόινγνο 4
νπ

 θεθαιαίνπ 

 

 

«Πνιιά από ηα νθέιε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο ιόγνπο 

γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο αζρνινύληαη κε ηελ ΕΚΥ.»
1
 Σελ παξαπάλσ θξάζε 

πξνζπαζεί λα απνδείμεη ην θεθάιαην 4 κέζα απφ πξφζθαηε θαη παιαηφηεξε 

αξζξνγξαθία 

 

Μέζα απφ ζχγρξνλεο έξεπλεο (φπσο Δπξσβαξφκεηξν / Κνηλσληθφ Βαξφκεηξν) 

θαηαδεηθλχεηαη φηη έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο θαηαλαισηψλ, πειαηψλ θαη επελδπηψλ 

απαηηεί κε νινέλα εληνλφηεξν ηξφπν ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θνηλσληθά 

θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο, απηφ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο 

πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΤ ζηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπο.
2
 

πσο ζα δνχκε ζην θεθάιαην 5, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθφ 

θεθάιαην – ζπλέρεηα ησλ φζσλ αλαγξάθνληαη ζην 4. 

 

Οη ζπλζήθεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπο ηελ ΔΚΤ δε ζέηνπλ κφλνλ πξνθιήζεηο, αιιά πεξηιακβάλνπλ θαη 

επθαηξίεο. Σηο επθαηξίεο απηέο αλαθέξεη ην επφκελν ππνθεθάιαην πνπ πεγή ηνπ 

απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη 

Σνπξηζκνχ γηα ην έηνο 2014. 

 

Οη επηρεηξεκαηηθέο απηέο επθαηξίεο, κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ηφζν κέζσ ηεο 

θαηλνηνκίαο (αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα), φζν θαη κέζα απφ λένπο ηξφπνπο ζθέςεο 

θαη πξνζέγγηζεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη αμηψλ ηεο ΔΚΤ. Έηζη, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνιεπηηθά, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνπο θηλδχλνπο, γεγνλφο πνπ ζα έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα (βι. 4.7.) θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε (βι. 4.10.). 

 

κσο νη επηρεηξήζεηο θαη νη νξγαληζκνί δε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ απνκνλσκέλνη. Ζ 

ζρέζε ηνπο κε ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, είλαη 

θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο αδεηνδφηεζεο, πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςεη ηελ απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ ΔΚΤ, φπσο θαίλεηαη ζηα 

ππνθεθάιαηα 4.3. – 4.4. νξηνζεηεί αθξηβψο απηφ ην πιαίζην ηεο θνηλσληθήο 

αδεηνδφηεζεο, ψζηε λα κεησζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε άηνκα, θνηλσλία θαη 

πεξηβάιινλ απφ ηε κε ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά επηρεηξήζεσλ. 

 

ηελ Διιάδα, αθφκε θαη ζήκεξα πνπ ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ κε ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΤ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο πξαθηηθή, ππάξρεη αθφκα αλάγθε γηα αχμεζε ηεο ελεκέξσζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, επέθηαζε ηεο γλψζεο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΤ θαη επξχηεξε 

ζπκκεηνρή ηνπο.
3
 Ζ πξνζπάζεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη λα αλαθαιχςεη 

ηνπο ιφγνπο φπνπ ε παξαπάλσ αλάγθε δελ απνηειεί κφλν αλάγθε ησλ πνιηηψλ αιιά 

θαη ησλ εηαηξεηψλ. 

 

Όζηεξα απφ ηελ αλάιπζε SWOT γηα ηελ ΔΚΤ ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ 

απνηειέζκαηα ηεο ΔΚΤ φπσο ε θήκε, νη δεκφζηεο ζρέζεηο, νη θαηαλαισηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πσιήζεηο, ν ξφινο ησλ πιαηζίσλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε 



84 

 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα, νη απμνκνηψζεηο ζηα 

ιεηηνπξγηθά θεθάιαηα θαη θφζηε θ.ά.
4 

 

4.1. Γπλάκεηο Αδπλακίεο Δπθαηξίεο & Απεηιέο ηεο ΔΚΤ ζηελ 

Διιάδα (SWOT Analysis) 
 

 

Σν παξαθάησ θείκελν είλαη ε αλάιπζε ησλ Γπλάκεσλ (Strengths) , Αδπλακηψλ 

(Weaknesses), Δπθαηξηψλ (Opportunities) θαη Απεηιψλ (Threats) (SWOT Analysis) 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ηεο ΔΚΤ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, 

Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ (2014), ζηα πιαίζηα αλάπηπμεο θαη εθαξκνγή 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ ΔΚΤ. 

 

Γηα ην πεξηβάιινλ κίαο επηρείξεζεο ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ηνκέα, ελφο νξγαληζκνχ, 

θνξέα ή αθφκα θαη κίαο ΜΚΟ, ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΤ, εληνπίδνληαη ηα παξαθάησ κέζσ 

κίαο SWOT Analysis
5
 ζην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ΔΚΤ: 

 

 5 Γπλάκεηο 

 ήκεξα ππάξρεη ζρεηηθή λνκνζεζία (βι. Κεθ. 3.5.2.) πνπ ζρεηίδεηαη θαη 

ππνζηεξίδεη δεηήκαηα ηεο ΔΚΤ. 

 Παξέρεηαη ζηελ Διιάδα δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο (θαη εζσηεξηθά θαη απφ 

θνλδχιηα ηεο ΔΔ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ΔΚΤ κέζσ 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ). 

 Παξαρσξείηαη εληζρπκέλε ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 

πεξηθεξεηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 Τπάξρεη ζεζκνζέηεζε θνξέσλ πνπ πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 ηε ρψξα καο δηαζέηνπκε Με θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. ΔΓΔΚΔ) 

θαη αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. ΟΠΑ) κε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία 

θαη εξεπλεηηθή - εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ζε δεηήκαηα ΔΚΤ. 

 

 6 Αδπλακίεο 

o Ζ απνπζία εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ ή ηνπηθφ επίπεδν 

θαζηζηά απνζπαζκαηηθή ηελ ελίζρπζε δξάζεσλ ΔΚΤ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

o Διιηπήο ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΤ θαη ηα 

πιενλεθηήκαηά ηεο ζε επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθφ επίπεδν 

(φπσο είδακε ζην θεθ. 2.2.4., έξεπλεο ΗΔπ) 

o Πεξηνξηζκέλε ελεκέξσζε, ηερλνγλσζία θαη εμεηδηθεπκέλε γλψζε ζηε 

δεκφζηα δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηή ε αλάπηπμε, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ΔΚΤ. 

o Παξά ηηο πξνζπάζεηεο γηα πξνψζεζε ηεο ΔΚΤ ζηε ρψξα (θεθ. 3.5.2. – 3.5.3.), 

ππάξρεη έιιεηςε θηλήηξσλ (νηθνλνκηθψλ, θνξνινγηθψλ) πξνο ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ αλάιεςε δξάζεσλ ζηε βάζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο. 

o Απνπζία απηνηεινχο δηνηθεηηθήο κνλάδαο γηα ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή, 

παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ΔΚΤ. 
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o Αλππαξμία εξγαιείσλ θαη κεραληζκψλ ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ ΔΚΤ. 

 

 5 Δπθαηξίεο 

 Ζ απμαλφκελε ζεκαζία ηεο ΔΚΤ ζε επξσπατθφ επίπεδν (λέα πνιηηηθή ηεο ΔΔ 

γηα ΔΚΤ, ρέδην Γξάζεο 2011-14) εληείλεη ηελ αλάγθε ελαξκνληζκνχ εζληθήο 

θαη επξσπατθήο πνιηηηθήο. 

 Ζ ΔΚΤ κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή βάζε γηα ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ ηεο ππέξβαζεο ηεο 

ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Ζ ΔΚΤ κπνξεί λα απνηειέζεη  παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ σο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 Ζ ΔΚΤ κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ είζνδν επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλείο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο. 

 Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ πην απνηειεζκαηηθά ζηηο λέεο 

δηεζλείο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο (π.ρ. πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε, 

ζπκκεηνρή πειαηψλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη αλάπηπμε πξντφλησλ, απαίηεζε 

γηα δηαθάλεηα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ΔΚΤ. 

 

 3 Απεηιέο 

o Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα επηθέξεη αθφκα κεγαιχηεξεο 

δπζθνιίεο απφ απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ θαη δξάζεσλ ΔΚΤ, ζέηνληαο ηελ ΔΚΤ ζε ρακειή 

πξνηεξαηφηεηα. 

o Ζ πξνζπάζεηα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κπνξεί λα δπζρεξάλεη ηελ 

εθρψξεζε επαξθψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηελ εθαξκνγή δεκφζησλ δξάζεσλ 

ΔΚΤ, ζην πιαίζην ηεο ζρεηηθήο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. 

o Ζ πξνψζεζε ηεο ΔΚΤ ζην πιαίζην κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πξνζπάζεηα απφθξπςεο αξλεηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ (π.ρ. θαηλφκελν «greenwashing», βι. ππ. 5.3.1.). 

 

Σν παξφλ ππνθεθάιαην απνηειεί νπζηαζηηθά θαη κία ζχληνκε απφδνζε ησλ φζσλ 

γξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην. ηα ππνθεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 

κία πξνζπάζεηα εχξεζεο ζηνηρείσλ, κέζα απφ επηζηεκνληθά άξζξα, έξεπλεο θαη 

αλαιχζεηο ηνπο, γηα λα απνδεηρζεί ε πιεηνςεθία ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ (Οηθνλνκίαο, Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ) 

 

4.2. Δηαηξηθή θήκε, εηθόλα ηεο επηρείξεζεο 
 

 

Αλά ηα ρξφληα γηα ηελ εηαηξηθή θήκε έρνπλ εηπσζεί αξθεηέο θξάζεηο πνπ 

αλαδεηθλχνπλ ηελ αμία ηεο αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δεκηνπξγείηαη κία εηθφλα 

ηεο επηρείξεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο.  

 

Ζ θήκε βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ε αμηνιφγεζή 

ηεο απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο, σο θαιή ή θαθή, θξίλεηαη αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο εκπεηξίεο - απφςεηο θαη ηα ηδαληθά ηνπο. Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε 

εηθφλα κπνξεί λα αιιάμεη γξήγνξα, ε θήκε εμειίζζεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 
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θαη επεξεάδεηαη απφ κεηαβιεηέο φπσο ε ζηαζεξή απφδνζε θαη ε επηθνηλψλεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο κέζα ζηε δηάξθεηα αξθεηψλ εηψλ.
6 

 

ρεηηθά κε ηελ αμία εηθφλαο θαη θήκεο νη Gray θαη Balmer (1998) ππνζηήξημαλ φηη 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εηαηξηθή θήκε θαη 

ε αληηιακβαλφκελε απφ ηνπο θαηαλαισηέο σο εηθφλα ηεο επηρείξεζεο αλήθνπλ ζηα 

κε ρξεκαηηθά νθέιε. Σα κε ρξεκαηηθά νθέιε δελ είλαη εχθνιν λα αμηνινγεζνχλ 

αθφκε θαη αλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηνπο είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ πνξεία κηαο 

εηαηξείαο. Παξφια απηά γίλεηαη λα κεηξεζνχλ. Ζ εηαηξηθή θήκε θαη ε εηθφλα, ινηπφλ, 

κπνξνχλ επίζεο λα κεηξεζνχλ κε ηε ρξήζε πνζνηηθψλ δεηθηψλ. Μάιηζηα 

πεξηιακβάλνπλ πεξαηηέξσ επηπηψζεηο ζηελ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

πειαηψλ.
7
 

 

Ο Balmer (2006), ζηα «6 C‘s» πνπ ζπγθέληξσζε γηα ην κείγκα ζηνηρείσλ ηνπ 

εηαηξηθνχ κάξθεηηλγθ, αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο ελζσκάησζεο θαη ηνπ 

ζπληνληζκνχ φισλ ησλ απαξαίηεησλ κε ρξεκαηηθψλ αλαγθαίσλ ζπληειεζηψλ. Καηά 

ηνλ ίδην ε απνπζία ηνπ ελφο απφ ηα παξαθάησ ή ε πεξηνξηζκέλε πξνζνρή ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην έξγν ηνπ εηαηξηθνχ κάξθεηηλγθ 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηθνηλψλεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ άξα θαη ηελ εηθφλα θαη 

απφδνζε ηεο εηαηξείαο. 

Σα «6 C‘s» είλαη:
8
  

1. Ο ραξαθηήξαο (Character), γλσζηφο σο εηαηξηθή ηαπηφηεηα, δειαδή «απηφ 

πνπ αλακθίβνια είλαη» 

2. Ζ θνπιηνχξα (Culture), γλσζηή σο νξγαλσζηαθή ηαπηφηεηα, δειαδή «ηη 

αηζζαλφκαζηε εκείο» 

3. Ζ επηθνηλσλία (Communication), γλσζηή σο ηξφπνο εηαηξηθήο 

δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ, δειαδή «απηφ πνπ ιέκε φηη» 

4. Σν αληηιακβαλφκελν (Conceptualization), γλσζηφ σο εηαηξηθή θήκε, δειαδή 

«απηφ πνπ θαίλεηαη λα είλαη» 

5. Οη ςεθνθφξνη (Constituencies), γλσζηνί σο κάξθεηηλγθ θαη δηαρείξηζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, δειαδή «εθείλνπο ηνπο νπνίνπο επηδηψθνπλ λα 

ππεξεηήζνπλ» 

6. Σν ζχκθσλν (Covenant), γλσζηφ σο εηαηξηθή δηαρείξηζε ηνπ νλφκαηνο (θίξκα 

ή κάξθα), δειαδή «ηη ππνζρέζεθε θαη αλακέλεηαη» 

 

Χο ππνζηήξημε ζηελ αμία ησλ επηδξάζεσλ ηεο εηαηξηθήο θήκεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

νη ιίζηεο ησλ εηαηξεηψλ ζηα Fortune‘s AMAC and GMAC, Harris-Fombrun 

Reputation Quotient, θαη World‘s/ Europe‘s Most Respected Companies Ranking by 

the Financial Times.
9 

 

4.2.1. Πσο κπνξεί ε ΔΚΤ λα επηξξεάζεη ηε θήκε θαη ηελ εηθόλα 
 

 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε θήκε ηνπο ή λα κεηψζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ 

αληίθηππν ηεο αξλεηηθήο δεκνζηφηεηαο κέζσ ζηξαηεγηθψλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ. 

Οη νπνίεο βνεζνχλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα ρηίζνπλ κία θαιή θήκε γηα ηελ 

επηρείξεζε, λα δηαηεξνχλ ζηαζεξέο ηηο πσιήζεηο, θαη λα θεξδίζνπλ λένπο πειάηεο 

κέζα απφ ηε ζεηηθή ηνπο εληχπσζε γηα απηή.
10 
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Ζ ΔΚΤ απφ κφλε ηεο δε δηαζθαιίδεη ηελ θαιή θήκε ηεο εηαηξείαο. Οη παξάγνληεο 

πνπ κπνξνχλ λα ηεο επηηξέςνπλ λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

θήκεο είλαη: 
 ε πξνυπφζεζε πςειήο πξνζπάζεηαο γηα ππεχζπλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο θαη δέζκεπζε γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ ηεο ΔΚΤ,
 

 ε ζεκλφηεηα ζηελ πξνψζεζε ηεο ΔΚΤ, 
 

 ε ππνζηήξημε ζθνπψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή ζηξαηεγηθή θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο.
11 

 
ε εκπεηξηθή έξεπλα ηνπ Schwaiger (2004) βξέζεθε φηη ε ΔΚΤ ζα κπνξνχζε λα 

επεξεάζεη ηε θήκε. Δλψ νη Fombrun θαη Wiedmann (2001) αλαθέξνπλ επίζεο ηελ 

ΔΚΤ σο κηα αθφκε απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε θήκε ηεο εηαηξείαο. Πην 

θνληά ζην ζήκεξα νη Bird, Hall, Momente, θαη Reggiani (2007) ηφληζαλ πσο φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΚΤ πεξηθιείνπλ θάζε ελλννχκελε αμίσζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ηεο εηαηξείαο, φπσο ππνδειψλεη ε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ηφηε 

εθείλεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

εηαηξηθήο θήκεο.
12 

 

Ζ ΔΚΤ ινηπφλ, ππνζηεξίδεηαη φηη, ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο νξγαλσζηαθήο 

- εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θήκεο, δηεγείξνληαο φκσο αιιαγέο ζηηο αμίεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο.
13

 

 

Κνηηψληαο φκσο θαη ηα άξζξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ζπζρέηηζε ηεο 

ΔΚΤ κε ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε, εληνπίδεηαη ν 

ηζρπξηζκφο φηη ε θήκε πνπ είλαη ρηηζκέλε κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επηβάιιεη ε 

ΔΚΤ, ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ αμία ηεο κεηνρήο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο.
14

 

 

Σα παξαδείγκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζηελ αγνξά ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ φπσο ην 

Body Shop θαη ηα Ben & Jerry απνηεινχλ έλδεημε ηνπ απμαλφκελνπ ελδηαθέξνληνο 

ησλ πειαηψλ γηα εζηθά πξντφληα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ επηθνηλψλεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη ε δηαηήξεζε κίαο εζηθήο εηθφλαο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, 

(ε θήκε) ή ε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο ΔΚΤ. πσο 

επίζεο ζεκαληηθή γηα ηελ επηβίσζε εηαηξεηψλ φπσο νη δχν παξαπάλσ, είλαη ε ζπλερήο 

δέζκεπζε δηαρείξηζεο θαη αθνζίσζεο ζηελ ΔΚΤ κε νιηζηηθφ ηξφπν.
15 

 

Αθφκε θαη φηαλ δελ ππάξρεη ε αλάγθε πηνζέηεζεο ηεο ΔΚΤ γηα λα δηνξζσζεί θάπνηα 

αξλεηηθή δεκνζηφηεηα, εθείλε εμαθνινπζεί λα παξέρεη αμία γηα ηελ επηρείξεζε κέζσ 

ηεο δηαζθάιηζεο ηεο θήκεο ηεο εηαηξείαο. Αθφκε θαη αλ ε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ΔΚΤ 

θαη ηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο είλαη νπδέηεξε (δει. ηα απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

πνξείαο ηεο επηρείξεζεο δελ έρνπλ βειηησζεί ή δελ έρνπλ επηηχρεη απφζβεζε ηεο 

επέλδπζεο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ), ε αμία ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη ζηε θήκε 

κπνξεί θαη πάιη λα δηθαηνινγήζεη ηε επέλδπζε.
16  

 

 

4.3. Γεκόζηεο ρέζεηο θαη ηζρπξνί δεζκνί 
 

 

Έλαο απφ ηνπο νξηζκνχο ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ αλαθέξεη φηη: «είλαη ε ιεηηνπξγία 
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επηθνηλσλίαο µεηαμύ ελόο ππνθείµελνπ δεµνζίσλ ζρέζεσλ (αηόµνπ, νµάδαο)» ή 

εηαηξείαο ζην ζπγθεθξηκέλν ππνθεθάιαην «θαη ηνπ θνηλνύ, γηα ηε δεµηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε αµνηβαίαο εµπηζηνζύλεο θαη θαηαλόεζεο».
17

 

 

Σν 1993 ν Gruning ηφληζε ζε ζρέζε κε ηελ αμία ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ φηη  

αζρνινχληαη µε ηηο ζρέζεηο ελφο νξγαληζµνχ (ή επηρείξεζεο) θαη ρξεζηµνπνηνχλ 

µέζα επηθνηλσλίαο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην θνηλφ, έρνπλ σο ηειηθφ ζθνπφ ηελ επηηπρία 

ηνπ νξγαληζµνχ θαη ηελ νηθνλνµηθή επηβίσζε θαη έρνπλ ζεµαληηθή αμία γηα ην 

marketing, αλ θαη ν ξφινο ηνπο πξνρσξά πέξα απφ απηφ.
18 

 

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ, κέζσ πξνγξακκάησλ εζεινληηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δσξεψλ πξντφλησλ, ππνζηήξημεο θνηλσληθψλ ζθνπψλ κε άιινπο 

ηξφπνπο π.ρ. λνκηθή ππνζηήξημε (αλάινγα κε ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο θάζε εηαηξείαο), λα αλαπηχμνπλ καθξνπξφζεζκεο ζρέζεηο κε ηδξχκαηα θαη 

θνηλσθειείο νξγαλψζεηο. Απηφ δείρλεη δέζκεπζε ζηηο αμίεο θαη βνεζά ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο θήκε κηαο εηαηξείαο, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ.
19

 

Ζ νηθνδφκεζε ζρέζεσλ φπσο νη παξαπάλσ, ραξαθηεξίδνληαη σο ακνηβαία επσθειείο 

ζρέζεηο θαη ζπκκαρίεο κε επξεία γθάκα θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ.
20 

 

Οη εηαηξείεο, κέζα απφ ηε ζηελή ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο κπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο δαπάλεο θαη λα απμήζνπλ ηελ πνηφηεηα. Ζ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή επειπηζηεί φηη καθξνπξφζεζκα ε νηθνδφκεζε ζρέζεσλ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε δίθαηεο ηηκέο, φξνπο θαη πξνζδνθίεο θαζψο θαη πνηφηεηα θαη 

αμηφπηζηε παξάδνζε ή εθηέιεζε.
21 

 

ηα επφκελα ππνθεθάιαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΚΤ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ην θάζκα πνπ θαιχπηνπλ θαη βάζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζήο ηνπο απφ ηε 

ζρεηηθή αξζξνγξαθία. 

 

4.3.1. πκκεηνρή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πξσηνβνπιίεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο κε ηε κνξθή εηαηξηθψλ πξνγξακκάησλ εζεινληηζκνχ ζηα νπνία 

νη εξγαδφκελνη πξνζθέξνπλ ην ρξφλν θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο 

θνηλφηεηαο.  

 

κσο ν ξφινο ησλ εξγαδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ΔΚΤ δελ 

πεξηνξίδεηαη ζε απιή εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Αληίζεηα, νη εξγαδφκελνη 

κπνξνχλ επίζεο λα πξνηείλνπλ πιεχζε γηα απηήλ. Τπφ ηελ παξαπάλσ έλλνηα, ε απιή 

εθαξκνγή ή δηεθπεξαίσζε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ζπκκεηνρηθή πξνζθνξά, έρνληαο 

ιφγν ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ επηινγή ησλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΚΤ. Σέηνηεο κνξθέο 

ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπο 

θάλεη λα έρνπλ κία δηαθνξεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ εξγαζία ηνπο, δίλνληάο ηνπο ηελ 

εληχπσζε φηη επηηεινχλ θαη εθείλνη κέζα απφ ηελ εηαηξεία έλα ζεκαληηθφ έξγν. 

 

Άιισζηε, «ε ΔΚΤ είλαη δέζκεπζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, πσο ζπκβάιινπλ ζηε βηψζηκε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηνπο εξγαδφκελνπο, ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ζηελ θνηλσλία γεληθφηεξα, ψζηε λα 

βειηηψζνπλ ηε δσή ηνπο κε ηξφπνπο πνπ είλαη θαιφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ 
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αλάπηπμε γεληθφηεξα».
22 

 

4.3.2. Ιθαλνπνίεζε θνηλσλίαο 
 

 

Σν ελδηαθεξφκελν κέξνο «θνηλσλία» απνηειείηαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο, ελψ ην εχξνο 

ηεο αιιάδεη πνιιέο θνξέο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ. Αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνχο απηνχο ηνκείο π.ρ. δήκνο 

θαη νξγαλψζεηο, πξνθχπηνπλ αληηθάζεηο. Μία άιιε αληίθαζε κπνξεί λα είλαη θαη 

κεηαμχ ησλ εηαηξηθψλ θεξδψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηφρσλ. 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ κέζν επηξξνήο ηεο θνηλσλίαο απνηεινχλ ηα Μέζα Μαδηθήο 

Δλεκέξσζεο (ΜΜΔ), φπσο επίζεο θαη ηληεξλεηηθά ε αλαθνξέο ζηελ εηαηξεία απφ 

ηνπο ρξήζηεο ζηα κέζα δηθηχσζεο. 

 

Oη εηαηξείεο, σο απνηέιεζκα ηεο ΔΚΤ, απνθνκίδνπλ ζπρλά «δσξεάλ» δηαθήκηζε. 

Δίλαη αξθεηά ζπρλφ γηα ηηο θαιέο πξάμεηο ησλ νξγαληζκψλ λα ιακβάλνπλ θάιπςε ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ ξαδηφθσλν ή ηελ ηειεφξαζε, θαη λα απνηειεί αληηθείκελν ησλ 

άξζξσλ ζε εθεκεξίδεο, εκπνξηθά πεξηνδηθά, θαη πεξηνδηθά πνηθίιεο χιεο. ίγνπξα νη 

νξγαλψζεηο γλσξίδνπλ ηη θνζηίδεη γηα λα ηνπνζεηεζεί κηα δηαθήκηζε ζηα δηάθνξα 

κέζα ελεκέξσζεο. Μεηξψληαο ηηο επηηπρίεο ηεο εηαηξείαο ζηα κέζα ελεκέξσζεο θαη 

ινγαξηάδνληαο ηηο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα «ηζνδχλακεο» κε ηηο παξαπάλσ 

δηαθεκίζεηο, νη εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ εχινγα λα εθηηκήζνπλ ηα νθέιε απφ κηα 

ηέηνηα δεκνζηφηεηα.
 23 

 

Κιείλνληαο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κε βάζε ηα δηαρξνληθά επξήκαηα ηνπ ASBI, 

παξαηεξείηαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πξνο πξσηνβνπιίεο ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά, ελψ νη πνιίηεο ελδηαθέξνληαη λα δνπλ επηπιένλ δξάζεηο, 

πνπ λα αθνξνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ θνηλσλία.
 24

 

 

4.3.3. Αλζξσπνθεληξηθέο νξγαλώζεηο 
 

 

ήκεξα φιν θαη πεξηζζφηεξν γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ζε κηα επνρή έληνλεο θξηηηθήο 

γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εηαηξεηψλ, κηα ππεχζπλε θνηλσληθά επηρεηξεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ κηα δηνξαηηθή κνξθή εγεζίαο. Οη 

επηρεηξήζεηο, αληηιακβάλνληαη φηη δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ σο απνκνλσκέλα 

παξαδείγκαηα επεκεξίαο ζε έλα πεξηβάιινλ έληνλεο θαη παγθφζκηαο θξίζεο. Ζ 

επέλδπζε απφ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επεκεξία ησλ θνηλσληψλ εμειίζζεηαη 

ζε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνπξφζεζκε θαη βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα.
25 

 

Ζ ΔΚΤ ρξεζηκνπνηείηαη φπσο αλαθέξακε (θεθ. 1.4.2., βήκα 1) θαη ζαλ κέηξν πνπ 

βνεζά ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ.
26, 27

 Απηφ δηφηη 

επηηπγράλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ κεξψλ θαη θπζηθά ιφγσ ηνπ φηη απνηξέπνληαη νη 

δηακαξηπξίεο, απεξγίεο, κελχζεηο θαη εληάζεηο γεληθφηεξα. 

 

4.3.3.1. Οξγαλώζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 
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Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα εμειίζζεηαη παγθνζκίσο ζε έλα πιαίζην 

καθξνπξφζεζκσλ εζεινληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δεζκεχζεσλ, νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνπλ θαη έηζη ηθαλνπνηνχλ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ απφ 

ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή θαη πξνζθέξνπλ ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία, αιιά θαη 

ηα θαηάιιεια κέζα, πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή βνήζεηα, ζε θνξείο πνπ αζρνινχληαη 

κε ηελ επίιπζε βαζηθψλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ. 

 

Οη ζπλέπεηεο ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο θέξλεη 

αλεζπρία γηα ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηελ νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε θαη ηελ νινέλα 

απμαλφκελε δχλακε ησλ πνιπεζληθψλ. Αλ νη εηαηξείεο επηδεηθλχνπλ αίζζεκα 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζχλεο, ζπκβάιινπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

κεηάβαζεο πξνο ηε λέα νηθνλνκηθή ηάμε. Δλψ νη νξγαλψζεηο πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ην πεξηβάιινλ παξακέλνπλ ηθαλνπνηεκέλεο. 

 

4.3.3.2. Οξγαλώζεηο εξγαδνκέλσλ - ζσκαηεία 
 

 

Έλα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πηνζέηεζε ηεο 

ΔΚΤ θαη ζηνηρείν ην νπνίν ηθαλνπνηεί θαη ηηο νξγαλψζεηο ή ζσκαηεία είλαη ηα 

ςεθίζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα εθζέζεσλ γηα ηελ δηάδνζε ηεο 

ΔΚΤ ζηελ Δπξψπε.
28

 

 

Έξεπλεο ηεο ΓΟΔ (Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο) δείρλνπλ φηη ην 2012 ππήξραλ 

πεξίπνπ 11,5 εθαηνκκχξηα παηδηά ζηνλ θφζκν, ζηελ παηδηθή νηθηαθή εξγαζία, εθ ησλ 

νπνίσλ 82,6 ηνηο εθαηφ (9,5 εθαηνκκχξηα) ήηαλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 5-14 εηψλ. 

