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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τα Συστήματα Διαχείρισης Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας ή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και τη συσχέτιση του κυριότε-
ρου προτύπου, SA 8000, με τα πρότυπα της σειράς ISO που σχετίζονται με τις διάφο-
ρες πλευρές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Αρχικά, εξετάζεται η έννοια της ΕΚΕ και γίνεται προσπάθεια ορισμού της, βάσει 
των διαφόρων ορισμών που έχουν δοθεί κατά καιρούς, προκειμένου να γίνουν κατα-
νοητά τα όρια της ΕΚΕ. Στη συνέχεια παρατίθεται η πορεία δημιουργίας της κουλτού-
ρας και της προσέγγισης της ΕΚΕ μέσα στην επιχείρηση, μέσω μιας μικρής ιστορικής 
αναδρομής και της αναφοράς των φορέων δημιουργίας της ΕΚΕ και των εμποδίων που 
μπορούν να ανακύψουν. Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας αναπτύσσει τους 
τομείς της ΕΚΕ και τη σχέση τους με τις διάφορες λειτουργίες και τα πεδία δράσης μιας 
επιχείρησης, ενώ κατόπιν αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ε-
φαρμογής των προγραμμάτων ΕΚΕ για την επιχείρηση. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και σχολιασμός των κυριότερων προτύπων 
και βραβείων για την ΕΚΕ, ενώ το κυριότερο πρότυπο, που αποτελεί και το θέμα της 
παρούσας εργασίας αναλύεται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο, όπου και παρατίθενται 
παραδείγματα καλών πρακτικών από διάφορες εταιρίες. 

Τα επόμενα τρία κεφάλαια αναλύουν τη σχέση του SA 8000 με τα πρότυπα ISO 
9001, 14001 και OHSAS 18001 αντίστοιχα, με σκοπό να επικεντρωθούν στις ομοιότητες 
και διαφορές μεταξύ των προτύπων. Η ολοκλήρωση της εργασίας και τα σχόλια της 
σύγκρισης που έλαβε χώρα στα κεφάλαια 7, 8 και 9, γίνεται στο κεφάλαιο 10, όπου και 
αναλύονται τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Σχολιάζεται η δυνατότητα ενο-
ποίησης του προτύπου SA 8000 για την ΕΚΕ με άλλα πρότυπα διαχειριστικών συστημά-
των και παρατίθενται τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΕ 
 

Η έννοια της ΕΚΕ δεν είναι καινούρια στις μέρες μας. Το συγκεκριμένο θέμα έχει 

αρχίσει να απασχολεί τους υπεύθυνους από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Όπως 

παρατηρήθηκε από τους Votaw και Sethi (1973, παράθεμα από van Marrewijk, 2003), η 

ΕΚΕ είναι ένας εξαίσιος όρος, καθώς «σημαίνει κάτι, αλλά όχι πάντα το ίδιο για όλους». 

Έχει διαπιστωθεί ότι ο όρος αυτός είναι πολύ ευρύς για να χρησιμοποιηθεί για όλες τις 

επιχειρήσεις, ενώ δεν προσφέρει μια σταθερή βάση για ανάπτυξη δράσεων και στρατη-

γικής στο πεδίο της κοινωνικής ευθύνης. Για το λόγο αυτό και θα παρατεθούν παρακά-

τω ορισμένοι από τους κυριότερους ορισμούς που έχουν δοθεί για την ΕΚΕ, ώστε να 

καλυφθούν όλα τα δυνατά πεδία που περικλείει η έννοια. 

Από τις πρώτες δημοσιεύσεις για το συγκεκριμένο θέμα είναι αυτή του Bowen 

(1953), όπου αναφέρεται ότι μια επιχείρηση έχει υποχρέωση να «ακολουθεί αυτές τις 

πολιτικές, να παίρνει αυτές τις αποφάσεις, ή να ακολουθεί εκείνες τις γραμμές δράσης 

που είναι επιθυμητές σε σχέση με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας». Ο Bowen 

θεωρεί ότι η ΕΚΕ δίνει έμφαση στο ότι: 

 

v Οι επιχειρήσεις υπάρχουν με την άδεια της κοινωνίας και οι συμπεριφορές και 
οι μέθοδοι λειτουργίας τους υπάγονται στις κατευθυντήριες οδηγίες της και 

v Οι επιχειρήσεις συμπεριφέρονται σαν ηθικοί φορείς μέσα στην κοινωνία. 
 

Το 1974, ο Peter Drucker χρησιμοποιεί τον όρο της ΕΚΕ σε βιβλίο ευρείας κυκλο-

φορίας, το «Management: Tasks, Responsibilities, Practices». Εκεί αναφέρει ότι η κοι-

νωνική ευθύνη είναι μία από τις οκτώ περιοχές στις οποίες μια εταιρία χρειάζεται να έχει 

αντικειμενικούς στόχους. Οι υπόλοιπες επτά περιοχές είναι η το marketing, η καινοτομί-

α, η οργάνωση των ανθρώπινων πόρων, οι χρηματοοικονομικοί πόροι, οι φυσικοί πόροι, 

η παραγωγικότητα και οι απαιτήσεις για κερδοφορία (Kennedy, 1998, παράθεμα από 

Θανόπουλος, 2003). 

Το 1991, ο Wood επέκτεινε τις ιδέες του Bowen, μετατρέποντάς τες στις τρεις βα-

σικές αρχές της ΕΚΕ, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω: 

 

v Μια επιχείρηση είναι κοινωνικό ίδρυμα και πρέπει να εφαρμόζει τις δυνάμεις 
της υπεύθυνα. 

v Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τα αποτελέσματα που έχουν σχέση με 
τους τρόπους που αλληλεπιδρά με την κοινωνία. 

v Το κάθε στέλεχος είναι ηθικός φορέας που πρέπει να παίρνει τις αποφάσεις 
του με διακριτικό τρόπο. 

 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου αιώνα διατυπώθηκαν πολλές θεωρίες σχετικά 

με την ΕΚΕ και τη σχέση της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την επίδρασή τους στην 
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κοινωνία. Αρχικά υποστηρίχθηκε (Friedman, 1962) ότι οι επιχειρήσεις είναι οικονομικά 

ιδρύματα και πρέπει να εξειδικεύσουν τη δράση τους με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτύ-

χουν αύξηση των κερδών τους. Σύμφωνα με την προσέγγιση των μετόχων, «Η κοινω-

νική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι η αύξηση των κερδών τους». 

Η αντίθετη άποψη, η προσέγγιση των συμφεροντούχων, θεωρεί ότι «οι επιχειρή-

σεις δε λογοδοτούν μόνο στους μετόχους τους, αλλά πρέπει να ισορροπούν μια πλειάδα 

απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ή επηρεάζο-

νται από την πραγματοποίηση των στόχων της επιχείρησης» (Freeman, 1984). Οι Fre-

derick et al. (1992) υποστήριξαν επίσης ότι σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις δεν συ-

μπεριφέρονται υπεύθυνα προς την κοινωνία, οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα πα-

ρέμβασης. Τέλος, σύμφωνα με τον Davis (1975), επειδή οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλη 

δύναμη στην κοινωνία (καθώς δημιουργούν κρατικό εισόδημα μέσω των φόρων, μειώ-

νουν την ανεργία μέσω της αύξησης της απασχόλησης κτλ.), αν δεν μπορέσουν να ι-

σορροπήσουν αυτή τη δύναμη με την κοινωνική ευθύνη θα οδηγηθούν στην παρακμή. 

Αυτή η άποψη είναι σύμφωνη και με την κοινωνική προσέγγιση (societal approach), η 

οποία θεωρεί τις επιχειρήσεις υπεύθυνες για ολόκληρη την κοινωνία, της οποίας είναι 

μέρος. Η προσέγγιση αυτή θεωρείται ως η ευρύτερη των παραπάνω τριών. 

Ορισμοί που δόθηκαν για την ΕΚΕ περιλαμβάνουν τους ακόλουθους: 

 

v «Η ΕΚΕ είναι η διακριτικότητα των θεμάτων, των προσδοκιών και των απαι-

τήσεων προς τις επιχειρήσεις, σε σχέση με τις συνέπειες των πολιτικών και της 

συμπεριφοράς τους προς τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς συμφερο-

ντούχους» (Epstein, 1987, παράθεμα από Balabanis et al., 1998). 

v «Η ΕΚΕ ορίζεται ως οι εταιρικές κοινωνικές δράσεις, των οποίων ο σκοπός εί-

ναι να ικανοποιήσουν τις κοινωνικές ανάγκες» (Angelidis and Ibrahim, 1993, 

παράθεμα από Balabanis et al., 1998). 

v «Η υποχρέωση των επιχειρήσεων να μεγιστοποιούν τη θετική τους επίδραση 

και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές τους συνέπειες, όντας ενεργά και συνει-

σφέροντα μέρη της κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τις μακροπρόθεσμες ανά-

γκες και επιθυμίες της κοινωνίας. ΕΚΕ σημαίνει να είναι κανείς ένας καλός δια-

χειριστής των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων της κοινωνίας» (Journal of 

Consumer Marketing, 2001, παράθεμα από Lantos, 2001). 

v «Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων στους συμφεροντούχους τους - ανθρώ-

πους και ομάδες που μπορούν να επηρεάσουν ή που επηρεάζονται από τις ε-

ταιρικές πολιτικές και πρακτικές. Αυτές οι υποχρεώσεις εκτείνονται πέραν των 

νομικών απαιτήσεων και των καθηκόντων των επιχειρήσεων προς τους μετό-

χους τους. Η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων έχει ως σκοπό την ελαχι-

στοποίηση των βλαβών και τη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων ευεργετι-

κών επιδράσεων της επιχείρησης στην κοινωνία» (Bloom and Gundlach, 2001, 

παράθεμα από Lantos, 2001). 
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v «Το λογικό και αντικειμενικό ενδιαφέρον για την ευημερία της κοινωνίας που 

περιορίζει την ατομική και εταιρική συμπεριφορά από καταστροφικές εν τέλει 

δραστηριότητες, όσο άμεσα επικερδείς και αν είναι, και οδηγεί στην κατεύ-

θυνση της θετικής συνεισφοράς στην ανθρώπινη καλυτέρευση, όπως αυτή 

μπορεί να οριστεί ποικιλοτρόπως» (Andrews, παράθεμα από Lantos, 2001). 

 

Για την ΕΚΕ έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισμοί, από επίσημα 

αναγνωρισμένα όργανα, μη κυβερνητικές οργανώσεις κτλ., οι οποίοι αναφέρονται πα-

ρακάτω(«Γνώμη της Ο.Κ.Ε. – ΕΚΕ», 2003): 

 

v «Η ΕΚΕ είναι η διαρκής δέσμευση μιας επιχείρησης να συμπεριφέρεται ηθικά 

και να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα θα βελτιώνει 

την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και των οικογενειών τους καθώς επίσης 

και της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα» (Διεθνές Επιχειρη-

ματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 1998). 

v «Η ΕΚΕ συνίσταται στο να αναλαμβάνεις προσωπική ευθύνη για τις πράξεις 

σου και τις συνέπειες που αυτές έχουν στην κοινωνία. Οι εταιρίες και οι υπάλ-

ληλοί τους πρέπει να υποστούν μια προσωπική αναδιαμόρφωση, να επανεξε-

τάσουν το ρόλο τους, τις ευθύνες τους και να αυξήσουν το επίπεδο υπευθυ-

νότητάς τους» (Η.Π.Α.) 

v «Η ΕΚΕ αφορά το να αναλάβει κανείς μια ηγετική δέσμευση σε θεμελιακές α-

ξίες και να αναγνωρίσει τις τοπικές και πολιτιστικές διαφορές όταν εφαρμόζει 

παγκόσμιες πολιτικές. Αφορά το να υιοθετήσει κανείς τη Σύμβαση του Ο.Η.Ε. 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά δικαιώματα της Δ.Ο.Ε.» (Ολ-

λανδία). 

v «ΕΚΕ είναι η συμβολή στην ανάπτυξη του φυσικού και ανθρώπινου κεφαλαίου 

πέραν του να κάνει κανείς απλώς κέρδη» (Ταϊβάν). 

v «Η ΕΚΕ αφορά στη δέσμευση να επιδιώκει κάποιος για τη βέλτιστη οικονομική 

ανάπτυξη της κοινότητας, να σέβεται τους εργαζόμενους και να οικοδομεί τις 

ικανότητές τους, να προστατεύει το περιβάλλον και να βοηθάει στην ανάπτυ-

ξη του πλαισίου εκείνου όπου μπορούν να ευημερήσουν ηθικές επιχειρήσεις» 

(Βραζιλία). 

 

Οι παραπάνω ορισμοί προήλθαν από έρευνα σε όλο τον κόσμο για την ΕΚΕ και εί-

χαν ως αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό του ορισμού του όρου αυτού από το Διε-

θνές Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ως εξής: 

 

«Η ΕΚΕ είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη 
οικονομική ανάπτυξη και να προσπαθούν μαζί με τους εργαζομένους, τις οι-



 

 4 

κογένειές τους, την τοπική κοινωνία και την κοινωνία γενικότερα να βελτιώ-
σουν την ποιότητα ζωής τους». 

 

Όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επι-

τροπής για την «Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευ-

θύνη», τον Ιούλιο του 2001, ο ορισμός της ΕΚΕ είναι ο παρακάτω: 

 

«ΕΚΕ είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε 
εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρημα-
τικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέ-
ρη». 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει περαιτέρω επεξηγήσεις της έννοιας της ΕΚΕ, αναλύο-

ντας τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της. Αρχικά τονίζει ότι η κοινωνική υπευθυνότητα 

των επιχειρήσεων δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις τους, 

αλλά και την υπέρβαση της τήρησης του νόμου, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην α-

νταγωνιστικότητα της επιχείρησης, αφού έχει άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα 

και την ποιότητα της παραγωγής της. Η ΕΚΕ διαμορφώνει τη φιλοσοφία της επιχείρη-

σης με αρχές και αξίες, επηρεάζοντας τη στρατηγική της. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί 

να επιβληθεί από νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά πηγάζει από εθελούσια συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων. 

Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της ΕΚΕ είναι ο προσανατολισμός της προς τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την «έκθεση Brundtland», η βιώσι-

μη ανάπτυξη ορίζεται ως η ανάπτυξη που αντιμετωπίζει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς 

να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να αντιμετωπίσουν τις δικές 

τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό και η ΕΚΕ περιλαμβάνει θέματα όπως η περιβαλλοντική 

προστασία, η αρμονική συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία, οι σχέσεις αμοιβαίου οφέ-

λους με τους προμηθευτές, τους πελάτες και τους μετόχους, η υγεία και ασφάλεια στην 

εργασία καθώς και τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα. 

Τέλος, τονίζεται ότι η ΕΚΕ δεν αποτελεί απλώς ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτι-

κή της επιχείρησης, διακριτό από τις άλλες επί μέρους πολιτικές της. Αντίθετα, διαπερνά 

συνολικά τον τρόπο διαχείρισης των επιχειρήσεων και δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως 

ένα «κόστος» που αναλαμβάνεται με αντάλλαγμα την προώθηση, απλώς και μόνο, των 

δημοσίων σχέσεων της κάθε επιχείρησης, αλλά ως μια νέα διαφορετική νοοτροπία λει-

τουργίας της. 

Με όλα τα παραπάνω συμβαδίζει και η έννοια της τριπλής βάσης των επιχειρήσεων 

(Triple Bottom Line – Elkington, 1997). Η τριπλή βάση περιλαμβάνει Ανθρώπους – Πε-

ριβάλλον – Κέρδος, και αναφέρεται στην κατάσταση εκείνη, στην οποία οι επιχειρήσεις 

εναρμονίζουν τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμες, περιβαλλο-

ντικά ορθές και κοινωνικά υπεύθυνες. Άλλωστε, αυτό είναι συνέπεια της παγκοσμιοποί-
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ησης, της ολοένα αυξανόμενης ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέ-

ματα και της αποτελεσματικότερης επικοινωνίας στο κοινό (Facts – European Agency 

for Safety and Health at Work, 2004). Έτσι, ο van Marrewijk (2003) προτείνει έναν 

τρόπο αλληλοσύνδεσης της κοινωνικής ευθύνης, της εταιρικής βιωσιμότητας και τις 

τριπλής βάσης με τον εξής τρόπο: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.1. Σύνδεση της κοινωνικής ευθύνης, της εταιρικής βιωσιμότητας και τις 

τριπλής βάσης. 

 

Σε μεγαλύτερη ανάλυση, η έννοια της τριπλής βάσης αναλύεται όπως φαίνεται στο 

επόμενο σχήμα, όπου αναφέρονται και παραδείγματα για τις δράσεις που μπορεί να α-

ναλάβει μια επιχείρηση στον τομέα αυτό (Graedel, Allenby, 2003). 
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Κοινωνία      Επιχείρηση 
Βιώσιμη ανάπτυξη            Βιώσιμη επιχείρηση 

 

 

 

Triple Bottom Line 
(κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική απόδοση) 

 

 

 

ΕΚΕ        Παραγωγή και διοίκηση 
1. Ανθρώπινα δικαιώματα 
2. Προστασία περιβάλλοντος 
3. Εργασιακά δικαιώματα    Παραδοσιακή  Εφαρμογή 

4. Συμμετοχή στην κοινότητα / εθελοντισμός οικονομική  βιομηχανι- 

5. Σχέσεις με προμηθευτές    διοίκηση  κής οικολο- 

6. Εταιρική φιλανθρωπία       γίας 

7. Εταιρική αναφορά και διαφάνεια 
8. Έλλειψη διαφθοράς 
9. Υιοθέτηση αρχών και κωδίκων 

10. Ενημέρωση καταναλωτών 
11. Υπευθυνότητα διαχείρισης προϊόντων και υπηρεσιών 
12. Αποδοχές ανώτατης διοίκησης (ενδοεταιρική ισότητα) 

 

Σχήμα 1.2. Η Τριπλή Βάση έχει σα σκοπό την ικανοποίηση των κοινωνικών και πε-

ριβαλλοντικών στόχων της επιχείρησης, εκτός από τους οικονομικούς στόχους της. 

 

 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθούν κάποια ιδιαίτερα σημεία στον ορισμό της 

ΕΚΕ, όπως προσδιορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ για την ΕΚΕ (Euro-

pean Multistakeholder Forum on CSR), στην τελική αναφορά της 29ης Ιουνίου 2004: 

 

v ΕΚΕ είναι η εθελοντική ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών θε-

ωρήσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων, πάνω και πέρα από νομικές απαι-

τήσεις και συμβατικές υποχρεώσεις. Η έννοια της ΕΚΕ είναι να προχωρά κανείς 

πέραν αυτών, χωρίς να τις αντικαθιστά ή να τις αποφεύγει. 

v Η δέσμευση της διοίκησης είναι αναγκαία για την προώθηση της ΕΚΕ. 

v Η ΕΚΕ αφορά στις κύριες διαδικασίες λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αν και οι 

επιχειρήσεις έχουν στόχο το κέρδος, μια προσέγγιση που θα ενσωματώνει πε-

ριβαλλοντικές και κοινωνικές θεωρήσεις και που βασίζεται στο διάλογο με τους 
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συμφεροντούχους μπορεί να συνεισφέρει στη μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη 

της επιχείρησης  μέσα στην κοινωνία. 

v Η ΕΚΕ είναι ένα από τα πολλά μέσα για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής 

και περιβαλλοντικής προόδου και για την ενσωμάτωση αυτών των ενδιαφερό-

ντων στις πρακτικές των επιχειρήσεων. 

v Ο διάλογος με τους συμφεροντούχους προσθέτει αξία στην ανάπτυξη των 

πρακτικών και εργαλείων των επιχειρήσεων για την ΕΚΕ. Καθώς οι εργαζόμε-

νοι είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης, είναι σημαντικό να δοθεί 

η δέουσα προσοχή στο ρόλο των εργαζομένων και των αντιπροσώπων τους 

όπως επίσης και στο διάλογο με αυτούς. 

v Η ΕΚΕ είναι συμπληρωματική σε άλλες προσεγγίσεις που υιοθετούνται με 

σκοπό την υψηλή περιβαλλοντική και κοινωνική απόδοση. Υπάρχουν όρια 

στην ΕΚΕ και από μόνη της δε μπορεί να αναμένεται να επιβεβαιώσει περιβαλ-

λοντική και κοινωνική βελτίωση. Για το λόγο αυτό και δε θα πρέπει να χρησι-

μοποιείται για να μεταβιβάσει τη δημόσια ευθύνη στις επιχειρήσεις. 

v Η ΕΚΕ είναι μια συνεχής διαδικασία μάθησης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και 

για τους συμφεροντούχους τους. Η ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών μπορεί 

να παρομοιαστεί με έργα σε εξέλιξη. Οι επιχειρήσεις πρέπει να θεωρήσουν 

προσεκτικά την προσέγγισή τους και να επιλέξουν τα εργαλεία εκείνα που ικα-

νοποιούν καλύτερα τις ανάγκες τους και ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό 

στις προσδοκίες των συμφεροντούχων τους. Πρέπει επίσης να αναπτύξουν, 

να βελτιώσουν και να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους σε βάθος χρόνου, 

απαντώντας στις διαρκώς εναλλασσόμενες συνθήκες και προσδοκίες. Προκει-

μένου να αναπτύξουν μια επιτυχημένη πολιτική για την ΕΚΕ, πρέπει να θέσουν 

ως στόχους τους την ευελιξία, την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση. 

v Η σύγκλιση των εργαλείων και των πρακτικών της ΕΚΕ πραγματοποιείται σε 

βάση καθοριζόμενη από την αγορά μέσω εθελοντικών προσεγγίσεων των 

συμφεροντούχων από τη βάση προς τα πάνω (bottom-up), αλλά και άλλων 

μέσων. Η σύγκλιση αυτή μπορεί να επιτύχει ποιότητα και μια καλή ισορροπία 

ανάμεσα σε συγκριτικότητα, συνάφεια και ευελιξία. 

v Οι επιχειρήσεις που ακολουθούν μια προσέγγιση ΕΚΕ, αλλά και άλλοι οργανι-

σμοί, μπορούν να ωφεληθούν από την επικοινωνία αυτών των δραστηριοτή-

των με ένα διαφανή και σημαντικό τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πολ-

λούς τρόπους, όπως για παράδειγμα την αναφορά εταιρικής ευθύνης. Το κατά 

πόσο μια επιχείρηση θα ανταποκριθεί επιτυχώς στην πρόκληση της διαφάνειας 

εξαρτάται από τις δραστηριότητές της, την ικανότητά της και τις ανάγκες των 

συμφεροντούχων της, πράγματα τα οποία μπορεί να είναι δύσκολο να εναρ-

μονιστούν. Ένας τρόπος να βελτιωθεί η διαφάνεια των επιχειρήσεων ως προς 

την εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι να γίνει συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ 

των εταιριών (Graafland et al., 2004). Η συγκριτική αυτή αξιολόγηση είναι 
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δυνατή κατά τους Graafland et al., οι οποίοι στην αντίστοιχη δημοσίευσή τους 

αναφέρουν τόσο τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας ενέργειας, όσο και τα πιθανά 

προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν. 

v Είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικο-
νομικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης τόσο στην αλυσίδα 

προμηθειών, όσο και στις εσωτερικές λειτουργίες. 

v Όταν λειτουργούν σε αναπτυσσόμενες χώρες ή / και σε περιπτώσεις αναποτε-
λεσματικών κυβερνήσεων, οι επιχειρήσεις πρέπει να συνυπολογίσουν το δια-

φορετικό περιβάλλον και τις προκλήσεις, όπως τη φτώχια, τις διαμάχες, το 

περιβάλλον και τα θέματα υγείας. 

 

Τέλος, παρατίθεται και ο ορισμός της ΕΚΕ σύμφωνα με το Business for Social Re-

sponsibility (BSR): «ΕΚΕ είναι να κατορθώνουν οι επιχειρήσεις να επιτυγχάνουν εμπορι-

κά με τρόπους τέτοιους, οι οποίοι τιμούν τις ηθικές αρχές και σέβονται τους ανθρώ-

πους, τις κοινότητες και το φυσικό περιβάλλον». Το BSR υποστηρίζει ότι η έννοια της 

ΕΚΕ περιλαμβάνει την ικανοποίηση των νομικών, ηθικών, εμπορικών και άλλων προσ-

δοκιών της κοινωνίας από την επιχείρηση και τη λήψη αποφάσεων που εξισορροπούν 

τις απαιτήσεις όλων των συμφεροντούχων της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΕ 
 

2.1. Ιστορική αναδρομή 
 

Η δημιουργία της ΕΚΕ άρχισε με τις πρώτες συζητήσεις για το κατά πόσο θα έπρε-

πε να ακολουθηθεί μια τέτοια πολιτική. Ακολουθώντας μια μικρή ιστορική αναδρομή, 

σύμφωνα με τον Carroll (2000), οι επιχειρήσεις πρέπει να αναπτύξουν τα τέσσερα πρό-

σωπα της κοινωνικής ευθύνης, τα οποία προκύπτουν από τα στάδια ανάπτυξης και 

συνειδητοποίησης μιας εταιρίας: οικονομική, νομική, ηθική και φιλανθρωπική. Η 

τελευταία καλείται και αλτρουιστική ή ανθρωπιστική (Lantos, 2001). Άλλωστε, 

ξεκινώντας από την οικονομική και προχωρώντας προς την ηθική ευθύνη, 

δημιουργήθηκαν και οι διάφοροι ορισμοί που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαι-

ο. Είναι αυτονόητο ότι οι επιχειρήσεις ξεκινούν από την οικονομική ευθύνη, καθώς 

πρέπει να ικανοποιήσουν τόσο τους μετόχους τους, όσο και γενικότερα τους συμφερο-

ντούχους από τη λειτουργία τους. Ο Novak (1996) προσδιόρισε τις επτά οικονομικές 

ευθύνες μιας επιχείρησης ως εξής: 

 

1. Να ικανοποιεί τους πελάτες της με αγαθά και υπηρεσίες πραγματικής αξίας. 
2. Να απολαμβάνει ικανοποιητικής απόδοσης των κεφαλαίων που της έχουν α-

ποδοθεί από τους επενδυτές. 

3. Να δημιουργεί νέο πλούτο, ο οποίος να συσσωρεύεται σε μη κερδοσκοπικά 
ιδρύματα που κατέχουν μετοχές δημοσίων επιχειρήσεων και βοηθούν στη 

μείωση της φτώχιας καθώς οι μισθοί αυξάνονται, 

4. Να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. 
5. Να ελαχιστοποιεί το φθόνο, δημιουργώντας κινητικότητα προς τα πάνω και 

δίνοντας την εντύπωση στους ανθρώπους ότι οι οικονομικές τους συνθήκες 

μπορούν να βελτιωθούν. 

6. Να προωθεί την καινοτομία και 
7. Να διαφοροποιεί τα οικονομικά ενδιαφέροντα των πολιτών ώστε να αποκλείει 

την περίπτωση της κυριαρχίας μιας μερίδας που αποτελεί την πλειοψηφία. 

 

Όσον αφορά στις νομικές ευθύνες των επιχειρήσεων, αυτές εξαντλούνται στα όρια 

του νομικού καθεστώτος του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί η κάθε επιχείρηση. 

Οι νόμοι δημιουργήθηκαν ακριβώς για το λόγο αυτό, για να αποτρέψουν τις επιχειρή-

σεις από το να συμπεριφέρονται χωρίς φραγμούς. Παρ’ όλ’ αυτά, δεν καλύπτουν όλες 

τα πιθανά ενδεχόμενα, απλά παρέχουν ένα κατώτατο σημείο ελέγχου στην επιχειρημα-

τική συμπεριφορά. 

Το τρίτο πρόσωπο των ευθυνών των επιχειρήσεων είναι η ηθική ευθύνη, η οποία 

ερμηνεύεται ως εξής: τα ηθικά καθήκοντα των επιχειρήσεων είναι αυτά που προχωρούν 

πέρα από τις νομικές υποχρεώσεις τους. Είναι αυτά που ωθούν τις επιχειρήσεις να συ-
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μπεριφέρονται με τρόπο σωστό και δίκαιο, να σέβονται τις ηθικές αρχές των ανθρώ-

πων, να αποφεύγουν τις βλάβες / ζημιές σε βάρος της κοινωνίας, αλλά και να εμποδί-

ζουν τις βλάβες από άλλους (Smith & Quelch, 1993). Η ηθική ευθύνη περιλαμβάνει τις 

πολιτικές, τις πρακτικές και τις αποφάσεις εκείνες που αναμένονται (θετικά καθήκοντα) 

ή απαγορεύονται (αρνητικά καθήκοντα) από τα μέλη της κοινωνίας, ακόμα κι αν δεν 

είναι επιβεβλημένα δια νόμου (Carroll, 2001). Συχνά η ηθική ευθύνη εκφράζεται στις 

μέρες μας με τη μορφή ενός κώδικα ηθικής ή δεοντολογίας των διαφόρων κλάδων των 

επιχειρήσεων, ή ακόμα και ενός κώδικα συμπεριφοράς που θέτουν οι ίδιες οι επιχειρή-

σεις στους εργαζομένους τους. 

Το τελευταίο κομμάτι της ΕΚΕ κατά τον Lantos (2001) είναι η φιλανθρωπική ή αλ-

τρουιστική κοινωνική ευθύνη. Η ευθύνη αυτή των εταιριών ήρθε ως απάντηση στη δη-

μόσια κατακραυγή, η οποία οφειλόταν στην κατακριτέα συμπεριφορά των επιχειρήσεων 

όσον αφορά στους εργαζομένους τους και τον αντίκτυπο στο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιούνταν. Τέτοιες συμπεριφορές περιλαμβάνουν τη δωροδοκία, τους άνι-

σους και άδικους μισθούς, την προώθηση των οικονομικά ισχυρότερων ή το ωράριο 

εργασίας. Προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν ή ακόμα και να αποβάλουν τέτοιες συμπε-

ριφορές, οι επιχειρήσεις εστιάζουν πλέον περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό τους 

και στον αντίκτυπο που έχουν οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία και λιγότερο απο-

κλειστικά στην παραγωγικότητα και την δημιουργία πλούτου για τους μετόχους τους. 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούν σιγά – σιγά μια κουλτούρα ΕΚΕ, η οποία έχει ως απο-

τέλεσμα την ευημερία τόσο των επιχειρήσεων (ως οικονομικών οντοτήτων), όσο και 

των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα. 

Αυτές οι ευθύνες των εταιριών χαρακτήρισαν και τη στάση και συμπεριφορά τους 

σε κάθε εποχή. Έτσι, σύμφωνα με τον Frederick (1994, παράθεμα από Moir, 2001), η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη πέρασε και αυτή από κάποια διαδοχικά στάδια. Ο Frederick 

ονομάζει αυτά τα στάδια ΕΚΕ1, ΕΚΕ2, ΕΚΕ3 και ΕΚΕ4. Η ΕΚΕ1 αφορά στην περίοδο μέχρι 

το 1970, όπου οι επιχειρήσεις κατανοούσαν ότι είχαν υποχρέωση να συμβάλλουν στη 

βελτίωση της κοινωνίας. Η ΕΚΕ2 αναφέρεται ως η συνέχεια και αλλαγή της αρχικής έν-

νοιας, καθώς οι επιχειρήσεις στρέφονταν προς την εταιρική κοινωνική ανταπόκριση 

(corporate social responsiveness). Η έννοια αυτή ορίζεται ως η ικανότητα των επιχει-

ρήσεων να ανταποκρίνονται στις κοινωνικές πιέσεις. Η στροφή αυτή υποδεικνύει την 

μετακίνηση από μια φιλοσοφική προσέγγιση σε μια προσέγγιση που εστιάζει περισσό-

τερο στην επιχειρηματική δράση (δηλαδή αν και πως θα ανταποκριθεί η επιχείρηση σε 

κάθε περίπτωση). Λίγο νωρίτερα, το 1986, ο Frederick είχε ήδη αναπτύξει την ανάλυση 

αυτή προκειμένου να συμπεριλάβει και μια ηθική βάση στη λήψη επιχειρηματικών απο-

φάσεων (ΕΚΕ3). Έτσι δημιούργησε την έννοια της εταιρικής κοινωνικής εντιμότητας 

(corporate social rectitude). Σύμφωνα με αυτή, η κοινωνία και οι επιχειρήσεις χρειάζο-

νται μια ηθική βάση, προκειμένου «να μπορούν να κρίνουν την επίδραση των επιχειρή-

σεων στο ανθρώπινο ενδιαφέρον, στην ανθρώπινη κοινότητα και στην ανθρώπινη συ-

νέχεια». Τέλος, εισήγαγε τον κόσμο / σύμπαν ως τη βασική κανονιστική αναφορά για 
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κοινωνικά θέματα στη διοίκηση επιχειρήσεων και συνυπολόγισε το ρόλο της επιστήμης 

και της θρησκείας σε αυτά τα θέματα. Με αυτή την προσθήκη δημιούργησε την έννοια 

της EKE4. 

Αντίστοιχη θεώρηση των διαφόρων μορφών της ΕΚΕ παρουσιάζει και ο Moir 

(2001), βασισμένος σε προηγούμενες θεωρίες και αναπτύσσοντας τις απόψεις του. Έ-

τσι, σύμφωνα με τον Moir οι τρεις κύριες θεωρίες για την ανάλυση και επεξήγηση της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι οι θεωρίες των συμφεροντούχων, η θεωρία των 

κοινωνικών συμβολαίων και η θεωρία της νομιμότητας. Σύμφωνα με τις θεωρίες των 

συμφεροντούχων, οι επιχειρήσεις αποτελούνται από σειρές διασυνδέσεων των διαφό-

ρων συμφεροντούχων, τις οποίες οι διευθυντές προσπαθούν να διαχειριστούν (Free-

man, 1984). Αργότερα, ο Clarkson (1995) προσπάθησε να διαχωρίσει τους συμφερο-

ντούχους σε πρωτεύοντες και δευτερεύοντες. Αντίθετα, οι Trevino και Weaver (1999) 

εστίασαν την προσοχή τους στο κατά πόσο θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι τέτοιο σαν 

μια ενιαία θεωρία ή σαν σύνολο διαφόρων αλληλοσυμπληρούμενων θεωριών. 

Η θεωρία των κοινωνικών συμβολαίων αναπτύχθηκε από τους Gray et al. (1996). 

Σύμφωνα με αυτούς, «η κοινωνία είναι ένα σύνολο κοινωνικών συμβολαίων μεταξύ αυ-

τής και των μελών της», για το λόγο αυτό και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπεριφέ-

ρονται με υπεύθυνο τρόπο απέναντι στην κοινωνία. Τη θεωρία αυτή επέκτειναν και ο-

λοκλήρωσαν οι Donaldson και Dunfee (1999), υποστηρίζοντας ότι είναι ένας τρόπος 

λήψης αποφάσεων σε ένα ηθικό πλαίσιο από τα στελέχη. Πρέπει μάλιστα να σημειωθεί 

ότι το κοινωνικό συμβόλαιο της επιχείρησης προς την κοινωνία είναι μία από τις τέσσε-

ρις στοιχειώδεις προσεγγίσεις της επιχείρησης για να γίνει υπεύθυνος εταιρικός πολίτης 

(Jeurissen, 2004). Οι άλλες τρεις προσεγγίσεις που ολοκληρώνουν την εικόνα της επι-

χείρησης ως κοινωνικό πολίτη είναι η συλλογική ευθύνη, η ενεργός ευθύνη και το νομι-

κό καθεστώς. 

Τέλος, όσον αφορά τη θεωρία της νομιμότητας, αναπτύχθηκε από τον Suchman 

(1995), ο οποίος όρισε τη νομιμότητα ως «μια γενικευμένη αντίληψη ή υπόθεση ότι οι 

πράξεις μιας οντότητας είναι επιθυμητές, σωστές ή κατάλληλες μέσα σε ένα κοινωνικά 

κατασκευασμένο σύστημα κανόνων, αξιών, πεποιθήσεων και ορισμών». Ο Suchman 

αναγνώρισε με βάση προηγούμενες θεωρίες τρεις τύπους οργανωσιακής νομιμότητας 

(πραγματική, ηθική και γνωστική) και τρεις προκλήσεις για τη διοίκηση (κέρδος, διατή-

ρηση και επανόρθωση νομιμότητας). 

Εκτός από τις θεωρίες αυτές για την ανάπτυξη της έννοιας της ΕΚΕ, οι Garriga και 

Mele ταξινόμησαν τις θεωρίες για την ΕΚΕ σε 4 κατηγορίες: 

 

1. Οργανικές ή συντελεστικές θεωρίες: Η κατηγορία αυτή των θεωριών λαμβάνει 

υπόψη της τις επιχειρήσεις σαν όργανα για την επίτευξη της παραγωγής πλού-

του. Θεωρείται ότι η παραγωγή πλούτου είναι η μόνη κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων, οι οποίες κατανοούν την ευθύνη τους σαν μέσο για την επίτευ-
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ξη κέρδους. Οι θεωρίες αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά την αύξηση της αξίας 

των μετόχων και την επίτευξη στρατηγικών πλεονεκτημάτων 

2. Πολιτικές θεωρίες: Σε αυτή την κατηγορία δίνεται έμφαση στην κοινωνική δύ-
ναμη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις δέχονται τα κοινωνικά τους καθήκο-

ντα και δικαιώματα ή εμπλέκονται σε κάποιο βαθμό σε συνεργασία με την κοι-

νωνία. Ενδεικτικά αναφέρονται στην κατηγορία αυτή η εταιρική συνταγματική 

διακυβέρνηση, η ολοκληρωτική θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου και τα ε-

ταιρικά πολιτικά δικαιώματα. 

3. Θεωρίες ολοκλήρωσης: Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές, οι επιχειρήσεις πρέπει 
να ενσωματώσουν στα καθήκοντά τους και τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτό είναι 

απαραίτητο, γιατί οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την κοινωνία για τη βιωσιμό-

τητα και την ανάπτυξή τους, ακόμα και για την ίδια τους την ύπαρξη. Στις θε-

ωρίες ολοκλήρωσης ανήκουν η διαχείριση θεμάτων, η αρχή της δημόσιας ευ-

θύνης, η διοίκηση των συμφεροντούχων και η εταιρική κοινωνική απόδοση. 

4. Ηθικές θεωρίες: Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες, η σχέση μεταξύ των επιχει-
ρήσεων και της κοινωνίας βασίζεται σε και είναι συνυφασμένη με ηθικές αρ-

χές. Έτσι, η ΕΚΕ αποκτά μια πιο ηθική προοπτική. Για το λόγο αυτό, οι επιχει-

ρήσεις πρέπει να αντιλαμβάνονται και να αποδέχονται τις κοινωνικές τους ευ-

θύνες ως ηθική τους υποχρέωση πάνω από κάθε τι άλλο. Στην κατηγορία των 

ηθικών θεωριών ανήκουν τα παγκόσμια δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η 

προσέγγιση του «κοινού καλού». 

 

Περίπου με την ίδια κατηγοριοποίηση, αλλά πιο θεωρητικά και επικεντρωμένος 

στον άνθρωπο, παρουσιάζει και ο Roberts (2003) τις διάφορες μορφές και τρόπους δη-

μιουργίας της ΕΚΕ, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς. 

Συνολικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τρεις είναι οι βασικές αρχές της ΕΚΕ: 

 

1. Προωθεί το ανθρώπινο πρόσωπο της επιχείρησης: Μια ολοκληρωμένη στρα-
τηγική ΕΚΕ βασίζεται στην ακεραιότητα, τις ηθικές αξίες και την μακρόπνοη 

προσέγγιση των θεμάτων. Τα οφέλη που προκύπτουν έχουν άμεσο αντίκτυπο 

στις εταιρίες, καθώς περιλαμβάνουν τον καλύτερο συντονισμό των εταιρικών 

στόχων με αυτούς της κοινωνίας και των ίδιων των διευθυντών των εταιριών, 

τη διατήρηση του καλού ονόματος της εταιρίας, την εξασφάλιση της συνέ-

χειας της άδειας λειτουργίας και τη μείωση των κινδύνων και των σχετικών 

απωλειών. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση σχέση με την επίδραση της εταιρί-

ας στο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται, είτε πρόκειται για το φυσικό, 

είτε για το κοινωνικό. Έτσι, οι εταιρίες μπορούν να προωθήσουν προς τα έξω 

το ανθρώπινο πρόσωπό τους. 

2. Δημιουργεί πρακτικές συμμαχίες ανάμεσα στις επιχειρήσεις, την κυβέρνηση 
και άλλες οργανώσεις: Αν και οι τομείς στους οποίους μπορεί να αναλάβει 
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δράση μια επιχείρηση ποικίλουν ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και τον 

τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται, αυτό που παραμένει κοινό για όλες τις 

επιχειρήσεις είναι οι συμμαχίες με στρατηγικούς εταίρους, είτε πρόκειται για 

εταιρίες της αλυσίδας εφοδιασμού, είτε ακόμα και για τις τοπικές κοινότητες 

και τις κυβερνήσεις κρατών. Οι εταιρίες πρέπει να διακηρύξουν τις θέσεις τους 

και να εμπλακούν σε κοινωνικό διάλογο, προκειμένου να αποκτήσουν την υ-

ποστήριξη των εταίρων αυτών με έργα και όχι μόνο με λόγια. 

3. Υποστηρίζει τη γνωστοποίηση και τήρηση των αρχών των επιχειρήσεων: Ίσως 
το πιο σημαντικό στοιχείο της ΕΚΕ είναι η γνωστοποίηση και τήρηση των αρ-

χών της εταιρίας. Δεν αρκεί μόνο να έχει η επιχείρηση ένα κώδικα δεοντολογί-

ας και να προβάλει τις ενέργειές της στο ευρύ κοινό, πρέπει να αποδεικνύει τη 

δέσμευσή της με τις πράξεις της. Οι εταιρίες οφείλουν να είναι ξεκάθαρες σε 

ότι αφορά τις αρχές τους και πρέπει να αναφέρονται ανοικτά και με ευθύτητα 

στις κοινωνικές τους επιδιώξεις και συμπεριφορά. 

 

Όσο σημαντικό είναι, όμως, να αναφερθεί η ιστορική εξέλιξη της έννοιας της ΕΚΕ, 

τόσο σημαντικό είναι να διαχωρίσει η επιχείρηση το όριο ανάμεσα στην στρατηγική ΕΚΕ 

και την αλτρουιστική ή φιλανθρωπική ευθύνη (κατά τον Lantos). Η διαφορά αυτή θα 

αναφερθεί εκτενώς σε επόμενο κεφάλαιο, όπου θα αναλυθεί η απόδοση των προγραμ-

μάτων ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. 

Τέλος, σημαντικό είναι να αναλυθεί και η κατηγοριοποίηση των εταιριών, όχι μόνο 

όσον αφορά την μέχρι τώρα πορεία τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή της έννοιας της 

ΕΚΕ, αλλά και όσον αφορά τη μελλοντική τους τοποθέτηση. Για το λόγο αυτό, οι Fuller 

και Tilley (2005) ανέπτυξαν μια μήτρα συσχέτισης της ηθικής των εταιριών με τον προ-

σανατολισμό τους για το μέλλον, η οποία παρατίθεται παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1. Μήτρα συσχέτισης ηθικού προσανατολισμού και προσανατολισμού στο 

μέλλον μιας επιχείρησης. 

Υψηλός ηθικός προσανατολισμός 

Χαμηλός ηθικός προσανατολισμός 

Προσανατολισμένη 
στο μέλλον Μη προσανατολισμένη 

στο μέλλον 

Τ1 
Προοδευτικές , 
μη προσανατολισμένες 
στο μέλλον επιχειρήσεις 

Τ2 
Προοδευτικές 
προσανατολισμένες στο 
μέλλον επιχειρήσεις 

Τ3 
Συμβατικές, 
μη προσανατολισμένες 
στο μέλλον επιχειρήσεις 

Τ4 
Συμβατικές 
προσανατολισμένες στο 
μέλλον επιχειρήσεις 
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Σύμφωνα με την παραπάνω μήτρα, οι επιχειρήσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τον προσανατολισμός τους στο μέλλον και στην 

ηθική. Έτσι, προκύπτουν και οι αντίστοιχες ενέργειες που μπορούν να αναλάβουν προ-

κειμένου να βρεθούν στο επιθυμητό Τεταρτημόριο 2, όπου τοποθετούνται οι επιχειρή-

σεις που αναλαμβάνουν ενέργειες γνωρίζοντας τον αντίκτυπο στο μέλλον και που αντι-

κατοπτρίζουν μια δέσμευση στην ηθική επιχειρηματική δράση. 

 

 

2.2. Φορείς ΕΚΕ 
 

Όπως παρατηρήθηκε από το European Multistakeholder Forum, οι φορείς ανάπτυ-

ξης της έννοιας και της κουλτούρας της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις είναι δύο τύπων: οι εσω-

τερικοί και οι εξωτερικοί φορείς. Παρακάτω θα αναλυθούν οι κυριότεροι φορείς κάθε 

τύπου. 

 

 

2.2.1. Εσωτερικοί φορείς 
 

Η ανάπτυξη της ΕΚΕ λαμβάνει χώρα σταδιακά σε κάθε επιχείρηση. Είναι μια διαδι-

κασία η οποία απαιτεί χρόνο και δέσμευση από όλα τα μέλη της επιχείρησης, από την 

ανώτατη διοίκηση μέχρι τον πιο χαμηλόβαθμο εργαζόμενο. Ξεκινά από τη θεώρηση της 

επιχείρησης για το περιβάλλον της και αναπτύσσεται με βάση τις αξίες και την ηθική 

των εργαζομένων της, προκειμένου να συνεισφέρει στη βελτίωση τόσο της επιχείρησης 

εσωτερικά, όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντός της. Οι κυριότεροι από τους εσωτε-

ρικούς φορείς ανάπτυξης της ΕΚΕ είναι οι ακόλουθοι: 

 

v Εταιρικές αρχές και δεσμεύσεις: Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι κώδικες 

συμπεριφοράς των εταιριών περικλείουν τις εταιρικές αρχές και δεσμεύσεις για 

την πορεία της επιχείρησης. Οι κώδικες αυτοί εκφράζουν γραπτά την κοινωνι-

κή ευθύνη της επιχείρησης, αφού διαμορφώνουν τη συμπεριφορά εκείνη των 

εργαζομένων και της επιχείρησης σα σύνολο προκειμένου να βελτιώσουν τις 

συνθήκες εργασίας και την κοινωνία γενικότερα. 

v Στρατολόγηση ικανού προσωπικού: Το προσωπικό κάθε εταιρίας είναι αυτό 
που ουσιαστικά διαμορφώνει τις αρχές και την κουλτούρα της εταιρίας. Για το 

λόγο αυτό και οι εταιρίες πρέπει να προσέχουν να στρατολογούν το κατάλλη-

λο προσωπικό, το οποίο θα μπορέσει να ενσωματωθεί στον τρόπο λειτουργίας 

τους και να ενστερνιστεί τις αρχές και την ηθική που αντιπροσωπεύουν οι κώ-

δικες συμπεριφοράς κάθε εταιρίας. 
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v Πρόβλεψη, αποφυγή και ελαχιστοποίηση κινδύνων και του συνεπαγόμενου 
κόστους: Οι επιχειρήσεις, προσπαθώντας να εξαλείψουν ή να ελαχιστοποιή-
σουν τους κινδύνους και το συνεπαγόμενο κόστος που απορρέουν από τη 

δραστηριότητά τους, συμβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος και της 

κοινωνίας γενικότερα, γιατί υιοθετούν καλύτερες πρακτικές και σωστότερο 

τρόπο λειτουργίας. 

v Διατήρηση των φυσικών πόρων: Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις έχουν ως κύ-
ριο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αντί για το κέρδος αποκλειστικά. Έτσι, από 

τον ορισμό και μόνο της βιώσιμης ανάπτυξης συνεπάγεται ότι προσπαθούν να 

διατηρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φυσικούς πόρους και να 

μην αλλοιώσουν το περιβάλλον. Η ενέργειες όμως που στοχεύουν σ’ αυτή την 

κατεύθυνση έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία ΕΚΕ, καθώς αυτή περικλείει και 

το περιβάλλον, φυσικό και μη. 

v Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων: 
Στις περισσότερες χώρες πλέον, η νομοθεσία είναι αυστηρή σε σχέση με τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Έτσι, όλο και 

περισσότερες επιχειρήσεις διεξάγουν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

αναλύσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων τους, προκειμένου να διαπιστώ-

σουν πιθανούς τρόπους μείωσης του κόστους παραγωγής. Ταυτόχρονα, όμως, 

επιτυγχάνουν και βελτίωση του περιβάλλοντος, καθώς ελαχιστοποιούν τις αρ-

νητικές συνέπειες προς αυτό. Έτσι, όπως και παραπάνω, ενισχύουν την κοι-

νωνική ευθύνη τους. 

v Οικοδόμηση, προστασία και εμπλουτισμός της φήμης της εταιρίας: Καθώς οι 
καταναλωτές θέλουν όλο και περισσότερο να γνωρίζουν τις πρακτικές των ε-

πιχειρήσεων και να είναι σίγουροι ότι δεν είναι μεμπτές (π.χ. δεν παρασκευά-

ζουν τα προϊόντα τους χρησιμοποιώντας παιδική εργασία σε κάποια υποανά-

πτυκτη ή αναπτυσσόμενη χώρα), οι επιχειρήσεις προβάλουν τις ενέργειές τους 

στο κοινό επιδιώκοντας διαφάνεια και αύξηση της φήμης τους. Τηρώντας, 

όμως, πρακτικές όπως αυτές που αναφέρονται στην Τριμερή Δήλωση της Διε-

θνούς Οργάνωσης Εργασίας ή στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του Οργανισμού 

για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη, ενισχύουν την κοινωνική ευθύ-

νη τους. 

v Πρόβλεψη των αναγκών των συμφεροντούχων και της κοινωνίας γενικότερα, 
της ζήτησης των πελατών και της μελλοντικής νομοθεσίας: Οι επιχειρήσεις για 
να επιβιώσουν πρέπει να προβλέπουν και να ικανοποιούν τις ανάγκες των 

συμφεροντούχων και των πελατών τους πριν ακόμα αυτές εκφραστούν. Με 

τον τρόπο αυτό κατορθώνουν να δημιουργήσουν ικανοποιημένους πελάτες 

και μετόχους και να διατηρούν και να αυξάνουν την πελατειακή τους βάση και 

κατά συνέπεια το κέρδος τους. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις ανάγκες των 

προαναφερθέντων μερών, αλλά και τη μελλοντική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις 
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καταφέρνουν να προωθήσουν την εικόνα τους, δείχνοντας ότι συνεισφέρουν 

στην ευημερία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργούν. Με τον τρόπο 

αυτό δημιουργούν τη βάση για τη δημιουργία ΕΚΕ, όπως περιγράφεται παρα-

πάνω. 

 

Με τον ίδιο τρόπο, προσδιορίζονται ως φορείς δημιουργίας ή ενίσχυσης της ΕΚΕ 

και η διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές, η προώθηση της καινοτομίας και της 

έρευνας, η βελτίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας της παραγωγής, η 

βελτίωση των σχέσεων με τους μετόχους, τους πελάτες και τους προμηθευτές και η 

ενίσχυση της υγιούς οικονομικής κατάστασης της εταιρίας, προκειμένου να 

προσελκύσει νέους επενδυτές. 

 

 

2.2.2. Εξωτερικοί φορείς 
 

Καθώς οι επιχειρήσεις δρουν μέσα στην κοινωνία, πρέπει να γνωρίζουν τον αντί-

κτυπο των πράξεών τους σ’ αυτή, αν θέλουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και να 

αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν κερδίσουν την εμπιστοσύνη του 

καταναλωτικού κοινού, αλλά και των υπολοίπων συνεργατών τους, όπως επενδυτές, 

δημόσιες αρχές ή μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

v Καταναλωτές: Όλο και περισσότεροι καταναλωτές ευαισθητοποιούνται προς 
τις συνθήκες παραγωγής των προϊόντων και υπηρεσιών που αγοράζουν από 

τις επιχειρήσεις. Αν διαπιστώσουν ότι μια επιχείρηση δεν ανταποκρίνεται στις 

κοινωνικές της υποχρεώσεις με τον κατάλληλο τρόπο, επιλέγουν κάποια άλλη. 

Αυτό είναι ένα σημάδι που δεν πρέπει να αγνοήσουν οι επιχειρήσεις γιατί θα 

βρεθούν σύντομα εκτός ανταγωνισμού. 

v Επενδυτές: Είναι σύνηθες φαινόμενο οι επενδυτές να λαμβάνουν υπόψη τις 
ηθικές τους αρχές κατά τη λήψη της απόφασης για τις επενδύσεις τους. Αν οι 

επιχειρήσεις παραβιάζουν τις αρχές και τον τρόπο σκέψης των επενδυτών, 

πολύ σύντομα θα χάσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επιπλέον, στις μέρες 

μας σημαντικό ρόλο παίζουν και οι επονομαζόμενες «κοινωνικά υπεύθυνες ε-

πενδύσεις» (socially responsible investment), οι οποίες επηρεάζουν την άποψη 

των επενδυτών και της κοινωνίας γενικότερα για τις επιχειρήσεις. Επομένως, 

οι επενδυτές είναι σημαντικός φορέας δημιουργίας και ανάπτυξης ΕΚΕ. 

v Δημόσιες αρχές: Οι δημόσιες αρχές αντιπροσωπεύουν την κοινωνία και για το 
λόγο αυτό λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις ενέργειες των επιχειρήσεων σε σχέ-

ση με αυτήν. Είναι, δε, σύνηθες να λαμβάνουν και τα κατάλληλα μέτρα ενα-

ντίον των εταιριών σε περίπτωση που οι ενέργειες των τελευταίων αντιβαί-
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νουν στο κοινωνικό καλό. Επομένως, είναι ένας παράγοντας που ωθεί τις εται-

ρίες να αναπτύξουν την κοινωνική τους ευθύνη. 

v Μη κυβερνητικές οργανώσεις: Οι οργανώσεις αυτές δεν έχουν σχέση με τις 
διάφορες κυβερνήσεις, παρ’ όλ’ αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρω-

ση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοινού. Έχουν, δε, πρόσβαση 

στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μπορούν να επηρεάσουν ευκολότατα την 

κοινή γνώμη. Είναι, λοιπόν, προς το συμφέρον των επιχειρήσεων να διατηρεί 

καλές σχέσεις και να συμβαδίζει με τις απόψεις τους, προκειμένου να απολαμ-

βάνει της εύνοιάς τους. 

v Εργατικά σωματεία: Ο παράγοντας αυτός έχει άμεση σχέση με το εργατικό 

δυναμικό των επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί εσωτερικό παράγοντα ανάπτυ-

ξης ΕΚΕ, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Αλλά και σαν εξωτερικοί φορείς, τα ερ-

γατικά σωματεία μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχει-

ρήσεων, επιτυγχάνοντας συλλογικές συμβάσεις. Έτσι, θέματα όπως το ωράριο 

εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΕΚΕ, καθώς έχουν άμεση 

σχέση με τις διεθνείς και εθνικές νομοθεσίες και έχουν αντίκτυπο στη φήμη 

της εταιρίας στην κοινωνία. 

v Προμηθευτές και άλλοι συνεργάτες των επιχειρήσεων: Οι προμηθευτές και οι 
υπόλοιποι συνεργάτες των επιχειρήσεων αποτελούν ισχυρή δύναμη μετα-

στροφής των επιχειρήσεων προς περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνες πρακτι-

κές. Αυτό γίνεται κατανοητό αν κανείς λάβει υπόψη του το απλούστερο παρά-

δειγμα της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Όπως κατά 

την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι απαραίτητο να ελεγχθούν οι 

συνεργάτες της επιχείρησης για το κατά πόσο εφαρμόζουν κι εκείνοι κάτι α-

ντίστοιχο, έτσι και με την ΕΚΕ και τα πρότυπά της, οι συνεργάτες των επιχει-

ρήσεων θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη αντίστοιχων πρακτικών στις επιχει-

ρήσεις. 

 

 

2.3. Εμπόδια στην ανάπτυξη της ΕΚΕ 
 

Αν και όλα τα παραπάνω είναι σημαντικοί λόγοι για μια εταιρία να προχωρήσει στη 

δημιουργία και ανάπτυξη της κοινωνικής της ευθύνης, κάτι τέτοιο δεν επιτυγχάνεται 

εύκολα. Εκτός του απαιτούμενου χρόνου, πρέπει να υπερπηδηθούν και σημαντικά ε-

μπόδια που εμφανίζονται στην πορεία, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου 

θέματος. Παρακάτω αναλύονται μερικά από τα εμπόδια αυτά. 