ρεδφλ ηα δχν ηξίηα ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ ζηελ παηδηθή εξγαζία ζε νηθηαθέο 

εξγαζίεο ήηαλ ζε ειηθία θάησ ησλ 12 (7,4 εθαηνκκχξηα επξψ).
29

 

 

Με ηε δηάδνζε ηεο ΔΚΤ σο ζχκβνπιν, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί φηη νη εηαηξείεο 

θξαηψλ ηεο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη φρη κφλν (βι. Κεθ 3.5.) δεζκεχνληαη γηα ην 

ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ ζε φιεο ηηο παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

Σα ζχλνια ηεο δέζκεπζεο απηήο δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο πξναλαθεξζείζεο αθνχ ε 

ηαθηηθή απηή κπνξεί λα ζηείιεη έλα κήλπκα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ππφινηπνπ 

θφζκνπ. 

 

Σα εξγαηηθά ζσκαηεία, πέξαλ ησλ νξγαλψζεσλ φπσο ε ΓΟΔ, ηθαλνπνηνχληαη επίζεο, 

αθνχ νη εξγαδφκελνη ησλ εηαηξηψλ πνπ εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο ηεο ΔΚΤ σθεινχληαη 

απφ πιενλεθηήκαηα (βι. 4.6., 4.7.) θαη ζηα ζσκαηεία δίδεηαη ηδηαίηεξε αμία θαη ρψξνο 

γηα ζπκκεηνρή
30

. 

 

 

4.3.4. Πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο 
 

 

Ζ εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νξγαληζκψλ αθνξνχλ 

ζπλήζσο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πιαλήηε, ηδέα πνπ ζπλάδεη πιήξσο 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΚΤ. 
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Απφ ηε επηρεηξεκαηηθή ζθνπηά, κία εηαηξεία ε νπνία θνηηά ην κέιινλ ηεο Γεο ζε 

βάζνο εθαηφ εηψλ ζίγνπξα ζθνπεχεη λα δήζεη ηνπιάρηζηνλ εθαηφλ έλα έηε. πλεπψο 

φηαλ έρεη απηή ηε θηινζνθία ζθέςεο, θάζε θίλεζε, θάζε ελέξγεηα ζθνπεχεη ζηε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ - επηρείξεζε. Απηφ ίζσο 

πξνυπνζέηεη φηη ιεηηνπξγεί φπσο πξνάγεη ε ζεσξία ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

Ζ αεηνθφξνο αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα «ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα 

δηαθπβεύεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ, λα θαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο»
31

. 

 

 

4.3.4.1. πγθξνύζεηο πνπ απνηξέπνληαη 
 

Οη πεξηζζφηεξεο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ νξγαλψζεσλ θαη επηρείξεζεο πάλσ ζε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηνπ θάζε κέξνπο 

γηα ην ηη είλαη δίθαην. Σν πξφβιεκα ζηε ζπλελλφεζε έρεη ηε ξίδα ηνπ ζηηο απνθιίζεηο 

πνπ ππάξρνπλ, κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη θνηλσληθνχ θφζηνπο ή νθέινπο.
32 

 

Έλαο απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο απνθπγήο ησλ ζπγθξνχζεσλ κπνξεί λα είλαη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο κέζα απφ ηε θηινζνθία ηεο ΔΚΤ. Κάπνηεο απφ ηηο 

ζπγθξνχζεηο πνπ απνηξέπνληαη(κε παξαδείγκαηα ηξφπσλ απνθπγήο), αθνινπζνχλ: 

 Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ε φμηλε βξνρή θαη ε ξχπαλζε ζηηο πφιεηο είλαη ην 

κεγαιχηεξν παξάδεηγκα πεξίπησζεο φπνπ ην θνηλσληθφ θφζηνο ππεξβαίλεη, ζε 

αμία ην ηδησηηθφ θαη πξνθαινχλ ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ εηαηξηθψλ θνξέσλ θαη 

ηεο θνηλσλίαο. 

 Παξάδεηγκα 

Ζ εχξεζε, κέζσ ηνπ Radar Card
33

 (βι. Δπξσπατθφ πιαίζην, Θεηηθέο 

επηπηψζεηο), ηνπ αθξηβή αξηζκνχ εθπνκπψλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO2) ζηελ αηκφζθαηξα θαη ε πξνζπάζεηα κείσζήο ηνπο κέζσ 

θίιηξσλ ή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηε 

ζχγθξνπζε. 

 Ζ απνςίισζε ησλ δαζψλ είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη κία άιιε πεγή πεξηβαιινληηθψλ ζπγθξνχζεσλ, επίζεο 

απφ δηαθνξέο ζην θφζηνο θαη ηα νθέιε. 

 Παξάδεηγκα 

Αο δνχκε έλα ππαξθηφ θαη φρη καθξηλφ παξάδεηγκα. Ζ SCA κία νπεδηθή 

εηαηξεία παξαγσγήο θαη εκπνξίαο θαηαλαισηηθνχ ραξηηνχ (Zewa, TENA, 

Libero) έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, ηηο πεξηζζφηεξεο ηδησηηθέο δαζηθέο εθηάζεηο 

ζηελ Δπξψπε. Δπίζεο ε θαιιηέξγεηα δέληξσλ ζηα ηδηφθηεηα δάζε, 

ππεξβαίλεη ηα δέληξα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Σέινο νη θπηεκέλεο εθηάζεηο 

απνξξνθνχλ 2,6 εθαη. ηφλνπο CO2 ην ρξφλν, πνζφηεηα κεγαιχηεξε απφ 

απηήλ πνπ εθπέκπεηαη απφ ην ζχλνιν ηεο παξαγσγήο ηεο. εκεησηένλ φηη 

έηζη κεηψλεη θαη ην πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα.
34

 

 Ζ βησζηκφηεηα, είλαη κία αθφκε αλεζπρία ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ. 

ηελ νπζία ηεο, ππνλνεί φηη νη θπζηθνί πφξνη ζα πξέπεη λα πθίζηαληαη 

εθκεηάιιεπζε κε ξπζκφ κηθξφηεξν απφ απηφλ κε ηνλ νπνίνλ αλαλεψλνληαη, 

δηαθνξεηηθά ιακβάλεη ρψξα ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. 

 Παξάδεηγκα 

 Αλαλεψζηκεο πεγέο – π.ρ. κε επηδφηεζε απφ/ ζπλεξγαζία κε ΓΔΖ, 
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αλάινγα θπζηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην αληηθείκελν ηεο θάζε 

εηαηξείαο. 

 Σν λέν θηίξην ηεο APIVITA
35

, βξαβείν «SILVER», θαηεγνξία 

Sustainable Built Environment, Environmental Αwards 2014
36

. 

 

πλνπηηθά νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ηελ 

θνηλσληνινγηθή επηθξαηνχζα θαηάζηαζε, ηα ζέισ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη 

ηεο λνκνζεζίαο σο πξνο ην πεξηβάιινλ, κέζσ ηεο αθνινπζίαο ησλ «πηζηεχσ ηεο 

ΔΚΤ», είλαη νη εμήο
37

: 

 πκκφξθσζε κε ηηο ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο θαη πξνιεπηηθή κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ησλ κειινληηθψλ, απζηεξφηεξσλ θαλνληζκψλ. 

 πκκφξθσζε κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο βηνκεραληθνχο θψδηθεο, εηδηθά ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο θπξψζεσλ γηα ηε κε ζπκκφξθσζε. 

 Μείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

 Πξνψζεζε ησλ θαιψλ ζρέζεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

 Ζ εληχπσζε πνπ εθιακβάλεη ην θνηλφ απφ ηελ αλαγλσξηζκέλε 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ άπνςε φηη κία νξζή αληηκεηψπηζε ηέηνησλ επαίζζεησλ, γηα πνιινχο, 

ζεκάησλ φηη κπνξεί λα απνθέξεη ην πνιππφζεην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 Καιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. 

 Διαρηζηνπνίεζε αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζην πεξηβάιινλ, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Καη δχν απφ ηηο εληππψζεηο πνπ παζρίδεη κία εηαηξεία λα απνθχγεη, είλαη: 

 Ζ αίζζεζε φηη κε ηελ ελεξγφ δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο λα απνπζηάδεη, 

νιφθιεξε ε νξγαλσηηθή λνκηκφηεηα ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη ακθηζβεηήζηκε. 

 Οη επηπηψζεηο –  θνηλσληθέο επζχλεο ηνπ λα κελ επηζπκεί ε επηρείξεζε λα 

ηεξήζεη ηηο θνηλσληθέο λφξκεο κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εληνπίδνληαη νη ιφγνη πνπ καο εμεγνχλ γηαηί νη 

εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζε πξαθηηθέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. πσο 

επίζεο θαη γηα πνηφ ιφγν ππνινγίδεηαη ε ΔΚΤ σο έλα απνηειεζκαηηθφ φρεκα γηα λα 

εθπιεξψζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επζχλεο – ζπρλέο πεξηπηψζεηο 

ινγνθξηζίαο – ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα. 

 

4.4. Καηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πσιήζεηο 
 

Γηα ηνλ Smith (2003), ην νηθνλνκηθφ αληάιιαγκα γηα ηηο δαπάλεο ηεο εηαηξείαο ζηελ 

ΔΚΤ ηεο, κπνξεί λα εληνπηζηεί ελ κέξε ζην αληίθηππν ησλ πιαηζίσλ ηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηψλ. Ο ίδηνο, ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΚΤ έρεη βνεζήζεη ηηο 

εηαηξείεο αθφκα θαη ζην λα απνηξέςνπλ ηα γλσζηά κπντθνηάδ ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ θαη λα απμήζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε.
38 

 

ην ππνθεθάιαην 4.4.1 αθνινπζνχλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα θέξεη ε 

ΔΚΤ, ελψ ζην δεχηεξν (4.4.2.) ππνδεηθλχνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί ε 

επέλδπζε ζηελ ΔΚΤ φρη κφλν λα κε θέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, αιιά λα έρεη 

θαη αξλεηηθφ αληίθηππν γηα ηελ εηαηξία. 
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4.4.1. Θεηηθή απνδνρή ηεο ΔΚΤ- Θεηηθά απνηειέζκαηα 
 

Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ζπλήζσο 

αθνξνχλ ηα θέξδε απφ ζηαζεξέο ή απμεκέλεο πσιήζεηο, είηε κέζσ αχμεζεο ηνπ 

αξηζκνχ πειαηψλ θαη ζπλεπψο αχμεζε ηνπ ξπζκνχ πσιήζεσλ, είηε κέζσ αχμεζεο 

ηεο πίζηεο ησλ θαηαλαισηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ(customer loyalty), δειαδή κηθξφηεξε 

δηαξξνή ζε άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ην νπνίν επίζεο νδεγεί ζε θεξδνθνξία ή 

κηθξφηεξεο απψιεηεο εζφδσλ. 

 

Τπάξρνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην αληίθηππν ηεο ΔΚΤ ζηνπο θαηαλαισηέο, ηα νπνία 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ λα πιεξψζνπλ πςειφηεξεο ηηκέο γηα 

ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.
39

 Δπίζεο, παξφιν πνπ ε εηθφλα γηα ηεο 

επηπηψζεηο ηεο ΔΚΤ δελ είλαη εληειψο ζαθήο, ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ θάπνηεο 

ελδείμεηο πσο νη ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ εηζέξρνληαη ζηελ 

ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ θαη κέζα απφ έξεπλεο ζε ρψξεο ηεο Ηλδίαο, ηεο Νφηηαο Αθξηθήο 

θαη ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο.
40 

 

Κάπνηεο αθφκε θηλήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ππνδεηθλχεη ε παλειιαδηθή έξεπλα γηα 

ηνλ «Καηαλαισηηζκφ & ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε», πνπ δηεμήρζε απφ ην 

Φεβξνπάξηνο ηνπ 2010 κέρξη ην Μάξηην ηνπ ίδηνπ έηνπο, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΔπ, κε 

ηε ζπκβιή ηεο MRB Hellas. 

 

Μεζνδνινγία έξεπλαο: on-line έξεπλα κε ρξήζε δνκεκέλνπ – απηνζπκπιεξνχκελνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (κε πξνεπηινγή απαληήζεσλ) 

πιινγή ηνηρείσλ απφ δείγκα: 297 ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ απφ ηε ιίζηα επαθψλ 

ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο. 

 

εκείσζε: Λφγσ ηνπ φηη ην δείγκα δελ απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο 

Διιεληθήο αγνξάο, δηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ εηαηξείεο πνπ ήδε 

εθάξκνδαλ ηελ ΔΚΤ ην έηνο δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

 

Ζ εξψηεζε ήηαλ: «Πνηα απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο εθθξάδεη θαιχηεξα ηελ άπνςε 

ζαο ζρεηηθά κε ηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο ζε θάζε έλα απφ απφ ηα παξαθάησ….» 

 

ηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο βξίζθνληαη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζπλέρεηεο ηεο παξαπάλσ 

θξάζεο ελψ θάησ απφ ηα πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ ζηειερψλ εκθαλίδνληαη ηα 

πνζνζηά ησλ απαληήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ, ζηελ ίδηα εξψηεζε. 
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Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ηελ ππεχζπλε ζηάζε κεξίδαο ησλ θαηαλαισηψλ, ελψ 

κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ θαη ησλ ζηειερψλ, κπνξεί ν αλαγλψζηεο λα 

εληνπίζεη θαη εάλ ππάξρεη θαη πφζε κπνξεί λα είλαη ε αληαπφδνζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο 

ΔΚΤ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ αζθνχλ. ε πην πξφζθαηε έξεπλα
41

 ηα επίπεδα 

ηθαλνπνίεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ πειαηψλ, γηα επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ 

ΔΚΤ, αλέξρνληαη ζην 83,8%. 

 

Μειέηε ηνπ 2010 κε αληηθείκελν ηε δχλακε επηξξνήο ηεο ΔΚΤ ζηηο κεηαβνιέο ησλ 

ηάζεσλ ησλ πσιήζεσλ, έδεημε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΔΚΤ, ηηο αληηιακβαλφκελεο πξαθηηθέο ηεο απφ ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηηο πξνζέζεηο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ θαηαλαισηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά.
42 

 

Κιείλνληαο κε ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη ιίγν πξηλ αζρνιεζνχκε κε ηηο αξλεηηθέο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παξαπάλσ δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ παλάθεηα ηεο ΔΚΤ, γηα 

επηηπρία ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ απήρεζή ησλ πιαηζίσλ ηεο ζηνπο θαηαλαισηέο κφλν 

κε ηελ «απιή εκθάληζε σο πξάζηλε εηαηξία».
43

  

 

 

4.4.2. Αξλεηηθή αληίιεςε γηα ηελ ΔΚΤ- Δπηπηώζεηο 
 

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο φπσο απηφ ηεο ΔΚΤ ζα 

πεξίκελε θαλείο φηη είλαη ιίγεο. Παξφια απηά έρεη δηαπηζησζεί φηη ηα παξαπηψκαηα
44

 

πνπ κπνξεί λα ππνπέζεη θάπνηα εηαηξεία ζηελ πξνζπάζεηά ηεο γηα εληππσζηαζκφ ή 

εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ ζηνλ αθξφ, κπνξεί λα είλαη αξθεηά. 
 

Σν κε πνην ηξφπν θαη  κε ηε ρξήζε πνηψλ ζηνηρείσλ επηθνηλσλνχλ νη εηαηξίεο ηα 

Γηάγξακκα 4.4.1.1. «Τπεχζπλεο θηλήζεηο θαηαλαισηψλ/ χγθξηζε απαληήζεσλ ζηειερψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ & πνιηηψλ», Έξεπλα ζηειερψλ CSR 2010, Πεγή: ΗΔπ - 

MRB Hellas S.A. 
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κελχκαηα ηα νπνία ζέινπλ ζηνλ θαηαλαισηή, έρεη φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην 

ππνθεθάιαην 5.1.2. κεγάιε ζεκαζία. 
 

Δθηελέζηεξα, κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη νη θαηαλαισηέο ζα αληακείςνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζε θνηλσληθά πξνγξάκκαηα, θάπνηεο απφ απηέο 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηέηνηνπ είδνπο πξαθηηθέο. Χζηφζν, είλαη απίζαλν φηη νη 

θαηαλαισηέο λα δερζνχλ ηπθιά απηέο ηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο σο εηιηθξηλείο 

ελέξγεηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε έξεπλα δείρλεη φηη νη θαηαλαισηέο ζα ηηκσξήζνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχληαη σο αλεηιηθξηλήο ζηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπο, κε 

απνρή απφ ηα πξντφληα ηνπο.
45 

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζε αξζξνγξαθία (ησλ Karen L. Becker-Olsena, B. Andrew Cudmoreb, 

Ronald Paul Hillc,TΖ),  δηαπηζηψζεθε φηη εάλ ε θνηλσληθή πξσηνβνπιία πνπ 

πάξζεθε απφ ηελ εηαηξεία δελ είλαη επζπγξακκηζκέλε κε ηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο 

ηεο, ηφηε ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηε ζπλείδεζε ησλ θαηαλαισηψλ επνκέλσο θαη 

αξλεηηθή ηάζε ζηηο πσιήζεηο ηεο. Απηφ δηφηη ε ζεηηθή ζπζρέηηζε πνπ απνξξέεη απφ 

κηα ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ θαηαλαισηή απηήο ηεο 

πξσηνβνπιίαο ζε ζρέζε κε ηελ επηρείξεζε, θαη φρη απιψο απφ ηελ ίδηα ηελ πξάμε. 

Μέζα απφ άιιεο κειέηεο πνπ δηεξεπλνχλ ην ξφιν ησλ αληηιακβαλφκελσλ πξαθηηθψλ 

δίδεηαη ζηνπο επίδνμνπο ρξήζηεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ νη παξαθάησ 

ζπκβνπιέο.
46 

 

4.5. Πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 
 

 

χκθσλα εξεπλεηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν ηεο ΔΚΤ ζηηο επηρεηξήζεηο 

δείρλνπλ φηη νδεγεί ζηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηνπ εξγνδφηε.
47 

 
 

Δπηπξφζζεηα κέζα απφ κειέηεο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο ΔΚΤ, δηαπηζηψζεθε φηη κία 

εηαηξεία πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθά ειθπζηηθή γηα 

ηνπο αλζξψπνπο πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ.
48

 πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα,  ε 

έξεπλα ηεο ICAP ηνπ έηνπο 2014 έδεημε φηη ε πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε πςεινχ 

επηπέδνπ ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ζε επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ, 

έθηαλε ην 87,1%. 

 

Οξηζκέλεο αθφκα πηζαλέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ην ηκήκα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηελ ΔΚΤ, έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηηο πηζαλφηαηα κεγαιχηεξεο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ λενπξνζιεθζέλησλ. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα ζρεηίδνληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ αηηνχλησλ (δειαδή κηα 

βαζχηεξε δεμακελή ηαιέλησλ).
49 

 

ζνλ αθνξά ζηα θίλεηξα πνπ πξνζθέξεη ε ΔΚΤ ζηνπο εξγαδφκελνπο, έξεπλα ηνπ 

2010 δείρλεη φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία πεξηζζφηεξν αιηξνπηζηηθή ζπκπεξηθνξά 

ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα πξνεηνηκάζεη ην έδαθνο γηα επηζπκία ζχληαμεο 

ζπκβάζεσλ ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη κε βάζε ηελ εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο ηελ 

εηαηξεία.
50 

 

4.6. Παξαγσγηθόηεηα θαη πνηόηεηα 
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Δλψ ππάξρνπλ θάπνηεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ επίδξαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ΔΚΤ γηα ηνπο θαηαλαισηέο, ιίγα είλαη γλσζηά γηα ην πψο ε ίδηα επεξεάδεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο.
51

 

 

χκθσλα κε ηνπο Collier θαη Esteban (2007), ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν είδε 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζε ζρέζε κε ηελ ΔΚΤ κηαο 

επηρείξεζεο. Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ην θιίκα 

εξγαζίαο πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ηηο πξσηνβνπιίεο ΔΚΤ, φπσο θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηα πιαίζηα θαη ελζσκαηψλνληαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.
 

Δλψ
 

ν δεχηεξνο παξάγνληαο έρεη λα θάλεη κε ηελ αίζζεζε πνπ απνθηνχλ νη 

εξγαδφκελνη, ιφγσ ηνπ φηη επζπγξακκίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο ηαπηφηεηα κε εθείλε 

ηεο εηαηξείαο.
 52

 

 

Απηφ πηζαλφηαηα ζα εληζρχζεη θαη ηελ απνθηεζείζα ηθαλνπνίεζε κέζα απφ ηελ 

εξγαζία. ε ζπλέρεηα ηνπ δεχηεξνπ παξάγνληα, φηαλ ε εηαηξεία παξαβαίλεη ηνπο 

θψδηθεο δενληνινγίαο ή ηνπο λφκνπο, νη εξγαδφκελνη αηζζάλνληαη άζρεκα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο, φρη κφλν ιφγσ ηεο ζχλδεζεο ηνπ εαπηνχ ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, αιιά 

θαη ιφγσ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη πηζαλφηεξν λα έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε αθφκε πεξηζζφηεξεο παξαβάζεηο λφκσλ θαη θαλφλσλ, ε ζεμνπαιηθή 

παξελφριεζε θαη γεληθφηεξα ν εξαζηηερληζκφο.
53 

 

ηαλ ν πξψηνο απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλνο κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ, είλαη πηζαλφ ε εηαηξεία λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ, επεηδή νη εξγαδφκελνη θαηαλννχλ φηη ν νξγαληζκφο 

είλαη έρεη θαιέο πξνζέζεηο θαη ζπλππνινγίδεη ηα ζπκθέξνληα θαη ηελ επεκεξία ησλ 

εξγαδνκέλσλ. ηαλ θαη ν δεχηεξνο παξάγνληαο εθπιεξψλεηαη, απηφ θάλεη ηνπο 

εξγαδφκελνπο λα είλαη ππεξήθαλνη πνπ είλαη κέξνο ηεο.
54 

 

Βάζε ηζρπξηζκψλ ηεο αξζξνγξαθίαο
55

, νη εξγαδφκελνη αληηιακβάλνληαη φηη κέζα απφ 

ηελ αθνινπζία ηεο ΔΚΤ επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ, κεγαιχηεξε 

θεξδνθνξία γηα ηελ επηρείξεζεο θαη βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

Έλαο ηξφπνο αθφκα κε ηνλ νπνίν κπνξεί ε απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα 

απμεζεί, είλαη κεηά απφ νηθεηνζειή αθηέξσζε ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε εζεινληηθέο 

δξάζεηο ζρεηηδφκελεο κε θνηλσληθά ζέκαηα. Δπηπιένλ, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ καθξνπξφζεζκα νθέιε απφ ηα πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ππφ ηε κνξθή ηεο αχμεζεο ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ γλψζεψλ ηνπο, ή 

κέζα απφ ηηο εληζρπκέλεο πιένλ εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, ηε δηθηχσζε, θαη ην απνθηεζέλ 

ζηξαηεγηθφ φξακα.
56 

 

Σα πνζνζηά απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηελ ΔΚΤ 

αλακέλεηαη επίζεο λα είλαη κεγαιχηεξα, ιφγσ ηνπ φηη νη εξγνδφηεο πξνζιακβάλνπλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο πνπ επηζπκνχλ, αθνχ κέζα απφ πεξηζζφηεξεο αηηήζεηο ζα έρνπλ 

ηελ επρέξεηα κίαο θαιχηεξεο επηινγήο. Βεβαίσο, ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ κπνξνχλ λα ζπγρένληαη θαη κε άιιεο καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη 

πνιιά είλαη δχζθνιν λα ζπζρεηηζηνχλ θαη λα απνδνζνχλ άκεζα ζε κία ζηαζεξά, 

ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΤ
57 

 

ια ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ ζηελ παξαγσγηθφηεηα αιιά 
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θαη ζηελ αχμεζε ηεο πνηφηεηαο ιφγσ ηνπ βειηησκέλνπ επηπέδνπ ππνςεθίσλ γηα κία 

ζέζε εξγαζίαο, απνηεινχλ κε-λνκηζκαηηθέο επηπηψζεηο φκσο, ππνζηεξίδεηαη πσο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε νηθνλνκηθά νθέιε.
58 

 

4.7. Λεηηνπξγηθά θεθάιαηα 
 

 

Άξζξν Βιάρνο, Θενηφθεο θαη Παλαγφπνπινο (2010) ζπκβάιιεη ζηελ απμαλφκελε 

θαηαλφεζε γηα ηα πηζαλά νθέιε ηεο ΔΚΤ, εμεηάδνληαο ηηο δπλάκεηο επηξξνήο ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο ΔΚΤ ζηηο πσιήζεηο. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε απηή ηθαλνπνίεζε ην 

ζηφρν λα παξαρζνχλ εκπεηξηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην πψο ε δχλακε ησλ πσιήζεσλ 

κέζα απφ ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ ηεο ΔΚΤ γίλεηαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο ζηε 

δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε.
59 

 

Οη κεγαιχηεξεο πσιήζεηο θαη ε εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο πνπ αλαιχεηαη ζην 4.8., 

κπνξνχλ επηηξέςνπλ ζηελ επηρείξεζε λα δηαζέηεη πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά 

θεθάιαηα. Δπίζεο φπσο είδακε ζην θεθάιαην 3 δηαζέζηκεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξνπλ βάζε ηεο ΔΚΤ, κπνξεί λα είλαη θάπνηεο επηδνηήζεηο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν εθηθηή κία λέα επέλδπζε. Ή φπσο γηα παξάδεηγκα νη επελδχζεηο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φπσο   ε πεξίπησζε ππνζηήξημεο απφ ηε Waitrose γηα 

θνηλνηηθά έξγα γηα ηελ θνηλσλία εξγαδνκέλσλ ζηε γεσξγία ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο.
60 

 

Δλψ θαη νη κέηνρνη δελ θηλδπλεχνπλ λα δηαζέηνπλ θεθάιαηα, πάζεο θχζεσο, ζε κία 

επηρείξεζε ε νπνία δε ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αθέξαηα ζέζε θαη κία ζηαζεξή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε.
61

 

 

4.8. Λεηηνπξγηθά θόζηε 
 

 

Γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κέζα απφ ηε πηνζέηεζε ηεο ΔΚΤ κπνξεί λα έρνπκε 

δηαθφξσλ κνξθψλ απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ζηελ έθζεζε ηεο IRENA, κε ηίηιν 

«ην θφζηνο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ην 2014» εμεηάζηεθαλ νη 

παγθφζκηεο ηάζεηο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ην θφζηνο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο, ησλ ειηαθψλ θσηνβνιηατθψλ, ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηεο βηνκάδαο 

θαη ηεο γεσζεξκηθήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηαμχ 2010 θαη 2014 ην 

θφζηνο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έπεζε θαηά 50 ηνηο εθαηφ, ελψ απφ ην ηέινο ηνπ 2009 

έσο ζήκεξα ην θφζηνο παξαγσγήο θσηνβνιηατθψλ έπεζε θαηά 75 ηνηο εθαηφ. 

Δπηπιένλ ζε αγνξέο φπσο ε Γαιιία, ε Γεξκαλία θαη ε Απζηξαιία, ην θφζηνο ηεο 

νηθηαθήο ειηαθήο ελέξγεηαο (ζπλεπψο θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ) 

είλαη ήδε ρακειφηεξε απφ ηελ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξνδφηεζεο απφ ην δίθηπν. 

Σέινο, ε έθζεζε θαηαιήγεη κε κία εθηίκεζε, γηα ην κέιινλ, πσο αλακέλεηαη 

πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θφζηνπο έσο ην 2025.
62 

 

Γηα ηε κείσζε δαπαλψλ ζπκπεξαζκαηηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα έρνπκε, ρακειφηεξν αξηζκφ εξγαηνσξψλ ή φρη ζπρλή 

αλάγθε ππεξσξηψλ, ζπλεπψο θαη κηθξφηεξεο ππνρξεψζεηο πξνο απνπιεξσκή. 

Ζ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ νδεγεί ζε κία αληίζηνηρε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ηηο πεγέο ε κείσζε απηή κπνξεί θαηά 

πξνζέγγηζε λα θπκαλζεί ζην 0,5%- 5% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ην χςνο ηεο κείσζεο 
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εμαξηάηαη θπζηθά απφ ηνλ ηχπν ηεο θάζε επηρείξεζεο.
63 

Δπηπξφζζεηα, ε απμεκέλε 

θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηειηθά 

λα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο.
64 

 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ζπλέπεηεο κέζα απφ ηελ πξφζιεςε ή ηε δηαηήξεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηνπ θφζηνπο κάξθεηηλγθ ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Χζηφζν, θαζψο νη επηδξάζεηο απηέο είλαη ζπρλά δχζθνιν λα απνηηκεζεί 

ζε ρξήκα θαη λα απνηππσζνχλ, νη επηπηψζεηο απηέο ζπκπεξηιακβάλνληαη επίζεο σο 

κε ρξεκαηηθά νθέιε ζην κνληέιν γηα λα δηαζθαιηζηεί ε επαξθήο παξαθνινχζεζε.
65 

 

ζνλ αθνξά ζηα έμνδα εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο αιπζίδαο αμίαο ελφο πξντφληνο. Ζ 

πηνζέηεζε ηεο ΔΚΤ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο αιπζίδαο αμίαο. Έλα πξντφλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ή λα 

αθαηξέζεη ρξήκαηα απφ κία εηαηξεία θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ν Patton 

(2009) ππνζηεξίδεη φηη ε ΔΚΤ έρεη ηηο πξννπηηθέο λα αιιάμεη ην δεχηεξν. 

 

Παξαθάησ αλαθέξνληαη δχν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κεγάισλ εηαηξεηψλ πνπ 

εθάξκνζαλ ηελ ΔΚΤ θαη ελζσκαηψλνληαο ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξνσζεί ζε 

ιεηηνπξγείο ηνπο, θαηάθεξαλ λα εμνηθνλνκήζνπλ θεθάιαηα. 