 

v Αοριστία (ή ανυπαρξία) ορίων ΕΚΕ: Όσο κι αν είναι επιθυμητό, οι εταιρίες δε 
μπορούν να ελέγχουν όλους όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διάθεση 

των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Πρέπει να τεθούν όρια στο πεδίο ελέγχου 
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των εταιριών, ειδικότερα επειδή μέχρι τώρα αυτό έχει διατυπωθεί ασαφώς. Εί-

ναι οι εταιρίες υπεύθυνες, παραδείγματος χάριν, για τους προμηθευτές και 

τους υπεργολάβους τους, και αν ναι, μέχρι ποιο βαθμό; 

v Πολυπλοκότητα έννοιας ΕΚΕ: Όχι μόνο τα όρια αλλά και η ίδια η έννοια της 
ΕΚΕ είναι πολύπλοκη. Έτσι, μια εταιρία δε μπορεί να αρκεστεί μόνο στον το-

μέα του περιβάλλοντος, προκειμένου να ισχυριστεί ότι εφαρμόζει κοινωνικά 

υπεύθυνες πρακτικές, αλλά να επεκταθεί και στον εργασιακό χώρο, τα αν-

θρώπινα δικαιώματα, την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων κτλ. Κάτι τέ-

τοιο αποτελεί μεγάλο εγχείρημα, ειδικά για τις μικρές εταιρίες, και σίγουρα ένα 

λόγο για τη μη εφαρμογή τέτοιων αρχών. 

v Εμπλοκή διαφορετικών ομάδων συμφεροντούχων με την εταιρία: Καθώς οι 
εταιρίες είναι υποχρεωμένες να δουλεύουν με διαφορετικές ομάδες συμφερο-

ντούχων ταυτόχρονα, είναι ίσως δύσκολο να συνδυάσουν τις πρακτικές της 

ΕΚΕ που έχουν επιλέξει με όλες αυτές τις ομάδες. Προσπαθώντας, όμως, να 

ικανοποιήσουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, θα συναντήσουν το εμπόδιο της 

πολυπλοκότητας των θεμάτων που θα εμφανιστούν. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

αποτελέσει επιβραδυντικό στοιχείο στην πορεία της εταιρίας. 

v Δυσκολίες στην επικοινωνία και τη διαφάνεια: Η σωστή επικοινωνία και η δια-

φάνεια είναι απαραίτητα στοιχεία στην ανάπτυξη της κοινωνικής ευθύνης μιας 

εταιρίας. Είναι όμως δύσκολο να επιτευχθούν, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μεγά-

λων εταιριών, όπου τα στοιχεία / δεδομένα είναι συνήθως πολλά και αποσπα-

σματικά και δεν αρκεί η μονόδρομη παρουσίασή τους στους ενδιαφερόμενους, 

αλλά και η κατανόηση και σωστή επεξεργασία τους. Ειδικότερα, σε τομείς της 

κοινωνικής ευθύνης που άπτονται των λειτουργιών παραγωγής μιας εταιρίας, 

όπου πρέπει να κρατείται το απόρρητο, είναι δύσκολη η δημοσίευση ή επικοι-

νωνία στοιχείων, αποτελεσμάτων και πρακτικών, όπως απαιτείται από τον όρο 

της διαφάνειας, γι’ αυτό και πολλές εταιρίες θεωρούν αυτόν τον παράγοντα 

ως εμπόδιο. 

v Απουσία απτών αποτελεσμάτων βελτίωσης: Εκτός ίσως από τον τομέα του 
περιβάλλοντος, είναι δύσκολο να καταγραφούν και να καταμετρηθούν τα α-

ποτελέσματα και ο βαθμός βελτίωσης των εταιριών μετά από υιοθέτηση αρ-

χών και πρακτικών ΕΚΕ. Άλλωστε, κάτι τέτοιο είναι πιθανότερο να ωφελήσει 

τις εταιρίες μόνο στη φήμη και την απήχηση από το κοινό. Έτσι, καθώς δεν 

υπάρχει μέτρο σύγκρισης, πολλές εταιρίες θεωρούν τα οφέλη αμελητέα ή α-

κόμα και ανύπαρκτα, ενώ τα αντίστοιχα κόστη αυξημένα, και δεν ωθούνται 

προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα κάτι τέτοιο να συνιστά εμπόδιο 

στην ανάπτυξη της ΕΚΕ. 

v Συνθήκες έντονου ανταγωνισμού: Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουρ-

γούν οι επιχειρήσεις στις μέρες μας, είναι συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. 

Όλες οι επιχειρήσεις προσπαθούν να επιτύχουν αύξηση των κερδών με ταυτό-
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χρονη μείωση του κόστους τους (κάτι τέτοιο άλλωστε είναι και η απαίτηση 

των επενδυτών τους). Η εφαρμογή πρακτικών ΕΚΕ συνεπάγεται, όμως, ένα 

κόστος το οποίο δεν έχει αντίκρισμα σε απτό αποτέλεσμα, όπως περιγράφηκε 

παραπάνω. Έτσι, οι επιχειρήσεις επιλέγουν συχνά να μην εφαρμόσουν τέτοιες 

πρακτικές για τον απλό λόγο της μείωσης του κόστους λειτουργίας τους. 

v Πολυπλοκότητα εταιρικών δομών: Όσον αφορά σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, 
ένα πρόβλημα αποτελεί η πολυπλοκότητα της δομής τους. Καθώς τα διάφορα 

τμήματα μιας εταιρίας είναι διασκορπισμένα σε όλο τον πλανήτη, είναι πολλές 

φορές δύσκολο να ακολουθηθεί μια ενιαία πολιτική και στρατηγική από όλα, 

ανάλογα και με τις συνθήκες στις οποίες το κάθε ένα λειτουργεί. 

 

Άλλα εμπόδια που αναφέρονται περιλαμβάνουν την απουσία κατάλληλων συμβου-

λευτικών αρχών ή υπηρεσιών για τις εταιρίες στο συγκεκριμένο πεδίο, τη συλλογή των 

κατάλληλων πληροφοριών που χρειάζεται μια εταιρία για να επιτύχει τη συνεχή βελτί-

ωση των πρακτικών της, την απουσία υποστήριξης από τις κυβερνητικές και δημόσιες 

αρχές και την έλλειψη τεχνογνωσίας στον τομέα της ΕΚΕ από τα στελέχη των εταιριών. 

Εκτός από τα παραπάνω εμπόδια στην ανάπτυξη της ΕΚΕ, οι εταιρίες μπορούν να 

αντιμετωπίσουν και άλλες δυσκολίες (Wilenius, 2004). Τέτοια δυσκολία μπορεί να είναι 

αρχικά η αποτυχία ή η απροθυμία για δημιουργία μιας κουλτούρας που επιτρέπει τη 

διαφωνία. Ένας δεύτερος λόγος είναι η αποκλειστική εστίαση σε οικονομικούς δείκτες 

μέτρησης, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους περιστατικά που δείχνουν άσχημες σχέσεις 

με τους συμφεροντούχους της επιχείρησης. Τρίτον, οι επιχειρήσεις συχνά αποθαρρύ-

νουν τους εργαζομένους τους από το να σκέφτονται ολιστικά για τη δουλειά τους, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούν ένα πνεύμα άγνοιας. Τέταρτον, επιλέγουν συνεχώς τις ί-

διες πηγές πληροφόρησης, αποφεύγοντας αυτές που διαφωνούν με τη δική τους προ-

σέγγιση στο θέμα. Επίσης, μπορεί να δεσμεύονται τόσο σε ένα προϊόν ή ένα έργο, ώ-

στε να αμελούν να ασχοληθούν με άλλες πτυχές της ΕΚΕ. Τέλος, τα ανώτατα στελέχη 

των επιχειρήσεων μπορεί να θεωρούν ότι θέματα κοινωνικής ή ηθικής ευθύνης δεν α-

φορούν αυτούς αλλά άλλους εργαζομένους της επιχείρησης. Το αποτέλεσμα είναι και 

πάλι η απουσία σωστής κουλτούρας ΕΚΕ στην επιχείρηση. 

 

 

2.4. Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη της ΕΚΕ 
 

Εκτός από τους φορείς ανάπτυξης και τα εμπόδια που παρουσιάζονται στις επιχει-

ρήσεις, το European Multistakeholder Forum επεσήμανε και τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας, οι οποίοι είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξη της ΕΚΕ. Μερικοί από αυτούς 

αναλύονται παρακάτω: 
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v Δέσμευση και υποστήριξη του προγράμματος: Ακόμα και αν ένα τέτοιο πρό-
γραμμα ξεκινούσε με τις καλύτερες προθέσεις, αν δεν υπάρχει δέσμευση για 

την υλοποίηση και συνεχή βελτίωσή του και υποστήριξη, ειδικά από τη διοί-

κηση της εταιρίας, δεν θα καταφέρει να αναπτυχθεί σε βαθμό που να ωφελή-

σει την εταιρία. 

v Ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών ΕΚΕ στην καθημερινή λειτουργία της 
εταιρίας: Δεν αρκεί μια εταιρία να θέσει κάποιες αρχές ως τη βάση της κοινω-

νικής της προσέγγισης. Οι αρχές και πρακτικές που κάθε εταιρία θα προσδιο-

ρίσει ως καταλληλότερες γι’ αυτήν θα πρέπει να ενσωματωθούν στην κουλ-

τούρα της και την καθημερινή της λειτουργία, γιατί μόνο έτσι θα γίνουν ου-

σιαστικά εφαρμόσιμες. 

v Κατάλληλη στοχοθεσία: Μόνο αν μια εταιρία θέσει τους κατάλληλους στόχους 
για αυτήν, θα μπορέσει να τους εφαρμόσει και να προχωρήσει στη σωστή α-

νάπτυξη κουλτούρας ευθύνης προς την κοινωνία. Πρέπει επίσης να τονιστεί 

ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υπερβαίνουν τους κατά καιρούς επιβαλλόμε-

νους από τη νομοθεσία, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως πραγματικά κοι-

νωνικά υπεύθυνοι. 

v Δυνατότητα σύνδεσης με υπάρχοντα συστήματα διοίκησης: Για όσες εταιρίες 
επιδιώκουν την πιστοποίηση – τώρα ή στο μέλλον – με ένα σύστημα διαχείρι-

σης κοινωνικής υπευθυνότητας, είναι σημαντικό να επιτευχθεί σύνδεση αυτού 

του συστήματος με τα υπάρχοντα συστήματα διοίκησης (ιδιαίτερα αν η εται-

ρία είναι ήδη πιστοποιημένη με ISO 9001 ή / και 14001). Αυτό είναι απαραίτη-

το προκειμένου το νέο σύστημα αφενός να αποκτήσει μια ισχυρή και δοκιμα-

σμένη διοικητική βάση, η οποία μπορεί να το υποστηρίξει και να το βελτιώσει 

όσο το δυνατόν περισσότερο και αφετέρου να μην επιβαρύνει με περισσότε-

ρες από το δέον πρακτικές και διαδικασίες τη λειτουργία της εταιρίας. 

v Επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη: Προκειμένου η 
εταιρία να υιοθετήσει τις κατάλληλες πρακτικές που θα την ωφελήσουν, είναι 

απαραίτητο να έχει καθιερώσει επικοινωνία με τα κατά περίπτωση ενδιαφερό-

μενα μέρη. Μόνο έτσι θα κατανοήσει τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και 

θα μπορέσει να οικοδομήσει ένα σύστημα που να ισορροπεί τις απαιτήσεις 

όλων των μερών. 

v Πρόσβαση σε ευέλικτα εργαλεία και πρότυπα για την ανάπτυξη της ΕΚΕ: Ένας 
από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας για την ΕΚΕ είναι η πρόσβα-

ση της εταιρίας σε εργαλεία, πρότυπα και γενικά πληροφόρηση για το σχετικό 

θέμα. Η εταιρία πρέπει επιπλέον να είναι σε θέση να προσαρμόζει τα στοιχεία 

που βρίσκει ανάλογα με τη δομή του δικού της συστήματος, γιατί μόνο έτσι 

θα μπορέσει να τα αφομοιώσει εντελώς και να αποδώσει καρπούς χρησιμο-

ποιώντας τα. 
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v Εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής αξιολόγησης: Αν και ο όρος αυτός δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί ευρέως παρά μόνο για πιο απτά αποτελέσματα, είναι δόκιμος 

και στην περίπτωση της ΕΚΕ. Όπως αναφέρεται και από τους Graafland et al. 

(2004), η εφαρμογή της μεθόδου της συγκριτικής αξιολόγησης για την ΕΚΕ 

μπορεί να παράσχει στις επιχειρήσεις σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση τό-

σο του συστήματός τους, όσο και των αποτελεσμάτων που αυτή συνεπάγεται. 

Έτσι, η μετάδοση γνώσεων, πρακτικών και εμπειριών μπορεί να αποτελέσει 

κρίσιμο παράγοντα για επιχειρήσεις σε ανεπτυγμένο στάδιο, ώστε να μπορούν 

να αξιολογούν τα διάφορα ερεθίσματα και να αξιοποιούν ότι τους ταιριάζει πε-

ρισσότερο. 

 

 

2.5. Στάδια ανάπτυξης ΕΚΕ 
 

Σε κάθε εταιρία η ανάπτυξη της κοινωνικής υπευθυνότητας διαφέρει, λόγω του 

μεγέθους της, της κουλτούρας της, της δέσμευσης της διοίκησης και των πεδίων στα 

οποία στοχεύει. Το Business for Social Responsibility αναγνώρισε και κατηγοριοποίησε 

τα βασικά στάδια, τα οποία παρουσιάζονται ακολούθως, και ομοιάζουν με τα στάδια 

ανάπτυξης ενός οποιουδήποτε άλλου συστήματος διοίκησης: 

 

1. Αποστολή, όραμα και δήλωση αρχών: Όπως και άλλα συστήματα (π.χ. ISO 

9001, ISO 14001, EMAS κτλ.), έτσι και στην περίπτωση της ΕΚΕ οι εταιρίες 

ξεκινούν με τη δήλωση της αποστολής, του οράματος και των αρχών τους, τα 

οποία είναι προσαρμοσμένα στα πεδία της ΕΚΕ που στοχεύει η κάθε εταιρία. 

 

2. Ανάπτυξη κουλτούρας εταιρίας: Η ΕΚΕ δε μπορεί να αναπτυχθεί σε περιβάλ-

λον που δεν υπάρχει η ανάλογη κουλτούρα. Για το λόγο αυτό και οι εταιρίες 

πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα την ανάπτυξη μιας κουλτούρας, η οποία να υ-

ποστηρίζει τις αρχές της ΕΚΕ. 

 

3. Εταιρική διακυβέρνηση: Η ανάπτυξη της ΕΚΕ δεν μπορεί να γίνει χωρίς τα κα-

τάλληλα όργανα μέσα στην εταιρία, για την παρακολούθησή της. Έτσι, πολλές 

εταιρίες έχουν καθιερώσει ομάδες ή επιτροπές υπεύθυνες για την ΕΚΕ και τις 

δραστηριότητες της εταιρίας σ’ αυτόν τον τομέα. 

 

4. Διοικητικές δομές: Η ΕΚΕ δεν αναπτύσσεται μόνο για τη διαφήμιση της εταιρί-

ας στο καταναλωτικό κοινό. Η ενσωμάτωσή της στην καθημερινή λειτουργία 

της είναι ένας κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας του συγκεκριμένου εγχειρήμα-

τος, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Η ενσωμάτωση αυτή θα γίνει δυνατή μόνο 

μέσω ενός κατάλληλου διοικητικού πλέγματος, το οποίο εξασφαλίζει αμφίδρο-
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μη επικοινωνία τόσο μέσα στην εταιρία (top – down, bottom – up και διατμη-

ματικά), όσο και μεταξύ της εταιρίας και των συμφεροντούχων της. 

 

5. Στρατηγικός σχεδιασμός: Η ενσωμάτωση της ΕΚΕ στη διαδικασία στρατηγικού 

σχεδιασμού της εταιρίας θα βοηθήσει στη σωστή στοχοθεσία για το μέλλον. 

 

6. Εμπλοκή, αναγνώριση και επιβράβευση εργαζομένων: Είναι σημαντικό οι ίδιοι 
οι εργαζόμενοι να στηρίξουν και να εμπλακούν στην ανάπτυξη της ΕΚΕ. Άλ-

λωστε, η ΕΚΕ έχει άμεση σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό καθώς περιλαμβά-

νει μεταξύ άλλων και το σεβασμό εργασιακών δικαιωμάτων (π.χ. τήρηση ω-

ραρίου), την πρόνοια για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εκ-

παίδευσή τους και την ανοιχτή επικοινωνία στο εσωτερικό της επιχείρησης. Οι 

επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν και να επιβραβεύουν τους εργαζόμε-

νους που συνεισφέρουν ενεργά στην ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής 

υπευθυνότητας της εταιρίας τους, γιατί μόνο έτσι θα συνεχίζουν να εξασφαλί-

ζουν την απαραίτητη συμμετοχή τους σε αυτό το εγχείρημα. 

 

7. Εκπαίδευση και κατάρτιση: Η εκπαίδευση και κατάρτιση είναι απαραίτητη στην 

ανάπτυξη της ΕΚΕ, όπως σε όποιο άλλο σύστημα διοίκησης, καθώς οι εργαζό-

μενοι των εταιριών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις εξελίξεις στον τομέα 

αυτό προκειμένου να μπορέσουν να αξιοποιήσουν ότι είναι απαραίτητο για τη 

δική τους εταιρία, επιλέγοντας μέσα από τις πολλές πρακτικές που υπάρχουν. 

 

8. Αναφορά ΕΚΕ: Αν και οι ετήσιες αναφορές ΕΚΕ δεν είναι επίσημα καθιερωμέ-

νες από κάποιο πρότυπο ή οργανισμό που ασχολείται με το αντικείμενο, σί-

γουρα παρέχουν πλεονεκτήματα στις εταιρίες που τις υιοθετούν. Αφενός η 

εσωτερική ενημέρωση και επομένως η αναγνώριση σημείων προς βελτίωση 

και αφετέρου η διαφήμιση, τόσο μέσα στην εταιρία για την ενδυνάμωση του 

προσωπικού, όσο και εκτός της εταιρίας για την ενημέρωση του καταναλωτι-

κού κοινού, αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα για τις εταιρίες. 

 

 

Τα στάδια δημιουργίας ενός συστήματος ΕΚΕ αναφέρονται και από τον Wilenius 

(2004). Η κατηγοριοποίησή τους είναι πιο γενική και αναφέρεται περισσότερο στην υ-

λοποίηση των προγραμμάτων ΕΚΕ από την επιχείρηση. Ξεκινώντας από τον απαραίτο 

στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης, η δημιουργία ΕΚΕ είναι δυνατόν να ακολουθή-

σει τα στάδια που απεικονίζονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 2.2. Σύστημα εφαρμογής της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις. 

1. Εταιρικές διεργασίες δημιουργίας αξίας 
• Αξίες, αποστολή και όραμα 

2. Εταιρική επιχειρησιακή στρατηγική 
• Στρατηγικοί στόχοι 

4. Συστήματα ελέγχου, διοίκησης και πληρο-
φόρησης για υπεύθυνη λειτουργία 
• Συστήματα διαχείρισης του περιβάλλοντος 
• Συστήματα διαχείρισης κοινωνικής 
υπευθυνότητας 

• Συστήματα υγείας και ασφάλειας στην εργα-
σία 

3. Πολιτική ευθύνης 
• Κύριες πολιτικές και προοπτικές 
• Κύριοι δείκτες 
• Αντικειμενικοί στόχοι 
• Οργάνωση 

5. Αναφορά και επικοινωνία για τις δραστηριό-
τητες κοινωνικής ευθύνης 
• Ετήσια αναφορά 
• Εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών του 

GRI 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΜΕ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

Η ανάπτυξη της ηθικής συμπεριφοράς και της κοινωνικής ευθύνης στα πλαίσια της 

δραστηριότητας μιας επιχείρησης μπορεί να αποδοθεί από το παρακάτω σχήμα, στο 

οποίο αποδίδονται σχηματικά οι ευρύτεροι ορίζοντες στους οποίους αναφέρεται και στα 

πλαίσιο των οποίων εκδηλώνεται η επιχειρησιακή τακτική (Σαρσέντης, 1992). 

 

Επιχειρηματική Ηθική     Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

           εκφράζονται μέσα σε 

 

αποστολή, στρατηγικά σχέδια, μέτρα εφαρμογής της επιχείρησης 

 

         και διαμορφώνουν 

 

Λειτουργικές πρακτικές     Πρακτικές κοινωνικής 

που σχετίζονται με:     δραστηριότητας για: 

 

Εσωτερικό  Εξωτερικό  - Νόμοι και κρατικές ρυθμίσεις 

περιβάλλον  περιβάλλον  - Προστασία του περιβάλλοντος 

- Προσωπικό  - Πελάτες  - Ανάπτυξη της κοινωνίας 

- Μέτοχοι   - Προμηθευτές  - Συμβολή στην προώθηση δημόσι- 

- Λειτουργίες  - Πιστωτές     ων αγαθών και κοινωνικής ευη- 

          μερίας 

 

Σχήμα 3.1. Η κοινωνική ευθύνη στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

Επομένως, βάσει και του σχήματος 1, οι τομείς με τους οποίους έχει σχέση η ΕΚΕ, 

και κατά συνέπεια και τα προγράμματα που μπορούν να εφαρμοστούν, είναι τόσο εσω-

τερικοί, όσο και εξωτερικοί, όπως άλλωστε και οι φορείς για τη δημιουργία της (Rondi-

nelli, Berry, 2000). Οι κυριότεροι διαχωρίζονται σε: 

 

v Εσωτερικούς [Αποστολή, αξίες και όραμα και Εργασιακό περιβάλλον (ανθρώ-

πινο δυναμικό – υγεία και ασφάλεια)] 

v Εξωτερικούς [Αγορά (πελάτες, προμηθευτές), Περιβάλλον και Ενασχόληση με 
τις τοπικές κοινότητες] 

v Γενικούς (Ανθρώπινα δικαιώματα, Ηθική και Κοινωνικός διάλογος) 
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Από το ίδιο το πρότυπο SA 8000, προκύπτουν οι εξής περιοχές – απαιτήσεις της 

ΕΚΕ:  

 

1. Παιδική εργασία 
2. Αναγκαστική εργασία 
3. Υγεία και ασφάλεια 
4. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης 
5. Διάκριση 
6. Πειθαρχικές πράξεις 
7. Ωράριο εργασίας 
8. Αμοιβές 
9. Συστήματα διοίκησης 
 

Οι περισσότερες από αυτές τις απαιτήσεις εμπίπτουν στην περιοχή του εργασιακού 

περιβάλλοντος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρ’ όλ’ αυτά, οι συνέπειες των α-

παιτήσεων αυτών εμπίπτουν και στους υπόλοιπους τομείς με τους οποίους σχετίζεται η 

ΕΚΕ. Παρακάτω θα αναλυθούν οι τομείς αυτοί και θα δοθεί η σχέση τους τόσο με το-

μείς της εργασίας όσο και με την κοινωνία και την επίδραση των επιχειρήσεων σε αυτή. 

 

3.1. Εσωτερικοί τομείς 
 

3.1.1. Αποστολή, αξίες και όραμα 
 

Όπως κάθε λειτουργία και δραστηριότητα μιας επιχείρησης, έτσι και οι ενέργειες 

που εμπίπτουν στον τομέα της ΕΚΕ πρέπει να έχουν ως αφετηρία το όραμα της επιχεί-

ρησης για το μέλλον. Η επιχείρηση θα πρέπει αρχικά να ορίσει την αποστολή της σε 

σχέση με την προσφορά προς το φυσικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται. Προκειμένου να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί σωστά η αποστολή 

αυτή, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν κατανοήσει το όραμα της διοίκησης και να το 

ενστερνιστούν, να δημιουργήσουν δηλαδή μια κουλτούρα με βάση τις ηθικές τους αξί-

ες. Οι αξίες αυτές, που συνήθως διατυπώνονται στον εκάστοτε κώδικα συμπεριφοράς 

που έχει η επιχείρηση, μετατρέπονται σιγά – σιγά σε πράξη σε όλη την επιχείρηση, από 

τις στρατηγικές ως τις καθημερινές αποφάσεις. Με τον τρόπο αυτό, τα θέματα ΕΚΕ γί-

νονται αναπόσπαστο μέρος του εταιρικού στρατηγικού προγραμματισμού αλλά και τις 

καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας. Για το λόγο αυτό και ζητείται τόσο από τα 

στελέχη όσο και από όλους τους υπαλλήλους η συμμετοχή στο σχεδιασμό του οράμα-

τος και της αποστολής της εταιρίας, ώστε οι ίδιοι οι άνθρωποι της εταιρίας να διαμορ-

φώνουν ένα τρόπο λειτουργίας, σύμφωνο με τις ηθικές τους αξίες (Beu, Buckley, 

2004). Έτσι, επιτυγχάνεται ένας τριπλός στόχος: 
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v Οι κατώτεροι στην ιεραρχία εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι με την εταιρία 
τους 

v Τα στελέχη, υιοθετώντας αυτό τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας, παίρνουν 
τις κατάλληλες αποφάσεις για την αύξηση τόσο της απόδοσης της εταιρίας, 

όσο και της ικανοποίησης του προσωπικού και 

v Η εταιρία επιτυγχάνει υψηλότερους στόχους, προβάλλοντας ταυτόχρονα μια 

ευαίσθητη πτυχή της στην κοινωνία, με αποτέλεσμα το όφελος και των δύο. 

 

3.1.2. Εργασιακό περιβάλλον 
 

Οι συνθήκες που επικρατούν μέσα σε μια επιχείρηση είναι άμεσο αποτέλεσμα των 

ενεργειών της όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της. Το εργασιακό περιβάλλον 

παίζει μεγάλο ρόλο για την ψυχολογία και απόδοση των εργαζομένων, αλλά και για την 

ιδέα που έχουν για την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Όσο πιο κοινωνικά υπεύθυνη 

είναι μια επιχείρηση και αναπτύσσει τέτοια κουλτούρα στους υπαλλήλους της, τόσο το 

κλίμα στην εργασία είναι πιο κοντά στις ηθικές αξίες των εργαζομένων και αυτοί είναι 

υπερήφανοι που δουλεύουν στη συγκεκριμένη επιχείρηση. 

Η κοινωνική ευθύνη εντός της επιχείρησης παίρνει πολλές μορφές. Οι εργασιακές 

συνθήκες, οι ίσες ευκαιρίες, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση, οι αμοιβές και 

παροχές στους εργαζόμενους και η ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο ερ-

γασίας είναι μόνο μερικές από αυτές. Στόχος της επιχείρησης στα πλαίσια της κοινωνι-

κής ευθύνης μέσα στο χώρο εργασίας είναι η προσέλκυση και συγκράτηση εξειδικευμέ-

νου ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν οι παραπάνω τομείς δράσης 

λειτουργούν σωστά. Για παράδειγμα, όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες, δεν εννοεί-

ται μόνο το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, αλλά και η ισορροπία μεταξύ εργασιακής 

και οικογενειακής ζωής, τα προγράμματα ευημερίας ή ακόμα και η κάθε είδους βία και 

παρενόχληση που υφίστανται οι εργαζόμενοι. 

Στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης υπάγονται δράσεις διατήρησης του 

επιπέδου των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Τέτοιες δράσεις θα μπορούσαν να περιλά-

βουν την ανάπτυξη της επαγγελματικής καριέρας, την ενδυνάμωση, τα προγράμματα 

υποστήριξης τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών και τη δια βίου μάθηση. 

Τέλος, σχετικά με τις αμοιβές και τις παροχές, η επιχείρηση μπορεί να αναλάβει 

δράσεις όπως η διαδικασία στελέχωσης υψηλών θέσεων με ανέλιξη ατόμων μέσα στην 

εταιρία, τα πακέτα αμοιβών, τα συστήματα επιβραβεύσεων, οι υπηρεσίες και διευκο-

λύνσεις προς το προσωπικό και τις οικογένειές τους, που προσφέρονται πέραν των 

προβλεπομένων από το νόμο και συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

εργαζομένων. Όλα τα παραπάνω έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ικανοποίησης 

του προσωπικού και άρα τη μείωση των αδικαιολόγητων απουσιών ή / και των παραι-

τήσεων των εργαζομένων από τη συγκεκριμένη επιχείρηση. 
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3.2. Εξωτερικοί τομείς 
 

3.2.1. Αγορά (πελάτες, προμηθευτές) 
 

Η αγορά για τις επιχειρήσεις έχει διπλή σημασία: είναι τόσο ο προμηθευτής των 

πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, όσο και ο καταναλωτής των αγαθών ή / και υπηρε-

σιών που παράγει. Για το λόγο αυτό και θα εξεταστεί και από τις δύο πλευρές. 

Όσον αφορά τους προμηθευτές της, η επιχείρηση αναπτύσσοντας την εταιρική 

της υπευθυνότητα μπορεί να αναλάβει δράσεις για τη συμμόρφωση των συνεργατών 

της στον τομέα αυτό. Οι προμηθευτές αναφέρονται ως συνεργάτες για τον απλό λόγο 

ότι συμφέρει πολύ περισσότερο τις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν μακροχρόνιες σχέσεις 

αμοιβαίου οφέλους μαζί τους, παρά απλές συνεργασίες για την παράδοση ενός φορτίου 

ή ενός αριθμού φορτίων στην επιχείρηση. Η οικοδόμηση σχέσεων με τους προμηθευτές 

έχει πολλά πλεονεκτήματα για την εταιρία, όπως χαμηλότερες τιμές, ευνοϊκότεροι όροι 

συναλλαγής, αυξημένη ποιότητα προϊόντων και αξιόπιστη παράδοση ή εκτέλεση της 

παραγγελίας. Αλλά και οι ίδιοι οι προμηθευτές επωφελούνται από τέτοιες σχέσεις, κα-

θώς εξασφαλίζουν αγοραστές για την παραγωγή τους σε μακροχρόνια βάση, ενώ ενδε-

χομένως με μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των εταίρων βελτιώνουν και την ίδια την 

παραγωγική τους διαδικασία, βελτιώνοντας έτσι το προϊόν τους. 

Αναπτύσσοντας τέτοιες μακρόχρονες συνεργασίες, η επιχείρηση αναγκαστικά πρέ-

πει να ελέγξει και την απόδοση των εταίρων της σε τομείς κοινωνικής συμπεριφοράς, 

αφού σήμερα οι καταναλωτές απαιτούν την επέκταση της κοινωνικής υπευθυνότητας 

σε όλη την αλυσίδα παραγωγής. Έτσι, η παιδική εργασία που ευνοείται από κάποιον 

προμηθευτή, μπορεί να θέσει σε μεγάλο κίνδυνο την εικόνα της επιχείρησης που προ-

σπαθεί να καταπολεμήσει την παιδική εργασία με λόγια αλλά χωρίς έργα. Τέτοιες λε-

πτομέρειες είναι πολύ σημαντικές ιδιαίτερα για πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπου οι διά-

φορες θυγατρικές εταιρίες δραστηριοποιούνται σε χώρες με διαφορετική ή ελλιπή νο-

μοθεσία. 

Αυτός ο έλεγχος της κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς μπορεί να είναι και αμ-

φίδρομος, γιατί το αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ΕΚΕ δεν περιορίζεται μόνο 

στην εταιρία αλλά και στους εταίρους της. Έτσι, και οι προμηθευτές μπορούν να «πιέ-

σουν» τις εταιρίες – πελάτες τους να υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά, 

πράγμα που θα προδιαθέσει ευνοϊκά το κοινό τόσο προς τον τελικό διαθέτη των προϊό-

ντων, όσο και προς τους προμηθευτές του. 

Ένα σημείο που χρήζει προσοχής είναι και οι επενδυτές των επιχειρήσεων, οι οποί-

οι συνηθίζουν να παρακολουθούν τις τάσεις της αγοράς και να αποτρέπονται από επεν-

δύσεις σε εταιρίες που το κοινό δεν εμπιστεύεται ή απορρίπτει. Καθώς οι επενδυτές α-

ποτελούν μέρος της αγοράς, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έρχονται συχνά σε επαφή μα-

ζί τους προκειμένου να διαπιστώνουν αν οι πολιτικές και πρακτικές τους γίνονται απο-

δεκτές, ενώ η δημοσίευση στοιχείων σχετικά με την ΕΚΕ πρέπει να έχει ως πρωταρχικό 
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στόχο τους επενδυτές. Βέβαια, και η ίδια η επιχείρηση θα πρέπει να μελετήσει προσε-

κτικά τις επενδύσεις της, ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν κοινωνικά υπεύθυνες 

(socially responsible investments). Μια μεγάλης σημασίας δράση στο πεδίο αυτό θα 

ήταν η συλλογική προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου και του κράτους για την 

κατάρτιση – κατά τα πρότυπα των Χρηματιστηρίων άλλων κρατών (π.χ. FTSE 4 Good, 

Dow Jones Sustainable Index ή Domini 400) – ενός δείκτη για την αξιολόγηση των κοι-

νωνικών επιδόσεων των επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Α-

ξιών Αθηνών. Στόχος μιας τέτοιας κίνησης θα είναι η κινητοποίηση ελληνικών κεφαλαί-

ων που ενδιαφέρονται σε τέτοιου είδους επενδύσεις, αλλά και η τοποθέτηση διεθνών 

χαρτοφυλακίων που επενδύουν με γνώμονα αντίστοιχα κριτήρια. Αν αυτή η κίνηση 

σχεδιαστεί προσεκτικά και υλοποιηθεί με επιτυχία, θα σηματοδοτήσει και την αύξηση 

της επένδυσης ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της ελ-

ληνικής οικονομίας. 

Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι δράσεις των εταιριών στο πεδίο της ΕΚΕ δεν 

περιορίζονται στην συνέπεια με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις των κρατών, στα 

οποία δραστηριοποιούνται, αλλά και με ενέργειες για το περιβάλλον, την ανάπτυξη των 

τοπικών κοινοτήτων, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας και 

τη γενικότερη ευημερία του προσωπικού τους. 

Οι πελάτες των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για βιομηχανίες, είτε για το ευρύ κα-

ταναλωτικό κοινό, είναι αυτοί που καθορίζουν την αποδοχή των προϊόντων της εταιρί-

ας, και κατά συνέπεια την επιτυχία και συνέχεια της ύπαρξής της. Σύμφωνα με έρευνα 

της MORI (Μάιος 2000), το 51% των καταναλωτών συμφωνούν ότι νιώθουν ενδυνα-

μωμένοι και μπορούν να προκαλέσουν τη διαφορά στο κατά πόσο οι εταιρίες συμπερι-

φέρονται ηθικά. Οι δράσεις που μπορεί να αναλάβει μια εταιρία για την ενημέρωση του 

καταναλωτικού της κοινού είναι πολλές. Αρχικά, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων 

της, σε μορφή κοινωνικού απολογισμού (βλ. και Global Reporting Initiative) είναι ένας 

πρώτος τρόπος ενημέρωσης και απόδειξης της αντικειμενικότητας (αν, βέβαια, οι πλη-

ροφορίες που περιέχονται αντιστοιχούν στην αλήθεια). Η πρακτική αυτή αναπτύσσεται 

και στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν επιχειρήσεις που εκδίδουν μαζί με τον ετήσιο Οικονο-

μικό τους Απολογισμό και Κοινωνικό Απολογισμό ήδη από τη δεκαετία του 1980. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι οι καταναλωτές επιζητούν τέτοιου είδους ενημέρωση, γιατί δεν πι-

στεύουν ότι οι επιχειρήσεις κάνουν αρκετά στον τομέα αυτό (έρευνα MORI, 1999 – 

2000). Άλλωστε, το 86% των καταναλωτών θέλουν να γνωρίζουν τις δραστηριότητες 

των επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτούν τη διάθεση υπερβολικών ποσών από αυτές για 

διαφήμιση και ενημέρωση (έρευνα MORI, Ιούλιος 2000). Τα στοιχεία που θέλουν να 

αναφέρονται στους Κοινωνικούς Απολογισμούς είναι συγκεκριμένα: η πολιτική και οι 

συγκεκριμένες πρακτικές των επιχειρήσεων, τα ακριβή αποτελέσματα σχετικά με το τι 

επιτεύχθηκε και τι όχι και συγκριτική αξιολόγηση, αν είναι δυνατό, με άλλες επιχειρή-

σεις με παρόμοιες δράσεις (γενικό συμπέρασμα από έρευνες MORI). 



 

 29 

Επίσης, η κάθε μορφής διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων της εταιρίας 

μπορεί να εμπεριέχει και στοιχεία κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς, όπως για παρά-

δειγμα οι διαφημίσεις καλλυντικών που αναφέρουν ότι τα προϊόντα δεν έχουν δοκιμα-

στεί σε ζώα (μια από τις παλαιότερες απαιτήσεις του ευαισθητοποιημένου καταναλωτι-

κού κοινού). Τέλος, η υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης και της συνεχούς βελτίω-

σης σε τομείς προστασίας του περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγιεινής ή καταλληλότη-

τας της χρήσης του προϊόντος από ομάδες υψηλού κινδύνου (π.χ. κατανάλωση γενετι-

κά τροποποιημένων τροφίμων από έγκυες γυναίκες, θέμα το οποίο απασχολεί το κατα-

ναλωτικό κοινό γιατί υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και αμφιβολίες), μπορούν να προδια-

θέσουν θετικά το κοινό ως προς τις επιχειρήσεις που υιοθετούν τέτοιες ενέργειες. 

 

3.2.2. Περιβάλλον 
 

Η διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων είναι ένα από τα σημα-

ντικότερα κομμάτια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και απασχόλησε τη διεθνή κοινό-

τητα από το 1972, στη συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης, με την Έκθεση Brundtland για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Στη σχετική έκθεση ορίζεται και η βιώσιμη (ή αειφόρος) 

ανάπτυξη, ως «αυτή που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει τη 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες». Ένας άλ-

λος ορισμός της βιώσιμης ανάπτυξης που χρησιμοποιείται συχνά αναφέρει ότι η βιώσι-

μη ανάπτυξη «είναι η επιτυχής ολοκλήρωση οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντι-

κών στόχων για την εξασφάλιση της σημερινής αλλά και της μελλοντικής ποιότητας 

ζωής». Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι ο όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» καλύπτει τον 

τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί επιδιώκουν σήμερα οικονομική ανάπτυξη με την ταυ-

τόχρονη προστασία των πόρων για την ανάπτυξη του αύριο. 

Η αειφόρος ανάπτυξη απασχόλησε τη διεθνή κοινότητα για πολλά χρόνια, με κυ-

ριότερους σταθμούς στην πορεία αυτή την Παγκόσμια Σύνοδο του Ρίο το 1992, το Ευ-

ρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας το 2000 και του Göteborg το 2001 και τη Διάσκε-

ψη του Γιοχάνεσμπουργκ το 2002. Παράλληλα, αυξήθηκε και η ενημέρωση του κοινού, 

με αποτέλεσμα την ευαισθητοποίησή του σε περιβαλλοντικά θέματα (Νικολακοπούλου 

– Στεφάνου, 2003). Σύμφωνα με έρευνα της MORI, ένας παράγοντας που λαμβάνουν 

υπόψη οι καταναλωτές όταν κρίνουν μια επιχείρηση είναι η περιβαλλοντική απόδοση. 

Επιπλέον, η κρισιμότητα του παράγοντα αυτού αυξήθηκε από το 1995 ως το 2000 από 

18% σε 34%. Άλλωστε το 70% των καταναλωτών θεωρεί ότι η βλάβη που προκαλεί 

μια επιχείρηση στο περιβάλλον είναι ισχυρός παράγοντας για να σταματήσει να αγορά-

ζει προϊόντα της συγκεκριμένης επιχείρησης (έρευνα MORI, Ιούλιος – Αύγουστος 

2002). 

Δεδομένης της σημασίας που έδινε το καταναλωτικό κοινό στο περιβάλλον και την 

απόδοση των επιχειρήσεων ως προς αυτό, έγιναν πολλές προσπάθειες να θεσμοθετηθεί 

ένα πλαίσιο δράσης για τις επιχειρήσεις στον τομέα αυτό. Έτσι, οι Κατευθυντήριες Ο-
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δηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις περιέχουν ένα κεφάλαιο σχετικό με 

την επίδραση των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και τις δράσεις που πρέπει να αναλά-

βουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε το 6ο πρόγραμμα δράσης της Επιτροπής για το 

περιβάλλον (2001 – 2010) και προώθησε τη δημιουργία ενός οικολογικού σήματος («το 

λουλούδι») για τα προϊόντα με την υψηλότερη περιβαλλοντική ποιότητα. Επίσης, προ-

ώθησε το σχέδιο διαχείρισης και ελέγχου στον τομέα του περιβάλλοντος (EMAS – Eco-

Management and Audit Scheme), ένα σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος αντί-

στοιχο του ISO 14001, με τη διαφορά ότι υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν 

αναφορά όπου κοινοποιούν τα αποτελέσματά τους στον τομέα του περιβάλλοντος. 

Η βάση των προαναφερθέντων συστημάτων είναι η Ολοκληρωμένη Πολιτική των 

Προϊόντων (ΟΠΠ) ή η Εκτίμηση του Κύκλου Ζωής (ΕΚΖ ή LCA – Life Cycle 

Assessment). Η εκτίμηση του κύκλου ζωής είναι μια αντικειμενική διαδικασία αξιολόγη-

σης των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων που σχετίζονται με ένα προϊόν, διεργασία ή 

δραστηριότητα, με την αναγνώριση και ποσοτικοποίηση της ενέργειας και των υλικών 

που χρησιμοποιούνται και των ρυπαντών που παράγονται, για να εκτιμηθεί η επίδραση 

αυτών των υλικών και της ενέργειας στο περιβάλλον και να αξιολογηθούν και να υλο-

ποιηθούν ευκαιρίες για περιβαλλοντικές βελτιώσεις (Graedel, Allenby, 2003). Η μεθοδο-

λογία της εκτίμησης του κύκλου ζωής είναι αρκετά απλή και μπορούν να την εφαρμό-

σουν όλες οι επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει τρία στάδια: την ανάλυση των εισροών και ε-

κροών της παραγωγικής διαδικασίας (inventory analysis), την ανάλυση των επιπτώσεων 

των εκροών του συστήματος στον εξωτερικό κόσμο (impact analysis) και την ανάλυση 

των δυνατών βελτιώσεων (improvement analysis). 

Άλλη μια πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη είναι αυτή για την οικολογική αποδοτικότητα (European Eco-Efficiency Initia-

tive – EEEI) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει 

στην ένταξη της οικολογικής αποδοτικότητας σε όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 

στη βιομηχανική και οικονομική πολιτική. 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν και άλλες δράσεις στον τομέα του περι-

βάλλοντος και ιδιαίτερα σε τοπική κλίμακα, όπως για παράδειγμα αναδάσωση, ανακύ-

κλωση των υγρών και στερεών αποβλήτων τους, χρήση φίλτρων για μείωση των εκπο-

μπών τους στο περιβάλλον, μείωση της χρησιμοποιούμενης ενέργειας κτλ. Προκειμένου 

να κάνουν γνωστές τις δράσεις τους αυτές, συνήθως εκδίδουν μια περιβαλλοντική δή-

λωση (αν εφαρμόζουν το EMAS) ή αφιερώνουν κάποιο κομμάτι του ετήσιου απολογι-

σμού τους στην επίδραση που έχουν στο περιβάλλον. Όμως, όπως επισημαίνει και ο 

Laufer (2003), όλες οι δηλώσεις και οι απολογισμοί πρέπει να ελέγχονται, να επιθεω-

ρούνται οι επιχειρήσεις και να επικυρώνονται τα αποτελέσματα. Καθώς κάτι τέτοιο δεν 

είναι δυνατό, αποτελεί και την αδυναμία επιβεβαίωσης της πραγματικότητας, πράγμα 

που αφήνει τη μεταβολή από λόγια σε πράξη στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσε-

ων. 
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3.2.3. Ενασχόληση με τις τοπικές κοινότητες 
 

Οι επιχειρήσεις δε δραστηριοποιούνται ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο 

βρίσκονται (και όχι μόνο το φυσικό). Κάθε επιχείρηση αλληλεπιδρά με την τοπική κοι-

νωνία στην οποία λειτουργεί και επομένως πρέπει να αναλαμβάνει ευθύνες και προς 

αυτή. Έτσι, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να ανα-

λαμβάνουν δράσεις και πρωτοβουλίες για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων και την προώθηση θεμάτων που αφορούν την κοινότητα. Μεταξύ των δρά-

σεων αυτών, οι επιχειρήσεις συχνά εντάσσουν και προσφορές σε χρήμα ή σε είδος 

στην κοινότητα με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, αλλά και των σχέσε-

ων της επιχείρησης με την κοινωνία. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν τυχόν δωρεές σε 

χρήμα στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αποπεράτωση ιδρυμάτων, ή ακόμα και δωρεές 

σε είδος όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές στα σχολεία της κοινότητας. Άλλες δράσεις 

που αναλαμβάνουν επιχειρήσεις είναι η παροχή επιπλέον θέσεων επαγγελματικής κα-

τάρτισης, η υποστήριξη φιλανθρωπικών εκδηλώσεων για την προστασία του περιβάλ-

λοντος, η πρόσληψη κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, η δημιουργία υποδομών παιδι-

κής φύλαξης και μέριμνας για τους υπαλλήλους τους και η χρηματοδότηση τοπικών α-

θλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Τέλος, πολλές επιχειρήσεις ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να συμμετέχουν 

σε προγράμματα της τοπικής κοινωνίας εθελοντικά, προκειμένου να αισθάνονται τόσο 

οι εργαζόμενοι ότι προσφέρουν ενεργά, όσο και η κοινότητα ότι έχει μια πολύτιμη βοή-

θεια από έναν ενεργό και ευαισθητοποιημένο πολίτη στο πλευρό της. Με τον τρόπο 

αυτό, πολλές επιχειρήσεις προωθούν την εικόνα της ενεργού συμμετοχής (corporate 

citizenship). 

 

3.2.4. Ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις δεν είναι μόνο οικονο-

μικά ιδρύματα με σκοπό το κέρδος, αλλά πρέπει να λογοδοτούν στην κοινωνία στην 

οποία δραστηριοποιούνται (Freeman, 1984, παράθεμα από van Marrewijk, 2003). Είναι 

σημαντικό (Davis, 1975) οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να ισορροπήσουν τη δύναμη 

που έχουν στην κοινωνία με την κοινωνική τους ευθύνη, γιατί αλλιώς θα οδηγηθούν 

στην παρακμή. 

Η δύναμη των επιχειρήσεων στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και η αλληλεξάρτη-

σή τους από αυτή, εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Οι επιχειρήσεις δημιουργούν νέες 

θέσεις εργασίας, άρα αυξάνουν την απασχολησιμότητα και μειώνουν την ανεργία, δη-

μιουργούν κρατικό εισόδημα μέσω των φόρων και παρέχουν μέσα διαβίωσης στους 

πολίτες μέσω των μισθών και των άλλων κοινωνικών παροχών. Επιπλέον, όλες οι επι-

χειρήσεις επιθυμούν να βρίσκουν το εργατικό δυναμικό τους κοντά στο χώρο που δρα-

στηριοποιούνται και να μη χρειάζεται να μεταθέτουν τους εργαζομένους τους σε άλλο 
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τόπο. Συνεπώς έχουν άμεσο συμφέρον να είναι διαθέσιμες οι δεξιότητες που χρειάζο-

νται επί τόπου. Επιπροσθέτως, οι επιχειρήσεις (κυρίως οι μικρομεσαίες) αντλούν και την 

πελατεία τους από την περιοχή που βρίσκονται. Άρα, η ανάπτυξη και ενδυνάμωση των 

τοπικών κοινωνιών ωφελεί και την κοινωνία και αυτές. 

 

3.3. Γενικοί τομείς 
 

3.3.1. Ανθρώπινα δικαιώματα 
 

Η ΕΚΕ ενέχει έντονη διάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ένα ιδιαίτερα πο-

λύπλοκο θέμα με πολιτικά, νομικά και ηθικά διλήμματα. Τόσο εντός της επιχείρησης, 

όσο και εκτός, θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην παραβιάζονται. Εντός του 

χώρου εργασίας, σημαντική είναι η θέση της επιχείρησης σε σχέση με τις διεθνώς συμ-

φωνηθείσες συνθήκες εργασίας, όπως η απαγόρευση κάθε μορφής διάκρισης και η α-

νάληψη θετικής δράσης για το σκοπό αυτό, η εξάλειψη της παιδικής και καταναγκαστι-

κής εργασίας, καθώς και η ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογι-

κής διαπραγμάτευσης των εργαζομένων. Τα δικαιώματα αυτά τονίζονται ρητώς αρχικά 

στη Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά 

και στην Τριμερή Δήλωση για τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική 

της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για Πολυεθνικές 

Επιχειρήσεις του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Επίσης, η 

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας διαθέτει πλειάδα άλλων συμβάσεων για ειδικότερα θέματα 

ανθρώπινων δικαιωμάτων. Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι οι δράσεις μιας εταιρίας 

στον τομέα αυτό είθισται να προχωρούν πέρα από τα συνήθη εργατικά δικαιώματα, 

καθώς η ΕΚΕ επεκτείνεται πέρα από τις νομικές υποταγές της κοινωνίας στην οποία λει-

τουργεί η εταιρία. 

Οι εταιρίες, όμως, αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εκτός του χώρου εργασίας, σχε-

τικά με την εξασφάλιση ότι οι επιχειρηματικοί τους εταίροι συμμορφώνονται με τις βα-

σικές αξίες τους και τους τρόπους προσέγγισης κρατών με ευρείες παραβιάσεις των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων. Καθώς η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων έχει ευρύ-

τερο αντίκτυπο στην κοινωνία (κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια, ελευθερία, δικαίωμα 

στη ζωή), οι ευαισθητοποιημένοι καταναλωτές απαιτούν από τις επιχειρήσεις να ελέγ-

χουν αν κάτι τέτοιο συμβαίνει σε όλο το μήκος της αλυσίδας προμηθειών. Έτσι, οι ε-

ταιρίες υποχρεούνται πλέον να εξασφαλίζουν ότι τα στάδια στην αλυσίδα αξίας των 

προϊόντων ή υπηρεσιών τους διέπονται από τις αρχές και τις αξίες της προσφοράς στο 

κοινωνικό σύνολο και δε λειτουργούν εις βάρος του. Βέβαια, σωστά διατυπώνεται το 

ερώτημα για το εύρος ενός τέτοιου ελέγχου μιας επιχείρησης, καθώς και την εφικτότη-

τα και το κόστος του. Αυτό έγκειται στο σχεδιασμό της κάθε εταιρίας, τη βαρύτητα που 

αποδίδει στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, αλλά και τις σχέσεις της με τους εκάστοτε 

προμηθευτές και υπεργολάβους της. 
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3.3.2. Ηθική 
 

Η ηθική είναι ένας τομέας που μπορεί να θεωρηθεί εύκολα τόσο εσωτερικός όσο 

και εξωτερικός. Αφορά όχι μόνο τις δοσοληψίες της επιχείρησης με τον έξω κόσμο, αλ-

λά και αυτές των εργαζομένων της μέσα στην επιχείρηση. Ο τομέας αυτός δεν είναι 

εύκολο να φανεί ή να ελεγχθεί, καθώς αφορά κυρίως τους άγραφους νόμους και όχι 

τόσο την εθνική ή διεθνή νομοθεσία. Έτσι, προκειμένου οι εταιρίες να αυξήσουν τη 

φήμη τους και να προσελκύσουν πελάτες, αλλά και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

που συμβαδίζει με την κουλτούρα τους, θεσπίζουν ειδικούς κανονισμούς, τους «κώδι-

κες ηθικής και δεοντολογίας». Οι κώδικες αυτοί δεν αποδίδουν απλά με τη διατύπωσή 

τους και την κοινοποίησή τους στους εργαζόμενους. Θα πρέπει οι εταιρίες να προετοι-

μαστούν σωστά, διερευνώντας τις αξίες και τις συνήθειες των υπαλλήλων τους, και να 

εντάξουν τον κώδικα στη συνολική κουλτούρα τους. 

Οι κώδικες συνήθως αποτελούνται από γενικές αρχές και από αρχές προς κάθε ο-

μάδα ατόμων που εξαρτάται από την επιχείρηση, δηλαδή προς τους πελάτες, τους ερ-

γαζομένους, τους ιδιοκτήτες, τους προμηθευτές, το άμεσο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά 

και τους ανταγωνιστές (Θανόπουλος, 2003). Συνήθη θέματα που περιλαμβάνουν είναι η 

προστασία του περιβάλλοντος, η προσφορά στην κοινωνία, οι συνθήκες εργασίας στην 

εταιρία (με έμφαση στην υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων), η αντιμετώπιση της 

δωροδοκίας και κάθε είδους διαφθοράς και η έντιμη εμπορία. 

 

3.3.3. Κοινωνικός διάλογος 
 

Ο κοινωνικός διάλογος είναι σημαντικό στοιχείο της ΕΚΕ, και μπορεί και αυτός να 

χαρακτηριστεί ως εσωτερικός ή εξωτερικός τομέας δράσης της επιχείρησης. Ο λόγος 

είναι ότι ο διάλογος μπορεί να λάβει χώρα είτε εσωτερικά της επιχείρησης, ανάμεσα στη 

διοίκηση και τους εργαζόμενους, είτε έξω από την επιχείρηση, με τα σωματεία των ερ-

γαζομένων, την τοπική αυτοδιοίκηση ή ακόμα και την κυβέρνηση. 

Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να αφορά 

πολλά θέματα, με κυριότερο ίσως τα εργασιακά δικαιώματα. Για το θέμα αυτό, έχει πε-

ριληφθεί αντίστοιχο κεφάλαιο τόσο στην Τριμερή Δήλωση της Διεθνούς Οργάνωσης 

Εργασίας, όσο και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις Πολυεθνικές Επιχει-

ρήσεις. Άλλωστε, τα εργασιακά δικαιώματα είναι πολύ συχνά επιβαλλόμενα από τη νο-

μοθεσία κάθε χώρας, οπότε οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να τα τηρούν και ο διά-

λογος συνήθως λαμβάνει χώρα για τη διευθέτηση επιπλέον δικαιωμάτων και υποχρεώ-

σεων από αυτά που επιβάλλονται νομοθετικά. 

Στο σημείο αυτό, θα γίνει ειδικότερη αναφορά στον διάλογο στο εσωτερικό της 

επιχείρησης, επειδή είναι ιδιαίτερα κρίσιμος σε περιπτώσεις μεγάλων αλλαγών. Η δια-

χείριση των αλλαγών είναι ένας τομέας για τον οποίο έχουν γίνει πολλές μελέτες και 

έχουν προταθεί πολλά μοντέλα. Το σημαντικότερο στοιχείο, όμως, που αναφέρεται πα-
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ντού είναι ο διάλογος με τους εργαζομένους, προκειμένου να καταλάβουν τη διαδικασία 

και να μην αισθανθούν απειλημένοι από την επερχόμενη αλλαγή. Αν οι εργαζόμενοι συ-

μπεριληφθούν στη διαδικασία αλλαγής, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορούν να προκύ-

ψουν, καθώς πολύ συχνά αυτοί είναι που δίνουν τις καταλληλότερες λύσεις σε κάθε 

είδους προβλήματα, γιατί έχουν στενότερη επαφή με τις εξειδικευμένες λειτουργίες της 

επιχείρησης από την ανώτατη διοίκηση. 

 

3.4. Τρόποι δημοσιοποίησης δράσεων ΕΚΕ 
 

Η δημοσιοποίηση των δράσεων ΕΚΕ προσδίδει θετική φήμη σε κάθε επιχείρηση. 

Για το λόγο αυτό, γίνονται πολλές προσπάθειες για ενημέρωση των καταναλωτών για 

τις δράσεις αυτές, προκειμένου να αυξηθεί η προτίμησή τους στη συγκεκριμένη εταιρία. 