 

ιν θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ αεηθφξεο πξαθηηθέο, φπσο 

βηνκίκεζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ 

είλαη εκπλεπζκέλα απφ ηε θχζε. Ζ βηνκίκεζε κπνξεί λα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ηεο 

εμππεξέηεζεο κεηά ηελ πψιεζε (after sale cost). Έλα θαιφ παξάδεηγκα είλαη θαη 

απηφ ηεο Volvo, κε ηε κίκεζε ηεο ηδηφηεηαο ηεο φξαζεο ησλ αθξίδσλ, ε νπνία ηνπο 

επηηξέπεη λα απνθεχγνπλ ηηο «ζπγθξνχζεηο» κε άιια έληνκα φηαλ ζπλαληνχλ ζκήλε, 

αληαλαθιψληαο γηα ηε εηαηξεία ηελ ίδηα πξνζπάζεηα ησλ αλζξψπσλ φηαλ ζπλαληνχλ 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Ζ Volvo ηζρπξίδεηαη φηη είλαη ζε ζέζε έηζη λα αλαπηχμεη 

έλα αζθαιέζηεξν απηνθίλεην θαη λα κεηψζεη δαπάλεο γηα επηζθεπέο εληφο 

εγγχεζεο.
66 

 

Έλα αθφκε παξάδεηγκα είλαη εθείλν ηεο εηαηξείαο WalMart, ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη 

θάλεη ζηξνθή πξνο ηελ ππεπζπλφηεηα. Σν θφζηνο ησλ πιηθψλ γεληθά είλαη απφ ηα 

θφζηε πνπ γίλνληαη άκεζα αληρλεχζηκα απφ απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ ζηα πξντφληα, 

έηζη νπνηαδήπνηε εμνηθνλφκεζε ζα πξέπεη λα είλαη εχθνια κεηξήζηκε. Ζ WalMart, 

ινηπφλ, έρεη θαηαθέξεη κέζα απφ ηε ρξήζε βνεζεηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ηζρχνο 

γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ ςχμε ησλ θακπίλσλ ησλ θνξηεγψλ ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζηάζεο αλάπαπζεο (δηάιεηκκα) ησλ εξγαδνκέλσλ, λα εμνηθνλνκεί 

πάλσ απφ $26 εθ. αλά έηνο γηα ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ, κεηψλνληαο ζεκαληηθά θαη 

ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
67 

 

Κιείλνληαο κε ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, δε ζα κπνξνχζε λα απνπζηάδεη ν αλαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ. Ο παξάγνληαο πνπ αθνξά ζην 

θφζηνο επέλδπζεο ζηελ ΔΚΤ. χκθσλα κε έξεπλα ηεο ICAP Group
68

 γηα ηελ ΔΚΤ 

(2014) ν θπξηφηεξνο  αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ν νπνίνο δεκηνπξγεί ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο κία αξλεηηθή ζηάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κνληέινπ, είλαη 

ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Μάιηζηα απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ην 

26,8% αληηιακβάλεηαη ηελ ΔΚΤ σο κία εμαηξεηηθά θνζηνβφξα επηρεηξεκαηηθή 
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απφθαζε. 

 

4.9. Οηθνλνκηθή Απόδνζε 
 

Δίλαη πηζαλφηεξν λα επηηεπρζεί αχμεζε ησλ εζφδσλ ζπκπεξαζκαηηθά απφ 4.2., 4.4. 

Με ηελ επίηεπμε κίαο θαιήο εηθφλαο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ 

ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο, είηε ζπλεηδεηά είηε αζπλαίζζεηα. Σν πνζνζηφ ηνπο 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ρψξα ζε ρψξα, ελψ γηα ην δπηηθφ θφζκν γεληθά, ππάξρεη κεηαμχ 

ηνπ 5 θαη 10%. 

 

Με ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, κέζσ ηεο πςειήο απφδνζεο θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ ηεο εηαηξείαο ζεκαίλεη κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο ζηα κάηηα ηνπ 

θαηαλαισηή. πλέπεηα απηνχ είλαη ε πξνζηηζέκελε αμία ε νπνία κπνξεί λα επηηξέςεη 

ζηελ επηρείξεζε λα ρξεψλεη αθξηβφηεξα. Ζ επηρείξεζε ειπίδεη φηη ε πςειφηεξε ηηκή 

ζα θαιχςεη ηηο επηπιένλ δαπάλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην κνλαδηθφ απηφ πξντφλ 

(Case Study – Interface Inc.). 

 

4.10. Αληαγσληζκόο 
 

 

Οξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ επσθειεζεί απφ ηελ ρξήζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ σο παξάγνληα δηαθνξνπνίεζεο ζηελ 

αγνξά.
69 

 

χκθσλα κε ηελ ηξηεηή δηεζλή έξεπλα πνπ δεκνζηεχηεθε ζην παγθφζκηα γλσζηφ 

πεξηνδηθφ Fortune γηα ηηο πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ησλ εηήζησλ 

θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ, ππήξμε κηα ζηαζεξή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ππέβαιαλ ηηο ελ ιφγσ εθζέζεηο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαη σο 

ζρεηηθέο κε κε-νηθνλνκηθά δεηήκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 2008, ε έξεπλα έδεημε φηη 

ην 79% ησλ θνξπθαίσλ 250 εηαηξεηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην «Fortune 500», έρνπλ 

εθδψζεη μερσξηζηέο κε νηθνλνκηθέο εθζέζεηο. Γειαδή 27% πεξηζζφηεξεο ζε 

ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ ηνπ 2005 (52%). Δλψ θαη  ν ξπζκφο ηεο ππνβνιήο εθζέζεσλ 

απφ ηηο 100 κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο (Ν100) ζε 22 ρψξεο, έρεη απμεζεί θαηά κέζν 

φξν απφ 33% έσο 45% (KPMG, 2008).
70 

 

Χζηφζν, αθφκε θαη φηαλ νη εηαηξείεο πηνζεηνχλ θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλεο πξαθηηθέο, φιεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηνπο ζρεηηθνχο θαλφλεο ηεο 

θνηλνηηθήο θαη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο πεξί αληαγσληζκνχ.
71 

 

4.11. Λνηπά απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ 
 

 

ην ππνθεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη θάπνηεο αθφκα θαηεγνξίεο ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ (πέξαλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο- πειάηεο) κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά ε ΔΚΤ. 

 

4.11.1. Αναπτυξιακοί & Επιχειρηματικοί Φορείς Αναπτυξιακοί 
Φορείς 
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Ξεθηλψληαο κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο θνξείο. Θεζκνί ή θνξείο φπσο ην 

Διιελνγεξκαληθφ Δπηκειεηήξην, ην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην 

Θεζζαινλίθεο θ.ά.,  παξέρνπλ εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο γηα θάζε επηρεηξεκαηηθή 

κνλάδα πνπ επηζπκεί ηελ ππνζηήξημε ηεο παξαγσγήο ηεο, ή ηελ ίδηα ηελ παξαγσγή 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. θαη αλαιακβάλεη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν γηα ελ δπλάκεη 

επελδπηέο. Μέζα ζηα πνιιά πνπ πξνζθέξνπλ είλαη, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζέκαηα αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (Α.Π.Δ.), δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη άιια 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

ε θάζε θξαηηθφ (ή ζε θνηλνπξαμία κε επξσπατθφ) θνξέα ππεχζπλν γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα - επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ (ΔΠΑ, ΟΑΔΓ, 

ΔΦΔΠΑΔ) κπνξεί ν θάζε επηρεηξεκαηίαο λα βξεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 

γηα λέεο επελδχζεηο φπσο θαηλνχξηεο εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ή φπνηα άιιε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο θνηλσληθήο - 

πεξηβαιινληηθήο εηθφλαο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο κίαο εηαηξείαο, είλαη κία θίλεζε - 

επθαηξία φπσο θαη θάζε επέλδπζε ηνπ επηρεηξείλ. Παξαθάησ ζα δνχκε φια ηα νθέιε - 

ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ κπνξνχλ, αλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο, λα έρνπλ 

ζπλνδνηπφξνπο φινη νη νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα δξνπλ κε 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.
72 

 Πιεξνθνξίεο γηα επηδνηήζεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο θηι 

 Αλαδήηεζε γηα πηζαλνχο Έιιελεο εκπνξηθνχο εηαίξνπο 

 Ννκηθή ππνζηήξημε ζηελ ίδξπζε εηαηξεηψλ 

 Αλαδήηεζε θαηάιιεισλ ρψξσλ/ νηθεκάησλ γηα έξγα Α.Π.Δ. 

 πδεηήζεηο κε ηνπηθέο θαη θνηλνηηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηελ αγνξά ή κίζζσζε νηθνπέδσλ 

 Μειέηεο αγνξάο 

 Πξνεηνηκαζία εκπνξηθψλ ζπλαληήζεσλ 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ/ζπλεδξίσλ, έθδνζε εληχπσλ κε ζέκα ηηο Α.Π.Δ. 

 πκκεηνρή ζε θιαδηθέο εθζέζεηο 

 

Σν παξαθάησ, αλήθεη ζηα αξλεηηθά ησλ ζπλζεθψλ πνπ κπνξεί λα επηθξαηνχλ ζην 

πεξηβάιινλ ησλ εηαηξεηψλ πνπ επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζε θάπνηα ππεχζπλε 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

Ζ παξαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ 

επηηξέπεη ζηα πινχζηα θξάηε λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπο ζηελ αηκφζθαηξα, 

κέζσ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επνλνκαδφκελσλ «θαζαξψλ» έξγσλ. Αιιά ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηα έξγα απηά πνιιέο θνξέο πέθηνπλ ζχκαηα ηεο παγθφζκηαο 

πνιηηηθνινγίαο, πξνθαιψληαο αλεζπρία ζηνπο επελδπηέο. Απηφ ζήκεξα πξνθαιεί ζηα 

έξγα απηά κία «αθηλεζία». Παξφια απηά νη επελδπηέο δελ παχνπλ λα ηξέθνπλ 

κεγάιεο ειπίδεο φηη «νη αλαλεψζηκεο πεγέο αθνξνχλ ζε κία ηαρέσο αλαπηπζζφκελε 

αγνξά» θαη επθαηξία γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε απηή.
73 

 

4.11.2. Επιχειρηματικοί Φορείς 
 

 

ζνλ αθνξά ζην θνκκάηη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θνξέσλ, νη επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο 
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απαξηίδνπλ είλαη ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ εθείλνη 

επηβάιινπλ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζε αξθεηά παξαδείγκαηα απφ θνξείο 

δηάθνξσλ θιάδσλ κε θάζε είδνπο αληηθείκελν. 

 

Έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ελζσκαηψλνπλ κηα 

ηξηπιή πξνζέγγηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. πσο θαη ν 

θνξέαο Παγθφζκηαο πκκαρίαο ησλ Σξαπεδψλ γηα ηηο αμίεο (Global Alliance for 

Banking on Values), πνπ απνηειείηαη απφ πεξίπνπ 25 ηξάπεδεο ζπλνιηθνχ ηδίξνπ 

χςνπο πάλσ απφ 70 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε απνζηνιή ηε ρξεκαηνδφηεζε 

θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ. ηνλ ππξήλα ηεο 

ηδενινγίαο ηνπο γηα ην πσο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη βξίζθεηαη θπζηθά θαη ην 

επηρεηξείλ κε ζηαζεξά θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν.
74 

 

ηαζεξά θνηλσληθά ππεχζπλνο ηξφπνο ζεκαίλεη, λα ηίζεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο «επί ίζνηο όξνηο κε ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο»
75

 ηεο ηξάπεδαο.Σα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαινχληαη επίζεο λα αλαιάβνπλ ηε λνκηθή επζχλε γηα 

ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο ησλ πξάμεσλ ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο γηα πξαθηηθέο πνπ σθεινχλ 

ην πεξηβάιινλ, «κε πιήξε θαη δίθαηε θαηαλνκή ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ θαη 

δεκηνπξγνύλ»
76

 ζε απηφ. 

 

4.11.3. Χορηγίες 
77 

Σν ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη απνηειεί θίλεζε ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, φκσο δελ 

εληάζζεηαη - πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζε παξαπάλσ 

θεθάιαηα ηνκείο. Ζ ΔΚΤ δηαθέξεη απφ ηελ αιηξνπηζηηθή ηαθηηθή ηνπ «θαιψο 

πξάηηεηλ», ε νπνία εθθξάδεηαη κε θηιαλζξσπηθέο πξνζθνξέο, νη νπνίεο φκσο φηαλ δε 

ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο (βι. Παξάδεηγκα πςειήο θνηλσληθήο 

εηαηξηθήο απφδνζεο,  Case Study, The Home Depot), ηθαλνπνηνχλ απιά ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζπλείδεζε θαη εζηθή ηνπ επηρεηξεκαηία.  

 

Αθνινχζσο, δηαρσξίδεηαη θαη ε αληαπνδνηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Υνξεγίαο, ε νπνία, 

φπσο απηή λνείηαη ζην ζχγρξνλν επηρεηξείλ, απνηειεί κία ηαθηηθή επηθνηλσληαθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ απνβιέπεη ζηελ παξαγσγή ελφο ακνηβαίνπ νθέινπο ηφζν γηα ηελ 

εηαηξεία φζν θαη γηα ην ρνξεγνχκελν. ΔΚΤ ινηπφλ θαη Υνξεγία, απνηεινχλ δχν 

δηαθξηηέο, δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. 

 

Ζ πεξίπησζε, ινηπφλ ηεο ρνξεγίαο ππνινγίδεηαη σο κηα ηαθηηθή ελφο ζπλνιηθνχ 

ζρεδίνπ εηαηξηθήο επηθνηλσλίαο θαη marketing πνπ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο νπνίνπο ζα εμππεξεηήζεη, ζηνρεχεη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

εηαηξείαο αθνχ θχξην κέιεκα είλαη ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο θαη ηεο επηξξνήο ζε εηδηθά 

θνηλά. 

 

Κάπνηνη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ είλαη: 

 πξνβνιή νξηζκέλσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, 

 ζχλδεζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο κε ηελ επηηπρία ελφο γεγνλφηνο - 

δξάζεο, 

 δπλαηφηεηα πξνζέγγηζεο εηδηθψλ θνηλψλ ηα νπνία αδπλαηνχζε λα 

πξνζειθχζεη δηαθνξεηηθά ε επηρείξεζε. 
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Πνιιέο θνξέο ε πεξίπησζε ηεο ρνξεγίαο βνεζά ηελ εηαηξεία λα απνθηήζεη ηνλ ηξφπν 

λα παξεκβαίλεη θνηλσληθά απνβιέπνληαο ζε νθέιε πνπ ε ζπλεξγαζία κε ην 

ρνξεγνχκελν κπνξεί λα ηεο απνθέξεη. Γηα ην ιφγν απηφ ηα άξζξα δηαρσξίδνπλ ηε 

ρνξεγία απφ ηελ ΔΚΤ θαη ηε ραξαθηεξίδνπλ σο ζρέδην δξάζεο θαη φρη ππεχζπλε 

θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Δπίινγνο 4
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ΔΚΤ ζε κεγάιν βαζκφ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο βιάβεο γίλεηαη ζε έλα εκπνξηθφ ζήκα, παξά ζηελ πξνψζεζε ηεο 

ζεηηθήο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο.
78

 

 

Παξφια απηά νη επηπηψζεηο ηεο κπνξεί λα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο θαη λα αθνξνχλ 

ζρεδφλ ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πκπεξαζκαηηθά, ε ΔΚΤ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή βάζε γηα ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο (ελίζρπζε εμαγσγηθνχ ραξαθηήξα, δηεζλείο 

εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο, πξνζαξκνγή ζε λέεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο).
78

  

 

Σν θεθάιαην 5 σο ζπλέρεηα ηνπ 4 ζπκπιεξψλεη θαη δηεπθξηλίδεη πσο επηηπγράλεηαη ε 

νξζή θαη πιήξεο ελζσκάησζε ηεο ΔΚΤ. 
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Πξόινγνο 5
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

ην θεθάιαην απηφ ηεο εξγαζίαο γίλεηαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο, κε case 

studies κε παξαδείγκαηα απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ έθεξε ε πηνζέηεζε ηεο ΔΚΤ ζε 

κεγάιεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν. 
 

θνπφο είλαη λα απνδείμεη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα γεγνλφηα θαη κε αξηζκνχο, φηη 

ππνζηεξίρζεθε παξαπάλσ θαη ην ηη κπνξεί λα επηθέξεη ε εθαξκνγή ησλ πιαηζίσλ 

εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο ζε κία επηρείξεζε ή έλαλ νξγαληζκφ. 

 
Σα παξαδείγκαηα δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε ζεηηθέο επηπηψζεηο, θαζψο θαη θαλέλα 

απφ ηα εξγαιεία ή πιαίζηα πνπ βνεζνχλ ζηε δηνίθεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ 

απνηειεί παλάθεηα επηηπρίαο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο. 

 

πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη: 

 Πσο ν ζσζηφο ζπλδπαζκφο απνζηνιήο θαη θνηλσληθήο δξάζεο έθεξε γηα 

ηελ «The Home Depot» ζεηηθέο γλψκεο ζην κπαιφ ησλ Ακεξηθαλψλ 

θαηαλαισηψλ. 

 Πσο ε πξνζπάζεηα γηα δηαζηξέβισζε ηνλ πξαγκαηηθφ φγθν αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο «Apple, Inc.» ζην πεξηβάιινλ, ηελ έθεξα ζε πνιχ 

δχζθνιε ζέζε θαη ηελ εμέζεζε ζηα ΜΜΔ αιιά θαη ηελ αλάγθαζε λα 

αλαιάβεη ηε δξάζε πνπ δελ είρε ζην παξειζφλ. 

 Πψο ε «Interface, Inc.» ελζσκαηψλνληαο ηελ ΔΚΤ θαη ηα εξγαιεία ηεο ζε 

νιφθιεξε ηελ ιεηηνπξγία ηεο θαηάθεξε λα θεξδίζεη έζνδα, πίζηε ηνπ 

θαηαλαισηή, θαιέο ζρέζεηο κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, λα θαηλνηνκήζεη θαη 

λα πεηχρεη λα γίλεη ειθπζηηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Πψο ε BP, ιφγσ ηνπ φηη εθάξκνδε επηθαλεηαθά ηελ ππεχζπλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, βξέζεθε λα έρεη ππνγξάςεη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο παγθνζκίσο. 

 

ε θάζε case μερσξηζηά αληηζηνηρίδεηαη κέζα ζε παξελζέζεηο ε ζεσξία θαη ε 

επίπησζε ε νπνία επηθέξεη ε θάζε θίλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, θάλνληαο επθνιφηεξε 

ηελ απφδεημε φηη ε ΔΚΔ κπνξεί λα αιιάμεη κία θαηάζηαζε θαη ν ζσζηφο 

αθνπγθξαζκφο ησλ ηδεψλ θαη ε ρξήζε ησλ ζσζηψλ εξγαιείσλ κπνξνχλ λα ηηο θέξνπλ 

ζην δξφκν ηεο επηηπρνχο πνξείαο. 

 

Σέινο αθνινπζνχλ αλαθνξέο ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ πνπ ζπκπιεξψλνπλ πεξηζζφηεξν 

ηελ άπνςε ελφο αλαγλψζηε πνπ κπνξεί λα κελ έρεη αζρνιεζεί ζην παξειζφλ κε ηελ 

ΔΚΤ, ηηο έλλνηεο θαη ηα εξγαιεία ηεο. 

 

5.1. εκεία πξνζνρήο 
 

 

Σν δεχηεξν ππνθεθάιαην ηνπ θεθαιαίνπ 5 αθνξά ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη λα 

πξνζέμεη φπνηνο επηζπκεί λα θάλεη ρξήζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ (ζηα 5.1.2., 5.1.3. 

θαη 5.1.4.) αιιά θαη εθείλνο πνπ επηζπκεί λα γλσξίζεη ηηο αδπλακίεο ηνπο (βι. 5.1.1.). 

 

Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη ζην επφκελν ππνθεθάιαην πξνέξρνληαη απφ 
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παγθφζκηεο έξεπλεο ηνπ ζπλδέζκνπ Οξθσηψλ - Πηζηνπνηεκέλσλ Λνγηζηψλ (ACCA). 

Αθνινπζνχλ ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ πξνζνρήο φηαλ επηθνηλσλείηαη ε ΔΚΤ ηεο 

εηαηξείαο ζηνπο θαηαλαισηέο, ηα ζηνηρεία πέξαλ ηεο θήκεο πνπ κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη πσιήζεηο θαη ηέινο ην πνπ πξέπεη λα 

πξνζέρνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε φηαλ εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ, εάλ είλαη αλαγθαία 

κία πξνεξγαζία απφ ην δηεπζπληή πξνζσπηθνχ θαη κία ζπλερήο ζπληήξεζε ηεο ΔΚΤ 

χζηεξα απφ ηελ πηνζέηεζή ηεο. 

 

5.1.1. Οη αδπλακίεο πνπ κπνξεί λα θξύβεη ε ΔΚΤ 
 

 

Μπνξεί λα ππάξρνπλ ζεηηθά ζηελ ηάζε, ησλ εηαηξηψλ λα απνθαιχπηνπλ πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επίδνζή ηνπο, κέζσ ησλ 

Κνηλσληθψλ Απνινγηζκψλ. Αιιά νξγαλψζεηο φπσο εθείλε ηεο ACCA, εληφπηζαλ 

δηάθνξεο αδπλακίεο θαη πεξηνξηζκνχο ζηηο ηξέρνπζεο πξαθηηθέο ππνβνιήο εθζέζεσλ, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.
1
 Γηα παξάδεηγκα, βξέζεθαλ απνινγηζκνί ΔΚΤ λα είλαη ζπλνιηθά 

θαιχηεξνη φζνλ αθνξά ζηελ θάιπςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ φηη ησλ 

θνηλσληθψλ. Δλψ, ζρεηηθά θαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία, κφιηο ηψξα αξρίδνπλ λα 

δίλνπλ πξνζνρή ζηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηνπο. 

 

Μέζα απφ ηνπο απνινγηζκνχο επίζεο θάλεθε φηη ζπρλά νη εηαηξείεο δελ πξνζπαζνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηνπο, αληίζεηα 

ζπρλά αδπλαηνχλ αθφκε θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο θχξηεο επηπηψζεηο ηνπο. Λφγσ ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ νη πην ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο κπνξεί λα 

κε ζπγθεληξψλνπλ ηε κεγαιχηεξε πξνζνρή θαη ζπλεπψο, ν δξφκνο γηα ηελ ιχζε ηνπο 

λα είλαη απίζαλν λα ζρεδηαζηεί. 

 

Μία αθφκε ζχζηαζε ηεο ACCA είλαη φηη νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα θάλνπλ θαιχηεξε 

ρξήζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Χζηφζν, ε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ ΔΚΤ, αθφκε θαη αλ ζεσξεζεί θαιή, ζχκθσλα κε έξεπλα 

ηεο Clark, ππνλνκεχεηαη απφ πξαθηηθέο φπσο ε παξαπνίεζε ησλ αξρείσλ, θαζψο θαη 

ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην πψο λα αληαπνθξηζνχλ ζε κία αλάθξηζε ηνπ 

εθάζηνηε ειεγθηή. Παξαδείγκαηα φπσο ην αθφινπζν αλαθέξνληαη ζε κία άιιε 

κειέηε ζηελ νπνία δηαπηζηψζεθε, φηη ην 95% ησλ εμαγσγψλ εξγνζηαζίσλ ηεο Κίλαο 

παξαπνηνχλ ηα αξρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλζεθψλ 

εξγαζίαο θαη ησλ ειηθηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

Σα ζεκεία ηα νπνία ρξήδνπλ πξνζνρήο θαη ην θνηλά αλαγλσξηζκέλν σο κεηνλέθηεκα 

ησλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ησλ ίδησλ, είλαη φηη θαλέλα απφ ηα GRI, 

AA1000, BITC, θ.ά. δελ αλαθέξεηαη κέζα ζηηο ζρεηηθέο κε ηελ ππεπζπλφηεηα νδεγίεο 

ηνπ ζηελ πνηφηεηα ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ παξάγνληαη. Σν κνληέιν ηνπ 

EFQM εμαηξείηαη απφ ηα παξαπάλσ, κηαο θαη ζήκεξα είλαη ην κφλν πξφηππν 

δηνίθεζεο ην νπνίν ελζσκαηψλεη ζπζηεκαηηθά απηήλ πηπρή ηεο αθνινπζίαο ηεο 

θηινζνθίαο πνπ πξνάγεη ε ΔΚΤ.
2 

 

Κάπνηα απφ ηα ζηνηρεία θαη ηηο αμίεο πνπ κεηψλεηαη ε ζεκαζία ηνπο έηζη, είλαη ε 

καθξνπξφζεζκε ζθνπηά ησλ ζηφρσλ θαη ε ζχγθξηζε εληφο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο ζε 

ζρέζε κε ηελ απφδνζή ηεο ρξφλν κε ην ρξφλν. Με απνηέιεζκα, ε έλλνηα ηεο 
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ζπλερνχο βειηίσζεο, απαξαίηεην ζπζηαηηθφ κίαο νιηθά πνηνηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο, λα παξαβιέπεηαη. 

 

Βαζηθφ κείνλ ηεο ΔΚΤ ζε παγθφζκηα αιιά θαη επξσπατθή θιίκαθα είλαη φηη παξφιν 

πνπ ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο κέξεο καο αλαγλσξίδεηαη σο 

έλα απφ ηα πην βαζηθά θξηηήξηα βηψζηκεο αλάπηπμεο (κε πξννπηηθέο λα εθηηκεζεί 

θαιχηεξα κειινληηθά), ηαπηφρξνλα αθφκε δελ ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ηνπ λα 

ππάξρνπλ θνηλέο κέζνδνη ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο απηψλ ησλ επηδφζεσλ, 

νχησο ψζηε λα έρνπκε θνηλνχο παξνλνκαζηέο θαη ζηε ζχγθξηζή ηνπο. 

 

Αθφκε θαη εληφο ηεο Δ.Δ., ελψ ε ίδηα έρεη ζεζπίζεη θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαζηαθψλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε θαλφλσλ δενληνινγίαο πνπ 

πξνάγνπλ ην επ δελ, ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ αλάπηπμε, δελ έρεη ζεζπίζεη θνηλνχο 

δείθηεο κέηξεζεο ΔΚΤ. 

 

ηελ πξάμε, ιφγσ ηεο έιιεηςεο απηήο, ζηε δηεζλή αγνξά παξαηεξνχκε αλεμάξηεηνπο 

νξγαληζκνχο λα έρνπλ πηνζεηήζεη δείθηεο κέηξεζεο ΔΚΤ ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο, νη 

νπνίνη έρνπλ κεγάιε απήρεζε θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. ηελ Διιάδα νη κεγάιεο ζε 

θεθαιαηνπνίεζε εηαηξείεο, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην εμσηεξηθφ, εθ ησλ ζπλζεθψλ 

έρνπλ ππνρξεσζεί λα ελαξκνληζηνχλ κε ηέηνηνπο δείθηεο. 

 

Αλ θαη απφ κφλε ηεο ε ζπκκεηνρή κηαο εηαηξείαο ζε θάπνην θνξέα, δηεζλή νξγαληζκφ 

ή δίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε πξαθηηθψλ ΔΚΤ, αθφκα θη αλ πξφθεηηαη γηα ην 

Οηθνπκεληθφ χκθσλν Global Compact, απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

αμηνιφγεζή ηεο, δελ δείρλεη φκσο ηνλ βαζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζε ζέκαηα 

ΔΚΤ. Ζ δηάθξηζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθσδηθνπνηήζεη θάπνηνο ηα 

επηθνηλσληαθά κελχκαηα ησλ εηαηξεηψλ, ηα νπνία ζπλήζσο ιαλζαζκέλα εμηζψλνληαη. 

 

Σν αλ κηα εηαηξεία κπνξεί λα εληαρζεί ζην δίθηπν Global Compact, απνηειεί ζηνηρείν 

ηεο απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ δηφηη, γηα λα είλαη έγθπξε ε 

έληαμε ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ηελ ππάξρνπζα ηππηθή δηαδηθαζία, δειαδή λα 

ζηείιεη επηζηνιή ζηνλ ΟΖΔ ζηελ νπνία λα εθθξάδεη ηε ξεηή πξφζεζή ηεο γηα 

πηνζέηεζε ησλ 10 αξρψλ, κε ηαπηφρξνλε αλαθνξά ελφο ηνπιάρηζηνλ παξαδείγκαηνο 

πξαθηηθήο εθαξκνγήο κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο δέθα αξρέο. Έηζη, ζα θαηαγξαθεί 

ζηνλ θαηάινγν ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ, αιιά ζε δηάζηεκα δχν εηψλ ζα πξέπεη 

λα έρεη επηδείμεη πξφνδν, θαζψο ζα αμηνινγεζεί απφ ηελ αλαθνξά θνηλσληθνχ 

απνινγηζκνχ πνπ ζα δεκνζηεχζεη. Δάλ ε εηαηξεία δελ ηθαλνπνηήζεη ηνπο ειεγθηέο θαη 

δελ έρεη ηνλ πήρε ηεο απφδνζήο ηεο ζην χςνο ην νπνίν αλέκελαλ νη αξκφδηνη, ηφηε 

έρεη πξνζεζκία πεξίπνπ 6 κελψλ γηα λα ζπκκνξθσζεί, δηφηη κεηέπεηηα ζα 

αθνινπζήζεη ε δηαγξαθή ηεο.
3 

 

5.1.2. Η επηθνηλσλία ηεο ΔΚΤ 
 

 

Σν ππνθεθάιαην πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηθνηλσλία ηεο ΔΚΤ, έρεη λα δψζεη κία 

αξθεηά ζεκαληηθή ζπκβνπιή πξνο θάζε δηαρεηξηζηή ηεο επηθνηλψλεζεο απηήο, αθνχ 

φπσο αλαθέξεηαη ζε απηφ, ε επηθνηλψλεζε ηεο ΔΚΤ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο πσιήζεηο κίαο εηαηξείαο ή 
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ελφο πξντφληνο. 