Ανάλογα με την επιχείρηση και την έκταση των ενεργειών κοινωνικής ευθύνης υπάρ-

χουν διάφοροι τρόποι δημοσιοποίησης, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

v Κοινωνικός απολογισμός: Έκδοση των επιχειρήσεων, όπου αναφέρονται οι ά-
μεσες ή έμμεσες δράσεις ΕΚΕ, που αναλαμβάνει η επιχείρηση. Συνήθως εκδί-

δεται σε οικειοθελή βάση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο για την έκδοση 

ενός τέτοιου απολογισμού, αν και έχουν γίνει προσπάθειες από το Global 

Reporting Initiative ώστε να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες παγκοσμίως. 

v Θεματικός απολογισμός: Προκειμένου να καλύψουν τις ειδικές ανάγκες πλη-
ροφόρησης συγκεκριμένων ομάδων φορέων ή να υπογραμμίσουν τη δέσμευ-

σή τους για ένα συγκεκριμένο θέμα, οι επιχειρήσεις υιοθετούν διαφορετικού 

είδους αναφορές, άλλες από τους κοινωνικούς απολογισμούς. Στους απολογι-

σμούς αυτούς, περιέχονται ειδικότερες πληροφορίες για συγκεκριμένα θέματα, 

όπως το περιβάλλον, η υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η αντιμετώπιση 

της διαφθοράς και της δωροδοκίας κτλ. 

v Κώδικας δεοντολογίας: Όπως προαναφέρθηκε, ο κώδικας δεοντολογίας είναι 
ένα σύνολο αρχών και κανόνων που πρέπει να υιοθετήσουν τόσο η επιχείρηση 

όσο και οι εργαζόμενοί της στις σχέσεις τους με τους άμεσα ή έμμεσα επηρεα-

ζόμενους από τις δραστηριότητές της. 

v Πληροφόρηση μέσω του διαδικτύου: Πολύ συχνό φαινόμενο στις μέρες μας 
είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών μέσα από την ιστοσελίδα της 

επιχείρησης για τις διάφορες ενέργειές της. Περιλαμβάνει τον κοινωνικό ή 

τους θεματικούς απολογισμούς της επιχείρησης, πρόσφατες ενέργειες, αρθρο-

γραφία και γενικότερες πληροφορίες. 

v Διαβούλευση με διάφορους εμπλεκόμενους φορείς (stakeholder forum): Πρό-
κειται για μια ενέργεια που έχει ως στόχο την εμπλοκή των ενδιαφερομένων 

μερών στη λήψη αποφάσεων για τις ενέργειες κοινωνικής ευθύνης. Η εμπλοκή 

των συμφεροντούχων γίνεται με τρόπους που ποικίλλουν ανά επιχείρηση. Με-
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ρικοί από αυτούς είναι οι συνεντεύξεις, τα ερωτηματολόγια, οι ομάδες εργασί-

ας ή ακόμα και οι δημόσιες συναντήσεις. 

v Εσωτερική επικοινωνία: Απευθύνεται στους εργαζομένους της επιχείρησης και 
έχει σκοπό την ενημέρωσή τους για τις ενέργειες που αναλαμβάνει η επιχεί-

ρηση προς την κοινωνία. Μπορεί να γίνεται μέσω εταιρικών περιοδικών εκδό-

σεων, intranet, περιοδικές συναντήσεις ή και ενός ειδικού χώρου ανακοινώσε-

ων. 

v Πρότυπα και ετικέτες προϊόντων: Περιλαμβάνουν τόσο τα διαφόρων ειδών 
πρότυπα (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, EMAS) που εφαρμόζει η επιχείρηση, όσο 

και τις ετικέτες που μπορεί να φέρουν τα προϊόντα της, όπως π.χ. το οικολο-

γικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το λουλούδι»). 

v Βραβεία και εκδηλώσεις: Μπορούν να περιλαμβάνουν είτε τα βραβεία που 
λαμβάνει η επιχείρηση είτε αυτά που οργανώνει και απονέμει η ίδια. Όσον 

αφορά στις εκδηλώσεις, αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικές πρωτοβου-

λίες, θεματικές ημερίδες ή εκστρατείες οργανωμένες από την επιχείρηση για 

υποστήριξη ή επαύξηση των γνώσεων επί ενός συγκεκριμένου θέματος ή σκο-

πού. 

v Ενέργειες marketing συνδεδεμένες με κοινωνικό σκοπό: Μερικές από τις ενέρ-
γειες marketing της επιχείρησης συνεισφέρουν στην κοινωνία και χρησιμο-

ποιούνται ως επικοινωνιακά εργαλεία από την επιχείρηση. Ως τέτοια ενέργεια 

χαρακτηρίζεται π.χ. η δωρεά ενός συγκεκριμένου ποσού σε αγαθοεργίες με 

κάθε μονάδα πωλούμενου προϊόντος. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να αφο-

ρούν ένα ευρύ φάσμα αγαθοεργιών, από την κοινωνική προσφορά ως το πε-

ριβάλλον. 

v Δελτία τύπου μέσω του διαδικτύου: Συνήθως πρόκειται για αναφορές που δη-
μοσιεύονται στον έντυπο τύπο και η επιχείρηση κρίνει σκόπιμο να τις περιλά-

βει έστω και μερικώς στην ιστοσελίδα της για πληρέστερη ενημέρωση των κα-

ταναλωτών. 

 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από έρευνα των Gelb και Strawser (2001) βρέθηκε πως οι 

επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες και προωθούν την κοινω-

νική τους εικόνα είναι αυτές που παρέχουν τις περισσότερες πληροφορίες και σε οικο-

νομικό επίπεδο, με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΕ 
 

Η ΕΚΕ έχει συμμάχους και πολέμιους, όπως άλλωστε κάθε νέα τάση. Οι απόψεις 

για τη χρησιμότητα των δράσεων κοινωνικής ευθύνης διχάζονται: η ωφέλεια των επι-

χειρήσεων μέσω της έμμεσης διαφήμισης και της προβολής της εταιρίας μέσω των 

δράσεών της αντιπαρατίθεται στα έξοδα για ενέργειες που δεν αποφέρουν τίποτα με-

τρήσιμο και ωφέλιμο στην εταιρία. Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλυθούν οι δύο αυτές 

πλευρές αντιμετώπισης των ενεργειών ΕΚΕ, με παραδείγματα από την πραγματικότητα. 

 

4.1. Στρατηγική ή αλτρουιστική κοινωνική ευθύνη; 
 

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, η κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι ένας 

τρόπος παροχής προστιθέμενης αξίας τόσο στην ίδια την επιχείρηση όσο και στο γενι-

κότερο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Άλλωστε, αναφέρονται ειδικότερα 

τρεις λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετήσει ένα σύστημα ΕΚΕ, 

οι οποίοι και αποτελούν ουσιαστικά μια στρατηγική προσέγγιση στο θέμα αυτό (Καρα-

τζάς, 2001): 

 

1. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας με σκοπό την καλυτέρευση των εργασια-
κών σχέσεων και την αύξηση της αποδοτικότητας των εργαζομένων. 

2. Έλεγχος των συνθηκών εργασίας στους προμηθευτές. Οι λόγοι είναι κυρίως 
ανθρωπιστικοί (εξάλειψη της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας και ε-

δραίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων), αλλά αφορούν και την ποιότη-

τα του προϊόντος. 

3. Λόγοι marketing, καθώς η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας μπορεί να έχει επι-

πτώσεις στην εικόνα της εταιρίας και κατά συνέπεια στις πωλήσεις. 

 

Η εφαρμογή της ΕΚΕ έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να διαφοροποιείται στις επιχει-

ρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και τον τρόπο προσφοράς στην κοινωνία. Έτσι, 

δημιουργήθηκαν δύο έννοιες για την κοινωνική ευθύνη: η στρατηγική και η αλτρουιστι-

κή. 

Η διαφορά της στρατηγικής από την αλτρουιστική κοινωνική ευθύνη έχει μεγάλη 

σημασία για τις επιχειρήσεις. Οι δύο αυτές μορφές της ΕΚΕ διαχωρίζονται από πολλούς 

συγγραφείς στη σύγχρονη αρθρογραφία. Ειδικότερα, κατά τον Geoffrey Lantos (2004), 

η διαφορά αυτή φαίνεται από τα αποτελέσματα των ενεργειών της ΕΚΕ στην επιχείρη-

ση. Με άλλα λόγια, η αλτρουιστική κοινωνική ευθύνη δεν αποφέρει ούτε καν τη θετική 

διαφήμιση που επιδιώκει η επιχείρηση, γιατί πηγάζει από την πρόθεση της προσφοράς 

στον συνάνθρωπο χωρίς αντίτιμο και απευθύνεται περισσότερο σε μεμονωμένα άτομα. 

Αντίθετα, η στρατηγική κοινωνική ευθύνη αποτελεί εργαλείο μάρκετινγκ για τις επιχει-

ρήσεις, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση αμοιβαίου κέρδους τόσο της κοι-
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νωνίας, όσο και της εταιρίας, κατά την οποία κερδίζουν και η εταιρία και οι διάφορες 

ομάδες συμφεροντούχων της. Με την στρατηγική κοινωνική ευθύνη οι εταιρίες επι-

στρέφουν στους ενδιαφερόμενους διάφορα οφέλη, γιατί πιστεύουν ότι έτσι συμφέρει 

οικονομικά την εταιρία. Αυτό ονομάζεται και «φιλανθρωπία εναρμονισμένη με κίνητρα 

για κέρδη» από τους Quester και Thompson (2001, παράθεμα από Lantos, 2001). Η 

φιλοσοφία αυτή υπαγορεύει ότι οι κοινωνικοί στόχοι είναι μακροπρόθεσμα κερδοφόροι 

επειδή οι δυνάμεις της αγοράς παρέχουν οικονομικά κίνητρα για να αυξήσουν την κοι-

νωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. 

Ο Novak (1996, παράθεμα από Lantos, 2001) κατηγοριοποιεί τις δράσεις στρατη-

γικής κοινωνικής ευθύνης που μπορούν να αποφέρουν οφέλη σε μια επιχείρηση σε 

τρεις τύπους: 

 

1. Η επιχείρηση πρέπει να επικοινωνεί συχνά και πλήρως με τους επενδυτές, 

τους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέ-

ρη, προκειμένου να κερδίσει την υποστήριξή τους. 

2. Πρέπει να εγκαθιδρύσει μέσα στην κουλτούρα της μια αίσθηση κοινότητας και 
σεβασμού για την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, πράγμα που θα υποθάλψει την 

υποκίνηση, την ομαδικότητα, την ολοκλήρωση και άρα την παραγωγικότητα. 

3. Πρέπει, τέλος, να προστατέψει την «ηθική οικολογία», αποδεχόμενη τις ευθύ-

νες για τα προγράμματα της τηλεόρασης και άλλων μέσων ενημέρωσης, στα 

οποία διαφημίζεται, με το να αποφεύγει την επιλογή εκπομπών που περιέχουν 

σεξ, βία και δυσφήμιση της εργασίας ή της θρησκείας. 

 

Ο Husted (2003) κατηγοριοποιεί ακόμα και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης των 

εταιριών. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι τύποι των δράσεων ΕΚΕ είναι τρεις: η φιλαν-

θρωπική συνεισφορά, τα εσωτερικά προγράμματα και ο συνδυασμός των δύο παραπά-

νω. Ο Husted αναφέρει ότι η φιλανθρωπική συνεισφορά, δηλαδή η παράδοση πόρων 

σε ειδήμονες όπως ΜΚΟ για την εφαρμογή κοινωνικών έργων, είναι η πλέον συχνά α-

παντώμενη πρακτική ανάμεσα στις εταιρίες. Δεν εξαιρούνται όμως και τα εσωτερικά 

προγράμματα, των οποίων αποδέκτες είναι μέλη της ίδιας της εταιρίας, και τα οποία 

έχουν κοινωνικά ή ανθρωπιστικά αποτελέσματα, π.χ. η βελτίωση των συνθηκών εργα-

σίας. Τα εσωτερικά προγράμματα παρουσιάζουν το πλεονέκτημα της στρατηγικής διά-

θεσης των πόρων όπου ακριβώς χρειάζονται. Τέλος, ο συνδυασμός των δύο παραπάνω 

δράσεων έχει ως αποτέλεσμα τόσο οι εταιρίες όσο και η κοινωνία να δρέπουν οφέλη 

από τις δράσεις αυτές. 

Ανάλογα με την αντίληψη, τη δέσμευση και την εφαρμογή των προγραμμάτων 

ΕΚΕ από τις εταιρίες, μπορούμε να διακρίνουμε τις επιχειρήσεις σε πέντε τύπους, σύμ-

φωνα με έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα από το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ και το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών: 
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v Η «μη – ευαισθητοποιημένη» επιχείρηση δεν αναγνωρίζει με προθυμία τις κοι-
νωνικές ευθύνες της, μένει αμήχανη και αμέτοχη. Θεωρεί ότι τα εταιρικά κοι-

νωνικά έργα δεν αποφέρουν άμεσα οφέλη, αντίθετα απαιτούν κεφάλαια, ειδι-

κή γνώση και δικτύωση που η ίδια δε διαθέτει, σε αυτήν την τυπολογία ε-

ντάσσεται και η επιχείρηση που αρκείται στην απλή συμμόρφωση με τους νό-

μους, επιδιώκοντας να μην επιβαρύνει την κοινωνία. 

v Η «φιλάνθρωπος» επιχείρηση ενεργεί με γνώμονα τις ηθικές αξίες και τις επι-
λογές του ιδρυτή της. Το φιλανθρωπικό της έργο δεν εντάσσεται στην επιχει-

ρηματική της στρατηγική και συνήθως δε δημοσιοποιείται. 

v Ο «αποσπασματικός χορηγός» επιδιώκει με τις χορηγίες του να διαμορφώσει 

ένα καλό εταιρικό όνομα. Επιλέγει τις ενέργειες που θα υλοποιήσει με βάση τις 

προτάσεις ή τις πιέσεις που δέχεται από την κοινωνία, τις ευκαιρίες προβολής 

που του προσφέρουν, χωρίς να τις συνδέει με τη γενικότερη στρατηγική του. 

v Ο «συνεπής χορηγός» επιδιώκει να συμβάλλει στη βελτίωση του φυσικού και 

του κοινωνικού περιβάλλοντος. Επιλέγει προγράμματα που εναρμονίζονται με 

τη στρατηγική της εταιρίας και καθιστά κοινωνούς τους εργαζομένους. 

v Η επιχείρηση «ενεργός πολίτης» θέτει την ΕΚΕ στην καρδιά της εταιρικής φι-

λοσοφίας και αναδιαμορφώνει τη λειτουργία και τη διαδικασία λήψης αποφά-

σεων ώστε να την υπηρετήσει. Επιδιώκει μέσα από συνεργασίες με άλλους 

φορείς να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη χωρίς να αποζητά βραχυπρόθε-

σμα οφέλη. Οι εργαζόμενοι αυτής της επιχείρησης δεν αποτελούν ένα εσωτε-

ρικό ακροατήριο αλλά συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της κοινωνικά 

υπεύθυνης δράσης. 

 

4.2. Το επιχείρημα κατά της ΕΚΕ 
 

Σύμφωνα με τον David Henderson και την έκθεσή του «Άκριτη αρετή: Οι λανθα-

σμένες αντιλήψεις της ΕΚΕ», η αντίληψη που έχει εξαπλωθεί στον κόσμο για την ΕΚΕ 

βασίζεται σε ψευδείς πεποιθήσεις και αποτελεί απειλή για την οικονομία της αγοράς. 

Πιο συγκεκριμένα, ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο λόγοι για αντίθε-

ση στην ΕΚΕ. Αρχικά, το δόγμα της ΕΚΕ βασίζεται σε μια λανθασμένη άποψη περί του 

κόσμου. Κατά δεύτερον, η γενική προσκόλληση σε αυτό το δόγμα θα έχει καταστροφι-

κές συνέπειες για τους ανθρώπους γενικότερα, παρά το ότι μπορεί να συμβάλλει στην 

κερδοφορία συγκεκριμένων εταιριών. 

Όσον αφορά τη λανθασμένη αντίληψη που υπάρχει σήμερα για τον κόσμο, ο 

Henderson έχει να παρατηρήσει τα εξής. Αρχικά, η πραγματικότητα που αντιπροσω-

πεύει η ΕΚΕ υπεραπλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τα θέματα, τα προβλήματα και τις επι-

λογές. Πιο συγκεκριμένα, οι υποστηρικτές της παίρνουν ως δεδομένη την ιδέα ότι όλα 

τα σημερινά προβλήματα έχουν γνωστές και συμφωνημένες λύσεις. Ειδικότερα όσον 

αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, για την οποία γίνεται πολύς λόγος στις μέρες μας, οι υπο-
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στηρικτές της ΕΚΕ θεωρούν ότι πρόκειται για έναν καλά καθορισμένο και σαφώς επιθυ-

μητό στόχο, αφού υποστηρίζουν ότι υπάρχει γενική συμφωνία για το τι ακριβώς αφορά 

η ΕΚΕ και το πως μπορεί να επιτύχει. Όμως, αν και δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει 

την ιδέα της βιώσιμης ανάπτυξης (ο συγγραφέας αναγνωρίζει ότι αυτό θα ήταν εκκε-

ντρικό ή ακόμα και τρελό), κανείς επίσης δεν μπορεί να ορίσει τους ακριβείς στόχους 

για την υλοποίησή της. Μάλιστα, ο Henderson υπενθυμίζει ότι αν και ο τριπλός διαχω-

ρισμός σε οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πλευρές της Τριπλής Βάσης θε-

ωρείται αδιαμφισβήτητος, είναι στην πραγματικότητα αυθαίρετος και δεν μπορεί να ο-

ριστεί επακριβώς. 

Το δεύτερο θέμα για το οποίο επικρατεί λανθασμένη αντίληψη είναι οι προσδοκίες 

της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις. Επί του παρόντος, οι προσδοκίες αυτές εκφράζονται 

από τις φωνές των βασικών επικριτών των επιχειρήσεων, δηλαδή των διαφόρων σχο-

λιαστών, των κοινοβουλευτικών και κατά μεγάλο μέρος των Μη Κυβερνητικών Οργα-

νώσεων (ΜΚΟ). Ο Henderson, όμως, αμφισβητεί το κατά πόσο οι απόψεις όλων των 

παραπάνω μερών είναι αντιπροσωπευτικές της φωνής της κοινωνίας. Στην ουσία, δεν 

αμφισβητεί τα μέρη αυτά καθεαυτά, αλλά το αν αυτό που αναμένει η πλειοψηφία του 

κόσμου από τις εταιρίες είναι αυτό που φαίνεται από τις απόψεις και δηλώσεις των με-

ρών, που είναι η συνεργασία των επιχειρήσεων με όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων με 

στόχο την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης και του στόχου της τριπλής βάσης. Κι αυ-

τό, γιατί κατά τον συγγραφέα, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να φέρει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του κόστους και των τιμών για τα ζητούμενα προϊόντα και υπηρεσίες. Από την 

άλλη, κάτι που δεν αναφέρεται σχεδόν καθόλου στη βιβλιογραφία για την ΕΚΕ είναι το 

δικαίωμα των επιχειρήσεων να διαφωνήσουν με θέσεις που θεωρούν λανθασμένες και 

να αντισταθούν σε προτεινόμενα μέτρα που νομίζουν ότι θα μπορούσαν να επιφέρουν 

επιβλαβείς συνέπειες. Αντίθετα, το μόνο που αναφέρεται είναι η συμμόρφωση που 

πρέπει να επιτύχουν οι εταιρίες με τις επιβαλλόμενες απαιτήσεις, χωρίς αντίρρηση, προ-

κειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και θετική κριτική της κοινωνίας. 

Το δεύτερο επιχείρημα του David Henderson κατά της ΕΚΕ είναι οι καταστροφικές 

συνέπειες που θα προκύψουν για όλους, εκτός ίσως από μερικές μεγάλες εταιρίες, οι 

οποίες μπορεί να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Η λογική του επιχειρήματος είναι α-

πλή: οι υποστηρικτές της ΕΚΕ θεωρούν ότι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή τη 

στιγμή το περιβάλλον απορρέει από τις βεβαρημένες δραστηριότητες των επιχειρήσε-

ων. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν κρίσιμες επιλογές για λογαριασμό της 

ανθρωπότητας και του πλανήτη και για μια παραμόρφωση της εικόνας της παγκοσμιο-

ποίησης και των επιπτώσεών της. Στην ουσία, δηλαδή, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται σαν 

οι πλέον δυνατές και επιφορτισμένες για την παροχή λύσης παρουσίες στο χώρο, μιας 

και έχει επικρατήσει η άποψη ότι με την παγκοσμιοποίηση ελευθερώθηκαν οι αγορές 

και αποδυναμώθηκαν οι κυβερνήσεις. Η πράξη, όμως, έδειξε ότι αυτή η άποψη είναι 

λανθασμένη, γιατί η παγκοσμιοποίηση δεν περιθωριοποίησε τις φτωχές χώρες, δεν α-

πέφερε ανισότητα στα κέρδη υπέρ των πολυεθνικών επιχειρήσεων, ούτε και αύξησε τη 
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δύναμη που έχουν οι τελευταίες να επηρεάζουν τις καταστάσεις, αποδυναμώνοντας 

ταυτόχρονα τις κυβερνήσεις. Αντίθετα, οι κυβερνήσεις διατηρούν τη δυνατότητα που 

έχουν για δράση, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις, η απελευθέρωση της αγοράς και του διακρα-

τικού εμπορίου και η ροή των κεφαλαίων έχουν συμβάλλει στη μείωση της οικονομικής 

ισχύος των εταιριών. Έτσι, οι επιχειρήσεις δεν έχουν ουσιαστική δυνατότητα για καινο-

τόμες και πρωτοποριακές λύσεις στα μείζονα προβλήματα του πλανήτη, παρά τις από-

ψεις των διαφόρων στελεχών, εμπορικών οργανισμών και άλλων παραγόντων του χώ-

ρου. Αν, λοιπόν, προσπαθήσουν να πάρουν αυτό το ρόλο, σύμφωνα με τον συγγραφές 

όχι μόνο θα αποτύχουν, αλλά και θα οδηγήσουν την οικονομία σε πτωτική πορεία. Κι 

αυτό γιατί η εκπλήρωση των προσδοκιών της κοινωνίας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους και επομένως μείωση των κερδών των εταιριών, 

οι οποίες προκειμένου να μην ζημιωθούν, θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι όλοι 

οι ανταγωνιστές τους θα ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

τη νόθευση και τελικά τη μείωση του ανταγωνισμού, ενώ και οι άνθρωποι θα αρχίσουν 

να φτωχαίνουν λόγω της επιδείνωσης της απόδοσης σε όλο το φάσμα της οικονομίας. 

Ο συγγραφέας συνεχίζει λέγοντας ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αλλάξουν αυτή 

την πορεία που περιέγραψε παραπάνω, προσπαθώντας να ισορροπήσουν τις καταστά-

σεις. Είναι αλήθεια ότι οφείλουν να δίνουν λόγο για τις ενέργειές τους και να ενδιαφέ-

ρονται για τη δημόσια εικόνα και τη φήμη τους. Οφείλουν να αποδείξουν ότι αντιμετω-

πίζουν τους ανθρώπους με τρόπο δίκαιο και ανθρώπινο, ότι οι δραστηριότητές τους δεν 

έχουν αυξημένες καταστροφικές εξωτερικές συνέπειες και ότι κάθε φορά που βλέπουν 

ότι οι ανησυχίες για το περιβάλλον και την κοινωνία είναι βάσιμες, αυτές είναι έτοιμες 

να συμβάλλουν με τρόπους που είναι σύμφωνοι με τους στόχους και τις υποχρεώσεις 

τους ως εμπορικές οντότητες, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των 

προβλημάτων. Όλα αυτά όμως, οι επιχειρήσεις μπορούν να τα επιτύχουν και χωρίς να 

τα περιβάλλουν με την εικόνα της εφαρμογής της ΕΚΕ, ακριβώς για το λόγο των λαν-

θασμένων αντιλήψεων στις οποίες βασίζεται η ΕΚΕ. 

Εν κατακλείδι, ο συγγραφέας διαφωνεί όχι με την άποψη της προσφοράς των επι-

χειρήσεων στην κοινωνία, αλλά με την απόκρυψη της προσφοράς αυτής πίσω από το 

πέπλο της ΕΚΕ, καθώς τα αποτελέσματα που απορρέουν από την εφαρμογή της ΕΚΕ 

μέσα από τον τρόπο που η αντίληψη αυτή είναι δομημένη είναι κατά βάση αρνητικά και 

αντικρουόμενα με το στόχο της προσφοράς. Δεν αρνείται όμως ότι αν οι εταιρίες δε-

σμευτούν να ακολουθήσουν το δρόμο της διαφάνειας και της προσφοράς, θα έχουν 

θετικά αποτελέσματα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 

Ένα ακόμα επιχείρημα κατά της κοινωνικής ευθύνης προέρχεται από τον Franken-

tal (2001). Ο Frankental, στο άρθρο του «ΕΚΕ – μια εφεύρεση των Δημοσίων Σχέσε-

ων;», αναφέρει ότι υπάρχουν πολλά παράδοξα στην έκφραση ΕΚΕ. Το πιο απλό είναι η 

ευθύνη που έχει μια επιχείρηση απέναντι στους μετόχους της. Ο Frankental δε χρησι-

μοποιεί τον όρο «συμφεροντούχος», γιατί όπως λέει, δημιουργείται το εξής παράδοξο: 

Πως είναι δυνατόν μια επιχείρηση να μεγιστοποιεί τα συμφέροντα των μετόχων της 
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ταυτόχρονα με τη μεγιστοποίηση των συμφερόντων των υπόλοιπων ενδιαφερομένων 

μερών (stakeholders); Άλλωστε, το αγγλικό δίκαιο των επιχειρήσεων (UK Company 

Law) προστατεύει τους μετόχους μιας επιχείρησης και όχι τους υπόλοιπους συμφερο-

ντούχους της, πράγμα που έρχεται σε αντίθεση με την έννοια της Ε.Κ.Ε. και δημιουργεί 

το προαναφερθέν παράδοξο. Σύμφωνα με τον Frankental, υπάρχουν και άλλα παράδο-

ξα, λόγω των οποίων μπορεί να δημιουργηθεί μια αρνητική στάση των επιχειρήσεων 

προς την ΕΚΕ. 

 

4.3. Τα πλεονεκτήματα της ΕΚΕ 
 

Σαφέστατα, μπορεί κανείς να συμφωνήσει με την άποψη ότι η ΕΚΕ αποφέρει πολ-

λά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις που την υιοθετούν. Αναλυτικότερα, κάποια από τα 

κυριότερα ωφέλη μιας επιχείρησης που αναλαμβάνει δράσεις ΕΚΕ είναι τα παρακάτω. 

 

4.3.1. Βελτιωμένη οικονομική απόδοση 
 

Η κλασική βιβλιογραφία σχετικά με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία υποστηρίζει 

ότι η ΕΚΕ βραχυπρόθεσμο κόστος, αλλά έχει ως αποτέλεσμα μακροπρόθεσμο όφελος 

για την επιχείρηση (Davis, 1977, Steiner, 1980, παράθεμα από Burke and Logsdon, 

1996). Αν και έγιναν πολλές έρευνες πάνω στη συσχέτιση δράσεων ΕΚΕ με τη βελτιω-

μένη οικονομική απόδοση της εταιρίας, κυρίως κατά τη δεκαετία του 1970, τα αποτε-

λέσματα δεν ήταν κατατοπιστικά. Κι αυτό γιατί οι περισσότερες έρευνες χρησιμοποιού-

σαν ένα μοναδικό δείκτη μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης, με αποτέλεσμα να παρα-

βλέπουν πολλές από τις πλευρές δράσης των εταιριών και τα αποτελέσματα των δια-

φόρων ερευνών να μην είναι συγκρίσιμα, γιατί κάθε έρευνα βασιζόταν σε διαφορετικό 

δείκτη μέτρησης. Προκειμένου να είναι μια έρευνα πλήρης πρέπει να συνδυάζει δείκτες 

μέτρησης οικονομικούς, περιβαλλοντικούς αλλά και κοινωνικούς, όπως για παράδειγμα 

το πλέγμα δεικτών του παρακάτω πίνακα (Wilenius, 2004): 

 

Πίνακας 4.1. Δείκτες κοινωνικής ευθύνης στην εταιρία Kesko. 

Οικονομικοί Κοινωνικοί Περιβαλλοντικοί 

• Ετήσιο αποτέλεσμα 
• Παραγωγικότητα εργα-
σίας 

• Αριθμός ευκαιριών απα-
σχόλησης 

• Τιμή μετοχής 
• Δωρεές προς την κοινό-
τητα 

• Φόροι 

• Ικανοποίηση από την 
εργασία 

• Ρυθμός αποχώρησης 
εργαζομένων 

• Αριθμός ημερών εκπαί-
δευσης 

• Έλεγχος ποιότητας προ-
μηθειών (ειδικά από α-

ναπτυσσόμενες χώρες) 

• Κατανάλωση ηλεκτρικού 
ρεύματος 

• Εκπομπές CO2 

• Ροές υλικών 
• Παραγόμενα απόβλητα 
• Ποσοστό ανακυκλούμε-
νων υλικών 
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Όπως προαναφέρθηκε, η ΕΚΕ θεωρείται στρατηγική, όταν αποφέρει ουσιαστικά 

οικονομικά πλεονεκτήματα στην επιχείρηση, ιδιαίτερα με την υποστήριξη των κρίσιμων 

επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, αφού έτσι συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης όσον αφορά στην επίτευξη των στόχων της. Οι Burke και Logsdon (1996) 

αναγνώρισαν πέντε διαστάσεις της εταιρικής στρατηγικής που είναι κρίσιμες για την 

επιτυχία της επιχείρησης, αλλά και χρήσιμες στη συσχέτιση των πολιτικών και των πρα-

κτικών ΕΚΕ με τη δημιουργία αξίας από την επιχείρηση: 

 

 

v Κεντρικότητα: Η κεντρικότητα αποτελεί το μέτρο της καταλληλότητας ταιριά-

σματος της πολιτικής και των προγραμμάτων ΕΚΕ με την αποστολή και τους 

στόχους της επιχείρησης. 

v Ιδιαιτερότητα: Η ιδιαιτερότητα είναι η ικανότητα της επιχείρησης να συλλαμ-

βάνει και να εσωτερικεύει τα οφέλη ενός προγράμματος ΕΚΕ, αντί απλά να 

δημιουργεί συλλογικά αγαθά που μπορούν να μοιραστούν από άλλους στη 

βιομηχανία, την κοινότητα ή την κοινωνία γενικότερα. 

v Προνοητικότητα: Η προνοητικότητα εκφράζεται ως ο βαθμός στον οποίο η 

συμπεριφορά της επιχείρησης έχει σχεδιαστεί βάσει πρόβλεψης αναδυόμενων 

οικονομικών, τεχνολογικών, κοινωνικών ή πολιτικών τάσεων και απουσία συν-

θηκών κρίσης. 

v Εθελοντισμός: Ο εθελοντισμός υποδεικνύει το σκοπό της προαιρετικής λήψης 

αποφάσεων από την επιχείρηση και την απουσία εξωτερικά επιβαλλόμενων 

απαιτήσεων συμμόρφωσης. 

v Ορατότητα: Η έννοια της ορατότητας δηλώνει τόσο την ικανότητα παρατήρη-

σης της επιχειρησιακής δραστηριότητας όσο και την ικανότητα της επιχείρη-

σης να κερδίζει την αναγνώριση από εσωτερικούς και εξωτερικούς συμφερο-

ντούχους. 

 

 

Οι πέντε αυτές διαστάσεις της εταιρικής στρατηγικής έχουν άμεση σχέση με τη 

δημιουργία αξίας από την επιχείρηση και συνδέονται με τη διαδικασία σχεδιασμού, ό-

πως φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα. Στις παρενθέσεις αναφέρονται οι συγγραφείς 

που έχουν συνδέσει κάθε στοιχείο με κάθε διάσταση που αναφέρθηκε. 

Μόνο όταν οι παραπάνω διαστάσεις ενσωματωθούν στη διαδικασία στρατηγικού 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της επιχείρησης, μπορεί αυτή να αναγνωρίσει τα οικονο-

μικά ωφέλη από την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ. 
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ΠΗΓΗ: Burke L., Logsdon J., «How corporate social responsibility pays off», Long 

Range Planning, Vol. 29, No. 4, pp. 495 – 502, Pergamon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1. Σχέση των διαστάσεων κοινωνικής στρατηγικής με τα στοιχεία της επι-

χείρησης. 

 

4.3.2. Μειωμένα λειτουργικά κόστη 
 

Εκτός από μετρήσιμα οικονομικά ωφέλη, η επιχείρηση μπορεί ορισμένες φορές να 

διαπιστώσει και μείωση του λειτουργικού της κόστους, λόγω των ενεργειών ΕΚΕ. Οι 

ενέργειες κοινωνικής ευθύνης μπορούν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος προστίμων και 

αντιδικιών, ενώ μειώνουν την αρνητική διαφήμιση που οι ανήθικες ενέργειες προσελκύ-

ουν άμεσα (Lantos, 2004). Το πιο συχνό παράδειγμα αφορά μείωση κόστους λόγω υιο-

θέτησης καθαρότερων τεχνολογιών, όπως αυτών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα. Επίσης, η πώληση ανακυκλωμένων υλικών ή παραπροϊόντων της παρα-

γωγικής διεργασίας, που είναι άχρηστα για την επιχείρηση, αλλά κατάλληλα για πρώτες 

ύλες σε άλλη παραγωγική διεργασία αποφέρει κέρδος στην επιχείρηση. 

Σημαντικό στοιχείο στη μείωση του λειτουργικού κόστους της εταιρίας είναι το 

ανθρώπινο δυναμικό της. Μια επιχείρηση με αυξημένο ρυθμό αποχώρησης εργαζομέ-

νων ή αδικαιολόγητης απουσίας τους από τη θέση εργασίας σαφώς έχει υψηλότερο λει-

τουργικό κόστος από μια άλλη με μεγάλο ποσοστό ικανοποίησης των υπαλλήλων της 

από την εργασία τους. Κι αυτό γιατί η επιχείρηση αντιμετωπίζει το κόστος συνεχούς 

προσέλκυσης νέων και ικανών εργαζομένων, της εκπαίδευσής τους και του χρόνου που 

απαιτείται μέχρι να φτάσει η απόδοσή τους στο επιθυμητό επίπεδο. Η λύση στο πρό-

Σκοποί, αποστολή, αντι-
κειμενικοί στόχοι (Anso-

ff, Andrews, Thorelli) 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

(Rumelt, Porter) 

Σχεδιασμός 
(Quinn) 

Διεργασία 
(Lyles) 

Σχέδιο (pattern) 
(Mintzberg) 

Κεντρικότητα 

Ιδιαιτερότητα 

Προνοητικότητα 

Εθελοντισμός 

Ορατότητα 

Δημιουργία αξίας 
Αναγνωρίσιμα, μετρή-
σιμα οικονομικά οφέλη 
που περιμένει η επιχεί-

ρηση 
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βλημα αυτό είναι να εντάξει η επιχείρηση στις ενέργειες ΕΚΕ προγράμματα βελτίωσης 

της ζωής των εργαζομένων της, που να αφορούν τόσο στο χώρο εργασίας όσο και 

στην εκτός εργασίας ζωής τους. Παραδείγματα αποτελούν για την πρώτη περίπτωση το 

πρότυπο OHSAS 18000 για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, ενώ για τη 

δεύτερη περίπτωση τόσο το μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας (κριτήρια για το αν-

θρώπινο δυναμικό), όσο και τα πρότυπα Investors in People και Work – Life Balance, 

από τον οργανισμό Investors in People της Μεγάλης Βρετανίας. Ειδικότερα, το πρότυπο 

Investors in People στηρίζεται σε τέσσερις αρχές (δέσμευση, σχεδιασμός, δράση και 

αξιολόγηση) και δώδεκα δείκτες που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να α-

ξιολογήσει την απόδοσή της. Η εφαρμογή του αξιολογείται εξωτερικά από τρίτους και 

μπορεί να ενσωματωθεί τόσο στο ISO 9001 όσο και στο μοντέλο Επιχειρηματικής Αρι-

στείας του EFQM. 

 

4.3.3. Αυξημένη φήμη εταιρίας και βελτιωμένη εικόνα προϊόντων 
 

Οι καταναλωτές είναι αυτοί που καθορίζουν την επιτυχία των προϊόντων μιας εται-

ρίας. Οι παράμετροι με τις οποίες τα κρίνουν έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια, περι-

λαμβάνοντας τώρα πια και την κοινωνική επίδραση της εταιρίας στο περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται. Η κοινωνική ευθύνη των εταιριών είναι ένας παράγοντας που 

οι καταναλωτές λαμβάνουν πολύ υπόψη τους, ειδικά αν πρόκειται για τομείς όπως το 

περιβάλλον ή η παιδική και καταναγκαστική εργασία (Werther, Chandler, 2005). Δεν 

είναι λίγες οι φορές που κάποια εταιρία υπέστη την αποδοκιμασία του καταναλωτικού 

κοινού, λόγω ενεργειών που δεν ωφελούσαν αλλά έβλαπταν το περιβάλλον, ή λόγω 

χρησιμοποίησης παιδικής εργασίας αφού είχε χαμηλότερο κόστος. Χαρακτηριστικό είναι 

το παράδειγμα της εταιρίας αθλητικών ειδών Nike, η οποία είδε τη φήμη της να «αμαυ-

ρώνεται», λόγω της χρησιμοποίησης της παιδικής εργασίας και εργατών με μισθό κάτω 

του ελαχίστου, για τα εργοστάσιά της (Doane, 2005). 

Η επίδραση στην προώθηση των προϊόντων της εταιρίας στο καταναλωτικό κοινό 

της πιστοποίησης μιας εταιρίας κατά το πρότυπο SA 8000 είναι αντίστοιχη με την επί-

δραση που επιφέρει η πιστοποίησή της κατά το πρότυπο ISO 9000 ή ISO 14000 (Miles 

and Munilla, 2004). Κι αυτό γιατί η πιστοποίηση κατά SA 8000 αποτελεί μια οικονομική 

απόφαση, προκειμένου να κερδίσει η εταιρία μεγαλύτερη φήμη, να έχει καλύτερη πρό-

σβαση σε άλλες αγορές και να μπορεί να διαθέσει λίγο ακριβότερα (αλλά κοινωνικά υ-

πεύθυνα) προϊόντα της σε ευαισθητοποιημένους καταναλωτές. Άλλωστε, η ικανότητα 

που θα έχει να διαφοροποιεί τα προϊόντα της, σε όρους τιμολόγησης και εικόνας, θα 

της χαρίσει και ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στον ακόλουθο πίνακα περι-

γράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα που θα φέρει η πιστοποίηση κατά το SA 8000 

για κάθε στοιχείο του μίγματος marketing. 
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Πίνακας 4.2. Η επίδραση της πιστοποίησης κατά το πρότυπο SA 8000 στο μίγμα 

marketing μιας εταιρίας. 

 

Στοιχείο 

μίγματος 

marketing 

(4 P’s) 

Πρότυπα για παιδική εργα-

σία, καταναγκαστική εργα-

σία, σωματεία, ωράριο ερ-

γασίας, ανταμοιβή και κανό-

νες εργασίας 

Πρότυπα για υγεία και α-

σφάλεια στο χώρο εργασίας 

Πρότυπα για συστήματα 

διοίκησης και κοινωνική υ-

πευθυνότητα στην αλυσίδα 

εφοδιασμού 

Προϊόν Όχι άμεση επίδραση, αλλά 

χωρίς το χαμηλό κόστος ερ-

γασίας, τα προϊόντα ίσως 

χρειαστεί να επανατοποθε-

τηθούν προκειμένου να δια-

τεθούν σε υψηλότερες τι-

μές. 

Η ποιότητα του προϊόντος 

μπορεί να βελτιωθεί λόγω 

των καθαρότερων, ασφαλέ-

στερων και πιο υγιεινών 

συνθηκών εργασίας. 

Τα  πρότυπα αυτά θα επη-

ρεάσουν τη δυνατότητα για 

outsourcing της επιχείρησης 

γιατί αντίστοιχες εταιρίες 

μπορεί να μην έχουν πιστο-

ποίηση κατά SA 8000. Επί-

σης ίσως υπάρξει έλλειμμα 

στη διαθεσιμότητα πρώτων 

υλών. 

Τιμή Λόγω της στρατηγικής της 

διαφοροποίησης των προϊό-

ντων ανάλογα με την εφαρ-

μογή ή όχι της ΕΚΕ, τα 

προϊόντα μπορούν να τιμο-

λογηθούν και με διαφορετι-

κό τρόπο σε κάθε αγορά. 

Η επίδραση στην τιμή είναι 

μικρή, αλλά μπορεί να μειω-

θεί μακροπρόθεσμα το κό-

στος λόγω της πρόβλεψης 

για καθαρότερο και ασφα-

λέστερο περιβάλλον παρα-

γωγής. 

Πιθανά να αυξηθεί το κό-

στος παραγωγής, αλλά η 

εταιρία θα μπορεί να τιμο-

λογεί υψηλότερα τα προϊό-

ντα της σε ορισμένες αγο-

ρές. 

Διανομή Νέα τμήματα της αγοράς 

μπορεί να προσεγγιστούν, 

λόγω της ζήτησης του κοι-

νού για την ΕΚΕ και της 

προσθήκης του σήματος του 

SA 8000. 

Θα μειωθεί η απειλή της αρ-

νητικής διαφήμισης και θα 

ισχυροποιηθεί η τοποθέτηση 

του προϊόντος στην αγορά. 

Το σήμα της κοινωνικής ευ-

θύνης θα παρέχει περισσό-

τερα θετικά μηνύματα και 

θα επιτρέψει στην εταιρία 

να χρησιμοποιήσει διαφορο-

ποιημένη στρατηγική διανο-

μής. 

Τόπος Η επιχείρηση θα μπορεί 

πλέον να διανέμει τα προϊό-

ντα της σε αγορές όπου εί-

ναι υποχρεωτική η συμμόρ-

φωση με το SA 8000. 

Η επιχείρηση θα μπορεί 

πλέον να διανέμει τα προϊό-

ντα της σε αγορές όπου εί-

ναι υποχρεωτική η συμμόρ-

φωση με το SA 8000. 

Μπορεί να είναι όρος για την 

πώληση σε εξειδικευμένες 

αγορές. 

 

 

Εκτός, όμως, από τη φήμη της εταιρίας στους καταναλωτές, τα προγράμματα της 

ΕΚΕ μπορούν να αυξήσουν και τα κεφάλαια που προσελκύει η εταιρία για επενδύσεις, 
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αφού και οι επενδυτές σήμερα λαμβάνουν αυτόν τον παράγοντα υπόψη στις αποφάσεις 

τους για χρηματοδότηση. Αντίστοιχα, η εταιρία μπορεί να επιλέξει ή να προσελκύσει και 

νέους προμηθευτές βάσει της κουλτούρας για κοινωνική ευθύνη που έχει αναπτύξει. 

Τόσο από την πλευρά της εταιρίας, όσο και από την πλευρά του προμηθευτή, η ΕΚΕ 

αποτελεί κρίσιμο παράγοντα λήψης αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για πολυεθνικές 

επιχειρήσεις (Lantos, 2004). 

Από έρευνα της MORI για την ΕΚΕ το Μάιο του 1999 σε 23 χώρες (δείγμα 25.000 

καταναλωτών) προέκυψε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την άποψη 

του κοινού για τις εταιρίες είναι η ΕΚΕ (σε ποσοστό 56%). Ακολουθούν η ποιότητα και 

η φήμη του προϊόντος (40%) και η οικονομική απόδοση της επιχείρησης (34%). Αντί-

στοιχα, η έρευνα του  2000 έδειξε μια σαφή μεταστροφή του κοινού προς την ΕΚΕ ως 

καθοριστικό παράγοντα για τη φήμη της εταιρίας: ενώ το 1995 ο καθοριστικός παράγο-

ντας ήταν η οικονομική απόδοση της εταιρίας (43%) σε αντίθεση με την κοινωνική ευ-

θύνη (18%), το 1999 τα δύο αυτά κριτήρια αντιστράφηκαν, με την κοινωνική ευθύνη 

να αποτελεί το πρωτεύον κριτήριο (34%) και την οικονομική απόδοση το δευτερεύον 

(24%). 

 

4.3.4. Αυξημένες πωλήσεις και «πιστοί» πελάτες 

 

Η αυξημένη φήμη της εταιρίας και η βελτιωμένη εικόνα των προϊόντων της έχει ως 

αποτέλεσμα να προσελκύσει περισσότερους πελάτες και να αυξήσει τις πωλήσεις της. Η 

έμμεση διαφήμιση που αποκομίζει η επιχείρηση μέσω της διάδοσης από στόμα σε στό-

μα των πρακτικών της για την ΕΚΕ και των ενεργειών της για την υποστήριξη και βελ-

τίωση της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται μπορεί να της εξασφαλίσει νέους 

πελάτες, αλλά και να εδραιώσει τους ήδη υπάρχοντες ως «πιστούς» πελάτες. Έτσι, όχι 

μόνο αυξάνει την πελατειακή της βάση, αλλά επιτυγχάνει και τη σταθεροποίησή της, 

δεδομένου ότι ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές εντάσσουν στα κριτήριά τους για 

την επιλογή ενός προϊόντος την περιβαλλοντική και κοινωνική συμπεριφορά της εκά-

στοτε επιχείρησης. Κάτι τέτοιο παρατηρήθηκε ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μεγάλες 

εταιρίες, ξεκινώντας προγράμματα ΕΚΕ, αποδοκίμασαν πρακτικές των προμηθευτών 

τους, όπως παιδική εργασία ή εργασία με ελάχιστο χρηματικό αντίτιμο, η οποία συνα-

ντιόταν συχνά σε υποανάπτυκτες χώρες. Πρέπει να παρατηρηθεί πάντως, ότι σύμφωνα 

με έρευνα των Becker-Olsen et al. (2005), η εφαρμογή άσχημα σχεδιασμένων προ-

γραμμάτων ΕΚΕ, που μόνο σκοπό έχουν τη διαφήμιση της εταιρίας και όχι την πραγμα-

τική προσφορά στην κοινωνία, είχαν αρνητικό αντίκτυπο στους πελάτες, πράγμα που 

φανερώνει την ευαισθησία του καταναλωτικού κοινού σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 

Το κατά πόσο οι πελάτες παραμένουν πιστοί σε μια εταιρία φαίνεται από διάφορες 

έρευνες καταναλωτών που γίνονται κατά καιρούς. Συγκεκριμένα, η έρευνα Cone Corpo-

rate Citizenship Study του 2002 έδειξε ότι από τους Αμερικάνους καταναλωτές οι οποίοι 

πληροφορούνται για αδόκιμες πρακτικές των εταιριών, το 91% θα σκεφτόταν το ενδε-
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χόμενο να σταματήσει να αγοράζει από την εταιρία, το 85% θα ενημέρωνε και τον πε-

ρίγυρό του για το θέμα αυτό και το 76% θα μποϋκοτάριζε τα εν λόγω προϊόντα. 

 

 

4.3.5. Αυξημένη ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης προσωπικού 
 

Όσο πιο καλές πρακτικές εφαρμόζει μια επιχείρηση σχετικά με το περιβάλλον ερ-

γασίας, τόσο πιο εύκολα θα μπορέσει να προσελκύσει και να διατηρήσει ικανό προσω-

πικό. Η κουλτούρα της εταιρίας όσον αφορά την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, 

αλλά και η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής είναι σημαντικά κριτήρια 

επιλογής χώρου εργασίας για έναν άνθρωπο. Έτσι, αν μια εταιρία θεωρεί σημαντικό να 

παρέχει στους υπαλλήλους της ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας και δεν 

τους υποχρεώνει να εργάζονται υπερωριακά, αλλά έχει καθιερώσει το οκτάωρο ωράριο 

εργασίας, απολαμβάνει ένα σοβαρό πλεονέκτημα έναντι εταιριών που δεν παρέχουν 

αυτές τις ρυθμίσεις. Κι αυτό γιατί ένας εργαζόμενος θα επιλέξει την εταιρία με βάση όχι 

μόνο το αντικείμενο εργασίας του, αλλά και τις συνθήκες εργασίας που επικρατούν εκεί, 

τη δυνατότητα επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξέλιξης και τις ίσες ευκαιρίες. Ειδικό-

τερα, έρευνα του Ινστιτούτου Aspen (The Aspen Institute Initiative for Social Innova-

tion through Business) κατά τα έτη 1999 και 2001 έδειξε ότι πάνω από τους μισούς α-

πόφοιτους Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA) θα έψαχναν για άλλη εργασία αν οι αρχές 

τους έρχονταν σε αντίθεση με αυτές της επιχείρησης στην οποία εργάζονταν. Γι’ αυτό 

και όλο και περισσότερες εταιρίες αρχίζουν να εφαρμόζουν τις αρχές των προτύπων 

ΕΚΕ, προκειμένου να βελτιωθεί το κλίμα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Όσον αφορά στη διατήρηση του ανθρώπινου αυτού δυναμικού που προσελκύει η 

επιχείρηση, η αρχή μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής του προτύπου OHSAS 18001 

για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων. Αντίστοιχα και ειδικότερα πρότυπα έχουν 

αναπτυχθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσον αφορά την ισορροπία της επαγγελματικής και 

προσωπικής ζωής (βλ. «Investors in People», κεφ. 5). Είναι επίσης σημαντικό η επιχεί-

ρηση να δίνει παροχές στους εργαζομένους της, που έχουν σχέση με την οικογένεια. Οι 

Glass και Finley (2002) θεωρούν ότι νέες πρακτικές και παροχές στους εργαζομένους 

μιας επιχείρησης, που τους διευκολύνουν στην οικογενειακή τους ζωή, όπως γονικές 

παροχές και άδειες, ευέλικτο ωράριο εργασίας και παιδικοί σταθμοί στο χώρο εργασίας, 

έχουν αποτελέσματα τόσο στο ηθικό των εργαζομένων, όσο και στην παραγωγικότητά 

τους, την απόδοσή τους και το ρυθμό αποχώρησής τους από την εργασία τους. 

 

4.3.6. Αυξημένη παραγωγικότητα και ποιότητα 
 

Με τις διάφορες ρυθμίσεις και παροχές που δίνει η επιχείρηση στους εργαζομένους 

της μπορεί να μεταβάλλει κατάλληλα το κλίμα στον εργασιακό χώρο, ώστε οι εργαζό-

μενοι να αποδίδουν περισσότερο. Έτσι, καταφέρνει να επιτύχει αύξηση της παραγωγι-
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κότητας των υπαλλήλων και μείωση του ρυθμού εμφάνισης λαθών ή μη συμμορφώσε-

ων, τόσο στα προϊόντα όσο και στις υπηρεσίες που προσφέρει. Αν οι εργαζόμενοι είναι 

ευχαριστημένοι με το περιβάλλον εργασίας τους και τους έχει δοθεί η δυνατότητα να 

προτείνουν και να θέτουν σε εφαρμογή αλλαγές για τη βελτίωσή του, τότε είναι κατα-

νοητό ότι οι ίδιοι θα αρχίσουν από μόνοι τους να προχωρούν προς την κατεύθυνση της 

βελτίωσης, γιατί αυτοί είναι που θα απολαμβάνουν τα τελικά ωφέλη της. Έτσι, οι εργα-

ζόμενοι συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση των συνθηκών εργασίας τους και ως α-

ποτέλεσμα των προτάσεων βελτίωσης, επηρεάζεται και η ποιότητα των παραγόμενων 

προϊόντων. 

 

4.3.7. Μειωμένη επίβλεψη από ρυθμιστικές αρχές 
 

Οι νέες ρυθμίσεις για το περιβάλλον και τις επιτρεπόμενες εκπομπές καυσαερίων 

αποτελούν υποχρεωτική νομοθεσία που πρέπει οι εταιρίες να τηρήσουν. Για την επί-

βλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής, το κράτος διενεργεί ελέγχους, είτε προ-

γραμματισμένους, είτε έκτακτους, ώστε να διαπιστώσει κατά πόσο οι εταιρίες ακολου-

θούν το γράμμα του νόμου. 

Στην περίπτωση που μια επιχείρηση εφαρμόζει ήδη κάποιο σύστημα κοινωνικής 

ευθύνης, ή τις διάφορες κοινά αποδεκτές αρχές σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πρα-

κτικές, αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ελέγχους με μεγαλύτερη ευκολία. Κι αυτό γιατί στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η ίδια η εταιρία έχει θέσει ήδη μεγαλύτερες απαιτήσεις όσον 

αφορά τα όρια π.χ. των εκπομπών στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-

λούν οι εταιρίες που εφαρμόζουν τις αρχές CERES (Zairi, 2000), καθώς σύμφωνα με τις 

αρχές αυτές, οι εταιρίες πρέπει να δεσμευτούν για την προστασία και αποκατάσταση 

του περιβάλλοντος, την βιώσιμη ανάπτυξη, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη 

μείωση των κινδύνων από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

Με την υιοθέτηση τέτοιων αρχών και πρακτικών, οι εταιρίες μπορούν να επιτύχουν 

μειωμένη επίβλεψη από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές. Κάτι τέτοιο είναι δυνατό μόνο 

εφόσον οι έλεγχοι που έχουν γίνει στις εταιρίες έχουν δείξει ικανοποιητικά αποτελέσμα-

τα και ένα σταθερό επίπεδο απόδοσης ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας. Όπως 

και για τις επιθεωρήσεις των διαφόρων συστημάτων ποιότητας, έτσι και εδώ η συχνό-

τητα των επιθεωρήσεων από τις κρατικές αρχές μπορεί να μειωθεί αν η απόδοση των 

εταιριών είναι άριστη και συνήθως υπερβαίνει τις ρυθμίσεις που έχουν τεθεί από το 

κράτος. Επιπλέον, με τα αυξημένα όρια που θέτει η ίδια η επιχείρηση μπορεί με την πα-

ρούσα επένδυση να συνεχίσει να λειτουργεί οικονομικά και αποδοτικά για πολλά χρό-

νια, απολαμβάνοντας την εύνοια των κρατικών ρυθμιστικών αρχών για τη συνεισφορά 

της στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. 

 

 

 



 

 49 

4.3.8. Πρόσβαση σε κεφάλαιο 
 

Οι πρακτικές και τα προγράμματα ΕΚΕ μπορούν να δώσουν σε μια εταιρία και το 

απτό και μετρήσιμο πλεονέκτημα της προσέλκυσης επενδυτών και της πρόσβασης σε 

κεφάλαιο. Ο παράγοντας της ΕΚΕ παίζει στις μέρες μας μεγάλο ρόλο σε αυτό που ανα-

φέρεται ως «κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις» (Socially responsible investment – SRI). 

Αυτός ο τύπος των επενδύσεων προέκυψε από την απαίτηση των επενδυτών όχι μόνο 

για χρηματικές αποδόσεις στα επενδυμένα κεφάλαια αλλά και προσφορά στην κοινωνία. 

Πράγματι, οι κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές παρέχουν μια καλή έν-

δειξη στους επενδυτές σχετικά με την ορθή εσωτερική και εξωτερική διαχείριση. Συμ-

βάλλουν στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων, μέσω της πρόληψης και της αποφυγής 

των κρίσεων που μπορούν να επηρεάσουν τη φήμη μιας εταιρίας και να προκαλέσουν 

δραματικές πτώσεις στις τιμές των μετοχών. Ειδικότερα, οι Hockerts και Moir (2004) 

αναφέρουν τους τρεις τύπους των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων: 

 

v Επένδυση σε μια εταιρία λόγω της πίστης ότι η αυξημένη ευθύνη της θα απο-

δώσει μεγαλύτερη αξία (προσέγγιση best in class ή θετικός διαχωρισμός). 

v Αποφυγή επένδυσης σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις (παραγωγής όπλων ή κα-
πνοβιομηχανίες), ή σε επιχειρήσεις με ιδιαίτερα ανεύθυνη διοίκηση. 

v Δράση ως ενεργοί μέτοχοι μιας επιχείρησης, με τη δέσμευση για βελτίωση μέ-
σω εμπλοκής στη διοίκηση. 

 

Κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες επενδυτών έχει διαφορετικές απαιτήσεις 

για πληροφόρηση από τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει. Η κατηγορία που παρου-

σιάζεται συχνότερα στις μέρες μας είναι η πρώτη, καθώς σε αυτή εντάσσεται το μεγα-

λύτερο μέρος των ανεξάρτητων, μεμονωμένων επενδυτών. 

Η ζήτηση για κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία 

χρόνια και οι επενδυτικοί οίκοι ανταποκρίνονται προσφέροντας περισσότερα τέτοια κε-

φάλαια. Πιο συγκεκριμένα, στην έκθεση του Forum κοινωνικών επενδύσεων για το 

2001 αναφέρεται ότι οι κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις αυξήθηκαν ως το ποσό των 

2,34 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, παρά την πτωτική πορεία της αγοράς που παρατη-

ρήθηκε στο διάστημα των δύο χρόνων που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έρευ-

να. Μάλιστα, ο Sethi (2005) αναφέρει ότι πλέον ακόμα και τα δημόσια κεφάλαια που 

προορίζονται για συντάξεις επενδύονται με βάσει κοινωνικά υπεύθυνα κριτήρια, αν και 

οι κίνδυνοι τέτοιων επενδύσεων δεν είναι πλήρως χαρτογραφημένοι. 