 

Σα εξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη κάξθεηηλγθ δελ είλαη εξγαιεία ηα νπνία έρνπλ αλνζία 

ζηελ θξηηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ ε απνζηνιή ηνπ ζηειέρνπο επηθνηλσλίαο θαη 

κάξθεηηλγθ δελ είλαη εχθνιε θαη γίλεηαη θαη κάιηζηα θαίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε 

φηαλ ρξεηάδεηαη λα κεηαθέξεη ηα κελχκαηα ηεο ΔΚΤ. Πξνθεηκέλνπ νπνηαδήπνηε 

επηθνηλσλία λα είλαη επηηπρήο, βαζηθή απαίηεζε απνηειεί ε αμηνπηζηία ηεο πεγήο λα 

είλαη ζίγνπξε.  

 

Χο εθ ηνχηνπ, ε θχζε ηεο βηνκεραλίαο (π.ρ. πεηξειατθέο, παξαγσγήο ηζηγάξσλ θ.ά.) 

θαη ε αληηιακβαλφκελε σο εηθφλα ή θήκε ηεο εηαηξείαο, κπνξεί λα δηαδξακαηίζνπλ 

θξίζηκν ξφιν ζηε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ απηψλ. Δπίζεο ε επηθνηλσλία ηεο ΔΚΤ 

δε κπνξεί λα κελ είλαη ζπλεζηαικέλε. 

 

Παξάδεηγκα πνπ ζπλδπάδεη κία δξαζηεξηφηεηα «θαηαθξηηέα» θαη κία επεξκέλε 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί ν γίγαληαο ζηελ παξαγσγή θαπλνχ Phillip Morris, ν νπνίνο 

επηθξίζεθε δηφηη δαπάλεζε πεξηζζφηεξα γηα ηελ πξνψζεζε ησλ θηιαλζξσπηθέο 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απφ ην ζχλνιν ησλ δσξεψλ ηνπ θαη γηα αλεηιηθξίλεηα κέζσ ηεο 

δηθή ηνπ θακπάληαο θαηά ηνπ θαπλίζκαηνο.
6, 7 

 

Ζ απιή ξεηνξηθή δελ ζα μεγειάζεη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, ππνζηεξίδνπλ νη Jahdi 

θαη Acikdilli (2009). πκπεξαζκαηηθά, κηα νινθιεξσκέλε, ζπληνληζκέλε θαη 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε επηθνηλσλία ηεο ΔΚΤ 

θαη λα κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθή.
8 

 

5.1.2.1. Ο ξόινο ηεο επηθνηλσλίαο ηεο ΔΚY 
 

 

Έρνπλ ππάξμεη πνιιέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΤ, ηελ εηαηξηθή εζηθή, θαη ηελ 

θνηλσληθή ρνξεγία πνπ δείρλνπλ κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ 

θαη βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, θαζψο θαη κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ ηε 

ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ, γλσζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ αληηδξάζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζην 

θνκκάηη απηφ ηεο εξγαζίαο είλαη λα επηθεληξσζνχκε ζην ηη δηαρσξίδεη ηε αλάιεςε 

θαη εθαξκνγή κίαο ιαλζαζκέλεο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο απφ ηε ζσζηή.  

 

Γχν είλαη νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε κηα επηηπρεκέλε πξαθηηθή. Απηνί ηεο 

πξνζαξκνγήο - ή νξζήο ηνπνζέηεζεο(Fit) θαη ησλ θηλήηξσλ(Motivation)
9
. Σα 

ελδηαθεξφκελα κέξε κίαο εηαηξείαο ζπρλά αλακέλνπλ απφ απηή λα ρξεκαηνδνηήζεη 

κφλν ηα θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ έρνπλ κηα θαιή ζχλδεζε (ηνπνζέηεζε, fit), ή κηα 

ινγηθή ζπζρέηηζε, κε ησλ ππξήλα ησλ εηαηξηθψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ.
10, 11 

 

5.1.2.1.1. Πξνζαξκνγή 
 

 

Ζ πξψηε βαζηθή κεηαβιεηή είλαη απηή ηεο πξνζαξκνγήο. Χο πξνζαξκνγή ζηα 

πιαίζηα ηνπ θνηλσληθνχ κάξθεηηλγθ, νξίδεηαη ε αληηιακβαλφκελε απφ ηνλ 

θαηαλαισηή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζθνπνχ θαη ηεο ζεηξάο πξντφλησλ, ηελ εηθφλα ηεο 

κάξθαο, ηε ζέζε, ή αθφκα ην ζηφρν ηεο επηρείξεζεο ζην θνκκάηη αγνξάο ην νπνίν 
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αλήθεη. Δίλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο, γηαηί επεξεάδεη
12,13,14

: 

1) Σν πφζε ζθέςε δίλνπλ νη άλζξσπνη ζε θάπνηα πξσηνβνπιία θνηλσληθνχ 

ελδηαθέξνληνο. 

Δπεμήγεζε: απμεκέλε επηζπκία γηα θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ζέκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, θνηλσληθή πξσηνβνπιία, ή θαη παξαηήξεζε αζπλέπεηαο κεηαμχ 

πξνεγνχκελσλ πξσηνβνπιηψλ ηεο, ζε πεξίπησζε θπζηθά πνπ ππήξμαλ ηέηνηεο ζην 

παξειζφλ. 

2) Σα είδε ησλ ζθέςεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ηελ γλσζηνπνίεζεο ησλ 

θνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ζηνπο θαηαλαισηέο. 

Δπεμήγεζε: ε ρακειή πξνζαξκνγή, fit, δεκηνπξγεί αληηθξνπφκελα ζπλαηζζήκαηα 

θαη ζθέςεηο θαη ππνινγίδεηαη σο κία απεξηζθεςία ησλ ππεπζχλσλ κε αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο. 

 

Πξσηνβνπιίεο πνπ έξρνληαη ζε πιήξε πξνζαξκνγή κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο, 

εληζρχνπλ ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηηο εηαηξείεο - 

θίξκεο(brands). Απηφ δηφηη βιέπνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηελ 

πεξίπησζε. Έηζη, κηα θαιή ζπλαξκνγή κεηαμχ ησλ πξνζδνθηψλ, ησλ γλψζεσλ, ησλ 

δξάζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο 

πξσηνβνπιίαο (π.ρ., ε Home Depot), κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ πην εχθνια ζηελ 

ππάξρνπζα γλσζηηθή δνκή πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε εηαηξεία ζην κπαιφ ηνπ 

θαηαλαισηή. 

 

Πνιιέο θνξέο κάιηζηα εληζρχεηαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη κίαο 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο πξσηνβνπιίαο. Σέηνηεο πιήξσο πξνζαξκνζκέλεο θαη 

ζπλδεδεκέλεο πξσηνβνπιίεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληηιεπηήο ζπλέπεηαο κε 

πξνεγνχκελεο πξνζδνθίεο θαη δξάζεηο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ 

ηνπο. Χο απνηέιεζκα θπζηθά έρνπλ ηελ νρχξσζε ηεο επηρείξεζεο, κέζα απφ ηελ 

εζηθή ελίζρπζή ηεο θαη ην θαιφ ηεο «φλνκα» (brand).
15 

 

Αθνινπζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζε ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηα αξλεηηθήο ζεκαζίαο 

απνηειέζκαηα γηα ηελ εηαηξεία ε νπνία επηιέγεη λα πηνζεηήζεη έλα επηθαλεηαθφ ή 

ρακειήο πξνζαξκνγήο θνηλσληθψλ πξσηνβνπιηψλ κνληέιν: 
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πκπεξαζκαηηθά, νη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα επηιέγνπλ ηηο θνηλσληθέο ηνπο 

πξσηνβνπιίεο κε βάζε ην fit κε ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Σέινο πην απνηειεζκαηηθφ ζα 

ήηαλ εάλ νη ελδηαθεξφκελνη (θαηαλαισηέο) έβιεπαλ ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο σο ιηγφηεξν 

ηδηνηειήο, φπσο φηαλ νη επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ εηζθνξέο ζε πεξηνρέο πνπ 

γλσξίδνπλ σο αληηθείκελν θαη φρη ζε γεληθέο αηηίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε Home Depot 

παξέρεη ρξήκαηα, εζεινληέο θαη πξντφληα γηα λα βνεζήζεη ηνλ κε θεξδνζθνπηθφ 

νξγαληζκφ KABOOM θαη λα νηθνδνκήζεη παηδηθέο ραξέο ζηηο πφιεηο ηνπ εζσηεξηθνχ 

(Ακεξηθή). 

 

ην Case Study 3 παξαηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε Home Depot απνηειεί 

άξηην παξάδεηγκα εηαηξείαο ε νπνία έρεη ηνπνζεηήζεη κε ην ζσζηφηεξν ηξφπν ηελ 

ππεχζπλε δξαζηεξηφηεηά ηεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ακέζσο κεηά αθνινπζεί έξεπλα 

πνπ απνδεηθλχεη ην πφζν ζεηηθά έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηνπο θαηαλαισηέο. 

 
5.1.2.1.1.1. Case Study 3: Παξάδεηγκα πςειήο πξνζαξκνγήο ηεο ΔΚΤ – The Home 

Depot 

 

 

Ζ εηαηξεία The Home Depot είλαη ακεξηθάληθε, ελψ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηηο 

ππφινηπεο πέληε θαηνηθήζηκεο ήπεηξνη. Χο αληηθείκελν (θνκκάηη- ζέζε ζηελ αγνξά) 

έρεη ηε ιηαληθή πψιεζε γηα θάζε είδνπο βειηίσζε θαη θαηαζθεπή ζην ζπίηη ή ηελ 

επηρείξεζε κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα 

παξαδείγκαηα πξσηνβνπιηψλ ηεο, κέζα απφ ηνπο θνηλσληθνχο απνινγηζκνχο ηεο 

ίδηαο θαη ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο γηα απηήλ
16

: 

 Δξγαδφκελνη ηεο νκάδαο ηεο Home Depot αθηεξψλνπλ εζεινληηθά ην ρξφλν 

θαη ηηο γλψζεηο ηνπο γηα λα επηζθεπάζνπλ θαη λα αλαθαηλίζνπλ ηα ζπίηηα 

ειηθησκέλσλ γχξσ απφ ηηο ΖΠΑ θαη εγθαηαζηάζεηο ππνζηήξημήο ηνπο(ηπρφλ 

ρήκα 5.1.2.1.1. «Αξλεηηθέο κεηαβνιέο ρακειήο απφδνζεο, γηα ηελ επηρείξεζε» 
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θηλεηηθά πξνβιήκαηα θ.ά.). 

 Ζ εηαηξεία απηή, έρεη ηδξχζεη έλα ίδξπκα (The Home Depot Foundation) ην 

νπνίν έρεη δσξίζεη θεθάιαηα ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ή επηζθεπή νηθηζηηθψλ κνλάδσλ.  

o Δδψ γηα παξάδεηγκα ε δσξεά απηή είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ην 

αληηθείκελν θαη ηνλ αληηιακβαλφκελν σο ζθνπφ(βειηίσζε εζσηεξηθψλ 

ρψξσλ ή θαηαζθεπή θαη αλαθαίληζε) ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπίζεο δσξίδεη θάζε ρξφλν πξντφληα ζε ηνπηθέο κε θεξδνζθνπηθέο 

νξγαλψζεηο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ εηζφδεκα. 

o Μπνξείηε εχθνια λα θαληαζηείηε ηη ζχγρπζε ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζην κπαιφ ηνπ θαηαλαισηή, ζηε ζχλδεζε κίαο θνηλσληθήο 

πξσηνβνπιίαο κε ην αληηθείκελν ηεο επηρείξεζεο, εάλ ε πξσηνβνπιία 

απηή ήηαλ ε δσξεά πξντφλησλ super market αληί εθείλσλ πνπ παξάγεη. 

 Σέινο, ην ίδξπκά ηεο δηαρεηξίδεηαη πξσηνβνπιίεο επηρνξήγεζεο- αξσγήο ζε 

πεξηπηψζεηο θαηαζηξνθψλ, ζπκβάιινληαο θαη κε αλζξψπηλε εζεινληηθή 

δχλακε. 

 
5.1.2.1.1.2. Έξεπλα κε αληηθείκελν ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ΔΚΤ 

 

 

Έξεπλα
17

: Ζ Home Depot επηρείξεζε, ζε κία έξεπλα ζρεηηθή κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

πξνζαξκνγήο θαη ησλ θηλήηξσλ ην 2006, είρε βξεζεί καδί κε ηε Revlon (εηαηξεία 

θαιιπληηθψλ) ζηηο πξψηεο ζέζεηο, κε ηελ θαιχηεξε απνηχπσζε ησλ πξσηνβνπιηψλ 

ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα δφζεθε ζε κία νκάδα 28 εξσηεζέλησλ, κηα ιίζηα κε νθηψ 

εηαηξείεο (Home Depot, Disney, Ford Motor Company, Dell, Toys R Us, Citigroup, 

Lockheed Martin, θαη Revlon) θαη έμη δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο 

(πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε 

έιιεηςε ζηέγεο, πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν ηνπ θαξθίλνπ, θαη ςήθνπ). 

 

Οη εξσηεζέληεο θαινχληαλ λα αμηνινγήζνπλ αλ ε θάζε εηαηξεία, θαηά ηε δηθή ηνπο 

γλψκε, ηαίξηαδε κε ηελ θνηλσληθή ηεο πξσηνβνπιία ζε θιίκαθα απφ 1 έσο 7 (1= φρη 

ζρεηηθή/ 7= ζρεηηθή). Δπίζεο βαζκνινγνχζαλ κε ηελ ίδηα 7-βάζκηα θιίκαθα ηε  

ζεκαληηθφηεηα ηεο θάζε πξσηνβνπιίαο μέρσξα απφ ηε εηαηξεία ηεο (1= κε ζεκαληηθή 

/ 7= πνιχ ζεκαληηθή) θ.ά. 

 

Σα απνηειέζκαηά ηεο ήηαλ εμαηξεηηθά, κε: 

 Μ.Ο.= 6.23 γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο θνηλσληθήο ηεο πξσηνβνπιίαο κε ηελ 

ίδηα, 

 Μ.Ο.= 6.24 γηα ηε εμνηθείσζε - γλψζε φηη ππάξρεη απηή ε αλάιεςε 

επζχλεο απφ απηέο. 

 Δλψ θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζθνπνχ ηεο ζεσξήζεθε σο εμίζνπ 

ζεκαληηθή κε ηελ ελδννηθνγελεηαθή βία. Με Μ.Ο.= 6.32 γηα ηελ έιιεηςε 

ζηέγεο θαη Μ.Ο.= 6.39 γηα ηε δεχηεξε  

 

Οη εξσηήζεηο ηηο έξεπλαο, ζην δεχηεξφ ηεο θνκκάηη, ήηαλ κε πξνζνκνίσζε ηεο 

πξαγκαηηθήο γλσζηνπνίεζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ κέζα απφ έλα εκεξήζην άξζξν ζε 

εθεκεξίδα (ηχπνπ USA Today newspaper article) θαη ήηαλ ηεο κνξθήο: 



116 

 

 «ε Home Depot ειπίδεη φηη απηφ θαη άιια λέα πξνγξάκκαηα ζα απμήζνπλ ηηο 

πσιήζεηο ηεο ή ε Home Depot ειπίδεη φηη απηφ θαη άιια πξνγξάκκαηα ζα 

βνεζήζεη φζνπο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν;» 

 

ην ζπγθεθξηκέλν κέξνο νη εξσηεζέληεο δε θάλεθαλ λα πηζηεχνπλ σο θίλεηξν ηελ 

θαιή ζέιεζε γηα θακία απφ ηηο 8 επηρεηξήζεηο, παξφιν πνπ δελ απέθιεηζαλ ηελ 

πηζαλφηεηα απηή λα ππάξρεη, φπσο αλακελφηαλ θαη απφ ηνπο εξεπλεηέο. 

 

5.1.2.1.2. Κίλεηξν 
18

 

 

Σν αληηιακβαλφκελν, απφ ηνπο θαηαλαισηέο, σο εηαηξηθφ θίλεηξν παξνπζηάδεηαη 

επίζεο απφ ηελ αξζξνγξαθία σο έλαο πηζαλφο παξάγνληαο επηξξνήο ηεο ζηάζε ηνπο 

απέλαληη επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ιακβάλνπλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη φηαλ θάπνηα εηαηξεία ππνζηεξίδεη κηα θνηλσληθή πξσηνβνπιία ζεσξείηαη 

σο κηα θαιή δεκφζηα δξάζε, ζεκαζία έρεη θαη πνηα είλαη ελ ηέιεη ε αληίιεςε ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηα ζρεηηθά θίλεηξα ηεο πξάμεο απηήο. 

 

Ζ ηειηθή απηή αληίιεςε είλαη πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο πεπνηζήζεηο θαη λα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε κία λέα αμηνιφγεζε ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πξνζέζεσλ. 

Αλαθέξεηαη εδψ έλα παξάδεηγκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο εηαηξείαο αζιεηηθψλ εηδψλ 

Nike κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηεο Αγγιίαο. θνπφο ήηαλ ε αληηκεηψπηζε ησλ 

ζεκάησλ ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ κέζα απφ ηε δεκηνπξγία κηαο 

θνηλφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε νκαδηθέο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ θαζεκεξηλψλ καζεκάησλ. ηε δεκφζηα 

δήισζή ηνπο ηα δχν κέξε ππνζηήξημαλ φηη ην πξφγξακκα ζα έρεη ζεηηθά νθέιε γηα 

ηνπο λένπο, ηελ θνηλφηεηα, θαη ίζσο λαη θαη γηα ηελ επηρείξεζε, αλ θαη ε ίδηα ε Nike 

ηζρπξίζηεθε φηη δελ επηδηψθεη λα πνπιήζεη πεξηζζφηεξα αζιεηηθά εμππεξεηψληαο 

απηφ ην ζθνπφ. 

 

Δίλαη ζαθέο, ζε ζρέζε κε φηη αλαιχζακε ακέζσο πξηλ, φηη ην πξφγξακκα απηφ έρεη 

πςειφ βαζκφ πξνζαξκνγήο, αιιά έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε 

αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηα θίλεηξα ηεο Nike. Δάλ νη θαηαλαισηέο 

ακθηζβεηνχλ ηα θίλεηξα ηεο επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξε 

ζθέςε γχξσ απφ ηελ πξαθηηθή ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απηφκαηα νδεγεί ζε βαζχηεξε 

λνεηηθή επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλήηξσλ ηεο. 

 

Δπηπιένλ, απηή ε επεμεξγαζία κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζθέςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, νδεγψληαο ηνπο θαηαλαισηέο λα αλαξσηεζνχλ εάλ ηα 

πξαγκαηηθά νθέιε αθνξνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο(δειαδή, 

θέξδε ή θνηλσληθή αιιαγή). Ο ζθεπηηθηζκφο απηφο ζπκβαίλεη δηφηη νη θαηαλαισηέο 

ελζηηθησδψο έρνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη νη θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο ζηεξίδνληαη 

θπξίσο ζηε ζηελή επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο, ην νπνίν θαη ηίζεηαη σο 

πξσηαξρηθφ κέιεκα ζε πάζεο θχζεσο ζπκπεξηθνξά ησλ νληνηήησλ απηψλ. 

 

αλ επηπιένλ γλψζε θξαηάκε φηη ε απμεκέλε επεμεξγαζία ησλ πξαθηηθψλ, απμάλεη 

ηελ πηζαλφηεηα ε απνθηεζείζα γλψζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζηξαηεγηθή απάληεζεο 

ηεο εηαηξείαο γηα λα ελεκεξψζεη ή λα "δηνξζψζεη" ηηο πξψηεο πεπνηζήζεηο ηνπ θνηλνχ. 

πσο φκσο αλαθέξακε ζαλ ζπκβνπιή θαη ζηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ην ζχληνκν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα αληαπφθξηζεο ζε θάζε αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο 

θνηλσληθέο πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο, είλαη κεγίζηεο ζεκαζίαο. 

 

 

5.1.3. εκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ 
 

 

Σν ππνθεθάιαην 5.1. μεθηλά αλαθέξνληαο ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε 

εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ απφ κία εηαηξεία ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη θαληάδεη 

δχζθνιε. χκθσλα θαη κε ην λνκπειίζηα Milton Friedman ε θνηλσληθή επζχλε 

έξρεηαη ζε άκεζε αληίζεζε κε ηηο βαζηθέο αξρέο  ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

ειεχζεξε νηθνλνκία, άζρεηα κε ην ηη ππνζηεξίδνπλ νη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο.
19

 

ηαλ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κίαο εηαηξείαο ζπγθεληξψλνληαη, θάζνληαη ζην ηξαπέδη 

ησλ ζπδεηήζεσλ θαη απνθαζίδνπλ λα ραξάμνπλ κία θνηλσληθά ππεχζπλε πνξεία, ηφηε 

ρξεηάδεηαη λα αλνίμεη έλαο θχθινο κεγάισλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ έξεπλα ζε θάζε 

ηκήκα - θιάδν θαη γηα θάζε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σν πξφηππα δίλνπλ κία γξακκή θαη 

δηάθνξα εξγαιεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ησλ παξαπάλσ δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ δηαζθάιηζε φηη ζα γίλνπλ ζσζηά. 

 

Μία εηαηξεία, θπξίσο φηαλ επηθνηλσλεί ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο ππεπζπλφηεηαο κέζσ 

ησλ θνηλσληθψλ απνινγηζκψλ, δεζκεχεηαη σο πξνο απηνχο θαη αλ φρη ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν ζίγνπξα ζε εζηθφ (θήκε) ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ. πλεπψο νθείιεη λα 

θέξλεη εηο πέξαο ηνπο ζηφρνπο ηεο βξαρππξφζεζκνπο θαη κε ή λα παξεθθιίλεη θαηά ην 

δπλαηφ ιηγφηεξν απφ ηνπο αξρηθνχο. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπλνρήο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ 

πξνζδνθηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζα πξέπεη ηα 

ζηειέρε λα δηαζθαιίδνπλ φζν είλαη εθηθηφ φηη, ε εηαηξεία θαη ηα ζηειέρε ηεο 

κπνξνχλ, φηη νη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηνπο αξρηθνχο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο έρνπλ πξνβιεθζεί, φπσο γηα παξάδεηγκα, 

ρξεκαηνδφηεζε, επελδπηέο, πηψζε κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα αλαθφςεη ηηο δηαδηθαζίεο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θ.ά. 

 

Δπίζεο, ε ζσζηή θαη ζπλερήο πιεξνθφξεζε ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (αγνξά, λνκνζεζία, γξακκέο αληαγσληζηψλ ή ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ θάζε θιάδνπ) ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ζην λα κελ εθηεζεί 

νχηε νηθνλνκηθά νχηε βάζεη ηνπ «θαινχ νλφκαηφο» ηεο ε επηρείξεζε. 

 

Σέινο, ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηα ζηειέρε φηαλ πηνζεηείηαη ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα, δηφηη νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ θνηλσληθή δέζκεπζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη θαη αλαπηχζζεηαη. 

Παξφια απηά απνθνκίδεη ην ζεηηθφ φηη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελφο δηαιφγνπ αλάκεζα 

ζηελ εηαηξεία θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο, βνεζά ηελ εηαηξεία λα εληνπίζεη θαη λα 

βειηηψζεη ηνλ αληίθηππν (impact) ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Γελφκελε έηζη ηθαλή λα 

ρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά θαη λα αληαπνθξηζεί ζσζηά ζε θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηα νπνία είλαη πηζαλφ λα επεξεάζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζην κέιινλ, φπσο επίζεο λα αλαθαιχςεη λέεο πξνθιήζεηο θαη 

λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο φπνπ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο ζην λα ηα θαηαθηήζεη. 
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5.1.3.1. Πξνεξγαζία θαη ζπληήξεζε ηεο ΔΚΤ από ην δηεπζπληή 

πξνζσπηθνύ  
 

 

Σα ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν δηεπζπληήο πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

αλαιακβάλεη λα εληάμεη ηελ εηαηξηθή εζηθή ζηηο θαζεκεξηλέο ηεο ιεηηνπξγίεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα λα επεξεάζεη ηνλ ηξφπν θαη ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο, είλαη: 

 Ζ έλλνηα ηνπ εζεινληηζκνχ ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ πξνζσπηθή επηζπκία ηνπ 

αηφκνπ γηα λα πξνζθέξεη ζε θάπνην άιιν άηνκν ή θάπνηα δξαζηεξηφηεηα. Σν 

αλψηεξν δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ινηπφλ, ζα πξέπεη λα εληάζζεη ζε νκάδεο 

εζεινληψλ κφλν εθείλνπο νη νπνίνη εζειεκέλα πξνζθέξνπλ είηε ρξφλν, είηε 

εξγαζία. 

 Οη επηρεηξήζεηο κπνξεί λα δηαθέξνπλ απφ ηα άηνκα, αιιά ν ζεβαζκφο 

θεξδίδεηαη θαη πάιη κέζα απφ ηελ εκπηζηνζχλε. Έηζη, γηα λα κπνξεί ην 

πξνζσπηθφ λα ζέβεηαη θαη λα εκπηζηεχεηαη ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν εξγάδεηαη, ζα πξέπεη θάζε δεκνζηνπνηεκέλε θαηάζηαζε πξνο βειηίσζε 

θαη αιιαγή λα γίλεηαη πξάμε. ε θακία πεξίπησζε λα κελ αλαθνηλψλνληαη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ή πνιχ πεξηζζφηεξν δεκφζηα κέζα ζε θνηλσληθνχο 

απνινγηζκνχο, κπφλνπο θαη αζθαιέζηεξεο ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο δε ζα 

έξζνπλ πνηέ θαη κάιηζηα δηφηη δελ είρε πξν-εξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα ην πξάμεη. 

 εκαληηθφηεξε απφ ηελ πνζφηεηα είλαη ε πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Γε 

ρξεηάδεηαη άζθνπα λα ζπζηάδνληαη εξγαηνψξεο ζε γεληθά ζέκαηα θαη ρσξίο 

εμάζθεζε πξαθηηθή. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζα πξέπεη λα 

έρεη ζπγθεθξηκέλν ζηφρν θαη απηφο είλαη ε θαηάξηηζή ηνπ θαη λα ηνπ δνζεί κία 

βνήζεηα ζην λα γίλεη απνηειεζκαηηθφηεξν, απνδνηηθφηεξν θαη κε ιηγφηεξεο 

δεκίεο- ιάζε ζηελ εξγαζία ηνπ, ηα νπνία ζε ζπλέρεηα βάινπλ θαη ηελ εηαηξεία. 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ ΔΚΤ 

θαινχληαη πξψηα απ‘ φια λα εξκελεχζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ έλλνηα ηεο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Απηφ θπζηθά απαηηεί ηελ θαηάιιειε 

εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ ζα ηελ εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηνί ζηφρνη πνπ έρεη 

ζέζεη ε θάζε εηαηξεία γηα ηελ ΔΚΤ, ζηα δηάθνξα επίπεδα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο 

ηεο. 

 

Γηα ην ηέινο ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ, 

ζεηηθψλ ή αξλεηηθψλ, πνπ επηθέξεη ε εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ ζε κία εηαηξεία είλαη 

ζπλήζσο είηε κε κεηξήζηκα είηε αδχλαηνλ λα κεηξεζνχλ κε πνζνηηθνχο φξνπο.
20 

Ηδίσο φπνπ εκπιέθεηαη κέζα ν αλζξψπηλνο παξάγσλ. ρεηηθφ παξάδεηγκα - 

θαηαλφεζεο απνηειεί ην παξαθάησ. 

 

Παξάδεηγκα - Σξνθή γηα ζθέςε: 
H Jenny Balaze, άθεζε ην πφζην ηεο ζην γξαθείν ηεο ζηελ Οπάζηγθηνλ ζηελ 

παγθφζκηαο εκβέιεηαο εηαηξεία παξνρήο ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ Ernst & Young 

LLC's, θαη πέξαζε 12 εβδνκάδεο ζην Μπνπέλνο Άηξεο πξνζθέξνληαο εζεινληηθά ηηο 

ινγηζηηθέο ηεο γλψζεηο θαη ππεξεζίεο ζε κηα κηθξή εθδνηηθή επηρείξεζε. Ζ ίδηα 

ραξαθηήξηζε ηελ πεξίνδν απηή σο ηνπο θαιχηεξνπο 3 κήλεο ηεο δσήο ηεο. Γηα ην 
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δηάζηεκα απηφ, ε εηαηξεία φπνπ εξγάδεηαη θάιπςε φια ηα έμνδα δηακνλήο, 

κεηαθνξάο θαη δηαηξνθήο ηεο, θαη αζθαιψο δηαηήξεζε ην κηζζφ ηεο θαη ηε ζέζε 

ηεο.
21 

 

Δπεμήγεζε: 

Φαίλεηαη πσο ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξφκνηα εζεινληηθά πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία πξνο ην παξφλ απνηεινχλ πξσηνβνπιίεο κφλν κεγάισλ πνιπεζληθψλ, 

αληηζηαζκίδνπλ ην απμεκέλν θφζηνο ηνπο. Ίζσο ε απνδνηηθφηεηα, ε ζπγθέληξσζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπκκεηείραλ ή πνπ 

ζέινπλ λα απνδείμνπλ ζηνπο αλσηέξνπο ηνπο φηη είλαη ηθαλνί λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

παξφκνηεο δξάζεηο, λα έθεξαλ κεησκέλα ιάζε θαη κεγαιχηεξα θέξδε. κσο ζίγνπξα 

απηά δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο αλνηρηά θαη αθφκε πην δχζθνιε 

είλαη ε απφδεημή ηνπο.  