Για να προσελκύσουν οι εταιρίες κεφάλαιο μέσα από κοινωνικά υπεύθυνες επενδύ-

σεις, πρέπει να συμμορφώνονται με συγκεκριμένα κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτή-

ρια. Τα κριτήρια αυτά μπορεί να είναι είτε αρνητικά είτε θετικά. Αρνητικής φύσης κρι-

τήριο νοείται η εξαίρεση κάποιων βιομηχανικών κλάδων (π.χ. καπνού, οινοπνευματω-

δών ποτών και στρατιωτικού εξοπλισμού) από το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, ενώ ως 
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θετικό κριτήριο μπορεί να θεωρείται η κοινωνική και περιβαλλοντική προορατικότητα 

των επιχειρήσεων. Οι Hallerbach et al. (2004), μάλιστα, δημιούργησαν ένα μοντέλο για 

τη διαχείριση ενός χαρτοφυλακίου κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων, το οποίο βασίζε-

ται σε διάφορα χαρακτηριστικά ανάλογα με την ομάδα των συμφεροντούχων που ε-

πενδύουν στην επιχείρηση. 

Πολλές φορές, όμως, οι ίδιες οι εταιρίες δεν επιδιώκουν από μόνες τους να προ-

σελκύσουν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Αντίθετα, οι επενδυτές υιοθετούν μια 

στάση ακτιβισμού ως παράγοντες, έτσι ώστε να ωθήσουν τη διοίκηση μιας εταιρίας να 

υιοθετήσει τις κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ο ακτιβισμός των κοινωνικά ενδιαφε-

ρόμενων παραγόντων (ή και όλων των συμφεροντούχων της επιχείρησης) αναμένεται 

να αυξηθεί σε συνάρτηση με τη σημασία που δίνεται στα θέματα εταιρικής διακυβέρ-

νησης. 

 

Συνολικά, λοιπόν, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο-

μηχανιών σε ομιλία του στο Διεθνές Συνέδριο για την ΕΚΕ, (Αθήνα, 22/03/2004), η ΕΚΕ 

έχει ως αποτέλεσμα πολλά οφέλη για μια επιχείρηση (Κυριακόπουλος, 2004). Αυξάνεται 

η ικανοποίηση και η εμπιστοσύνη των πελατών της εταιρίας, εντοπίζονται και αξιο-

ποιούνται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω της καινοτομίας ή της διαφοροποίησης 

των αγορών, το ανθρώπινο δυναμικό αποκτά περισσότερα κίνητρα για αύξηση της α-

πόδοσή του, βελτιώνονται οι σχέσεις με την τοπική κοινότητα και τις δημόσιες αρχές, 

εξοικονομούνται δαπάνες και φυσικά, αυξάνεται η φήμη της επιχείρησης. Βέβαια, είναι 

αρκετά δύσκολο για μια εταιρία να μπορέσει να μετρήσει τέτοιους δείκτες όπως ο αντί-

κτυπος στην κοινωνία από τα προγράμματα ΕΚΕ, η ένταξη μειονεκτουσών ομάδων 

στην αγορά εργασίας ή η οικονομική αναζωογόνηση της τοπικής κοινότητας. Παρ’ όλ’ 

αυτά, γίνεται αμέσως αντιληπτό το συγκριτικό πλεονέκτημα που αποκτά η επιχείρηση. 

Κι αυτό γιατί «επαναπροσδιορίζοντας και διαμορφώνοντας κατάλληλα την επιχειρηματι-

κή της στρατηγική μέσω της ενσωμάτωσης σύγχρονων αντιλήψεων, η επιχείρηση απο-

κτά νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον που διακρίνεται 

μεν από τις συνεχείς και αστάθμητες μεταβολές, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζεται να επη-

ρεάζεται όλο και περισσότερο από παράγοντες και παραμέτρους κοινωνικού χαρακτήρα 

και περιεχομένου». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΕ 
 

Αν και η ΕΚΕ είναι μια έννοια συχνά απαντώμενη στις μέρες μας, έχει επικρατήσει 

να είναι εντελώς εθελοντική. Για το λόγο αυτό, αν και υπάρχουν πρότυπα και βραβεία 

που σχετίζονται με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στον τομέα αυτό, είναι στην ευχέ-

ρεια της κάθε επιχείρησης να αποφασίσει αν τη συμφέρει να ακολουθήσει ένα τέτοιο 

πρότυπο, ή απλώς να υιοθετήσει μια κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Στο κεφάλαιο 

αυτό θα αναφερθούν τα υπάρχοντα πρότυπα και οι οργανισμοί για την ΕΚΕ καθώς επί-

σης και βραβεία που σχετίζονται με αυτή. 

 

5.1. Πρότυπα 
 

5.1.1. Social Accountability 8000 

 

Το πρότυπο αυτό, που αποτελεί και το κύριο αντικείμενο της παρούσας εργασίας, 

έχει εξειδικευμένες απαιτήσεις για την ΕΚΕ, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ανα-

πτύξουν, να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν τις πολιτικές και διαδικασίες τους προ-

κειμένου να διαχειριστούν θέματα που σχετίζονται με ή επιδρούν σε αυτή. Επίσης χρη-

σιμεύει στις επιχειρήσεις ώστε να αποδείξουν στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι οι πολιτικές, 

οι διαδικασίες και οι πρακτικές τους συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της γεωγραφικής θέσης, 

του βιομηχανικού τομέα ή του μεγέθους της επιχείρησης. Το πρότυπο αναπτύχθηκε και 

διατηρείται από τον οργανισμό Social Accountability International και καλύπτει άλλα 

πρότυπα και προγράμματα που σχετίζονται με τις απαιτήσεις του, όπως την παιδική ερ-

γασία, την καταναγκαστική εργασία, τις πειθαρχικές πράξεις, τις διακρίσεις, τους μι-

σθούς και τα προνόμια, το ωράριο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζο-

μένων, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμά-

τευσής τους. 

Περισσότερα για το πρότυπο αυτό θα αναπτυχθούν και σε επόμενα μέρη της ερ-

γασίας. 

 

5.1.2. AccountAbility 1000 (www.accountability.org.uk) 

 

Το πρότυπο αυτό, εν συντομία ΑΑ1000, τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 και σχεδιά-

στηκε ως συμπλήρωμα των κατευθυντήριων οδηγιών για την αναφορά ΕΚΕ του Global 

Reporting Initiative (GRI). Στόχος του είναι η βελτίωση της ευθύνης και απόδοσης της 

εταιρίας μέσω διαδικασίας μάθησης με εμπλοκή με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πρότυ-

πο βοηθά τους χρήστες να εγκαταστήσουν μια διαδικασία συστηματικής εμπλοκής με 

τους συμφεροντούχους, η οποία έχει ως αποτελέσματα τους δείκτες, τους στόχους και 

http://www.accountability.org.uk)
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τα συστήματα αναφοράς που χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσμα-

τικότητα του προτύπου σε όλη την απόδοση της επιχείρησης. 

Το πρότυπο περιλαμβάνει τρεις αρχές, που ορίζουν τα χαρακτηριστικά μιας διαδι-

κασίας ποιότητας: Πραγματικότητα (materiality), Πληρότητα (completeness) και Αντα-

πόκριση (responsiveness). Περιλαμβάνει επίσης και ένα σύνολο πρότυπων για διεργασί-

ες. Τα πρότυπα αυτά καλύπτουν τα στάδια του σχεδιασμού (3 διεργασίες), του απολο-

γισμού (5 διεργασίες), της επιθεώρησης και αναφοράς (3 διεργασίες), της εμπέδωσης 

(1 διεργασία) και της εμπλοκής των συμφεροντούχων. 

 

 
 

Σχήμα 5.1. Το μοντέλο των διεργασιών στο πρότυπο ΑΑ1000. 

 

Το πρότυπο αυτό έχει εφαρμοστεί με επιτυχία και τα οφέλη που παρατηρήθηκαν 

ήταν σημαντικά σε πολλές εταιρίες. Τα τρία κυριότερα που εντοπίστηκαν ήταν η δια-

φάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων, η ποιότητα στη λήψη αποφάσεων και η αυ-

ξημένη υπευθυνότητα της επιχείρησης (Beckett, Jonker, 2002). 

Οι Göbbels και Jonker (2003) συνέκριναν τα δύο πρότυπα SA 8000 και ΑΑ 1000, 

προκειμένου να διαπιστώσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους. Η σύγκριση αυτή 

έδειξε ότι τα πρότυπα έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία μάλιστα απαντώ-

νται και σε άλλα πρότυπα ΕΚΕ. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι κοινά και σε 

μοντέλα όπως το ISO 9001:2000 και το μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM. 
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Η σειρά ΑΑ1000 συμπληρώνει το πλαίσιο εργασίας του ΑΑ1000 (ΑΑ1000 Frame-

work), ξεκινώντας από το AA1000 Assurance Standard,το πρώτο πρότυπο για την κοι-

νωνική αναφορά και αναφορά βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

5.1.3. The Good Corporation Standard (www.goodcorporation.org) 

 

Το «Πρότυπο της Καλής Επιχείρησης» («The Good Corporation Standard») είναι 

ένα εθελοντικό πρότυπο, που δημιουργήθηκε το 2001 από την οργάνωση «The Good 

Corporation» σε συνεργασία με το Institute of Business Ethics. Η πρώτη αναθεώρηση 

του προτύπου έγινε τον Ιούνιο του 2004. Περιλαμβάνει ένα σύνολο αρχών που ορίζουν 

το πλαίσιο για την υπεύθυνη διοίκηση σε οποιοδήποτε είδος εταιρίας. Για κάθε αρχή, το 

πρότυπο παρέχει παραδείγματα διοικητικών πρακτικών, που μπορεί να υιοθετήσουν οι 

εταιρίες, προκειμένου να συμμορφωθούν με αυτό. Η οργάνωση GoodCorporation χρη-

σιμοποιεί μια ανεξάρτητη διαδικασία πιστοποίησης, επαληθεύοντας τις αποδείξεις για 

τέσσερα κύρια σημεία του προτύπου: 

 

v Ύπαρξη πολιτικής 
v Ύπαρξη συστήματος εφαρμογή της πολιτικής 
v Ύπαρξη αρχείων που επιβεβαιώνουν τη λειτουργία του συστήματος και 
v Συμφωνία των συμφεροντούχων ότι το σύστημα λειτουργεί και είναι δίκαιο 
 

Η βαθμολογία γίνεται σε πενταβάθμια κλίμακα: αποτυχία / fail, μικρή μη – συμ-

μόρφωση / minor non – compliance, παρατήρηση / observation, έπαινος / merit και 

σύσταση / commendation. 

Τα κύρια σημεία του προτύπου είναι 6 και περιλαμβάνουν τις εξής αρχές και πρα-

κτικές το καθένα: 

 

1. Εργαζόμενοι (7 αρχές, 18 πρακτικές) 

2. Πελάτες (4 αρχές, 13 πρακτικές) 

3. Προμηθευτές και υπεργολάβοι (4 αρχές, 10 πρακτικές) 

4. Κοινότητα και περιβάλλον (3 αρχές, 10 πρακτικές) 

5. Μέτοχοι και άλλοι χρηματοδότες (4 αρχές, 9 πρακτικές) 

6. Δέσμευση της διοίκησης (1 αρχή, 2 πρακτικές) 

 

5.1.4. CSRR – QS 1.0 (www.csrr-qs.org) 

 

Το εθελοντικό πρότυπο ποιότητας για την έρευνα της εταιρικής βιώσιμης ανάπτυ-

ξης και υπευθυνότητας (Voluntary Quality Standard for Corporate Sustainability and 

Responsibility Research) είναι η πιλοτική μορφή ενός προτύπου για την ΕΚΕ, το οποίο 

αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Ομάδα Έρευνας για Βιώσιμες Επενδύσεις (Sustainable In-

http://www.goodcorporation.org)
http://www.csrr-qs.org)


 

 54 

vestment Research Group International) σε συνεργασία με πολλούς ευρωπαϊκούς φο-

ρείς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκδοση αυτή παρουσιάστηκε το Νοέμβριο του 2003, 

ως πιλοτική. Το πρότυπο περιέχει κατευθυντήριες οδηγίες, κανόνες, δεσμεύσεις και α-

ποδείξεις για την διαφάνεια και την ποιότητα, καθώς επίσης και την υπευθυνότητα και 

την επαληθευσιμότητα, των διαδικασιών που περιλαμβάνει η έρευνα για την εταιρική 

βιώσιμη ανάπτυξη και υπευθυνότητα. 

Το πρότυπο περιλαμβάνει τις «Δέκα Δεσμεύσεις» - Αρχές ποιότητας της έρευνας 

για βιώσιμες επενδύσεις, καθώς και τις 9 αρχές ακεραιότητας και ηθικές δεσμεύσεις της 

έρευνας. Οι επόμενες 14 ενότητές του αναφέρονται στις απαιτήσεις του προτύπου και 

τα στοιχεία του συστήματος διοίκησης για την υποστήριξη του προτύπου στην πράξη. 

 

5.1.5. Global Reporting initiative (www.globalreporting.org/about/brief.asp) 

 

Το Global Reporting Initiative (GRI) είναι περισσότερο ένα πρότυπο για την ανα-

φορά κοινωνικής ευθύνης παρά ένα πρότυπο απόδοσης της επιχείρησης στον τομέα 

αυτό. Καθιερώθηκε το 1997 με αποστολή το σχεδιασμό παγκοσμίως εφαρμόσιμων κα-

τευθυντήριων οδηγιών για την προετοιμασία, σε επιχειρησιακό επίπεδο, αναφορών 

βιώσιμης ανάπτυξης, οι οποίες θα συμπεριλάμβαναν και κοινωνικούς και περιβαλλοντι-

κούς δείκτες. Το GRI δημιουργήθηκε από την CERES (Coalition for Environmentally Re-

sponsible Economies) και ενσωματώνει την ενεργή συμμετοχή επιχειρήσεων, μη κυ-

βερνητικών οργανισμών, διεθνών οργανισμών, αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Εθνών, 

συμβούλων, οργανισμών λογιστικής, ενώσεων επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και άλλων 

ενδιαφερόντων απ’ όλο τον κόσμο. Το GRI ανακοίνωσε αρχικά τις Κατευθυντήριες Ο-

δηγίες για την Αναφορά Βιώσιμης Ανάπτυξης το 1999. Επί του παρόντος είναι ένα μόνι-

μο, ανεξάρτητο, διεθνές σώμα με κυβερνητική δομή η οποία αποτελείται από πολλά 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η κύρια αποστολή του είναι η διατήρηση, ο εμπλουτισμός και η 

διάδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών μέσω μιας διαδικασίας συνεχούς συμβουλευτι-

κής και εμπλοκής με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Το GRI έχει αρχίσει να εμπλουτίζεται με 

ειδικά κλαδικά πρόσθετα, ξεκινώντας από τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τις τα-

ξιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

5.1.6. United Nations Global Compact (www.unglobalcompact.org) 

 

Το Global Compact, ή αλλιώς Οικουμενικό Σύμφωνο, είναι μια πρωτοβουλία του 

Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Kofi Anan, η οποία συζητήθηκε 

για πρώτη φορά στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 1999 και στη συνέχεια 

παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2000 σε 50 πολυεθνικές επιχειρήσεις και επιλεγμένες μη 

κυβερνητικές οργανώσεις στη Νέα Υόρκη. Η πρωτοβουλία είναι ουσιαστικά επιβεβαίωση 

της αποδοχής δέκα δεδομένων αρχών σχετικά με το σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώμα-

τα του ανθρώπου, την αποδοχή των εργασιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα του συν-

http://www.globalreporting.org/about/brief.asp)
http://www.unglobalcompact.org)
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δικαλισμού και της απαγόρευσης της παιδικής εργασίας, του σεβασμού στην προστασία 

του περιβάλλοντος και της διαφάνειας κατά τις συναλλαγές των επιχειρήσεων. Οι αρχές 

αυτές δεν είναι νέες δεσμεύσεις ή επιταγές. Αντίθετα, θεωρούνται δεδομένες βάσει των 

διεθνών συνθηκών και αποτελούν σε μεγάλο βαθμό εθνικό δίκαιο στις περισσότερες 

χώρες του κόσμου. Οι αρχές αυτές είναι: 

 

Ανθρώπινα δικαιώματα 
1. Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας των διεθνώς αποδεκτών ανθρωπί-

νων δικαιωμάτων μέσα στις επιχειρήσεις και στη σφαίρα επιρροής τους. 

2. Εξασφάλιση της μη εμπλοκής των επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. 

 

Εργασιακά δικαιώματα – Συνδικαλιστικές ελευθερίες 
3. Ελευθερία του συνδικαλίζεσθαι και αναγνώριση του δικαιώματος για συλλογι-

κές διαπραγματεύσεις. 

4. Περιορισμός κάθε μορφής καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας. 
5. Αποτελεσματική απαγόρευση της παιδικής εργασίας. 
6. Περιορισμός κάθε διάκρισης στην εργασία και την απασχόληση. 
 

Περιβάλλον 
7. Υποστήριξη μιας προληπτικής προσέγγισης στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. 
8. Ανάληψη πρωτοβουλιών για προώθηση μεγαλύτερης περιβαλλοντικής υπευ-

θυνότητας. 

9. Ενίσχυση της ανάπτυξης και διάδοσης φιλικών για το περιβάλλον τεχνολο-
γιών. 

 

Διαφθορά 
10. Αντιμετώπιση και εξάλειψη κάθε είδους διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων 

του εκβιασμού και της δωροδοκίας. 

 

Οι δύο κύριοι στόχοι του Οικουμενικού Συμφώνου είναι αφενός η διεθνοποίηση 

του Συμφώνου και των αρχών του και η ένταξή τους στις επιχειρηματικές στρατηγικές 

και λειτουργίες και αφετέρου η συνεργασία και επίλυση κοινών προβλημάτων στους 

διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς και με τους διαφορετικούς φορείς. Το πρότυπο 

συμπεριλαμβάνει ειδικές πρακτικές τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν οι εταιρίες 

που το υιοθετούν, αλλά και ένα τμήμα στο οποίο περιγράφονται τα ωφέλη που προκύ-

πτουν από την υιοθέτηση κάθε μιας από τις δέκα αρχές. 
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5.1.7. Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (www.efqm.org) 

 

Αν και το Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας δεν αποτελεί αυτό καθε-

αυτό ένα πρότυπο για την εφαρμογή ενός συστήματος ΕΚΕ, έχει έκδηλο το στοιχείο 

της κοινωνικής ευθύνης μέσα στο όγδοο κριτήριο των αποτελεσμάτων της κοινωνίας. 

Άλλωστε το Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας βασίζεται σε οκτώ βασικές αρχές, μία 

από τις οποίες είναι ο προσανατολισμός στη δημόσια υπευθυνότητα (Public Responsi-

bility). 

Στοιχεία κοινωνικής ευθύνης βρίσκονται τόσο στα κριτήρια των προϋποθέσεων, 

όσο και στα κριτήρια των αποτελεσμάτων και ειδικότερα στο κριτήριο των αποτελε-

σμάτων της κοινωνίας. Τα αποτελέσματα αυτά εμφανίζονται είτε σαν μετρήσεις των 

αντιλήψεων της κοινωνίας για την επιχείρηση, είτε σαν δείκτες απόδοσης. 

Στην πρώτη περίπτωση της μέτρησης των αντιλήψεων της κοινωνίας εξετάζονται 

αν και κατά πόσο η επιχείρηση (α) λειτουργεί σαν υπεύθυνος εταιρικός πολίτης της κοι-

νωνίας, (β) συμμετέχει στα δρώμενα της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται, (γ) 

αναλαμβάνει ενέργειες για μείωση ενοχλήσεων και επιβλαβών επιδράσεων από τη λει-

τουργία της και (δ) αναλαμβάνει δράσεις για τη διατήρηση των πόρων και στήριξή 

τους. 

Στη δεύτερη περίπτωση της μέτρησης των δεικτών απόδοσης εξετάζονται μεταξύ 

άλλων (α) ο τρόπος χειρισμού των αλλαγών στα επίπεδα απασχόλησης, (β) ο βαθμός 

κάλυψης της επιχείρησης από τον περιοδικό ή ημερήσιο τύπο, (γ) η συμπεριφορά της 

επιχείρησης στις επαφές της με τις αρχές και (δ) ο αριθμός των επαίνων και βραβείων 

που έχει λάβει η επιχείρηση από την κοινωνία. 

Συνοπτικά, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα τα υποκριτήρια όλων των κριτη-

ρίων του βραβείου τα οποία διέπονται από τη φιλοσοφία της ΕΚΕ (Δημητρίου, 2004, 

EFQM, 2004). 

 

Πίνακας 5.1. Η ΕΚΕ στα υποκριτήρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Επιχειρηματικής 

Αριστείας. 

 

Κριτήριο Υποκριτήριο Σύνδεση με την ΕΚΕ 

1 1a Η ΕΚΕ επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ηγέτες ανα-

πτύσσουν την αποστολή, το όραμα και τις αξίες της ε-

ταιρίας, αφού πρέπει να αποτελούν πρότυπα για τους 

άλλους. 

 1c Η ΕΚΕ επηρεάζει τους ηγέτες στον τρόπο που αλληλεπι-

δρούν και επικοινωνούν με τους πελάτες τους συνεργά-

τες και τους αντιπροσώπους της κοινωνίας. 

http://www.efqm.org)
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Κριτήριο Υποκριτήριο Σύνδεση με την ΕΚΕ 

 1d Η ΕΚΕ επηρεάζει τους ηγέτες στον τρόπο που υποκι-

νούν, ανταμείβουν και αναγνωρίζουν τους ανθρώπους 

της επιχείρησης. 

2 2a Η πολιτική και στρατηγική της επιχείρησης βασίζονται 

στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες και προσδοκίες 

των συμφεροντούχων. 

 2c Η φιλοσοφία της ΕΚΕ διαχέεται στον τρόπο με τον οποίο 

η πολιτική και στρατηγική αναπτύσσεται, αναθεωρείται 

και επικαιροποιείται. 

3 3e Η ΕΚΕ επιδρά στον τρόπο που οι ηγέτες ανταμείβουν, 

αναγνωρίζουν ή δείχνουν ιδιαίτερη φροντίδα για τους 

ανθρώπους τους. 

4 4b Η ΕΚΕ επιδρά στην προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρία 

στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών πόρων. 

 4c Η ΕΚΕ επιδρά στην προσέγγιση που ακολουθεί η εταιρία 

στη διαχείριση των κτιρίων, του εξοπλισμού και των υλι-

κών που χρησιμοποιούνται. 

5 5d Η ΕΚΕ επηρεάζει σημαντικά τα στάδια της παραγωγής 

και της παράδοσης των προϊόντων καθώς και της εξυπη-

ρέτησης των πελατών. 

6 6a Η ΕΚΕ επιδρά θετικά στην αντίληψη των πελατών για 

την επιχείρηση. 

7 7a Η ΕΚΕ επιδρά θετικά στην αντίληψη των εργαζομένων 

για την επιχείρηση. 

8 8a Η ΕΚΕ επιδρά θετικά στην αντίληψη της κοινωνίας για 

την επιχείρηση. 

 8b Η ΕΚΕ επιδρά θετικά στους δείκτες απόδοσης που αφο-

ρούν στην κοινωνία. 

9 9a, 9b Η υιοθέτηση της φιλοσοφίας της ΕΚΕ φαίνεται να έχει 

θετικά αποτελέσματα τόσο στα οικονομικά όσο και σε 

βασικούς δείκτες της δραστηριότητας της επιχείρησης. 

 

Αντίστοιχα και το μοντέλο Malcolm Baldrige National Quality Award, όπως και το 

μοντέλο επιχειρηματικής αριστείας του EFQM, περιέχει στοιχεία ΕΚΕ. Τέτοια μοντέλα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση από τις επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν προ-

κειμένου να ενδυναμώσουν το κομμάτι της ΕΚΕ, μέσα από την αυτοαξιολόγηση και την 

εφαρμογή των αντίστοιχων κριτηρίων (Garvare, Isaksson, 2001, McAdam, Leonard, 

2003, Kok et al., 2001). 
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Άλλα πρότυπα που χρησιμοποιούνται ή βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης είναι 

τα εξής (Tencati et al., 2004): 

 

v Q – Res: Πρόκειται για ιταλικό πρότυπο που στοχεύει στην αύξηση της ποιό-

τητας της κοινωνικής και ηθικής υπευθυνότητας των εταιριών. 

v SEAN (Social and Ethical, Auditing and Accounting Network): Αναπτύχθηκε 

στην Ιταλία από την KPMG προκειμένου να καλλιεργήσει ένα πλαίσιο για την 

κοινωνική αναφορά. 

v SIGMA Project: Στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου στρατηγικής διοίκησης 

για βιώσιμη ανάπτυξη και αναπτύχθηκε στη Μ. Βρετανία. 

v Copenhagen Center: Κρατική πρωτοβουλία για την ΕΚΕ από την κυβέρνηση 

της Δανίας. 

v VMS: Σύστημα διοίκησης αρχών που αναπτύχθηκε από το Κέντρο Επιχειρημα-

τικής Ηθικής της Γερμανίας. 

v SERS (Sustainability Evaluation and Reporting System): Πρωτοβουλία που 

αναπτύχθηκε από το SPACE, το ερευνητικό κέντρο για τη διαχείριση 

κινδύνων, κρίσεων, περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία του 

Πανεπιστημίου Bocconi. 

v Finetica: Πρόκειται για μια ομάδα διαμόρφωσης γνώμης (think tank) που δη-

μιουργήθηκε από τη συνεργασία των Πανεπιστημίων Bocconi και Pontificia 

Universita del Laterano από το 1998. Εξετάζει το πλαίσιο για τη διαδικασία α-

ξιολόγησης των κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων. 

 

5.2. Κατευθυντήριες Οδηγίες και Αρχές 
 

5.2.1. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (www.ilo.org) 

 

Ένα από τα πρώτα κείμενα σχετικά με την ΕΚΕ είναι η Τριμερής Δήλωση για τις 

Πολυεθνικές Εταιρίες και την Κοινωνική Πολιτική της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. 

Λόγω της φύσης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, η Τριμερής Δήλωση ασχολείται 

περισσότερο με τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, παρά με τη συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων προς το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα. Η Τριμερής Δήλωση 

περιλαμβάνει τα εξής τέσσερα μέρη: 

 

1. Απασχόληση (Προώθηση της απασχόλησης, Ισότητα ευκαιριών και μεταχείρι-
σης, Ασφάλεια της απασχόλησης) 

2. Εκπαίδευση 
3. Συνθήκες εργασίας και ζωής (Μισθοί, προνόμια και συνθήκες εργασίας, Ελάχι-

στο όριο ηλικίας, Ασφάλεια και υγεία) 

http://www.ilo.org)
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4. Βιομηχανικές σχέσεις (Ελευθερία του συνεταρίζεσθαι και δικαίωμα της οργά-
νωσης, Συλλογική διαπραγμάτευση, Συμβουλή, Εξέταση παραπόνων, Διευθέ-

τηση βιομηχανικών διαφωνιών) 

 

Αν και η Τριμερής Δήλωση προέρχεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η ε-

φαρμογή της δεν είναι υποχρεωτική, αλλά έχει περισσότερο συμβουλευτικό και κατευ-

θυντήριο χαρακτήρα. 

 

5.2.2. Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 

(www.oecd.org) 

 

Ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη ασχολήθηκε με το θέ-

μα της ΕΚΕ από το 1976, οπότε και δημοσίευσε αρχικά τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για 

Πολυεθνικές Επιχειρήσεις. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες απευθύνονται από τις κυβερνή-

σεις στις πολυεθνικές επιχειρήσεις και αποτελούν εθελοντικές αρχές και πρότυπα, τα 

οποία δεν μπορούν να επιβληθούν δια νόμου. Οι κυβερνήσεις που υποστηρίζουν τις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις 

χώρες αυτές να τις ακολουθούν οπουδήποτε κι αν λειτουργούν. Οι Κατευθυντήριες Ο-

δηγίες αναθεωρήθηκαν και επανεκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2000 και περιέχουν τα εξής 

μέρη: 

 

1. Γενικές αρχές 
2. Γενικές πολιτικές 
3. Αποκαλύψεις 
4. Απασχόληση και βιομηχανικές σχέσεις 
5. Περιβάλλον 
6. Καταπολέμηση της δωροδοκίας 
7. Συμφέροντα καταναλωτών 
8. Επιστήμη και τεχνολογία 
9. Ανταγωνισμός 
10. Φορολογία 
 

Άλλωστε, ο ΟΟΣΑ έχει εκδώσει και τις «Αρχές για την Εταιρική Διακυβέρνηση», το 

1999, ένα κείμενο με πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για δικαιώματα των μετό-

χων και άλλα θέματα διακυβέρνησης. Το κείμενο των Αρχών αναθεωρήθηκε και επα-

νεκδόθηκε το 2004 και περιέχει τις 6 Αρχές για την εταιρική διακυβέρνηση μαζί με επε-

ξηγήσεις για την κάθε μία. 