 

5.2. Η πιήξεο ελζσκάησζε ζπληειεί ζε κία επηηπρεκέλε ΔΚΤ 
 

 

Υξφλν κε ην ρξφλν «νη εηαηξείεο αληηιακβάλνληαη πσο ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο 

ΕΚΥ ελδπλακώλεη ηελ εηαηξηθή θνπιηνύξα θαη ζηξαηεγηθή. Ο πξόρεηξνο 

πξνγξακκαηηζκόο δξαζηεξηνηήησλ ή απιώλ πξνγξακκάησλ κπνξεί λα απνβεί αλνύζηνο 

θαη πεξηηηά δαπαλεξόο γηα ηελ εηαηξεία. Αληίζεηα, ε θνηλσληθά ππεύζπλε εηαηξηθή 

θνπιηνύξα ζα έπξεπε λα πξνβάιιεηαη ελεξγά» θαη κάιηζηα «από ηνλ ίδην ηνλ Ηγέηε.» 
22 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηθαλή κηα επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη ηελ επηηπρία ηεο ΔΚΤ, ζα 

πξέπεη, πέξα απφ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην 1.5., ηα ζηειέρε πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ ΔΚΤ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηεο ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο. Τπάξρεη δειαδή, ε αλάγθε λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο ελεξγνχ θαη 

δηαξθνχο δέζκεπζεο απφ ηελ εγεζία ηεο εηαηξείαο γηα δηάρπζε ηεο θηινζνθίαο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΤ ζε φιε ηελ εηαηξηθή δνκή. Μφλν έηζη κπνξεί λα ππάξρεη ε 

ζρεδηαδφκελε επίδξαζε ζηελ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή, ιεηηνπξγία θαη επηθνηλσλία
23

. 

 

Μέζα απφ ην άξζξν ησλ Guadamillas-Gómez, Donate-Manzanare θαη Škerlavaj 

(2010) παξνπζηάδεηαη κηα λέα πξννπηηθή ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη κέζα απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο εζηθήο θαη ηεο ΔΚΤ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο, δεκηνπξγείηαη 

γηα ηε δεχηεξε κία πεγή αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Μέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ 

ίδηνπ άξζξνπ βξέζεθε φηη κηα εηαηξεία κπνξεί λα ελζσκαηψζεη κε επηηπρία ηελ ΔΚΤ 

ζηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο, κε ην κνληέιν ηξηψλ ζηαδίσλ: εηζαγσγή, εθαξκνγή θαη 

γελίθεπζε ηεο ΔΚΤ.
24 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί κία κειέηε πεξίπησζεο (Case Study) ηεο εηαηξείαο Interface, 

Inc. Ζ κειέηε δεκηνπξγήζεθε κέζα απφ ηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο ίδηαο ηεο 

εηαηξείαο ζε απνινγηζκνχο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη ζηε δηαδηθηπαθή ηεο 

ηζηνζειίδα. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ελζσκαηψλνληαο πιήξσο ηελ ΔΚΤ ζηηο 

δηεξγαζίεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηεο απνθφκηζε θαη αξθεηά νηθνλνκηθά νθέιε, ηα 

νπνία παξνπζηάδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά παξαθάησ. 
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5.2.1. Θεηηθέο επηπηώζεηο κέζα από ηελ πξαγκαηηθή ελζσκάησζε ηεο 

ΔΚΤ - Case Study 2: Interface, Inc. 
 

 

ε ζεκεία ηεο εξγαζίαο καο έρνπκε αλαθεξζεί ζην πσο ε ΔΚΤ κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

ζπκβάιεη ζεηηθά ζε θάζε ηνκέα ηεο επηρείξεζεο. κσο κε κία πξνυπφζεζε φπσο 

αλαθέξακε ζηελ εηζαγσγή ηνπ 5.2., λα ελζσκαησζεί δειαδή ε νπζία ηεο 

επηρεηξεζηαθήο εζηθήο ζε θάζε θνκκάηη ηεο εηαηξείαο θαη ηα πηζηεχσ ηεο, λα 

εκθπηεπηνχλ ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο. 

 

Ζ Interface είλαη έλαο θαηαζθεπαζηήο ραιηψλ γηα εκπνξηθέο θαη νηθηαθέο εθαξκνγέο 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη παγθνζκίσο. Ηδξχζεθε ην 1973, θαη εδξεχεη ζηελ Αηιάληα.
25

 

Έρεη εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο ζε φιν ηνλ θφζκν, ελψ πσιεί ηα ραιηά ηεο θαη ζηελ 

Δπξψπε. Ζ ελ ιφγσ ινηπφλ εηαηξεία απνηειεί ηελ απάληεζε ζην εξψηεκα ηνπ αλ 

ππάξρνπλ εηαηξίεο κε ζθνπφ ην θέξδνο, νη νπνίεο φκσο λα ιεηηνπξγνχλ ππεχζπλα κε 

απνδείμεηο
26

.  

 

ην Case Study 1, αλαθέξνληαη θάζε κία απφ ηηο δξάζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

εθαξκφδεη ζήκεξα ε εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα δξα ππεχζπλα, αιιά θαη ηα νθέιε πνπ 

ηειηθψο απνθφκηζε. Δλψ ζε παξελζέζεηο αλαθέξνληαη θάπνηα ζρφιηα ή ζρεηηθή 

ζεσξία κε ηελ ΔΚΤ. 

 

Μέζα απφ ηα εξγαιεία πνπ πξνζθέξεη ζε κία επηρείξεζε ε ΔΚΤ, ε ζπγθεθξηκέλε 

εηαηξεία επέιεμε λα πηνζεηήζεη ηελ Αμηνιφγεζε ηνπ Κχθινπ Εσήο ηνπ Πξντφληνο 

(Life Cycle Assessment, LCA). Ζ Αμηνιφγεζε - Αλάιπζε Κχθινπ Εσήο (ΑΚΕ) είλαη 

έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ 

πνπ ζπλδένληαη κε έλα πξντφλ ή κηα δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη ηα πιηθά, ηελ ελέξγεηα 

θαη ηα απφβιεηα πνπ εκπιέθνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ πξντφληνο, απφ 

ηελ απφζπαζε πξψησλ πιψλ έσο θαη ηελ αλαθχθισζε ή ηελ ηειηθή δηάζεζε.
27 

 

Γηα ηελ Interface ε ΑΚΕ κπφξεζε λα ηελ ππνζηεξίμεη γηα λα επηηχρεη λα πηζηνπνηήζεη 

ηα πξντφληα ηεο, κέζσ άξηζηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θ.ά., θαη βνήζεζε ηα 

ζηειέρε ηεο εηαηξείαο λα θαηαλνήζνπλ πνχ θαη πψο ζπκβαίλνπλ νη επηπηψζεηο ηεο. 

 

Απφ ηελ έξεπλα, ινηπφλ, ηεο εηαηξείαο γηα ην ηη εθπέκπεη ζην ζχλνιν ηνπ θχθινπ 

παξαγσγήο ελφο πξντφληνο κέρξη θαη ηε ζηηγκή πνπ εγθαζίζηαηαη απηφ ζην ζεκείν 

πνπ επηζπκεί ν θαηαλαισηήο θαη απφ ηελ πξνζπάζεηα γηα επίηεπμε ηεο απνζηνιήο ηεο 

«Mission Zero», γηα κεδεληθφ πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα ησλ πξντφλησλ ηεο, ε 

Interface έςαμε θάζε ιεπηνκέξεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα θέξεη ην επηζπκεηφ.  

 

ηα πιηθά ηεο: Ζ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ηεο κέρξη πξφηηλνο απνθιεηζηηθήο 

θαηαζθεπήο ησλ ραιηψλ, κε βάζε ηηο πξψηεο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεηξέιαην 

είλαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη δηεξεπλνχλ ηνπο 

ηξφπνπο γηα λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ θαη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ ζε 

φια ηα ζπζηαηηθά ησλ πξντφλησλ ηνπο. Απφ ην 2013, ην 49% ησλ πξψησλ πιψλ ηεο 

αλαθπθιψλνληαη ή πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθά πιηθά (biobased). (Σα εμήο κεηψλνπλ 

ηα απφβιεηα, ηελ θαηαλάισζε θαη ηε ζπαηάιε πξψησλ πιψλ απφ ηε θχζε) 

 

Γηαγξακκαηηθά: 
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ηε ρξήζε ηνπ λεξνύ: Έρνπλ θαηαθέξεη λα κεηψζνπλ ηε ρξήζε ηνπ λεξνχ κέζσ 

αιιαγψλ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. Δπίζεο έρνπλ θάλεη αληηθαηάζηαζε ησλ 

κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπο πνπ θαζηζηνχλ ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξν 

νηθνλνκηθή απφ ηελ ίδηα αλάγθε. Ζ έληαζε ηνπ λεξνχ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

είλαη ζρεηηθά ρακειή, ελψ ιφγσ ηνπ φηη εληνπίζηεθαλ νη ηνκείο ηε παξαγσγήο νη 

νπνίνη θαηαλαιψλνπλ ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ ζηελ Interface, (π.ρ. ε 

δηαδηθαζία βαθήο ησλ λεκάησλ), επηθεληξψλνληαη ζην λα θέξνπλ ζεκαληηθέο 

κεηψζεηο ζηελ αλάγθε γηα λεξφ κε ζπγθεθξηκέλεο θαη φρη γεληθέο ιχζεηο.  

 

(Μέζα απφ ηα εξγαιεία ηεο ε ΔΚΤ ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ ηεο 

επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ην Radar Card
28

, εξγαιείν ηνπ EFQM. 

Δληνπίδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία πξνο βειηίσζή ηεο, κία εηαηξεία κπνξεί λα 

επηθεληξσζεί ζηε ιχζε ηνπο ρσξίο γεληθέο θαη γξήγνξεο ιχζεηο, φπσο απηέο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζην Case Study ηεο Apple ή φπσο ζα ήηαλ κία επηγξαθή «Κιείλεηε 

ηελ βξχζε θαιά» πάλσ απφ ηνπο ληπηήξεο ηεο ηνπαιέηαο ηεο.) 

 

πγθεθξηκέλα κε απνηειέζκαηα: απφ ην 2013 ζε ζχγθξηζε κε ην 1996 κέρξη ζήκεξα 

ε πξφζιεςε λεξνχ αλά κνλάδα πξντφληνο έρεη κεησζεί θαηά 83%. (Αο ηνλίζνπκε έλα 

αθφκε ζηνηρείν γηα λα κπνξεί θάπνηα επηρείξεζε λα ζεσξείηαη φηη αλαθνηλψλεη κε 

εηιηθξίλεηα ηα απνηειέζκαηά ηεο. ηαλ ηζρπξίδεηαη εληφο ηνπ απνινγηζκνχ 

βησζηκφηεηαο φηη κεηψζε ηελ θαηαλάισζε λεξνχ ζα πξέπεη λα νξίδεη πάληα: 

 ην πνπ, εδψ: αλά κνλάδα πξντφληνο, 

 ην απφ πφηε, ζε ζχγθξηζε κε πνηα ρξνληά, εδψ: απφ ην 1996 

 ην πφηε επηηεχρζεθε ε κείσζε, εδψ: απφ ην 2013 

 θαη θπζηθά ην θαηά πφζν, εδψ: θαηά 83%) 

Γηάγξακκα 5.2.1.1. «Γηαρξνληθά ε αχμεζε ρξήζεο αλαθπθισκέλσλ θαη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο 

πιηθψλ, γηα ηελ Interface, Inc.», 1996 - 2013, Πεγή: interfaceglobal.com/Sustainability 
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ε απεηθφληζε κέζσ barchart: 

 
 

 

ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία: Ζ Interface έρεη πινπνηήζεη αξθεηέο 

επηηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο απνυινπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

πγθεθξηκέλα απηέο είλαη: 

 Γεληθά ε εηαηξεία απνθάζηζε λα απνυινπνηήζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. 

Μέζσ ηεο απνυινπνίεζεο φρη κφλν ηεο επηηξάπεθε λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα 

απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα αγνξά πιηθψλ, αιιά κπφξεζε επίζεο λα κεηψζεη 

ηελ απφζπαζε πξψησλ πιψλ, ηε ρξήζε ελέξγεηαο, ηηο εθπνκπέο, ηα έμνδα 

κεηαθνξάο θαη ηα απφβιεηα. 

o Παξάδεηγκα απνυινπνίεζεο απνηειεί θαη ην επφκελν. Σν ζχζηεκα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο λα θνιιά ηα ραιηά ηεο ζην πάησκα κε TacTiles 

(ηέζζεξα κηθξά ηεηξάγσλα ζηηο ηέζζεξηο γσλίεο ησλ ραιηψλ ηα νπνία 

απνηεινχλ παηέληα ηεο Interface), εμάιεηςε ηελ αλάγθε γηα ηελ εθαξκνγή 

θφιιαο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε αλά πιάθα ραιηνχ, εμνηθνλνκψληαο πεξίπνπ 

3 νπγγηέο ηνπ πιηθνχ αλά ηεηξαγσληθή γηάξδα. 

o Δλψ κέζα ζηα απνηειέζκαηά ηεο είλαη θαη φηη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο έρνπλ 

κεηψζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πξντφλησλ αλά πιάθα ραιηνχ, κεηψλνληαο ηελ 

πνζφηεηα ησλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο θαηά 10%. 

 Μεγάιε πξσηνβνπιία ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε ρξήζε ηεο ηερλνινγία 

πξνζνκνησκέλνπ δείγκαηνο (Simulated Sample Technology, SIMs) γηα λα είλαη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγεί εθηππψζηκεο ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ πξντφλησλ 

ηεο. (Με ηνλ ηξφπν απηφ εμαιείθεη ηελ αλάγθε γηα θπζηθά δείγκαηα, ηα νπνία ζα 

παξνπζηάδνληαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ζε φιν ηνλ θφζκν, 

πεξηνξίδνληαο ηε ρξήζε πιηθψλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο κεηαθνξάο ηνπο κέζσ 

Γηάγξακκα 5.2.1.2. «Γηαρξνληθά ε κείσζε θαηαλάισζεο λεξνχ, αλα κνλάδα πξντφληνο, γηα ηελ 

Interface, Inc.», 1996 - 2013, Πεγή: interfaceglobal.com/Sustainability 
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πινίσλ) 

 

ηηο θαηλνηνκίεο ηεο: Μέζα απφ ηηο εξγαζίεο αμηνιφγεζεο ηνπ θχθινπ δσήο ηα 

ζηειέρε ηεο αλαθάιπςαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεψλ ηεο 

πξνέξρνληαλ  απφ ηηο πξψηεο χιεο πνπ θαηαλάισλαλ. Σφηε ε επηρείξεζε απνθάζηζε 

λα επηθεληξσζεί ζηελ αλάπηπμε θαιχηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο γηα λα 

επηηεπρζεί ν πεξηβαιινληηθφο ηεο ζηφρνο. Έηζη ε Interface κέζα απφ ζπλερή  

ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, θαηάθεξε λα αλαπηχμεη επηηπρψο θάπνηεο 

θαηλνηνκίεο. 

 

Γχν απφ απηέο ηηο είδακε θαη παξαπάλσ (TacTiles & SIMs). (Ζ κνλαδηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο κέζα απφ ηελ θαηνρχξσζε ηεο γλσζηήο «παηέληαο», έθεξλε ηελ 

εηαηξεία ζπλερψο έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζηή ηεο. πλεπψο έρνπκε: 

 αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

 ζπλερή έξεπλα θαη αλάπηπμε, 

 ζπλεπψο θαη δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 ζρέζεηο θαιέο κε ην ελδηαθεξφκελν κέξνο Πξνκεζεπηέο) 

 

Έλα παξάδεηγκα ηνπ πσο ε ζπλερήο έξεπλα θαη αλάπηπμε πνπ επηηάζζνπλ ηα πηζηεχσ 

ηεο ΔΚΤ γηα ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ αδπλακηψλ θέξλνπλ ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ην θέξδνο, είλαη θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Cool Carpet. Ζ εηαηξεία μεθίλεζε λα πνπιά 

ζηελ αγνξά ην ραιί απηφ ην 2003. Σν Cool Carpet είλαη ην πξψην ραιί ζηνλ θφζκν κε 

νπδέηεξν ηζνδχγην άλζξαθα. Μέρξη ηα πξνεγνχκελα 2 ρξφληα ε Interface κέζα απφ 

ηελ θαηλνηνκία ηεο απηή, έθηαζε λα έρεη πνπιήζεη πάλσ απφ 229 εθαηνκκχξηα 

ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ Cool απηφ ραιί. 

 

Οπηηθνπνίεζε νξζνχ fit (βι. 5.1.2.1.1.) απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ζε ζρέζε κε 

ηελ θνηλσληθή ηεο πξσηνβνπιία θαη ην πξντφλ πνπ πνπιάεη ζηελ αγνξά, ζηελ 

επφκελε ζειίδα. 

 

Δηθφλα 5.2.1.3. «Οπηηθνπνίεζε νξζήο πξνζαξκνγήο ΔΚΤ κε πξντφλ/ Cool Carpet,  ηεο 

Interface, Inc», 2013, Πεγή: interfaceglobal.com 
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ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο: Πέξαλ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο καδί ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ 

θαηλνηνκηψλ, ε εηαηξεία βαζίζηεθε πνιχ παξαπάλσ ζηε ζρέζε ηεο καδί ηνπο. Με ηελ 

αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ εξγαιείσλ ηεο 

κπφξεζε γξήγνξα λα κάζεη φηη ε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ απνηππψκαηνο ησλ 

πξντφλησλ ηεο γελλάηαη πξηλ νη πξψηεο χιεο θηάζνπλ ζηηο απνβάζξεο ππνδνρήο ηνπο. 

Έηζη θαηαλφεζαλ φηη πξνθεηκέλνπ λα πεηχρνπλ ηνπ ζηφρνπο πνπ επηηάζζεη ην ΑΚΕ, 

ζα πξέπεη λα εθπαηδεχζνπλ θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. Απηφ γηαηί φπσο απνδείρζεθε 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην λα κελ επηηεπρζεί ε απνζηνιή «Zero», ελ αγλνία ηνπο, ήηαλ 

θάηη παξαπάλσ απφ ελεξγή. 

 

Άξρηζαλ, ινηπφλ, κε ζπλφδνπο θνξπθήο- ζπδεηήζεσλ κε έλαλ πξνο έλα ηνπο βαζηθνχο 

πξνκεζεπηέο ηνπο, γηα ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζηελ απνζηνιή θαη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξεζηαθνχο ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο παξαγσγήο ραιηνχ. ήκεξα ε 

Interface έρεη θηάζεη ζην ζεκείν λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο 

πξνκεζεπηέο ηεο γηα λα θαηαλνήζνπλ θαη λα κεηψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ελεκεξψλνληάο ηνπο εθείλνη γηα ην πνηεο είλαη θαη, εηδηθφηεξα, ηηο 

επηπηψζεηο ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρνπλ ζηε ίδηα. Ζ ζπλεξγαζία απηή είρε σο 

απνηέιεζκα ιχζεηο πνπ θπκαίλνληαη απφ κηθξά βήκαηα γηα ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο εηαηξείαο, ζε λέεο θαη θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ απμάλνπλ ην 

πνζνζηφ αλαθπθισκέλνπ πεξηερφκελνπ πξψησλ πιψλ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνπλ. 

 

Κιείλνληαο κε ην ζπγθεθξηκέλν ελδηαθεξφκελν κέξνο ε Interface ζπλεξγάζηεθε 

πξφζθαηα κε θάπνην παλεπηζηήκην γηα ηελ παξνρή θαηάξηηζεο ζηε βησζηκφηεηα ζε 

δχν απφ ηνπο βαζηθνχο ηεο πξνκεζεπηέο γηα λήκαηα. Σα καζήκαηα ηεο θαηάξηηζεο 

πεξηειάκβαλαλ εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο απφ ην παλεπηζηήκην, θαζψο θαη 

παξνπζηάζεηο απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο. ια κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

πξνφδνπ ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηελ ελζάξξπλζή ηνπ λα ζηεξίδεη ζηελ 

απνζηνιή ηεο ηελ επηρείξεζή ηνπο.  

 

(Δδψ έρνπκε κία ζπλεξγαζία παξαπάλσ, απηή κε ηα παλεπηζηήκηα. Ζ εηαηξεία ινηπφλ 

θηλείηαη, αθνχγεηαη θαη έρεη πξφζβαζε ζε κέξε ηα νπνία ζεσξνχληαη ρξπζσξπρεία 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, βι ππ. 4.5. Δλψ ηθαλνπνηείηαη θαη ε ζπλζήθε ησλ θαιψλ 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο εηαηξείαο κέζα απφ ζπλεξγαζίεο φπσο απηή.) 

 

(Μία ηέηνηα ζπλεξγαζία ζπκβάιιεη ζηε ζπλερή βειηίσζε ηνπ πξνκεζεπηή. Ζ επζχλε 

γηα ηνλ πξνκεζεπηή είλαη κεγάιε, φκσο νη παξνρέο πνπ κπνξεί λα έρεη απφ ηελ 

εηαηξεία καο- εηαηξείαο αγνξαζηή, είλαη πνιιέο θαη κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηελ 

εηαηξεία, κε: 

 ρακειφηεξεο ηηκέο, 

 επθνιίεο πιεξσκψλ, 

 πηζηφηεηα, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξεία επηζπκεί απνθιεηζηηθή 

ζπλεξγαζία, 

 πνηνηηθψλ πξψησλ πιψλ, θ.ά.) 

 

ηηο ζπλεξγαζίεο ηεο: Ζ εηαηξεία ηελ νπνία αλαιχνπκε έρεη θάλεη έλα ζεκαληηθφ 

βήκα, κέζα απφ ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ηεο θαη ζηηο ζρέζεηο ηηο κε πνιιά 

ελδηαθεξφκελα κέξε, πέξαλ ησλ πξνκεζεπηψλ πνπ κφιηο είδακε. Έρεη ζπλεξγαζηεί κε 

εηαηξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ δψσλ, κε πεξηβαιινληηθέο θνηλφηεηεο θ.ά. εκείο ζα 
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δνχκε θάπνηα παξαδείγκαηα θαη ην ηη νθέιε ηεο πξφζθεξε. 

 

Ξεθηλάκε κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο κε ηελ Εσνινγηθή Δηαηξεία ηνπ Λνλδίλνπ, ηελ 

παξαγσγφ λεκάησλ Aquafil θαη κε ην «Project Seahorse» γηα λα αλαπηχμεη έλα 

πξσηνπνξηαθφ κνληέιν. Με ην πξφγξακκα Net-Works, ζπγθεληξψλνπλ ηα δίρηπα 

αιηείαο απφ ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, θαζαξίδνληαο ηνπο σθεαλνχο θαη ηηο παξαιίεο 

απφ απηά, δεκηνπξγψληαο παξάιιεια θαη ηε δπλαηφηεηα γηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε 

ησλ αλζξψπσλ ζηηο θησρέο γεηηνληθέο θνηλφηεηεο. Απηά ηα δίρηπα ζηε ζπλέρεηα 

πσινχληαη ζηελ Aquafil θαη αλαθπθιψλνληαη ζε λήκαηα γηα ηα ραιηά ηεο Interface. 

 

(Οθέιε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ εληνπίδνληαη κέζα απφ κία δξάζε: 

 Θεηηθή άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο έρνπλ ηε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε – πςειή πξνζαξκνγή, fit, δξάζεο- ζθνπνχ ηεο επηρείξεζεο./ Απφ 

Case Study 1, βι. 5.1.3.1.1. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ αλζξσπηζηηθψλ θνηλνηήησλ. Αθνχ ε πξνζθνξά 

εξγαζίαο αθνξά θπξίσο ζηηο γχξσ ηνπνζεζίεο. 

Ηθαλνπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ. Γηφηη φρη κφλν πξνζηίζεηαη ζηα 

πξντφληα κίαο επηρείξεζεο αλαθπθιψζηκα πιηθά, δίρηπ - λήκα, αιιά θαζαξίδνληαη 

κέζα απφ κεγάια πξνγξάκκαηα νη παξάθηηεο πεξηνρέο.)  

 

5.3. Πόηε απνηπγράλεη ε ΔΚΤ 
 

 

Παξαθάησ αθνινπζνχλ πεξηπηψζεηο παξαιήςεσλ ζθφπηκσλ ή κε, νη νπνίεο έθεξαλ 

εηαηξείεο θνινζζνχο αληηκέησπεο κε ηδηαίηεξα δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. 

 

Αξρηθά αλαθέξεηαη κία απφ ηηο ζθφπηκεο παξαιήςεηο ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ απνηπρία ηεο ΔΚΤ θαη είλαη ε πξνζπάζεηα γηα εμαπάηεζε ηνπ θαηαλαισηή, φρη 

απαξαίηεηα κέζα απφ ςεχδε, αιιά ζπλήζσο κέζα απφ ηελ πξνβνιή «πξάζηλσλ» 

ζηνηρείσλ ελφο πξντφληνο, αθφκα θαη φηαλ ν ζπλνιηθφο θχθινο δσήο ηνπ δελ είλαη. 

 

Αθνινπζνχλ ηα δχν ηειεπηαία case studies, ην πξψην έρεη σο ζεκείν αλαθνξάο κία 

αζάθεηα ζηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία ηεο γλσζηήο παγθφζκηα εηαηξείαο 

ζρεδηαζκνχ θαη παξαγσγήο ειεθηξνληθψλ gadjets, Apple. Δλψ ην δεχηεξν αζρνιείηαη 

κε ην πξφζθαην αηχρεκα ζηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ θαη ην πσο έλα αλζξψπηλν ιάζνο ή 

παξάιεςε, είρε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε θήκε θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ νηθνλνκηθή 

απφδνζε ηεο  BP γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

5.3.1. Η νηθνινγηθή εμαπάηεζε ησλ θαηαλαισηώλ - Greenwashing 
 

  

Ζ έλλνηα απηή ζεσξήζεθε σο κία πην εμεηδηθεπκέλε αιιά ρξήζηκε γλψζε θαη γηα ην 

ιφγν απηφ εμεγείηαη αλαιπηηθφηεξα.
29

 

 

Παξαθνινπζψληαο ηειενπηηθέο δηαθεκίζεηο θαη μεθπιιίδνληαο δηάθνξα πεξηνδηθά θη 

εθεκεξίδεο έρεη θαλείο ηελ εληχπσζε φηη ζηελ Διιάδα έρεη ζπκβεί κηα κεγάιε 

νηθνινγηθή επαλάζηαζε. Γεθάδεο δηαθεκίζεηο πξνθξίλνπλ ηα νηθνινγηθά ζηνηρεία 

ησλ πξντφλησλ , ηηο κεησκέλεο εθπνκπέο βιαβεξψλ αεξίσλ, ηα «πξάζηλα» 

ραξαθηεξηζηηθά. Αθφκα θη φηαλ, ή αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ηα πξντφληα είλαη 
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θαηαθαλψο επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ. Αξθεί ην «πξαζίληζκα» κηαο ζειίδαο 

πεξηνδηθνχ, ή κεξηθέο εηθφλεο θχζεο ζηελ νζφλε, γηα λα βαθηηζηνχλ νη επηρεηξήζεηο 

ππεχζπλεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Απηφ νλνκάδεηαη greenwashing.  

 

Greenwashing είλαη ε πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ή ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο 

(image) κηαο επηρείξεζεο κέζσ ηεο παξαπιαλεηηθήο πξνβνιήο είηε ηνπ δήζελ 

«πξάζηλνπ» πξνθίι ηεο είηε ησλ «ςεπην-νηθνινγηθψλ» ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο. (Πξνέξρεηαη απφ ηελ αγγιηθέο ιέμεηο whitewash - άζπξηζκα κε 

αζβέζηε , πνπ κεηαθνξηθά ζεκαίλεη επηθαλεηαθή επηθάιπςε - θαη green - πξάζηλν. ) 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο απιά πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ φηη είλαη πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλεο ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάλνπλ greenwashing, δειαδή παξαπιαλνχλ  

ζπζηεκαηηθά  ηνπο  θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο ηνπο ή ηα 

πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο . 

 

Σελ ψξα πνπ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαηαγγέιινληαη δηαθεκίζεηο γηα παξαπιαλεηηθή 

ρξήζε ησλ «νηθνινγηθψλ» φξσλ θάπνησλ πξντφλησλ , ζηε ρψξα καο παξαηεξείηαη 

κηα εληειψο αλεχζπλε, πξφρεηξε θαη ππνθξηηηθή επίθιεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεζίαο ησλ θαηαλαισηψλ απ‘ ηε κεξηά ηεο δηαθήκηζεο 

 

ε έξεπλα (Ννέκβξηνο 2007) πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ακεξηθαληθή εηαηξεία 

TerraChoice ζε 1.018 πξντφληα πνπ πξνέβαιαλ ζπλνιηθά 1.753 θηιν-

πεξηβαιινληηθνχο ηζρπξηζκνχο , πξνέθπςε φηη ζε κφλν κηα πεξίπησζε νη ηζρπξηζκνί 

απηνί είραλ βάζε. Αλαιχνληαο κάιηζηα ηα απνηειέζκαηα, ε εηαηξεία αλίρλεπζε ηηο 

έμη ζπλεζέζηεξεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα «πξαζηλίζνπλ » 

ηα πξντφληα ηνπο ή αιιηψο ηηο «έμη ακαξηίεο ηνπ Greenwashing».  

 

 
 

 
Πίλαθαο 5.3.1.1. «Οη έμη ακαξηίεο ηνπ Greenwashing», 2009, Πεγή θεηκέλνπ: oikologos.gr 
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Σν ρεηξφηεξν φκσο ζρεηηθά κε ην greenwashing είλαη φηη ηξνθνδνηεί ηνλ θπληζκφ ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ ράλνπλ έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζηηο «πξάζηλεο» εηαηξίεο. 

 

5.3.2. Πσο κπνξεί ε αζάθεηα ζηα δεκνζηνπνηεκέλα ζηνηρεία λα 

δεκηνπξγήζεη εληάζεηο - Case Study 3:  Apple, Inc.  
 

 

Σξαλφ παξάδεηγκα επηξξνήο ησλ επηπηψζεσλ ηεο ηάζεο ηεο αγνξάο γηα 

δεκνζηνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ θάζε ζθέινπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο 

αιπζίδαο αιιά θαη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο εηαηξείαο είλαη απηφ ηεο Apple Inc. Σν 

παξφλ απνηειεί κεηαθνξά αξζξνγξαθίαο απφ ην IndustryWeek.
30 

 

Ζ εηαηξεία γλσζηή θαη σο ν γίγαληαο ζηελ πςειή ηερλνινγία, παξά ηελ επάμηα θήκε 

πνπ θαηέρεη γηα ηελ αξηζηεία ηεο ζηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, γχξσ ζην 2010 είρε 

έξζεη αληηκέησπε κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ΜΚΟ, ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ηεο λα 

απνθαιχςεη πιήξσο ην πψο κεηξά ηηο εθπνκπέο άλζξαθα (Πξνζνρή! Ζ απιή αλαθνξά 

γηα ην πφζν άλζξαθα εθπέκπεη ε εηαηξεία, παξαιείπνληαο ζπλεηδεηά ηελ αλαθνξά 

ζηα θνκκάηηα ηα νπνία εθπέκπεηαη θαη ην αλ ηα έρεη ζπκπεξηιάβεη φια πξηλ αλαθέξεη 

ε εηαηξεία έλα απιφ λνχκεξν ζηνλ απνινγηζκφ ηεο, δελ απνηειεί δηαθαλή θαη 

εηιηθξηλή αληηκεηψπηζε θαη ελζηεξληζκφ ησλ πνιηηηθψλ- εζηθήο ηεο ΔΚΤ) θαη ην πψο 

ειέγρεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παγθφζκησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. 

 

Ζ Apple, ινηπφλ, αξλήζεθε λα ζπκκεηάζρεη ζην Πξφγξακκα Γεκνζηνπνίεζεο 

Δθπνκπψλ Άλζξαθα (CDP), ελφο αλεμάξηεηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 

ζέιεη γηα ηηο εηαηξείεο λα κεηξνχλ, λα απνθαιχπηνπλ, λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα 

κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην λεξφ. Δλψ πάλσ απφ 3.700 

εηαηξείεο ζε φιν ηνλ θφζκν ζπκκεηέρνπλ ζην CDP, ε Apple δελ επηζπκνχζε σο ηφηε 

λα ζπκκεηέρεη, παξφιν πνπ θαζίζηαηαη σο ε κεγαιχηεξε εηαηξεία πιεξνθνξηθήο ζηνλ 

θφζκν. 

 

Έρνληαο πηνζεηήζεη γηα δεθαεηίεο ηε ζηάζε απηή, ε κε νξζή απνθάιπςε ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο ζεσξήζεθε σο θάηη πξαγκαηηθά αλεηιηθξηλέο ζηελ ζηάζε ηεο απέλαληη 

ζε πνιινχο απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο. Ζ κεγάιε έθξεμε δηακαξηπξηψλ φκσο ήξζε 

φηαλ νη New York Times επέθξηλαλ αλνηρηά θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ εηαηξεία γηα ηελ 

επηηεδεπκέλε επηζπκία ηεο λα εζεινηπθιεί πξνο ηηο ραξαθηεξηδφκελεο σο 

ππνβαζκηζκέλεο εξγαζηαθέο πξαθηηθέο ηεο Foxconn, κηαο θαηαζθεπαζηηθήο εηαηξείαο 

ειεθηξνληθψλ εηδψλ θαη εμαξηεκάησλ κε έδξα ηεο ζηελ Σατβάλ ηεο Κίλαο, πνπ 

ζπλαξκνινγεί πνιιά απφ ηα πην δεκνθηιή πξντφληα ηεο Apple (iPads, iPhones, iPods, 

θ.ιπ.). 

 

Δπηδεηλψλνληαο ηελ θαηάζηαζε, φηαλ ε Apple παξνπζίαζε ηελ έθζεζε απνινγηζκνχ 

θαη πξνφδνπ ηεο ην 2012 γηα ηελ επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή ηεο, απνθάιπςε φηη ζρεδφλ 

ηα δχν ηξίηα (62%) απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ην φξην ησλ 

60 σξψλ ιεηηνπξγίαο εξγνζηαζίνπ ηελ εβδνκάδα (Δδψ: νη παξαβάζεηο πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο Foxconn, δελ αθνξνχλ κφλν ζηελ πξνθαλψο 

κεγαιχηεξε εθπνκπή CO2 απφ ην πξνγξακκαηηζκέλν ή επηζπκεηφ, αιιά ίζσο λα 

ππάξρνπλ θαη πνιιέο «πεξηνρέο γηα βειηίσζε», φζνλ αθνξά ζηηο εξγαζηαθέο 

ζπλζήθεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζεκαληηθή παξάιεηςε φηαλ επηζπκείο λα δξαο ππεχζπλα 

θαη επηδνηείο ρξεκαηηθά, έζησ θαη ελ αγλνία ζνπ κε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο.). 
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Δπίζεο, πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην (35%) ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Apple δελ 

πιεξνχλ ηα πξφηππα γηα ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ελψ θαη πάιη κε ζρεδφλ ην 

έλα ηξίην (32%) δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο πνπ πξνβάιεη θαη 

έρεη ε Apple. 

 

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο Apple, Tim Cook, γηα λα 

αλαθφςεη ηνλ ρείκαξξν ησλ αξλεηηθψλ ζρνιίσλ θαη ηεο θξηηηθήο πνπ ειάκβαλε ε 

εηαηξεία, αλαθνίλσζε ην ‘12 φηη έρεη πξνζρσξήζεη ζην Fair Labor Association (FLA), 

σο ζπλδεηηθφ κέινο, θάηη ην νπνίν έθαλε ηελ Apple ηελ πξψηε εηαηξεία πςειήο 

ηερλνινγίαο πνπ ζπκκεηείρε, θαη φηη ην FLA αλεμάξηεηα ζα ππνβάιεη έθζεζε ζρεηηθά 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο Apple. 

 

Μάιηζηα ην ίδην έηνο ν Κνπθ, κηιψληαο ζε πξφζθαην ζπλέδξην ηερλνινγίαο, δήισζε 

φηη εάλ ππάξρεη κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα γίλεη αζθαιέζηεξε, σο 

επηρείξεζε αλαδεηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο απζεληίεο ζηνλ θφζκν. Δλψ ζε ζπλέρεηα ηεο 

ζθέςεο απηήο ζα ρξεζηκνπνηνχλ έλα λέν πξφηππν ην νπνίν ζα εθαξκνζηεί ζε 

νιφθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ. ρεηηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο εηαηξείαο 

ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά: «Γελ αθήλνπκε θαλέλαλ λα βξεη θζελνχο ηξφπνπο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ αζθάιεηα». 
 

5.3.3. Όηαλ πξνθαιείηαη θάπνηα αξλεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ 

επηβαξύλνληαο θήκε θαη νηθνλνκηθέο απνδώζεηο - Case Study 4:  BP  
 

 

Ζ παγθφζκηα γλσζηή εηαηξεία πεηξειαηνεηδψλ ζηα ηέιε ηνπ ‘90 αξρέο ηνπ 2000  

ππνζρέζεθε ζην θνηλφ φηη ε δξάζε ηεο είλαη ππεχζπλε θαη ζα γίλεη αθφκε πην 

ππεχζπλε ζην άκεζν κέιινλ, κηαο θαη πξσηνπνξεί ζε απηφ δηφηη ε βαζηά επηζπκία ηεο 

είλαη ην θαιχηεξν γηα ην πεξηβάιινλ.
31 

 

Ξεθίλεζε ινηπφλ ιακβάλνληαο ηελ απφθαζε λα πάξεη ζέζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Απνδέρηεθε ηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ πξνέβιεςε ε IPCC θαη αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζθνπηκφηεηα ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε BP επέβαιε ζην 

επίπεδν ηεο επηρείξεζήο ηεο έλα αλψηαην φξην ζηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.
32 

 

Έηζη άξρηζε ε πεηξειατθή λα πηνζεηεί έλα  εηαηξηθφ χζηεκα Δκπνξίαο Δθπνκπψλ. Ζ 

αλαθνίλσζε ηεο ίδηαο ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα αξγφηεξα ήηαλ φηη νη εθπνκπέο ηεο 

έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά, κάιηζηα πνιχ πην ζχληνκα απφ φηη πξνέβιεπε θαη δεηνχζε 

ην ρξνλνδηάγξακκα. Δλψ ζε ζπλέρεηα ηεο αλαθνίλσζήο ηεο ηζρπξηδφηαλ φηη φρη κφλν 

ε δηαδηθαζία πνπ αθνινχζεζε γηα ηε κείσζε δελ ηεο είρε θνζηίζεη ηίπνηα, αιιά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα έθεξε θαη αχμεζε ησλ θαζαξψλ εζφδσλ θαηά πεξίπνπ $ 600 εθαη. 

 

Παξαηεξψληαο ινηπφλ απηά ε BP, απνθάζηζε φηη αθνχ απφ νηθνλνκηθή άπνςε ην 

ιεηηνπξγηθφ- ηδησηηθφ ηεο θφζηνο είλαη ιηγφηεξν απφ ην θνηλσληθφ θφζηνο ησλ 

επηπηψζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζα ιάβεη κέηξα γηα λα θέξεη ηα δχν θφζηνη ζε κία 

επζεία γξακκή. Δθείλε ηελ επνρή έθαλε θηλήζεηο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θάηη πνπ έδεηρλε λα είλαη ην θαηαιιειφηεξν γηα ηα 

θνηλσληθά θφζηε, αιιά φρη απφ ηε άπνςε ησλ ηδησηψλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. 
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ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ ν γίγαληαο πεηξειαίνπ ηεο ΒΡ, θάηνρνο κίαο απφ ηηο 

πςειφηεξεο ζέζεηο ζηε ιίζηα ΔΚΤ ηνπ Fortune, έρεη ζε κεγάιν βαζκφ επηθξηζεί γηα 

ην γεγνλφο φηη έρεη απιψο αληηγξάςεη ηε γιψζζα ησλ νηθνιφγσλ ρσξίο ηελ 

νπζηαζηηθή δέζκεπζε ζε απηήλ. Οη επηθξηηέο αληηιήθζεθαλ φηη αθφκε θαη κεηά απφ 

ηελ απην-επαλαηνπνζέηεζή ηεο σο κηα θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ εηαηξεία, ε BP έρεη 

επαλέιζεη κε κηα ζεηξά απφ πξφζηηκα γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηζηαηηθά ξχπαλζεο.
32

 

 

5.3.3.1. Σν ηζηνξηθό ηνπ αηπρήκαηνο ζηνλ θόιπν ηνπ Μεμηθνύ 
34

 

 

 

Αξρηθά λα αλαθέξνπκε φηη πξφθεηηαη γηα κία δηαξξνή πεηξειαίνπ ζηα λεξά ηνπ 

θφιπν, ην 2010, ε νπνία έθζαλε ησλ αξηζκφ ησλ 800.000 ιίηξσλ ηελ εκέξα. Ζ 

πεηξειαηνθειίδα απηή έρεη ζηνηρίζεη εθαηνκκχξηα ζηελ BP, ελψ πνιινί εθηηκεηέο 

ππνζηεξίδνπλ φηη κπνξεί λα θηάζεη ηειηθά θαη ζε πνζφ δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ζπλνιηθά. Δζσηεξηθή έξεπλα ηεο πεηξειατθήο, πνπ δηεμαγφηαλ απφ κία νκάδα 40 

αλζξψπσλ, δελ έρεη αθφκα θαηαιήμεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηα αίηηα ηνπ αηπρήκαηνο. 

 

Ο πξφεδξνο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο BP America, Lamar McKay, κε ηε θξάζε 

ηνπ «Σα ζπζηήκαηα έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα αληηζηέθνληαη ζε έλα αηχρεκα. 

Γπζηπρψο, γηα ιφγνπο πνπ αθφκα δελ θαηαλννχκε, ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ 

ιεηηνχξγεζαλ»,  πξνζαλαηνιίζηεθε ζε επζχλε ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο ηεο 

πιαηθφξκαο, ηεο Transocean Limited. Τπνγξακκίδνληαο ζηε ζπλέρεηα φηη απηή ήηαλ 

ππεχζπλε γηα έλα θξίζηκν κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δελ ιεηηνχξγεζε κεηά ηελ 

έθξεμε εκπνδίδνληαο ηνλ έιεγρν ησλ θξεαηίσλ. 

 

Ζ απάληεζε απφ ηελ Transocean κέζσ ηνπ δηεπζπληήο ηεο, ήηαλ άκεζε θαη 

θαηεγνξεκαηηθή. Σν λα θαηεγνξεί θαλείο ηε βαιβίδα ησλ 450 ηφλσλ, είπε, «απιψο 

δελ βγάδεη λφεκα», ηνλίδνληαο ηνλ φξν ηεο ζπκθσλίαο φηη «φια ηα ζρέδηα εμφξπμεο 

πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα είλαη, απφ ηελ αξρή ηνπο σο ην ηέινο ηνπο, επζχλε ηεο 

εηαηξείαο πνπ ηα εθκεηαιιεχεηαη» 

 

Σνλ πεξαζκέλν επηέκβξην (09/ 2014) ε δηθαηνζχλε έθξηλε ηελ ΒP,  έλνρε γηα ηε 

κεγαιχηεξε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζηελ ηζηνξία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Με 

απφθαζε θαηεγνξίαο γηα ζνβαξή ακέιεηα ηνπ πεηξειατθνχ θνινζζνχ. (Η έθξεμε ζηελ 

εμέδξα εμόξπμεο Deepwater Horizon ην 2010, είρε πξνθαιέζεη ηνλ ζάλαην 11 

αλζξώπσλ θαη ηε δηαξξνή πεξίπνπ 5 εθαηνκκπξίσλ βαξειηώλ αξγνύ πεηξειαίνπ ζηνλ 

Κόιπν ηνπ Μεμηθνύ). 

 

Γχξσ ζηα κέζα ηνπ Μάξηε ηνπ 2013, κεηά απφ αιπζηδσηέο εθξήμεηο επηζέζεσλ ζην 

φλνκα ηεο επηρείξεζεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ, έζθαζε κία αθφκα βφκβα ζηα ρέξηα ηεο 

κε ηε θαηεγνξία απηή ηε θνξά λα έξρεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα ηεο, παγθφζκηαο θήκεο 

ειεθηξνληθήο εγθπθινπαίδεηαο, Wikipedia. Απνθαιχθζεθε φηη ππάιιεινο ηεο BP 

έγξαςε απφ ηελ αξρή ζρεδφλ ην κηζφ ιήκκα γηα ηνλ πεηξειατθφ φκηιν ζηε δηθηπαθή 

εγθπθινπαίδεηα. ηφρνο, απ‘ φ,ηη θαίλεηαη, ήηαλ λα δηνξζσζεί ην πεξηβαιινληηθφ 

πξνθίι ηεο BP ζηε ζθηά ηεο κεγάιεο νηθνινγηθήο θαηαζηξνθήο ζην Μεμηθφ. 

 

Δπί κήλεο, ν Αξηνχξν ίιβα απφ ην ηκήκα επηθνηλσλίαο ηνπ νκίινπ θέξεηαη λα 
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παξέθακπηε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Wikipedia γξάθνληαο άξζξα θαη δεηψληαο απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο ζχληαμεο ηεο εγθπθινπαίδεηαο λα ηα αλαξηήζνπλ ζηε ζειίδα ηεο 

BP. Ζ εηαηξεία παξαδέρζεθε φηη ν ίιβα, ν νπνίνο ππέγξαθε σο «Αξηνχξν ηεο BP», 

είλαη επηθεθαιήο ηεο νκάδαο δηαζχλδεζήο ηεο κε ηε Wikipedia, ε νπνία αζρνιείηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηε «βειηίσζε» ηνπ ιήκκαηνο. 

 

Οη θαλνληζκνί πνπ αθνξνχλ ηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ παξαθάκπηνληαλ αθνχ δελ 

επεμεξγαδφηαλ ν ίδηνο ηα άξζξα. πσο απνδεηθλχεηαη, σζηφζν, απφ κηα ζχγθξηζε 

ησλ δηθψλ ηνπ θεηκέλσλ κε ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο BP, κέξνο ηνπ ιήκκαηνο 

πξνεξρφηαλ απφ έλα απιφ ―copy/paste‖ νιφθιεξσλ απνζπαζκάησλ – π.ρ. γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο ηνπ νκίινπ ή ηελ ακθηιεγφκελε εμφξπμε ζηελ 

πεηξειαηνθφξν άκκν ηεο Αικπέξηα – ζηε Wikipedia. 

 

Ο φκηινο αλαθέξεη ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ηερλνινγηθφ ηζηφηνπν CNET φηη «Ζ BP 

ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ θαλνληζκψλ ηεο Wikipedia γχξσ απφ ην πψο νη 

εθπξφζσπνη κηαο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ζπληάθηεο ηεο 

ηζηνζειίδαο», επίζεο ηφληζε «Οπδέπνηε επεμεξγαζηήθακε άκεζα θάπνην άξζξν θαη 

πάληνηε απνθαιχπηακε φηη θάζε ππφδεημε ζηνπο ζπληάθηεο ηεο Wikipedia 

πξνεξρφηαλ απφ εθπξφζσπν ηεο BP.» 

 

χκθσλα κε ηελ ίδηα ηε Wikipedia, κεηαμχ Ηνπιίνπ 2012 θαη ηνπ κήλα Μάξηην ηνπ 

επφκελνπ έηνπο, ε BP μαλαέγξαςε κε ηνλ έλαλ ηξφπν ή ηνλ άιιν ην 44% ηνπ 

ιήκκαηνο. Οη απνθαιχςεηο ήξζαλ ζην θσο παξακνλέο αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο ζε 

ακεξηθαληθφ δηθαζηήξην, θαηά ηελ νπνία ζα εμεηαδφηαλ ην αίηεκα ηνπ νκίινπ λα κελ 

θαηαβάιεη ηεξάζηηα πνζά ζην πιαίζην ζπκβηβαζκνχ πνπ είρε επηηεπρζεί κε ζχκαηα 

ηεο θαηαζηξνθηθήο πεηξειαηνθειίδαο ηνπ 2010. Δλψ ε BP ππνζηήξηδε φηη ζα 

δεκησλφηαλ θαηά δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη κάιηζηα εμαηηίαο «θαληαζηηθψλ ή 

παξαηξαβεγκέλσλ ηζρπξηζκψλ».  

 

5.3.3.2. ε πνηεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο νδήγεζε ε πεηξειαηνθειίδα 
35

 

 

 

Αο εμεηάζνπκε θνκκάηη θνκκάηη ην ηζηνξηθφ ησλ γεγνλφησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζεσξία πνπ δηδαρζήθακε. 

 

1. Σν πξψην αξλεηηθφ εληνπίδεηαη ζην φηη ζηε ζπλείδεζε ηνπ θφζκνπ ε απαιιαγή 

κίαο εηαηξείαο απφ έλα ζθάλδαιν ηφζν κεγάιν ζε επηπηψζεηο θαη θαηεγνξίεο είλαη 

ζρεδφλ απίζηεπηε. Δλψ νη επηπηψζεηο ζε αληηδξάζεηο ηνπ θφζκνπ κε ηε κνξθή 

εκπάξγθν ζηα πξντφληα ηεο επίζεο ρξεηάδεηαη πνιχηηκν, απφ ηελ άπνςε θφζηνπο, 

ρξφλν. 

a. Σν Ννέκβξην ηνπ 2010 ε BP αλαθνίλσζε, κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

θαηά 66% γηα ην ηξίην ηξίκελν, επηθαινχκελε κάιηζηα θαη πεξαηηέξσ 

επηβάξπλζε χςνπο 7,7 δηζ. δνιαξίσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεηξειαηνθειίδα ζηνλ θφιπν. 

b. πγθεθξηκέλα θαη κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα, Σα θαζαξά θέξδε ηνπ 

βξεηαληθνχ πεηξειατθνχ νκίινπ ππνρψξεζαλ ζηα 1,8 δηζ. δνιάξηα ή 9,4 

ζεληο αλά κεηνρή απφ 5,3 δηζ. δνιάξηα ή 28,2 ζεληο αλά κεηνρή πξηλ απφ 

έλα ρξφλν. 
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2. Σν δεχηεξν βξίζθεηαη ζην φηη ε πεηξειατθή θαηεγφξεζε ηελ κέρξη πξφηηλνο 

ζπλεξγάηε ηεο, Transocean Limited. Αξλεηηθή επίπησζε γηα ην θνηλφ αιιά θαη 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν αθνχ δχζθνια ζα ζπλεξγαδφηαλ θάπνηνο κε κία 

εηαηξεία ε νπνία δε ζπκπεξηθέξεηαη ππεχζπλα απέλαληη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

ηεο. 

 

3. κσο αθφκε θαη εάλ δερφηαλ ην δηθαζηήξην φηη ε επζχλε αθνξνχζε ζηελ δεχηεξε 

εηαηξεία, ε BP ε νπνία αθνινπζνχζε κε κεγάιε πίζηε ην κνληέιν ηεο ΔΚΤ, δελ 

ρξεζηκνπνίεζε ζην ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θακία απφ ηηο 

ζεκαληηθέο ππνδείμεηο ηνπ πιαηζίνπ. Με πξψην θπζηθά ηνλ θαλφλα ηνπ λα ειέγρεη 

ε θάζε επηρείξεζε ην πφζν ππεχζπλα ιεηηνπξγνχλ νη πξνκεζεπηέο θαη γεληθφηεξα 

νη ζπλεξγάηεο ηεο. 

 

4. χκθσλα κε ηελ εζσηεξηθή έξεπλα ηεο BP πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, ε έθζεζή 

ηεο πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ην επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο επηξξίπηεη επζχλεο ηφζν 

ζηελ ίδηα ηελ εηαηξεία φζν θαη ζε άιια κέξε. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη φηη: 

a.  «εηξά ιαζψλ πνπ αθνξνχζαλ δηάθνξα κέξε» νδήγεζαλ ζηελ έθξεμε 

πνπ νδήγεζε ζην ζάλαην 11 αλζξψπσλ. πσο επηζεκαίλεη, νη απνθάζεηο 

πνπ πήξαλ «δηάθνξεο εηαηξείεο θαη νκάδεο εξγαδνκέλσλ» ζπλέβαιαλ ζην 

δπζηχρεκα, πνπ φπσο εληνπίζηεθε πξνθιήζεθε απφ «κία πεξίπινθε θαη 

ζπλδεδεκέλε ζεηξά κεραληθψλ ιαζψλ, αλζξψπηλσλ εθηηκήζεσλ, 

κεραλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ιεηηνπξγηθήο εθαξκνγήο θαη ζπλελλνήζεσλ 

κεηαμχ νκάδσλ» 

b. «Δίλαη πξνθαλέο φηη κία ζεηξά πεξίπινθσλ γεγνλφησλ, θαη φρη έλα 

κνλαδηθφ ιάζνο, νδήγεζαλ ζηελ ηξαγσδία», φπσο είπε ν απεξρφκελνο 

δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ νκίινπ Tony Hayward. «Γηάθνξα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΒΡ, Halliburton
*1

 θαη Transocean
*2

, 

ελεπιάθεζαλ». 
*1 

Γηα ηελ Halliburton δηφηη νη εξγαζίεο ηεο γηα ηζηκεληνπνίεζε ζην βπζφ 

ζπλέβαιαλ ζηελ θαηαζηξνθή. 
*2 

Ζ Transocean επεηδή ην πξνζσπηθφ ηεο πνπ εξγαδφηαλ ζηελ πιαηθφξκα, 

αιιά θαη ε βαιβίδα αζθαιείαο ηεο ίδηαο. 

ην 4b. Βιέπνπκε θαη φηη ε εηαηξεία αλαγθάζηεθε λα αλαδηαξζξψζεη θαη ην 

αλψηεξν πξνζσπηθφ ηεο, ιφγσ ηεο θαθήο θήκεο. 

  

5. Δπίζεο έθηαζε θαη ε αλάγθε γηα πηνζέηεζε λέσλ κέηξσλ, ηα νπνία κάιηζηα δε 

δηαθέξνπλ απφ ηελ ηδενινγία κίαο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο κε 

βάζε ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ ηα νπνία αλέθεξε ζην παξειζφλ ε επηρείξεζε φηη είρε. 

Ο Bob Dantley, λένο δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο εκθαλίζηεθε ηνλ Ηνχλην 

ηνπ ‘10 απνθαζηζκέλνο λα ζπληειέζεη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ηεο βξεηαληθήο 

εηαηξείαο, θαηά ηε δηάξθεηα ζπλέληεπμήο ηνπ ζην ακεξηθαληθφ ηειενπηηθφ δίθηπν 

ABC. 

a. «Έλα γεγνλφο φπσο ε πεηξειαηνθειίδα ζε θινλίδεη σο ηα ζεκέιηα. Καη 

έρεηο δχν ηξφπνπο λα αληηδξάζεηο: ν έλαο είλαη λα θξπθηείο. Ο δεχηεξνο 

είλαη λα ην αληηκεησπίζεηο θαη λα αιιάμεηο πξαγκαηηθά ηελ θνπιηνύξα 

ηεο εηαηξείαο θαη λα βεβαησζείο φηη γίλνληαη φινη νη έιεγρνη, ψζηε λα κελ 

μαλαζπκβεί θάηη ηέηνην», δήισζε ζε απφζπαζκα ηεο ζπλέληεπμήο ηνπ ν 

CEO. 
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6. Δπηπξφζζεηα ην ζθάλδαιν πνπ αθνξνχζε ζηελ αληηπαξάζεζε κε ηελ δηαδηθηπαθή 

εγθπθινπαίδεηα είηε ήηαλ γεγνλφο είηε κία αθφκε πξνζπάζεηα γηα ζπίισζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ γίγαληα, ζίγνπξα απνηειεί αξλεηηθή επίπησζε ηεο κε νξζήο 

αθνινπζίαο ησλ πιαηζίσλ ππεχζπλεο δξαζηεξηνπνίεζεο. 

 

7. Ζ απαξίζκεζε θιείλεη κε ηελ ηειηθή απφθαζε- πνηλή ηνπ πνζνχ ηνπ πξνζηίκνπ, 

ην νπνίν κπήθε ζηα κεγαιχηεξα ζε επηβνιή ζηελ ακεξηθαληθή ηζηνξία. Σν 2013 

ην δηθαζηήξην ησλ ΖΠΑ ελέθξηλε, ζην πιαίζην δηεπζέηεζεο ηεο ππφζεζεο γηα ηελ 

ηεξάζηηα θαηαζηξνθή πνπ πξνθάιεζε ε βξεηαληθή εηαηξεία ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ, λνκηθή ππνρξέσζή ηεο χςνπο 4 δηζ. δνιαξίσλ (2,96 δηζ. επξψ), γηα ηελ 

ηεξάζηηα πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή ηνπ 2010. Σν πνζφ ζα θαηαβιεζεί ζε 

δηάζηεκα πέληε εηψλ ζην ακεξηθαληθφ ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο θαη ζπκθψλεζε λα 

δειψζεη έλνρε ζε 14 θαθνπξγήκαηα. Δλψ ζην αλσηέξσ πνζφ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

πξφζηηκν χςνπο 1,26 δηζ. δνιαξίσλ. 

 

Αθνινπζεί ην ρξνλνιφγην ηεο δηαξξνήο φπσο δεκνζηεχηεθε απφ ην  REUTERS ζε 

ειιεληθή κεηάθξαζε, Πεγή Ναπηεκπνξηθή 

(http://www.naftemporiki.gr/infographics/) 
 

 

Σα άξζξα πνπ αθνινπζνχλ κέρξη θαη ζήκεξα αθνξνχλ ζε «Νεθξά δειθίληα πέληε 

ρξφληα κεηά ηελ πεηξειαηνθειίδα ηνπ Κφιπνπ ηνπ Μεμηθφ» θαη έλα παθησιφ 

πξνζηίκσλ, 5 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζηα πιαίζηα ηνπ 

λφκνπ πεξί θαζαξνχ λεξνχ γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα. Άιια 6 δηο ζε πέληε πνιηηείεο 

ηνπ Κφιπνπ Αιακπάκα, Φιφξηληα, Λνπηδηάλα, Μηζηζηπή θαη Σέμαο κέζα ζηα επφκελα 

15 ρξφληα γηα ηελ θάιπςε δεκηψλ ζε θπζηθνχο πφξνπο, 4,5 επηπιένλ δηο ζηηο ίδηεο 

πνιηηείεο ψζηε λα δηεπζεηήζεη άιιεο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη £ 640 γηα ηελ 

επίιπζε αμηψζεσλ απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 400 θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

Αλέθεξε φηη ε πξψηε απφ απηέο ηηο πιεξσκέο αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ζε πεξίπνπ 12 

κήλεο.  

http://www.naftemporiki.gr/infographics/
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Δηθφλα 5.3.3.2.1. «Υξνλνιφγην ηεο δηαξξνήο ζηνλ θφιπν ηνπ Μεμηθνχ», 2010, Πεγή: Ναπηεκπνξηθή 

(ειιεληθή κεηάθξαζε), αλαδεκνζίεπζε απφ Reuters 
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5.4. Δθηελέζηεξεο αλαθνξέο ζηελ ΔΚΤ 
 

 

Σν 5.4. αθνξά ζε κεξηθέο αθφκε αλαθνξέο ζρεηηδφκελεο κε ηελ ΔΚΤ, εξγαιεία θαη 

έξεπλεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν αλαγλψζηεο (πνπ δε γλσξίδεη θάηη γηα ην ζέκα), 

κία πην νινθιεξσκέλε άπνςε. 

 

5.4.1. Η Σξηπιή βαζηθή αξρή 
  

 

Ζ δξάζε ησλ νηθνιφγσλ παγθφζκηα έρεη θέξεη πνιιά ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία 

βνεζνχλ ζηελ θαιχηεξε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αλζξψπνπο ή ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ ηνπο. Έλα παξάδεηγκα απνηειέζκαηνο ησλ 

θηλήζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ είλαη θαη ην παξαθάησ. Σν νπνίν 

εληζρχεη ηε ζέζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο σο έλα δπλαηφ κνληέιν 

δηνίθεζεο ην νπνίν ήξζε γηα λα ζπκπιεξψζεη ηα θελά πνπ ππήξραλ ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ παξειζφληνο θαη λα εμαζθαιίζεη, ζηηο ήδε νξζά θαη 

απνηειεζκαηηθά δηνηθνχκελεο επηρεηξήζεηο, απηφ ην νπνίν ζηηο κέξεο καο νλνκάδεηαη 

Οιηθή Πνηφηεηα. 

 

Σν παξάδεηγκά καο δελ είλαη άιιν απφ ηελ ηξηπιή βαζηθή αξρή (triple bottom line, 

TBL ή 3BL). Αξθεηνί νξγαληζκνί θαη επηρεηξήζεηο ζην παξειζφλ πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο πηνζεηνχζαλ σο 

βαζηθφ γλψκνλα ην θέξδνο. Καηά ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα, νη νηθνιφγνη θαη νη 

νξγαλψζεηο πνπ ηάζζνληαη ππέξ ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο έρνπλ αγσληζηεί γηα λα 

θέξνπλ έλα επξχηεξν νξηζκφ ηεο θάησ γξακκήο ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ, κε ηελ 

θαζηέξσζε ηεο πιήξνπο ινγηζηηθήο θνζηνιφγεζεο. Ζ ηξηπιή βαζηθή αξρή ινηπφλ, 

καο κηιάεη γηα ηε ζχγθξηζε ηξηψλ απνηειεζκάησλ
36

:
 
 

1. Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. ηελ ινγηζηηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε "θάησ 

γξακκή" (bottom line) αλαθέξεηαη είηε ζην «θέξδνο» είηε ζηελ «δεκία», πνπ 

ζπλήζσο θαηαγξάθεηαη ζην θάησ κέξνο ζε ησλ θαηαζηάζεσλ εζφδσλ – 

εμφδσλ. 

2. Σα ζρεηηδφκελα κε ηελ θνηλσλία 

3. Σα πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα ή, θαιχηεξα, νηθνινγηθέο επηπηψζεηο. 

Απηά ηα ηξία ηκήκαηα πνπ νλνκάδεηαη επίζεο ηα ηξία Ps: νη άλζξσπνη, πιαλήηε θαη 

ην θέξδνο, ή ηηο «ηξεηο ππιψλεο ηεο αεηθνξίαο».
37 

 

Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ κία εηαηξεία θαηαζθεπάδεη ζηέγεο δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθψλ θηεξίσλ θαη ελψ «εκθαλίδεη» ζηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα έλα 

ζεκαληηθφ ρξεκαηηθφ θέξδνο, ηαπηφρξνλα γλσξίδνπκε φηη ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή απηή θπκαηνεηδείο πιάθεο ακηαληνηζηκέληνπ «Διιελίη», ησλ νπνίσλ ε 

παξαγσγή πξνθαιεί ρηιηάδεο ζαλάηνπο απφ θαξθίλν, ζηνπο εξγαδφκελνπο, ιφγσ 

εηζπλνήο αιιά θαη κνιχλεη ηνλ πδξνθφξν νξίδνληα κέζα απφ ηελ εμφξπμε ακηάληνπ 

ζηα νξπρεία. ίγνπξα ε εθηέιεζε πιήξεο αλάιπζεο νθέινπο(εηαηξείαο) - 

θφζηνπο(θνηλσλίαο) είλαη απαξαίηεηε. 

 

Μεηά ηελ επηθχξσζε ηεο ηξηπιήο απηήο αξρήο απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηνπ 

πξνηχπνπ ICLEI TBL γηα ηελ αζηηθή θαη θνηλνηηθή ινγηζηηθή, ζηηο αξρέο ηνπ 2007, ε 

πιήξεο ινγηζηηθή θνζηνιφγεζε έγηλε ε θπξίαξρε πξνζέγγηζε γηα ην δεκφζην ηνκέα.
38
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Παξφκνηα πξφηππα ηνπ ΟΖΔ ηζρχνπλ γηα ην θπζηθφ θεθάιαην θαη ην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, γηα λα βνεζήζνπλ ζηηο κεηξήζεηο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ ηξηπιή βαζηθή  

αξρή (TBL), φπσο ην πξφηππν EcoBudget γηα ηελ αλαθνξά ηνπ νηθνινγηθνχ 

απνηππψκαηνο. Ζ αξρή θαίλεηαη επίζεο λα είλαη, αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηα κέζα 

ελεκέξσζεο ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, φπσο δηαπηζηψζεθε ζε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ηηο εζληθέο εθεκεξίδεο, απφ ην 1990 

έσο θαη ην 2008.
39

 

 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κηα δέζκεπζε ζηελ ΔΚΤ ζπλεπάγεηαη θαη δέζκεπζε ππνβνιήο 

εθζέζεσλ, δηαθαλνχο πιηθνχ, ζρεηηθά κε ηελ επηρείξεζε. Έηζη ηθαλνπνηνχληαη κέζα 

απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο ε δεχηεξε θαη ε ηξίηε γξακκή 

απνηειέζκαηνο, αθνχ νη επηπηψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο αλζξψπνπο κπνξνχλ 

λα ηείλνπλ κφλν πξνο ην θαιφ.  

 

Ζ παξαπάλσ αξρή, έρεη πιένλ επεθηαζεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη ηέζζεξηο ππιψλεο, πνπ 

είλαη γλσζηνί σο ε ηεηξαπιή θάησ γξακκή (QBL). Ο ηέηαξηνο ππιψλαο ππνδειψλεη 

κηα πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζην κέιινλ (κειινληηθψλ γελεψλ, βησζηκφηεηαο 

ηνπ πιαλήηε γηα επφκελεο γεληέο, θιπ). Πξφθεηηαη γηα κηα καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή 

πνπ ζέηεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ αλεζπρία γηα βησζηκφηεηα, βάδνληαο θαηά 

κέξνπο ηηο πξνεγνχκελεο θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη νηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο. 

Δπίζεο ην πιαίζην TBL επηηξέπεη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ 

κηα πην καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή θαη έηζη λα εθηηκήζνπλ ηηο κειινληηθέο ζπλέπεηεο 

ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνπλ. 

 

Γηα λα  απνδείμνπλ νη εηαηξείεο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο, κπνξνχλ λα γλσζηνπνηήζνπλ ηε 

δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα κε θηλήζεηο φπσο νη 

αθφινπζεο: 

 Με ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ αλσηέξσλ (Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην). 

 Δπελδχζεηο ζηηο πνιηηηθέο(αμίεο) ηεο επηρείξεζεο. 

 Πξνγξάκκαηα - Δθζηξαηείεο. 

 πκκεηνρή ζε εζεινληηθά πξφηππα ππεξάζπηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Τπαθνή αθνινπζία αξρψλ (π.ρ. UN Global Compact-Ceres Principles) 

 Τπνβνιή εθζέζεσλ (ηνπ Global Reporting Initiative) 

 

Ζ έλλνηα ηεο ηξηπιήο βαζηθήο αξρήο απαηηεί φηη ε επζχλε ηεο εηαηξείαο βξίζθεηαη 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζπλνιηθά θαη φρη κφλν ηνπο κεηφρνπο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, φηαλ ιέκε «ελδηαθεξφκελα κέξε» αλαθεξφκαζηε ζε νπνηνλδήπνηε 

επεξεάδεηαη, είηε άκεζα είηε έκκεζα, απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζήο καο. 

 

χκθσλα θαη κε ηελ ίδηα ηε ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ε θάζε 

επηρεηξεκαηηθή νληφηεηα ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο φρεκα γηα ην ζπληνληζκφ 

ησλ ζπκθεξφλησλ θάζε ελδηαθεξφκελνπ κέξνπο, αλεμαξηήηνπ ηζρχο, αληί ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ησλ κεηφρσλ απνθιεηζηηθά. 

 

Ζ 3BL σο «ινγηζηηθή» κέζνδνο, είλαη κηα απφ ηηο πξφζζεηεο εληζρχζεηο ηνπ κνληέινπ 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Ζ κέζνδνο απηή θαη ε βαζηθή έλλνηα ηεο 

αεηθνξίαο έρνπλ γίλεη εμαηξεηηθά γλσζηέο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κεηξνχλ 

ππνζηεξηθηέο ζην ρψξν. Παξφιν πνπ ηα ζηνηρεία είλαη αλεπίζεκα ιφγσ ηνπ φηη δελ 
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έρνπλ εκπεξηζηαησζεί πξνο ην παξφλ απφ εθηελείο έξεπλεο, ε TBL θέξεηαη σο ηθαλή 

γηα επίηεπμε κεγαιχηεξεο θεξδνθνξίαο καθξνπξφζεζκα. Μεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

είλαη γλσζηέο θαη ζηε ρψξα καο θαη βξίζθνπκε παξαδείγκαηα απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ ηεο ΔΚΤ είλαη ε General Electric, ε Unilever, ε Procter and Gamble 

θαη ε 3M. 

 

Κάπνηεο κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ πηνζεηήζεη ην TBL θαη κεξηθέο απφ 

απηέο έρνπλ ζπλεξγαζηεί κε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηα επξχηεξα δεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνχο ηνπο. Οη εηαηξείεο αλαγλσξίδνπλ πιένλ φηη 

ε επζπγξάκκηζε κε ηηο ηδέεο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ε ζπλεξγαζία 

ηνπο ζπληεινχλ ζην ζρεκαηηζκφ κίαο νινθιεξσκέλα θαιήο επηρεηξεκαηηθήο ινγηθήο 

θαη εηθφλαο θπζηθά. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ρξήζεο ηνπ TBL σο πξφζζεηε κέζνδνο - εξγαιείν ηεο ΔΚΤ θαη ζηηο 

ηειηθέο εηαηξηθέο εθζέζεηο, αλαδχεηαη σο έλα λέν φρεκα παξαθνινχζεζεο ησλ 

επηδφζεσλ ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο απεηθφληζεο ησλ πνιηηηθψλ, ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζε εθαξκνγή. Έηζη απεηθνλίδεηαη ζχληνκα ζηνλ 

αλαγλψζηε ην αλ ε επηρείξεζε εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο πξνο θάζε κέινο 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο, ελζσκαηψλνληαο πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο επηδφζεηο ζε κία εληαία 

δεκνζίεπζε / έγγξαθν. 

 

Καηά θάπνην ηξφπν ε TBL είλαη κηα ιεπηνκεξήο πξνζνκνίσζε ηνπ Balanced 

Scorecard
40

, έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθήο δηαρείξηζεο ησλ επηδφζεσλ (ή κία εκη-

ηππνπνηεκέλε έθζεζε), πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ θαη εξγαιεία 

απηνκαηηζκνχ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ εηαηξεηψλ 

γηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο 

ειέγρνληάο ηνπο θαη εληνπίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο.
41 

 

Πίζσ απφ απηφ βξίζθεηαη ε γλσζηή ζεκειηψδεο αξρή: «απηφ πνπ κεηξάο είλαη απηφ 

πνπ παίξλεηο, επεηδή φ,ηη κεηξάο είλαη θαη απηφ πνπ πηζαλφηαηα ζα δψζεηο πξνζνρή». 

Μφλν φηαλ νη εηαηξείεο λα κεηξνχλ ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

ηνπο, ζα έρνπκε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο νξγαλψζεηο.
42

 
 

5.4.2. Οη δείθηεο KPI 
43 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ KPIs κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε ζπλνιηθή εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζεκαληηθψλ 

πξφζζεησλ παξνρψλ ηεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα παξακεινχληαλ ζε 

νπνηαδήπνηε άιιε, θαζαξά λνκηζκαηηθή, αμηνιφγεζε. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε κέηξεζε 

κέζσ ησλ KPIs κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο 

ζρεηηθνχο δείθηεο γηα ηε λνκηζκαηηθή αμηνιφγεζε. 

 

Έλα παξάδεηγκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ KPIs, είλαη θαη νη επεξρφκελεο κεηαβνιέο ζηα 

πνζνζηά δηαθχκαλζεο (θφζηνπο, ηηκήο, θ.ά.) ιφγσ ηεο ΔΚΤ. Σα ζηειέρε κέζσ ηεο 

ρξήζεο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ κπνξνχλ λα επηθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηε 
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δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ γηα ην πξνζσπηθφ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο κέζσ ηεο ΔΚΤ πνπ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

αμηνιφγεζε Πξνζηηζέκελεο Αμίαο ηεο ΔΚΤ (CSR Value Added assessment). 

Δπηπξφζζεηα, αθφκε θαη ζε εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη κεηαβνιέο ζηηο 

ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθπκάλζεηο δελ νδεγνχλ άκεζα ζε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, έλαο 

δείθηεο ΚΡΗ κπνξεί λα απνηειεί θαη πάιη έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηε 

ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ΔΚΤ ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Αθνινπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε Αμηνιφγεζε ηεο λνκηζκαηηθήο αμίαο ηεο 

ΔΚΤ. Αθφηνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε πνηνηηθή αμηνιφγεζε θαη ε κέηξεζε ησλ δεηθηψλ 

KPI, ε λνκηζκαηηθή - ρξεκαηηθή πξνζηηζέκελεο αμία, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηθή πξνεμνθιεκέλσλ ηακεηαθψλ ξνψλ: 

 
 

 

Πηζαλνί πνζνηηθνί δείθηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θαη νη αθφινπζνη: 

1. Φήκε, κέζα απφ δείθηεο απήρεζεο θαη βαζκνινγίεο.  

2. Παξαθίλεζε θαη δηαηήξεζε εξγαδνκέλσλ, κε παξαθνινχζεζε πνζνζηψλ 

δηαθχκαλζεο θαη απνπζίεο. 

3. Σηκή κεηνρήο – νλφκαηνο – brand, θνζηνζηξεθήο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηελ 

ηηκή ή ηελ αμία ησλ θεθαιαίσλ θαη ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο ηεο εηαηξείαο. 

4. Διθπζηηθφηεηα εξγνδφηε, πξνζθνξά αλζξψπηλσλ πφξσλ αλά θελέο ζέζεηο θαη 

ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ κίζζσζεο (ην δεχηεξν ηζρχεη ζε ρψξεο φπσο ε ΖΠΑ, 

φπνπ ην πνζνζηφ ησο αηηήζεσλ γηα πξφζιεςε ζε κία ζέζε κπνξεί λα 

επηξξεάζεη ην χςνο ηνπ κηζζνχ, αθφκε θαη λα ην κεηψζεη φηαλ ε πξνζθνξά 

είλαη πνιχ κεγάιε). 

5. Πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε πειαηψλ, απφ ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ θαη ην 

κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρεη ε εηαηξεία. 

 

5.4.3. Μειέηε θόζηνπο ηεο ΔΚΤ 
44 

 

 

ην ππνθεθάιαην πνπ αθνινπζεί, νπζηαζηηθά αλαδεκνζηεχεηαη ηκήκα ηεο Μειέηεο 

ηνπ Κέληξνπ Αεηθνξίαο γηα ηελ εθηίκεζε δαπαλψλ γηα ηελ ΔΚΤ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 

θφζκν, κε ζθνπφ ηελ απφδεημε πσο αθφκε θαη ζε ρξφληα κίαο ηδηαίηεξα δχζθνιεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πξαγκαηνπνηνχληαη θάπνηεο ζεκαληηθέο δαπάλεο γηα ηελ 

ΔΚΤ. 

ε εζληθφ, Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν ππάξρεη κηα έιιεηςε ζηνηρείσλ θαη 

εξεπλψλ, εληφο θαη εθηφο ησλ εηαηξηψλ, πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

Δηθφλα 5.4.2.1. «Σχπνο, Υξεκαηηθή Πξνζηηζέκελε Αμία ΔΚΤ», 2008, Πεγή: Manuela Weber 
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ελεξγεηψλ ΔΚΤ, γηα ηνλ αλ νη ελέξγεηεο ΔΚΤ είλαη θεξδνθφξεο, θαη πνηεο απφ ηηο 

ελέξγεηεο απηέο είλαη πην θεξδνθφξεο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα θνλδχιηα γηα ΔΚΤ 

έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά, αιιά δελ έρεη παξαηεξεζεί παξφκνηα αχμεζε ζηελ έξεπλα 

γηα ην αλ ηα ζπγθεθξηκέλα θνλδχιηα πεγαίλνπλ ζηηο πην θεξδνθφξεο, γηα ηελ εηαηξία, 

ελέξγεηεο, θαη πφζν είλαη ην ζπλνιηθφ θέξδνο απφ ηηο ΔΚΤ. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ε Marks & Spencer‘s κέζα απφ κηα ζρεηηθή έξεπλα ππνιφγηζε έλα 

θέξδνο 138 εθαηνκκπξίσλ απφ επέλδπζε 40 εθαηνκκπξίσλ ζε ΔΚΤ. Ζ λέα λνκνζεζία 

ζηελ Ηλδία (Clause 135) επηβάιεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θαζαξή αμία 

80.000.000 επξψ ή θχθιν εξγαζηψλ 160.000.000 επξψ ή θαζαξά θέξδε πάλσ απφ 

800.000 επξψ λα μνδεχνπλ ηνπιάρηζηνλ 2% ηνπ κέζνπ θαζαξνχ θέξδνπο ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ εηψλ ζε ελέξγεηεο ΔΚΤ. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

αθνξνχλ ηελ εμάιεηςε ηεο πείλαο θαη ηεο θηψρεηαο, ηελ πξνψζεζε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο ζέζεο ηεο γπλαίθαο, 

ηελ πγεία (κείσζε ηεο παηδηθήο ζλεζηκφηεηαο, βειηίσζε ηεο κεηξηθήο πγείαο, 

θαηαπνιέκεζε αζζελεηψλ), ηελ ελίζρπζε θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ θνηλσληθφ-

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ εμαζθάιηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηζφηεηαο, θιπ. 

 

Απφ κηα πξφζθαηε (2013) έξεπλα ζηελ Ηλδία πξνθχπηνπλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ελέξγεηεο ΔΚΤ γηα ηηο 84 εηαηξίεο πνπ ηα ζηνηρεία γηα ην 

θφζηνο ησλ ελεξγεηψλ ΔΚΤ ήηαλ δηαζέζηκα θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2012-2013 ήηαλ 

27.24 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Με βάζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία απηψλ ησλ 84 εηαηξηψλ 

γηα ηα νηθνλνκηθά έηε 2010, 2011 θαη 2012, 2% ησλ κέζσλ θαζαξψλ θεξδψλ 

αληηζηνηρεί ζε 42,76 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Απηέο νη εηαηξίεο ζα πξέπεη λα μνδέςνπλ 

γηα ελέξγεηεο ΔΚΤ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2013-2014, θαη ζχκθσλα κε ηελ λέα 

λνκνζεζία, 46,88 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

 

Αθνινπζνχλ, θάπνηα αθφκα απνηειέζκαηα, επηιεγκέλα απφ ηελ ίδηα έξεπλα: 

 37% ησλ εηαηξηψλ κε θφζηνο ελεξγεηψλ ΔΚΤ, θαηά ην έηνο 2013, κεηαμχ 

1.000.000 θαη 5.000.000 επξψ, 

 27% μφδεςε 200.000 – 500.000 επξψ, 

 14% μφδεςε έσο 50.000 επξψ.  

Σν Κέληξν Αεηθνξίαο ππνζηεξίδεη επίζεο φηη είλαη πξνθαλέο, πσο ην θφζηνο ησλ 

ελεξγεηψλ είλαη ζε άκεζε ζπλάξηεζε κε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ην κέγεζνο ηεο 

εηαηξίαο, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε/θχθινπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, ην πξνθίι 

(θνηλσληθφ, πεξηβαιινληηθφ ηεο εηαηξίαο), ην κέγεζνο ησλ επηπηψζεσλ ζηελ θνηλσλία 

θαη ην πεξηβάιινλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, ηε βαξχηεηα πνπ δίλεη ε θάζε 

εηαηξεία ζηα εξγαζηαθά ζέκαηα θαη ζηε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο/πξνκεζεπηέο ηεο, θιπ. 

 

5.4.4. Materiality 
 

 

Μία έλλνηα ηεο νξνινγίαο εληφο ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε 

ζπγθνκηδή ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ χζηεξα απφ ηελ πηνζέηεζή ηνπο απφ ηελ εηαηξεία 

ή ηνλ νξγαληζκφ, είλαη ε έλλνηα ηνπ ηεο ζεκαληηθφηεηαο(materiality). Ζ νπνία 

απνηειεί κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θαη ζεκειηψδεηο θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηνπ 

GRI.
45
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5.4.4.1. Οξηζκόο 
46 

 

Σν πξφηππν ηνπ GRI απαηηεί γηα κία εηαηξεία πνπ δξα βάζε ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ θαη 

ζπληάζζεη θάζε ρξφλν απνινγηζκφ βησζηκφηεηαο, λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη λα 

αλαθέξεη δεηήκαηα βησζηκφηεηαο πνπ πξνθαινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο, 

πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο, ή φζεο ζεσξνχλ σο ηηο πην 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ελδηαθεξφκελνη θνξείο ηεο. 

 

Καηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ νπζηαζηηθψλ ζεκάησλ πνπ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθέξνληαη, ε εηαηξεία ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη ελεξγά κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε ηεο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, θαη λα εμεηάδεη φια ηα ζέκαηα θαη ηα δεηήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία 

αθνξά ν απνινγηζκφο – έθζεζε βησζηκφηεηαο. 

 

5.4.4.2. Βήκαηα κίαο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο ηνπ materiality 
47 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζεκαληηθφηεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηελ 

αθφινπζε δηαδηθαζία: 

 

 Βήκα 1: Πξψηα πξψηα ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ν εληνπηζκφο θαη ε 

ηεξάξρεζε ησλ θχξησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ αμηνιφγεζε. Απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νκάδεο αλζξψπσλ, φπσο 

επελδπηέο, εξγαδφκελνπο, θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο, ΜΚΟ, θπβεξλήζεηο θξαηψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία ή θαη ΜΜΔ. 

 Βήκα 2: Αθνινπζεί ν εληνπηζκφο θαη ε ηεξάξρεζε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ 

αεηθνξίαο (νηθνλνκηθνί, πεξηβαιινληηθνί, εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, θνηλσλία, επζχλε ηνπ πξντφληνο) ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ηηο 

θαηάιιειεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. 

Ζ ηεξάξρεζε γίλεηαη βάζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηθηψλ αεηθνξίαο γηα ηελ 

εηαηξεία, νη νπνίνη έρνπλ θπζηθά σο ζεκείν αλαθνξάο ηα θχξηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε ηεο εηαηξείαο. 

Ο αξηζκφο ησλ δεηθηψλ ζα εμαξηεζεί απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζεκαζία ησλ δεηθηψλ, κπνξεί θαλείο λα δηεμάγεη έξεπλεο 

θαηακέηξεζεο, έξεπλα ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, θαη λα αλαιχζεη εζσηεξηθά 

δεδνκέλα. 

 Βήκα 3: Ζ δηεμαγσγή έξεπλαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηα βαζηθά ελδηαθεξφκελα κέξε 

θαη θαηφπηλ νη δείθηεο αεηθνξίαο (ηνπ βήκαηνο 2) λα θαηαηάζζνληαη ζε δχν 

επίπεδα: 

o πνπδαηφηεηα 

o Δπίπησζε – Αληίθηππνο 

 Βήκα 4: Σέινο, γίλεηαη ε θαηάηαμε ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο επί ελφο πιέγκαηνο κε 

ηνπο δχν παξαπάλσ άμνλεο - επίπεδα (ζπνπδαηφηεηαο θαη αληίθηππνπ), φπσο 

θαίλεηαη ζην ηκήκα εμφδνπ παξαθάησ. 
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Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο, βνεζά ηηο εηαηξείεο λα απνθαζίζνπλ 

πνχ ζα εζηηάζνπλ ηελ ελέξγεηα θαη ηνπο πφξνπο ηνπο θαη πνηεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ άπνςε ηεο αεηθνξίαο.
48 

 

5.4.4.3. Πιενλεθηήκαηα ηνπ materiality – 3 Ps 
49 

 

Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα ηεο αθνινπζίαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ materiality 

εληνπίδνληαη ζηα 3 Ps: 

 Ζ ζαθήο θαηαλφεζε ησλ ζηφρσλ, πνπ αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία ηνπ materiality, 

βνεζά ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη νδεγεί ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Δμηζνξξνπνχληαη νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο απφςεηο, ζεκάδη παξνπζίαο ελφο 

πξαγκαηηθνχ εγέηε. 

 Μηα εχξσζηε δηαδηθαζία θέξλεη εκπηζηνζχλε θαη βειηίσζε ζηε δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

Δπίινγνο 5
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

θνπφο ηνπ παξαπάλσ θεθαιαίνπ ήηαλ ε πξνζθνξά κίαο πεξηζζφηεξν 

νινθιεξσκέλεο εηθφλαο, γηα ηνλ αλαγλψζηε πνπ δελ είρε αθνχζεη κέρξη ζήκεξα γηα 

ηελ ΔΚΤ. 

 

Γηα ην ιφγν απηφ έγηλε αλαθνξά ζηα ζεκεία ηα νπνία εάλ δελ πξνζέμνπλ ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ εθαξκφδνπλ ηελ ΔΚΤ, κπνξεί λα κελ έξζνπλ ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ επηζπκνχλ. ηε ζεκαζία ηεο πιήξνπο ελζσκάησζεο ηεο ΔΚΤ ζε 

θάζε δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ΔΚΤ κπνξεί λα 

Γξάθεκα 5.4.4.2.1. «Πξφηππν γξαθήκαηνο κήηξαο ησλ ζεκαληηθψλ θαη αζήκαλησλ ζεκάησλ», 

2015, Πεγή: sustainabilityreportingexaminer.com 
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απνηχρεη. πσο επίζεο θαη εθηελέζηεξεο αλαθνξέο γηα ηελ ΔΚΤ, κε ζθνπφ ηελ 

απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ γεληθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 

 

Ζ ΔΚΤ φπσο αλαθέξζεθε, δελ απνηειέη παλάθεηα επηηπρίαο θαη ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ, γηα ην ιφγσ απηφ κπνξεί λα κελ έρεη απφ θάζε πνιίηε, ζηέιερνο 

επηρείξεζεο ή κέηνρν, ηελ ίδηα απνδνρή. ην θεθάιαην 6 αλαθέξνληαη ηα 

επηρεηξήκαηα ησλ ζθεπηηθηζηψλ απέλαληη ζηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ. 
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Πξόινγνο 6
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

Αλ θαη νη δηεπζχλνληεο ζχκβνπινη ησλ εηαηξεηψλ θαη νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ 

δεκνζίσο, επηκέλνπλ φηη ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ δεκηνπξγνχλ αμία γηα ηελ επηρείξεζε, 

εληφο ησλ ζπξψλ παξαδέρνληαη φηη δε γλσξίδνπλ εάλ ε ΔΚΤ ηειηθά απνπιεξψλεη ηα 

ρξέε ηεο.
1
 

 

Γηα ην ιφγσ απηφ ζην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξαηίζεληαη θαη 

αλαπηχζζνληαη επηρεηξήκαηα ηεο άιιεο πιεπξάο ηνπ λνκίζκαηνο, δειαδή εθείλσλ νη 

νπνίνη θξαηνχλ κία πεξηζζφηεξν ζθεπηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ ΔΚΤ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ή ηηο επηπηψζεηο ηεο. 

 

ην πξψην ππνθεθάιαην αλαθέξνληαη νη ηξεηο ηδηνκνξθίεο ηεο ειιεληθήο αγνξάο, νη 

νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα ζρεηηθά αξλεηηθφ θιίκα γηα αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ 

ΔΚΤ θαη ην πνζνζηφ ησλ κεηφρσλ ζηελ Διιάδα, νη νπνίνη ζεσξνχλ σο αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα ην θφζηνο πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο, απφ πξφζθαηε (2014) έξεπλα ηεο 

ICAP Group. Δλψ ζην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν ππάξρνπλ θάπνηεο απφ ηηο ακθηβνιίεο 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ.  

 

6.1. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ ζηελ 

Διιάδα 

 

 
Σα πξψηα δεδνκέλα πνπ ραξαθηεξίδνπλ αξλεηηθφ ην θιίκα γηα εθαξκνγή ησλ 

πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ ζηε ρψξα καο, αθνξνχλ ζε θάπνηεο ηδηνκνξθίεο πνπ παξνπζηάδεη 

ε ειιεληθή αγνξά ζε ζρεηηθά ζέκαηα. Σα νπνία ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηξεηο βαζηθνχο 

παξάγνληεο:
2
 

1. Ζ ΔΚΤ γηα ηε ρψξα, απνηειεί έλα λέν κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ επηρεηξείλ, άκεζα ζπλδεδεκέλν κε επθαηξίεο αιιά θαη αξθεηά 

κεγάια θαη θνζηνβφξα ξίζθα. Αθνχ γηα λα εθαξκνζηεί ζσζηά ρξεηάδεηαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζεη ην πιαίζην δηνίθεζεο, ελψ ζέηεη δεηήκαηα επηρεηξεζηαθήο 

θνπιηνχξαο θαη σζεί ζε δηεξεχλεζε θαη δηαρείξηζε κεγάισλ αιιαγψλ. 

2. Ζ θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη ε εκβέιεηα ηνπ 

επηρεηξείλ, φπσο απηή νξίδεηαη θάζε θνξά ζε ηνπηθφ, εζληθφ, ή δηεζλέο 

επίπεδν, νη νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο 

θαη αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ππεπζπλφηεηαο, είλαη αξθεηά δχζθνιε θαη 

δεδνκέλνπ απηήο ε ΔΚΤ θέξεηαη σο κία επίπνλε, ζην λα εθαξκνζηεί, 

δηαδηθαζία.  

3. Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο αθνξά ζηελ ίδηα ηελ επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία πνπ 

επηθξαηεί ζηε ρψξα καο, ε νπνία πξεζβεχεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηελ 

πηνζέηεζε απνθάζεσλ κε θξηηήξην ηε κέγηζηε δπλαηή απφζβεζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ινη νη πξναλαθεξφκελνη παξάγνληεο έρνπλ ζπληειέζεη ζην λα έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

ηδηφκνξθν θιίκα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα ζηελ Διιάδα πνπ ζέηεη 

αξθεηά εξσηήκαηα θαη γηα ην κέιινλ ηεο, ελ θαηξψ θξίζεο. 
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Σέινο, κεξηθνί αθφκε ιφγνη πνπ ζπκβάινπλ ζε έλα κάιινλ αξλεηηθφ θιίκα γηα ηελ 

ΔΚΤ είλαη θαη νη ηξεηο επφκελνη, ζχκθσλα κε πξσηνγελή έξεπλα ηνπ πξνεγνχκελνπ 

έηνπο ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ ICAP Group (2014):
3 

1. ην 26,8% απφ ηα εξσηψκελα ζηειέρε ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν θπξηφηεξνο 

αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο πινπνίεζεο γηα ηελ ΔΚΤ απφ ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, είλαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ δαπαλψλ γηα ηα πιαίζηά ηεο. 

2. αθνινπζεί ε έιιεηςε ελεκέξσζεο κε έλα 22,0% 

3. ελψ θαη  ε έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα, κε ην 17,6% ηνπ επηιεγκέλνπ δείγκαηνο λα 

ζπκθσλεί.  

 

Αθνινπζεί γξάθεκα κε ηελ πιήξε θαηάηαμε ησλ παξαγφλησλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΚΤ. 

 

 

 
 

 
εκείσζε: Σα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε ζηαζκηζκέλν ππνινγηζκφ. Γηα ηελ 

εμαγσγή ηεο ηειηθήο θαηάηαμεο ησλ αλαζηαιηηθψλ παξαγφλησλ ιακβάλνληαη ππφςε 

φιεο νη επηινγέο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ δείγκαηνο, δίδνληαο δηαθνξεηηθή ζηάζκηζε 

αλάινγα κε ηε ζέζε θαηάηαμεο θάζε επηινγήο ηνπο. Σα πνζνζηά αζξνίδνπλ ζην 

100%. 

 

6.2. Οη ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΚΤ 
 

 

Έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ιφγνπο πνπ θαίλεηαη λα «ελνριεί» θάπνηνπο ε ΔΚΤ είλαη 

ε ζπκπεξηθνξά θαη εηθφλα πνπ πνιιέο θνξέο εκθαλίδνπλ νη θνηλσλνί ηεο θαη νη 

ζπγγξαθείο θεηκέλσλ γηα απηή. Σν γλσζηφ θαη σο «θαηλφκελν ηνπ θσηνζηέθαλνπ».
4 
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Ζ ππεξβνιή απηή πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεη ηελ εθάζηνηε εηαηξία, ε νπνία δελ έρεη 

ζηαζεξή αιιά πξνζσξηλή επηηπρία ζηα πιαίζηα ππεπζπλφηεηαο, σο απφδεημε φηη έρεη 

αλαθαιχςεη θάπνηα αηψληα αξρή ηεο ρξεζηήο δηαρείξηζεο.
5
 Δθείλν ινηπφλ, ην νπνίν 

είλαη ηδηαηηέξσο έληνλν θαη ρσξίο ρξφληα πνξεία πξνθαιεί θαη ηηο ακθηβνιίεο. 

 

Γχξσ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ΔΚΤ, ηψξα, θαη ην εάλ θαη πφζν επηθεξδήο 

κπνξεί λα απνδεηρζεί θπξηαξρεί επίζεο έλαο ζθεπηηθηζκφο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

θιάδν. Σα εξσηήκαηα πνπ θπξηαξρνχλ έρνπλ σο αληηθείκελν έξεπλαο ην εάλ είλαη 

εθηθηή ε εμηζνξξφπεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ λα ιεηηνπξγεί θαλείο ππεχζπλα θαη ησλ 

σθειεηψλ απφ απηφ. 

 

Ζ επηδίσμε επηρεηξεκαηηθνχ νθέινπο απφ ηελ ππεχζπλε ιεηηνπξγία κπνξεί λα 

απνηειέζεη έλαλ ηδηαίηεξα δχζθνιν ζηφρν. Μηαο θαη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ππάξμεη 

θάπνηα ηεθκεξησκέλε επηζηεκνληθά κειέηε, ε νπνία λα απνδεηθλχεη ηε ζαθή 

ζχλδεζε κεηαμχ ππεπζπλφηεηαο θαη εηαηξηθήο απφδνζεο (ζεκεηψλεηαη φηη ζηε 

ζχγρξνλε αγνξά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ επηηπρία ζπλήζσο ελλννχκε ηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο κίαο εηαηξείαο). Τπάξρνπλ θπζηθά παξαδείγκαηα ηεο επηηπρίαο απηήο φπσο, ε 

InterfaceFlor ε Uniliver θαη ε Walmart, ε ηειεπηαία κάιηζηα θαηάθεξε λα αλαζηξέςεη 

κία κεγάιε νηθνλνκηθή ζπληξηβή κεηά απφ ζεηξά κεγάισλ ζθαλδάισλ γηα ηηο 

ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ππέβαιε λα εξγάδεηαη ην πξνζσπηθφ ηεο θ.ά. Παξφια απηά ηα νη 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ίζσο απνηεινχλ κεκνλσκέλα παξαδείγκαηα θαη φρη ηνλ 

θαλφλα. 

 

Κξηηηθή γηα ην θφζηνο ηεο ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα δέρεηαη θαη γηα έλαλ αθφκε 

ιφγν. Αθφκα θαη αλ δερφκαζηαλ φηη ζα θέξεη ζίγνπξν θέξδνο ε ιεηηνπξγία απηή, 

ζπγθξηλφκελε κε θάπνηα άιιε έλλνηα, φπσο δηαθήκηζε ή λέα επέλδπζε ή αιιαγή 

πιεχζεο θαη αλάπηπμε, ίζσο λα είλαη ιηγφηεξν σθέιηκε. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ε ΔΚΤ 

κπνξεί λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο θαηά 5%, ελψ νη πεξηθνπέο κπνξεί λα επηθέξνπλ 

εμνηθνλφκεζε θαηά 10% ή αθφκε θαη θαηά 6%(αθνχ νη πεξηθνπέο δελ έρνπλ ηα έμνδα 

αθνινπζίαο ηεο θνηλσληθήο πξαθηηθήο), ηφηε πξνηηκάηαη ε δεχηεξε φηαλ ε εζηθή 

πξνζβάιιεηαη απφ ηνπο αξηζκνχο.
6 

 

ρεηηθά κε ην πφζν «εζηθή» θαίλεηαη ζηα κάηηα ησλ αληηκαρφκελψλ ηεο ε εηαηξηθή 

ππεπζπλφηεηα, ηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αθνχ φιεο νη 

θαιέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο δεκνζηνπνηνχληαη, κέζσ ησλ απνινγηζκψλ ή αθφκε 

πην απνηειεζκαηηθά κέζα απφ ηα ΜΜΔ θαη ηα κέζα δηθηχσζεο, γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γίλνληαη γηα λα ζπκβάινπλ άκεζα ζηε δεκηνπξγία ελφο θαινχ 

εηαηξηθνχ θνηλσληθνχ πξνθίι.
7 

 

Μπνξεί νη πξαθηηθέο απηέο λα παξέρνπλ ηελ επθαηξία ζηελ εηαηξεία λα βειηηψζεη ή 

λα δηαηεξήζεη ηε θήκε ηεο, φκσο γηα θάπνηνπο ν κφλνο ζηφρνο είλαη ε εηθφλα, ην 

brand, θαη λα αλαδείμεη ηηο εηαηξηθέο ηεο αμίεο «θάλνληαο ην θαιφ», γηα λα εληζρχζεη 

νπζηαζηηθά πνιιέο θνξέο, ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο. Δδψ ην ιάζνο γελλάηαη απφ 

ηνπο ίδηνπο ηνπο θνηλσλνχο ηεο εηαηξηθήο ηνπο εζηθήο, δηφηη φπσο αλαθέξζεθε ζε 

ζεκεία ησλ θεθαιαίσλ 4 θαη 5 ηεο εξγαζίαο, ε νπζία βξίζθεηαη κφλν εάλ ε ΔΚΤ 

ελζσκαησζεί πιήξσο ζε θάζε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Κιείλνληαο, ε ηξαγηθή εηξσλεία εληνπίδεηαη ζην φηη νη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 

νη ίδηνη νη νξγαληζκνί πνπ πξνάγνπλ ηελ ΔΚΤ, είλαη ηαπηφρξνλα θαη ην κεγάιν 
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επηρείξεκα ησλ αληηκαρφκελψλ ηεο. Μεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην 

θαηά πφζνλ νη εηαηξίεο ηεο Δπξψπεο θαη παγθνζκίσο ελεξγνχλ ππεχζπλα, έρνπλ σο 

εμήο:
8 

o Παγθνζκίσο, ζην ζχλνιν ησλ 500 κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξνπλ 

θνηλσληθά ππεχζπλα ε βαζκνινγία απφδνζήο ηνπο θαηά κέζν φξν βξίζθεηαη 

ζην 34% (απφ κειέηε ηνπ Sustainability). 

o  ηελ Δπξψπε, κέζα ζε εηαηξίεο νη νπνίεο βξαβεχνληαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν δηνηθνχληαη, ν βαζκφο πνπ παίξλνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ζηα 

Κνηλσληθά ηνπο Απνηειέζκαηα, δελ μεπεξλά ην 44% (ζηνηρεία κειέηεο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ βξάβεπζεο EFQM). 

o Παγθφζκηα, γηα ηηο επηρεηξήζεηο δίλεηαη έλα πνζνζηφ εκπηζηνζχλεο απφ ηελ 

θνηλσλία ιίγν πάλσ απφ 30% (κειέηε ηνπ IMD). 

o Δλψ θαη ζε θάζε άιινπ είδνπο κειέηε ε εηαηξηθή εκπηζηνζχλε εληνπίδεηαη 

ζηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο– πνιιέο θνξέο ρακειφηεξα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ην 

ζχζηεκα δηθαηνζχλεο θ.ά. ακθηιεγφκελνπο θνξείο ή ζεζκνχο. 

 

Σέινο γηα θάπνηνπο επηρεηξεκαηίεο ε πηνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ ηεο ΔΚΤ απνηειεί κία 

αλαγθαζηηθή επηινγή ιφγσ ηάζεσλ - «κφδαο» ή «θιίθαο» ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ 

θνηλσληθά «ππεχζπλσλ» ηνπ θάζε θιάδνπ. Δλψ θαη ζηελ Διιάδα δπζηπρψο γηα 

πνιινχο νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ε ΔΚΤ είλαη απιψο κηα βηηξίλα
9
 ή πνκπψδεο 

πξάζηλε επίδεημε
10

, ή κηα πξνζπάζεηα λα πξνθαηαιάβεη ην ξφιν ησλ θπβεξλήζεσλ σο 

θχιαθα γηα ηηο ηζρπξέο εηαηξείεο
11, 12

. 

 

Δπίινγνο 6
νπ

 θεθαιαίνπ 
 

 

Ζ παξνπζία ηνπ θεθαιαίνπ 6 ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή πξνζπαζεί λα απνδείμεη φηη 

γηα ην θάζε ηη, αθφκε θαη αλ θαηά πνιινχο είλαη ζεηηθφ, ππάξρεη πάληα ν αληίινγνο 

θαη επηρεηξήκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ή ππνζηεξίδνπλ ην αληίζεην. 

 

Σν θιίκα ζηελ παξνχζα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο, πξάγκαηη θαληάδεη 

αξλεηηθφ, ελψ ην θφζηνο ηεο ΔΚΤ επίζεο απνηειεί ζεκαληηθφ αλαζηαιηηθφ 

παξάγνληα, εηδηθφηεξα φηαλ ε πηνζέηεζε ησλ πιαηζίσλ ΔΚΤ δελ απνηειεί απφ κφλε 

ηεο ερέγγπν ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ. 

 

Σν θεθάιαην 6 ζπκπιεξψλεη θαη νινθιεξψλεη ηε δηπισκαηηθή κε ζέκα «Οη 

επηρεηξεκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ πιαηζίσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο». 

Αθνινπζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ν επίινγνο ηεο 

εξγαζίαο. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη θαη 

ην παξαθάησ πνπ εληνπίδεηαη ζε αξζξνγξαθία δηαζέζηκε απφ ηελ ACCA, ζηελ 

πξνζπάζεηα γηα ελεκέξσζε γηα ηελ ΔΚΤ θαη πξνψζεζή ηεο. 

 

Ζ ηδέα φηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ έλα ξφιν ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε 

ρξεκάησλ γηα ηνπο κεηφρνπο δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην. Παξά ην γεγνλφο φηη κηα 

εηαηξεία θαηαξρήλ πξέπεη λα απνθέξεη έζνδα ζηνπο επελδπηέο ηεο, κπνξεί λα ηζρχεη 

θαη κηα ζεηξά απφ άιινπο ιφγνπο. «Σε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, εθηόο από όια απηά, 

νξηζκέλνη πηζηεύνπλ όηη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κηα επξύηεξε επζύλε γηα ηελ θνηλσλία 

γεληθόηεξα. Ίζσο δηόηη πηζηεύνπλ όηη, επεηδή νη επηρεηξήζεηο επσθεινύληαη από ηελ 

θνηλσλία, έρνπλ, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηελ επζύλε λα ζπκβάινπλ ζηελ επεκεξία ηεο.»
1 

 

Ζ ΔΚΤ κπνξεί λα απνηειέζεη εξγαιείν δηνίθεζεο κηαο εηαηξείαο αθνχ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ηεο αιιά θαη ν ιφγνο χπαξμήο ηεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ηεο. Μάιηζηα γεληθφηεξα ε εθαξκνγή ηεο ΔΚΤ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

θνηλσληθά νθέιε θαη λνκηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο
2
, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί πιένλ κία 

εηαηξεία λα ζεσξεζεί σο έλαο ζπλαζπηζκφο δηάθνξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φπνπ 

κπνξνχλ φια λα ζπκκεηέρνπλ γηα λα θεξδίζνπλ πξνο δηθφ ηνπο φθεινο
3
. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

 
 

Απαληψληαο ζηνπο επηθξηηέο ηεο ΔΚΤ, νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη απνζπά ηελ 

πξνζνρή απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ ηεο - νηθνλνκηθφ ξφιν, απηή ε 

εξγαζία ιέεη ην αληίζεην. Μέζα απφ αλαιχζεηο θαη επηζηεκνληθά άξζξα εληνπίζηεθε 

φηη ηα πιαίζηα απηά είλαη ηθαλά λα αλεβάζνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ ξφιν ησλ νξγαληζκψλ 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζθάλδαια θαη «ζπλσκνζίεο», αλεβάδνληαο 

ηαπηφρξνλα θαη ηε γεληθφηεξε ππφζηαζή ηεο ζηελ θνηλσλία. 

 

Μπνξεί κέρξη ην πξφζθαην παξειζφλ ε ΔΚΤ λα ζεσξνχηαλ φηη έρεη νπδέηεξε 

επίδξαζε ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, φκσο ήδε αλαιπηέο 

ςάρλνπλ ηνπο δείθηεο πνπ ζα κπνξνχλ λα απνδείμνπλ ην αληίζεην. 

 

Σν εξψηεκα γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θφζκνπ είλαη «Πινπηίδσ επεηδή 

είκαη πξάζηλνο; Ή επεηδή πινχηηζα αο γίλσ θαη πξάζηλνο;»
1
 ην γεγνλφο φηη νξηζκέλεο 

επηηπρεκέλεο εηαηξείεο έρνπλ αγθαιηάζεη ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη καδί 

ηελ ΔΚΤ, δελ απνδεηθλχεη φηη ηα πιαίζηα απηήο θάλνπλ κηα εηαηξεία επηηπρεκέλε. 

 

Πνιιέο θνξέο απιά νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ επεκεξνχλ, δηαπηζηψλνπλ φηη 

κπνξνχλ λα αληέμνπλ νηθνλνκηθά θαη ηελ αλάιεςε ηεο θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο ήδε επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηελ πξάζηλε δηαρείξηζή 

ηνπο γηα ζθνπνχο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Δλψ πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ θέξνληαη σο 

αλαδπφκελνη βηψζηκνη πξσηαζιεηέο, κε κία επίζθεςε ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηελ 

Κίλα ζα βεβαησζνχκε γηα ην αληίζεην.
2 

 

Ζ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα φηαλ θάπνηνο επηζπκεί λα ηελ εθαξκφζεη νξζά θαη ηελ 

ελζσκαηψλεη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο εηαηξείαο, είλαη 

κία κεγάιε επέλδπζε. Απηφ ίζσο λα είλαη θαη ε πεγή ησλ πξνβιεκάησλ ηεο (επθνιία 

ζην λα εθαξκνζηεί ιάζνο, παξεμεγήζηκεο έλλνηεο, ζθεπηηθηζκφο απνηειεζκάησλ ηεο). 

κσο φιε ε νπζία ηεο θάζε γξακκήο απηήο ηεο εξγαζίαο δελ έρεη λα θάλεη κε ηε 

δεκία ή ην θέξδνο, αιιά βξίζθεηαη ζηελ παξαθάησ θξάζε πνπ έγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθά ν M. Blowfield ην 2007. 

 

ηα πιαίζηα ηεο ΔΚΤ ηφληζε, ε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ είλαη απαξαίηεηε αλ ν 

ζηφρνο είλαη αςεθψληαο, ηνπο επηθξηηέο ηεο, λα πξνρσξήζεη ζην λα αλαγλσξηζηεί 

επξχηεξα απφ «θάηη πνπ θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αηζζάλνληαη θαιά» ζε «θάηη θαιό 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 2 

The Econimist, 2011 
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http://www.instofcom.gr/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7-csr/
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%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BA%CE%B5 

«Νέεο, Πξνθιήζεηο, ΔΚΤ» 

http://pmjournal.gr/prokliseis-etairiki-koinwniki-eythini/ 

«Νίθνο Απιψλαο, Οη ηάζεηο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δηεζλψο θαη ζηελ 

Διιάδα γηα ην 2015» 

http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-

ke-stin-ellada-gia-to-2015/ 

«Ναπηεκπνξηθή Έξεπλεο ICAP GROUP 2014» 

http://www.naftemporiki.gr 

http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833213/icap-kerdizei-edafos-i-eke-stis-

ellinikes-epixeiriseis 

«Ο Έιιελαο πνιίηεο απέλαληη ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, CSR 2010» 

http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/03-CSR2010-tables.pdf 

«Οδεγία 2013/34/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο 

Ηνπλίνπ, 2013» 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16804 

«Οη λέεο πξνθιήζεηο ζην ρψξν ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 2014» 

http://pmjournal.gr/prokliseis-etairiki-koinwniki-eythini/ 

«Οξηζκνί CSR, Δπίζεκνο ηζηφηνπνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο» 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-

responsibility 

«Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Σκήκα Πεξηβάιινληνο»  

http://www.env.aegean.gr/site/security/phd/Appendix%201.pdf 

«Πεξάθεο Δκκαλνπήι, Stream-eu» 

http://www.stream-eu.com/Articles/ 

http://www.stream-eu.com/index.php/readings/articles 

http://www.stream-eu.com/images/stream/project/Articles/ENV_EIAS_072009.pdf 

«Πξάζηλεο Δθεπξέζεηο» 

http://21street.gr/texn.html 

«Πψο Δπηδξνχλ ζε κηα Δηαηξεία νη Γξάζεηο ΔΚΔ» 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=73 

«ηξαηεγηθή ππεπζπλφηεηαο, Έθδνζε 4» 

https://cld.bz/PCWFmj#1 

«ηνηρεία ΔΚΤ Διιάδα, 2014-2015» 

http://csrhellas.eu/?page_id=10594 

http://www.csrhellas.org/ 

«χλνςε-Έξεπλαο, CSR2013» 

http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/01-

%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-

%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-

CSR2013_short-version.pdf 

«χλνςε Έξεπλαο, CSR 2014»  

http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2015/02/CSR-

2014_%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-

%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82.pdf 

«Σάζεηο ΔΚΤ, Διιάδα, Νίθνο Απιψλαο, CSE, 2015» 

http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-

ke-stin-ellada-gia-to-2015/ 

http://csrnews.gr/11035/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B5
http://csrnews.gr/11035/%CF%84%CE%B1-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%B5
http://pmjournal.gr/prokliseis-etairiki-koinwniki-eythini/
http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-ke-stin-ellada-gia-to-2015/
http://www.fortunegreece.com/article/i-tasis-tis-eterikis-kinonikis-efthinis-diethnos-ke-stin-ellada-gia-to-2015/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833213/icap-kerdizei-edafos-i-eke-stis-ellinikes-epixeiriseis
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/833213/icap-kerdizei-edafos-i-eke-stis-ellinikes-epixeiriseis
http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/03-CSR2010-tables.pdf
http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/16804
http://pmjournal.gr/prokliseis-etairiki-koinwniki-eythini/
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility
http://www.env.aegean.gr/site/security/phd/Appendix%201.pdf
http://www.stream-eu.com/Articles/
http://www.stream-eu.com/index.php/readings/articles
http://www.stream-eu.com/images/stream/project/Articles/ENV_EIAS_072009.pdf
http://21street.gr/texn.html
http://www.meda.gr/gr/article.php?id=73
https://cld.bz/PCWFmj#1
http://csrhellas.eu/?page_id=10594
http://www.csrhellas.org/
http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/01-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-CSR2013_short-version.pdf
http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/01-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-CSR2013_short-version.pdf
http://www.instofcom.gr/wp-content/uploads/2014/02/01-%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%88%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%82-CSR2013_short-version.pdf
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«Υνξεγία, marketing» 

http://dinachatzina.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html  

«Acca, Technical articles, Paper P1» 

http://www.accaglobal.com/sg/en/student/exam-support-resources/professional-

exams-study-resources/p1/technical-articles.html  

«Bart King, Mark A. Serwinowski, Michael Muyot, Materiality assessments: The 

missing link for sustainability strategy, 2013» 

http://www.greenbiz.com/blog/2013/09/10/materiality-assessments-missing-link-

sustainability-strategy  

«Case study θηλήζεηο ΔΚΤ: Hope Depot, Interface Flor, BP» 

https://www.interface.com/US/en-US/global 

http://interfaceglobal.com/Sustainability.aspx  

http://www.kathimerini.gr/26889/article/epikairothta/kosmos/prostimo-4-dis-

dolariwn-sth-bp-gia-thn-katastrofh-ston-kolpo-toy-me3ikoy 

https://corporate.homedepot.com/CorporateResponsibility/Environment/Documents/S

ustainability__BrocBroc_pages.pdf 

http://www.bp.com/en_us/bp-us.html 

http://bp.com/en/global/corporate/press  

«csrnews.gr, Πξφηππα, Οδεγίεο, Γηαθάλεηα, 2012» 

http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5

%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%

CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8  

«EFQM» 

http://efqm.org/efqm-model/radar-logic  

«EU decides mandatory disclosure» 

http://www.stream-eu.com/index.php/news/117-eu-mandatory-disclosure 

«Global Compact, ΟΖΔ» 

unglobalcompact.org/  

«Greenlife – Πεξηβάιινλ» 

http://tvxs.gr/news/πεξηβάιινλ 

«GRI, Implementation-Manual, GRIG4, Part2, 2013, 1-269» 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-

Manual.pdf 

«How to conduct a ‗materiality‘ assessment, with examples from leading companies» 

http://www.sustainabilityreportingexaminer.com/how-to-conduct-a-materiality-

assessment-to-isolate-important-sustainability-indicators/ 

«Icap: Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2014» 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=615654 

«Icap Group, Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2014, 

αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο» 

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=615654 

«ICAP Group, Νέα - Γεκνζηεχζεηο, 2014» 

http://www.icap.gr/Default.aspx?id=9381&nt=147&lang=1 

«Materiality, Corporate Citizenship, Sustainability, Simplified, 2013, 1-8» 

http://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/Corporate-Citizenship-

Materiality.pdf 

«Materiality assessment for dummies» 

http://dinachatzina.blogspot.gr/2013/05/blog-post.html
http://www.accaglobal.com/sg/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/p1/technical-articles.html
http://www.accaglobal.com/sg/en/student/exam-support-resources/professional-exams-study-resources/p1/technical-articles.html
http://www.greenbiz.com/blog/2013/09/10/materiality-assessments-missing-link-sustainability-strategy
http://www.greenbiz.com/blog/2013/09/10/materiality-assessments-missing-link-sustainability-strategy
https://www.interface.com/US/en-US/global
http://interfaceglobal.com/Sustainability.aspx
http://www.kathimerini.gr/26889/article/epikairothta/kosmos/prostimo-4-dis-dolariwn-sth-bp-gia-thn-katastrofh-ston-kolpo-toy-me3ikoy
http://www.kathimerini.gr/26889/article/epikairothta/kosmos/prostimo-4-dis-dolariwn-sth-bp-gia-thn-katastrofh-ston-kolpo-toy-me3ikoy
https://corporate.homedepot.com/CorporateResponsibility/Environment/Documents/Sustainability__BrocBroc_pages.pdf
https://corporate.homedepot.com/CorporateResponsibility/Environment/Documents/Sustainability__BrocBroc_pages.pdf
http://www.bp.com/en_us/bp-us.html
http://bp.com/en/global/corporate/press
http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8
http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8
http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8
http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8
http://csrnews.gr/721/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%85%CE%B8
http://efqm.org/efqm-model/radar-logic
https://www.unglobalcompact.org/
http://tvxs.gr/news/περιβάλλον
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/GRIG4-Part2-Implementation-Manual.pdf
http://www.sustainabilityreportingexaminer.com/how-to-conduct-a-materiality-assessment-to-isolate-important-sustainability-indicators/
http://www.sustainabilityreportingexaminer.com/how-to-conduct-a-materiality-assessment-to-isolate-important-sustainability-indicators/
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=615654
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=615654
http://www.icap.gr/Default.aspx?id=9381&nt=147&lang=1
http://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/Corporate-Citizenship-Materiality.pdf
http://corporate-citizenship.com/wp-content/uploads/Corporate-Citizenship-Materiality.pdf
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https://www.2degreesnetwork.com/groups/2degrees-

community/resources/materiality-assessment-dummies/  

«MEDA Communications Αξζξνγξαθία, Έξεπλα Πνιηηψλ (Διιάδα), Σάζεηο ΔΚΔ» 

http://www.meda.gr/ 

http://www.meda.gr/gr/article.php?cat=2 

http://www.meda.gr/gr/cat.php?cat=6 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=25 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=27 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=35 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=73 

«MEDA Communication, Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία» 

http://www.meda.gr/gr/article.php?id=98  

«Stream-eu, Corporate Responsibility» 

http://www.stream-eu.com/Articles/ 

http://www.stream-eu.com/index.php/readings/articles 

 

«Geoffrey Heal, When Principles Pay, Video» 

http://www.policyinnovations.org/ideas/video/data/000061 

«3BL, the three Ps, Video» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jnf-0EqHAYY
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