 

 

 

http://www.oecd.org)
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5.2.3. Caux Round Table (www.cauxroundtable.org) 

 

Η στρογγυλή τράπεζα Caux είναι μια τριμερής οργάνωση επιχειρήσεων και αποτε-

λείται από μεγάλες επιχειρήσεις με ηγετική θέση από την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τη 

Βόρεια Αμερική. Ονομάστηκε έτσι από την έδρα της στο Caux, στην Ελβετία. Η στρογ-

γυλή τράπεζα προωθεί την επιχειρηματική ηγεσία βασισμένη σε αρχές και την άποψη 

ότι οι επιχειρήσεις παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και προώθηση δίκαι-

ων και βιώσιμων λύσεων σε κρίσιμα παγκόσμια θέματα που επιδρούν στο φυσικό, κοι-

νωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Η οργάνωση αυτή δημιούργησε τις «Αρχές για τις 

επιχειρήσεις», ένα κώδικα συμπεριφοράς που προσπαθεί να εκφράσει ένα παγκόσμιο 

πρότυπο για ηθική και υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. Ο κώδικας αυτός προσφέρεται 

για διάλογο και δράση από τις επιχειρήσεις και τους ηγέτες τους σε παγκόσμια κλίμακα. 

Οι αρχές του κώδικα περιλαμβάνουν την κοινωνική επίδραση της λειτουργίας της επι-

χείρησης στην τοπική κοινότητα, το σεβασμό στους κανόνες και την ηθική, την υπο-

στήριξη πολυμερών εμπορικών συμφωνιών που προωθούν τη «διακριτική απελευθέ-

ρωση των συναλλαγών», το σεβασμό στο περιβάλλον και την «αποφυγή παράνομων 

λειτουργιών», όπως η δωροδοκία, το ξέπλυμα χρήματος και άλλες πρακτικές διαφθο-

ράς. 

 

5.2.4. Principles for Global Corporate Responsibility: Benchmarks for Measuring 

Business Performance (www.iccr.org) 

 

Οι αρχές για την παγκόσμια κοινωνική ευθύνη εκδόθηκαν από το Interfaith Center 

on Corporate Responsibility (ICCR). Οι αρχές αυτές δεν αποτελούν πρότυπο για τις επι-

χειρήσεις, αλλά ένα «συγκεντρωτικό απόσταγμα των θεμάτων» που απασχολούν ομά-

δες επενδυτών θρησκευτικών ιδρυμάτων που αναπτύχθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, 

τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ICCR αποτελείται από πάνω από 275 θρη-

σκευτικά ιδρύματα που χρησιμοποιούν τις επενδύσεις τους για να προωθήσουν την κοι-

νωνική αλλαγή. Οι αρχές καλύπτουν όλο το φάσμα των θεμάτων της ΕΚΕ, περιλαμβά-

νοντας τον εργασιακό χώρο, την κοινωνία, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

την ηθική, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές. Οι αρχές δημοσιεύτηκαν ως ένα 

εργαλείο αναφοράς, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρίες (και οι επενδυ-

τές) για να κάνουν συγκριτική αξιολόγηση ή να παρακολουθήσουν τις πρακτικές τους, ή 

τις πρακτικές των εταιριών στις οποίες επενδύουν. 

 

5.2.5. The Global Sullivan Principles (www.globalsullivanprinciples.org) 

 

Οι Παγκόσμιες Αρχές Sullivan δημοσιεύτηκαν το 1999 και αποτελούν την επέκταση 

των αρχικών Αρχών Sullivan, οι οποίες αναπτύχθηκαν από τον Αιδεσιμότατο Leon H. 

Sullivan το 1997, ως ένας εθελοντικός κώδικας συμπεριφοράς των εταιριών που δρα-

http://www.cauxroundtable.org)
http://www.iccr.org)
http://www.globalsullivanprinciples.org)
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στηριοποιούνταν στο απαρτχάιντ στην Νότια Αφρική. Σύμφωνα με τον Αιδεσιμότατο 

Sullivan, «οι αντικειμενικοί στόχοι των Παγκόσμιων Αρχών Sullivan είναι οι εταιρίες να 

υποστηρίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική δικαιοσύνη οπουδήποτε κι αν 

δραστηριοποιούνται ˙ να υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ενθαρρύνουν 

τις ίσες ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις διακρίσεις 

φύλου και φυλής στις επιτροπές και τα συμβούλια λήψης αποφάσεων ˙ να εκπαιδεύουν 

και να προάγουν τους μη προνομιούχους εργαζόμενους με ευκαιρίες για τεχνικές θέσεις 

και θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών ˙ και να βοηθούν τους ανθρώπους με μεγάλη 

ανοχή και κατανόηση ˙ βοηθώντας, έτσι, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κοινο-

τήτων, των εργαζόμενων και των παιδιών με αξιοπρέπεια και ισότητα». 

 

5.2.6. Καταστατικός Χάρτης του Keidanren για την Καλή Εταιρική Συμπεριφορά 

(www.keidanren.or.jp) 

 

Ο Καταστατικός Χάρτης του Keidanren για την Καλή Εταιρική Συμπεριφορά προ-

έρχεται από την Ιαπωνική Επιχειρηματική Ομοσπονδία Nippon Keidanren. Ο Καταστατι-

κός Χάρτης έχει 10 σημεία, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, και σύμφωνα με αυτόν 

«οι επιχειρήσεις, εκτός του ότι είναι οικονομικές οντότητες που επιδιώκουν το κέρδος 

μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, πρέπει να είναι χρήσιμες σε όλη την κοινωνία γενικά». 

Τα μέλη του Keidanren ακολουθούν τον Καταστατικό Χάρτη ως ένα «κριτήριο της εται-

ρικής τους συμπεριφοράς». Ο Χάρτης αναθεωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2000, προκει-

μένου να δοθεί έμφαση στους ρόλους και τις υπευθυνότητες των εταιρικών στελεχών 

σε μια προσπάθεια αποφυγής της επανάληψης της κακής εταιρικής συμπεριφοράς. Τα 

10 σημεία του Καταστατικού Χάρτη, όπως διαμορφώθηκαν με την τελευταία αναθεώ-

ρηση είναι: 

 

1. Οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν και να παρέχουν κοινωνικά χρήσιμα αγαθά και 
υπηρεσίες, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια. 

2. Οι επιχειρήσεις θα προάγουν το δίκαιο, διαφανή και ελεύθερο ανταγωνισμό. 
Θα διατηρήσουν επίσης υγιείς και σταθερές σχέσεις με τους πολιτικούς και την 

κυβέρνηση. 

3. Οι επιχειρήσεις θα επικοινωνούν όχι μόνο με τους μετόχους τους, αλλά και με 
την κοινωνία στο σύνολό της, αποκαλύπτοντας δραστήρια και δίκαια εταιρικές 

πληροφορίες. 

4. Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών 
προβλημάτων για την εταιρική ύπαρξη και δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό 

θα ασχοληθούν με τα προβλήματα αυτά σε εθελοντική βάση, αλλά αποφασι-

στικά. 

5. Οι επιχειρήσεις, σαν καλοί εταιρικοί πολίτες, θα αναλάβουν ενεργά φιλανθρω-

πικές δραστηριότητες. 

http://www.keidanren.or.jp)
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6. Οι επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την πιθανότητα οι υπάλληλοί 
τους να έχουν άνετη και εμπλουτισμένη ζωή, εγγυώμενες ένα ασφαλές και 

άνετο εργασιακό περιβάλλον και σεβόμενες την αξιοπρέπεια και ατομικότητα 

των εργαζομένων τους. 

7. Οι επιχειρήσεις θα αντισταθούν σταθερά σε αντικοινωνικές δυνάμεις και οργα-
νισμούς που απειλούν την τάξη και ασφάλεια της κοινωνίας. 

8. Όσον αφορά σε υπερπόντιες δραστηριότητες, οι επιχειρήσεις θα σέβονται τον 
πολιτισμό και τα έθιμα της εκεί κοινωνίας και θα λειτουργούν με τρόπο που να 

προάγει την τοπική ανάπτυξη. 

9. Τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων, αναγνωρίζοντας το ρόλο τους στην 
πραγματοποίηση του Καταστατικού Χάρτη, θα παίρνουν πρωτοβουλίες και θα 

δίνουν το παράδειγμα ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να είναι ενήμερα για 

τον Χάρτη και τα εταιρικά συστήματα εναρμονίζονται με αυτόν, και θα προ-

σπαθούν να καλλιεργήσουν την εταιρική ηθική. 

10. Όταν ο Χάρτης παραβιάζεται, τα ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων θα λύ-
νουν το πρόβλημα, προσπαθώντας να διευκρινίζουν τις αιτίες του και να προ-

λαμβάνουν την επανάληψή του. Θα αποκαλύπτουν άμεσα όλες τις σχετικές 

πληροφορίες στο κοινό και θα δίνουν σκληρή τιμωρία στους υπευθύνους, χω-

ρίς να αποκλείουν τους εαυτούς τους. 

 

 

Ο κατάλογος των κατευθυντήριων αρχών και οδηγιών δεν αποτελείται μόνο από 

τα παραπάνω κείμενα. Πολλοί άλλοι οργανισμοί αλλά και οι ίδιες οι εταιρίες έχουν εκ-

δώσει οδηγίες και κώδικες συμπεριφοράς για τους εργαζομένους τους και για τις θυγα-

τρικές αλλά και συνεργαζόμενες εταιρίες. Πολλά τέτοια παραδείγματα μπορούν να βρε-

θούν στην ιστοσελίδα www.codesofconduct.org αλλά και στις ιστοσελίδες εταιριών. 

Πρέπει να παρατηρηθεί, πάντως, σύμφωνα και με έρευνα των Snider et al. (2003), ότι 

οι αρχές και τα πιστεύω των εταιριών, όπως αντίστοιχα και οι κώδικες ηθικής και δεο-

ντολογίας τους, δε διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, καθώς όλες οι εταιρίες εστιάζουν την 

προσοχή τους στις ίδιες ομάδες συμφεροντούχων, επομένως και δεν παρατηρούνται 

μεγάλες διαφορές. Βέβαια, είναι σημαντικό ο κώδικας συμπεριφοράς που έχει υιοθετή-

σει η κάθε επιχείρηση να τηρείται και όποια παραβίασή του να αναφέρεται, ώστε να 

θεωρείται αποτελεσματικός. Παρ’ όλ’ αυτά, οι Nitsch et al. (2005) διαπίστωσαν από έ-

ρευνά τους ότι λιγότερες από τις μισές παραβιάσεις κωδίκων συμπεριφοράς αναφέρο-

νται και αντιμετωπίζονται με τον τρόπο που έχει καθορίσει η επιχείρηση. Οι Nitsch et al. 

μπόρεσαν να ομαδοποιήσουν τη συμπεριφορά αυτή σε τέσσερις περιπτώσεις, κάθε μια 

από τις οποίες απαιτεί και διαφορετική στρατηγική και ηγεσία από την επιχείρηση για 

την αντιμετώπισή της. 

 

 

http://www.codesofconduct.org
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5.3. Βραβεία ΕΚΕ 
 

Τα βραβεία που σχετίζονται με την ΕΚΕ έχουν αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. 

Αν και αρκετά από αυτά αφορούν την ηγεσία και την απόδοση της επιχείρησης στον 

τομέα της ΕΚΕ, τα περισσότερα καλύπτουν εξειδικευμένες περιοχές όπως η περιβαλλο-

ντική ευθύνη, οι πρακτικές στον εργασιακό χώρο, η ηθική και η εμπλοκή με την κοινω-

νία. Τα κυριότερα βραβεία παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

5.3.1. Most Admired Companies 

 

Είναι λίστες εταιριών, οι οποίες προκύπτουν από τα αποτελέσματα ερευνών από 

πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των Report on Business στον Καναδά, 

Fortune and Corporate Reputation Review στις Ηνωμένες Πολιτείες, Asian Business 

στην Ασία και Management Today και The Financial Times στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 

κριτήρια περιλαμβάνουν τη φήμη των επιχειρήσεων για την ηθική τους, την εντιμότητα 

των επιχειρήσεων και την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. 

 

5.3.2. Best Companies to Work For 

 

Οι λίστες αυτές καταρτίζονται από περιοδικά όπως το Fortune ή το Report on 

Business. Μπορεί να αφορούν γενικά τις επιχειρήσεις, ή ειδικότερους τομείς. Για παρά-

δειγμα, το Working Mother καταρτίζει τη λίστα των καλύτερων εταιριών για εργαζόμε-

νες μητέρες, ενώ το Fortune περιλαμβάνει λίστες με τις καλύτερες εταιρίες για μειονό-

τητες. 

 

5.3.3. Βραβεία του περιοδικού Business Ethics (www.business-ethics.com) 

 

Το περιοδικό Business Ethics έχει καθιερώσει ετήσια βραβεία, για να τιμήσει τις 

εταιρίες που παρουσιάζουν ηγετική θέση όσον αφορά στην ηθική συμπεριφορά τους 

και ενεργή κοινωνική δράση. Τα βραβεία ποικίλλουν ετησίως και περιλαμβάνουν την 

Περιβαλλοντική Αριστεία, τις Πρωτοβουλίες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κυριό-

τητα των Εργαζομένων και τη Γενικότερη Αριστεία στην Ηθική. Το περιοδικό επίσης 

καταρτίζει την ετήσια λίστα των «100 καλύτερων επιχειρηματικών πολιτών» («The 100 

Best Corporate Citizens List»), η οποία περιλαμβάνει τις εταιρίες που έχουν άριστη α-

πόδοση σε σχέση με τέσσερις ομάδες συμφεροντούχων: τους εργαζομένους, τους πε-

λάτες, την κοινωνία (που περιλαμβάνει και το περιβάλλον) και τους μετόχους. 

 

 

 

 

http://www.business-ethics.com)
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5.3.4. American Business Ethics Award (ABEA) 

 

Το βραβείο αυτό δίνεται από την ένωση The American Society of Chartered Life 

Underwriters (CLU) & Chartered Financial Consultants (ChFC), ως αναγνώριση εταιριών 

από τρεις κατηγορίες (δημόσια επιχείρηση, ιδιωτική επιχείρηση και μικρές επιχειρήσεις), 

οι οποίες δείχνουν μια σταθερή δέσμευση στις ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές στην 

καθημερινή τους λειτουργία, τη φιλοσοφία διοίκησής τους και την απάντηση στις κρί-

σεις ή τις προκλήσεις. 

 

5.3.5. Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας 
 

Βραβεία Επιχειρηματικής Αριστείας (Awards for Excellence), όπως το «Εταιρία της 

Χρονιάς», απονέμονται από το Βρετανικό γραφείο συμβούλων για την ΕΚΕ Business in 

the Community, σε συνεργασία με τους Financial Times. Τα βραβεία αναγνωρίζουν «ε-

πιχειρήσεις, οι οποίες αποδεικνύουν την αξία της αναθεώρησης και βελτίωσης του τρό-

που λειτουργίας ώστε να έχουν θετική επίδραση τόσο στην επιχείρηση όσο και στην 

κοινωνία». 

 

Όπως και οι κατευθυντήριες οδηγίες και αρχές, έτσι και τα βραβεία για τις κοινωνι-

κά υπεύθυνες επιχειρήσεις ποικίλλουν. Άλλα τέτοια βραβεία είναι τα ακόλουθα: Corpo-

rate Conscience Awards (από την Social Accountability International), The Ron Brown 

Award for Corporate Leadership, The Henry Morrison Flagler Award, The BBB Interna-

tional Torch Award, The Distinguished Corporate Citizenship Award, The U.S. Depart-

ment of State Award for Corporate Excellence, The Award for Corporate Citizenship in 

the Americas και άλλα εθνικά και τοπικά βραβεία. Στην Ελλάδα αντίστοιχο βραβείο α-

πονέμει κάθε χρόνο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

 



 

 65 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ SA 8000 
 

Στο κεφάλαιο αυτό, θα αναλυθούν οι απαιτήσεις του προτύπου SA 8000 για την 

ΕΚΕ. Πιο συγκεκριμένα, τα διάφορα κριτήρια του προτύπου παρουσιάζονται παρακάτω 

και ακολουθούν παραδείγματα καλών εταιρικών πρακτικών από τη βάση καλών πρακτι-

κών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

6.1. Παιδική εργασία 
 

6.1.1. Η εταιρία δε θα εμπλακεί σε ή θα υποστηρίξει τη χρήση παιδικής εργασίας 

όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 

6.1.2. Η εταιρία θα εγκαταστήσει, θα τεκμηριώσει, θα διατηρήσει και θα επικοινω-

νήσει αποτελεσματικά στο προσωπικό και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες για τη θεραπεία παιδιών που βρέθηκαν να δου-

λεύουν σε καταστάσεις που αντιστοιχούν στον ορισμό της παιδικής εργασίας 

όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω, και θα παρέχει ικανοποιητική υποστήριξη για 

να καταστήσει ικανά τα παιδιά να παρακολουθούν και να παραμείνουν στο 

σχολείο μέχρι την ηλικία που ορίζεται. 

6.1.3. Η εταιρία θα εγκαταστήσει, θα τεκμηριώσει, θα διατηρήσει και θα επικοινω-

νήσει αποτελεσματικά στο προσωπικό και στα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες για την προώθηση της εκπαίδευσης στα παιδιά 

που καλύπτεται από τη Σύσταση 146 του Δ.Ο.Ε. και στους νεαρούς εργαζό-

μενους που υπόκεινται στους νόμους για την τοπική υποχρεωτική εκπαίδευση 

ή παρακολουθούν το σχολείο, συμπεριλαμβάνοντας τα μέσα για να εξασφα-

λίσουν ότι κανένα παιδί ή νεαρός εργαζόμενος δε θα απασχολείται κατά τις 

ώρες μαθημάτων και ότι οι συνδυαζόμενες ώρες ημερήσιας μεταφοράς (από 

και προς το σχολείο και την εργασία), οι ώρες σχολείου και οι ώρες εργασίας 

δεν ξεπερνούν τις 10 ώρες την ημέρα. 

6.1.4. Η εταιρία δε θα εκθέτει τα παιδιά ή τους νεαρούς εργαζόμενους σε καταστά-

σεις μέσα ή έξω από το χώρο εργασίας που είναι επικίνδυνες, μη ασφαλείς ή 

ανθυγιεινές. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρίας που εφάρμοσε το πρότυπο SA 8000 επιτυχώς 

είναι η Beauty Essential Co. στην Ταϊλάνδη (Rohitratana, 2002). Όπως είναι γνωστό η 

παιδική εργασία στη χώρα αυτή είναι εκτενώς διαδεδομένη, η συγκεκριμένη εταιρία 

όμως κατόρθωσε να την περιορίσει και να συμμορφωθεί τόσο με το SA 8000 όσο και 

με άλλους κανονισμούς και πρότυπα που ισχύουν εκεί. Επιπλέον, για τη μείωση της 

παιδικής εργασίας οι Kolk και van Tulder (2002) ανέπτυξαν ένα μοντέλο – μήτρα κοι-

νωνικής συμπεριφοράς, σχετικά με τη θέση της εταιρίας για την παιδική εργασία, όπως 

διατυπώνεται στον κώδικα συμπεριφοράς της εταιρίας. Το μοντέλο αυτό αξιολογήθηκε 
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σε 6 πολυεθνικές εταιρίες ρούχων (Levi Strauss, Nike, Gap, C&A, Hennes & Mauritz, 

WE). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κώδικες συμπεριφοράς αποτελούν σημείο αναφο-

ράς για τις εταιρίες και εφαρμόζονται όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς πρεσβεύουν 

τη δέσμευση των εταιριών προς την κοινωνία και τους εργαζομένους τους. Βέβαια, σε 

κάποιες περιπτώσεις οι κώδικες αυτοί δεν είναι επαρκείς, οπότε η ύπαρξη και εφαρμογή 

των διεθνών κανονισμών και των κρατικών νομικών και κανονιστικών πλαισίων έρχο-

νται να γεμίσουν το κενό αυτό. 

Ένα τελευταίο παράδειγμα κοινωνικά υπεύθυνης εταιρίας, η οποία θέλει να προ-

στατέψει τα παιδιά σε ανάγκη και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους είναι η ιτα-

λική ασφαλιστική εταιρία Filo Diretto. Αν και η Filo Direttο δεν απασχολούσε παιδιά, 

θέλησε να δείξει τη δέσμευσή της στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής του, προ-

σφέροντας πόρους – ανθρώπινους ή οικονομικούς – για τη βελτίωση της περίθαλψής 

τους σε δύο νοσοκομεία, ένα στην Ιταλία και ένα στην Αγκόλα. Τα αποτελέσματα του 

προγράμματος αυτού ήταν πολύ θετικά, τόσο εντός της εταιρίας, καθώς οι υπάλληλοι 

συμμετείχαν ενεργά στην προσπάθεια αυτή της διοίκησης, όσο και εκτός της εταιρίας, 

καθώς η εταιρία κατάφερε να αυξήσει τις διαθέσιμες θέσεις στα νοσοκομεία και να 

προσφέρει τρόφιμα και ρούχα στα παιδιά στην Αγκόλα. 

 

6.2. Αναγκαστική εργασία 
 

6.2.1. Η εταιρία δε θα εμπλακεί σε ή θα υποστηρίξει τη χρήση αναγκαστικής εργα-

σίας, ούτε θα απαιτείται το προσωπικό να καταθέτει «εγγυήσεις» ή αποδει-

κτικά ταυτότητας στην αρχή της απασχόλησης στην εταιρία. 

 

6.3. Υγεία και ασφάλεια 
 

6.3.1. Η εταιρία, έχοντας υπόψη την επικρατέστερη γνώση της βιομηχανίας και των 

όποιων ειδικών κινδύνων, θα παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό χώ-

ρο και θα κάνει τα απαραίτητα βήματα για την πρόληψη ατυχημάτων και 

βλαβών της υγείας που προκύπτουν από, σχετίζονται με ή συμβαίνουν κατά 

τη διάρκεια της εργασίας, ελαχιστοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις 

αιτίες των κινδύνων που ενυπάρχουν στον εργασιακό χώρο. 

6.3.2. Η εταιρία θα ορίσει έναν αντιπρόσωπο της ανώτατης διοίκησης υπεύθυνο για 

την υγεία και την ασφάλεια όλου του προσωπικού και υπόλογο για την εφαρ-

μογή των στοιχείων Υγείας και Ασφάλειας αυτού του προτύπου. 

6.3.3. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι όλο το προσωπικό λαμβάνει τακτική και καταγε-

γραμμένη εκπαίδευση για την υγεία και ασφάλεια, και ότι αυτή η εκπαίδευση 

επαναλαμβάνεται για νέο και μετατεθειμένο προσωπικό. 
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6.3.4. Η εταιρία θα εγκαταστήσει συστήματα για τον εντοπισμό, την αποφυγή και 

την αντίδραση σε δυνητικές απειλές για την υγεία και ασφάλεια όλου του 

προσωπικού. 

6.3.5. Η εταιρία θα παρέχει, για χρήση προς όλο το προσωπικό, καθαρά λουτρά, 

πρόσβαση σε πόσιμο νερό και, αν χρειάζεται, υγιεινούς χώρους για την απο-

θήκευση τροφίμων. 

6.3.6. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι, αν υπάρχει αντίστοιχη παροχή προς το προσω-

πικό, οι κοιτώνες θα είναι καθαροί, ασφαλείς και θα πληρούν  τις βασικές α-

νάγκες του προσωπικού. 

 

Παραδείγματα καλών πρακτικών από εταιρίες περιλαμβάνουν το πρόγραμμα Υγεί-

ας, Περιβάλλοντος & Ασφάλειας της εταιρίας Philips, το οποίο αποτελεί δέσμευση της 

διοίκησης και αναφέρεται στην αναφορά ΕΚΕ που εκδίδει ετησίως (Snider et al., 2003). 

 

6.4. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμά-
τευσης 

 

6.4.1. Η εταιρία θα σέβεται το δικαίωμα όλου του προσωπικού να δημιουργεί και να 

συμμετέχει σε εργατικά σωματεία της επιλογής του και να διαπραγματεύεται 

συλλογικά. 

6.4.2. Η εταιρία, σε περιπτώσεις όπου η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και η συλλο-

γική διαπραγμάτευση απαγορεύονται δια νόμου, θα διευκολύνει παράλληλα 

μέσα για τον ανεξάρτητο και ελεύθερο συνεταιρισμό και διαπραγμάτευση για 

όλο το προσωπικό. 

6.4.3. Η εταιρία θα εξασφαλίζει ότι οι αντιπρόσωποι του προσωπικού δεν γίνονται 

αντικείμενα διακρίσεων και ότι τέτοιοι αντιπρόσωποι έχουν πρόσβαση στα 

μέλη των σωματείων τους στον εργασιακό χώρο. 

 

6.5. Διάκριση 
 

6.5.1. Η εταιρία δε θα εμπλακεί σε ή θα υποστηρίξει διακρίσεις στην πρόσληψη, την 

αμοιβή, την πρόσβαση σε εκπαίδευση, την προαγωγή, την διακοπή εργασίας 

ή τη συνταξιοδότηση των εργαζομένων, βασισμένες στη φυλή, την κάστα, 

την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την ανικανότητα, το φύλο, τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις, τη συμμετοχή σε εργατικό σωματείο, τις πολιτικές 

πεποιθήσεις ή την ηλικία των εργαζομένων. 

6.5.2. Η εταιρία δε θα εμπλακεί με την άσκηση των δικαιωμάτων του προσωπικού 

να παρακολουθεί δόγματα ή πρακτικές ή να καλύπτει ανάγκες που σχετίζο-

νται με τη φυλή, την κάστα, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, 
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την ανικανότητα, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τη συμμετοχή σε ερ-

γατικό σωματείο ή τις πολιτικές πεποιθήσεις των εργαζομένων. 

6.5.3. Η εταιρία δε θα επιτρέψει συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένων χειρονομιών, 

γλώσσας ή φυσικής επαφής, που είναι σεξουαλικά εξαναγκαστική, απειλητική, 

καταχρηστική ή εκμεταλλευτική. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλής πρακτικής σε θέματα διακρίσεων αποτελεί η 

πρόσληψη και γενικά παροχή εργασίας σε άτομα με ειδικές δεξιότητες ή σε μετανάστες 

και γενικά μειονότητες. Την πρακτική αυτή ακολουθούν πλέον πολλές εταιρίες, οι οποί-

ες αναγνωρίζονται πολύ συχνά για την συνεισφορά τους αυτή στην κοινωνία. Τέτοιες 

εταιρίες είναι η δανική Malerfirmaet Holm Nielsen A/S, η γερμανική Gundlach GmbH & 

Co Wohnungsunternehmen, η σουηδική Sεnga-Sδby Kurs och Konferens AB, αλλά και η 

ελληνική Cocomat ΑΕ. 

 

6.6. Πειθαρχικές πράξεις 
 

6.6.1. Η εταιρία δε θα εμπλακεί σε ή θα υποστηρίξει τη χρήση σωματικής τιμωρίας, 

πνευματικού ή φυσικού εξαναγκασμού και λεκτικής κατάχρησης. 

 

6.7. Ωράριο εργασίας 
 

6.7.1. Η εταιρία θα συμμορφώνεται με τους εφαρμόσιμους νόμους και τα βιομηχα-

νικά πρότυπα για το ωράριο εργασίας. Η κανονική εβδομάδα εργασίας θα ορί-

ζεται δια νόμου αλλά δε θα ξεπερνά σε τακτική βάση τις 48 ώρες. Στο προ-

σωπικό θα παρέχεται τουλάχιστον μία ημέρα αργίας για κάθε περίοδο 7 ημε-

ρών. Όλη η υπερωριακή εργασία θα αποζημιώνεται με επιπλέον πληρωμή και 

σε καμία περίπτωση δε θα ξεπερνά τις 12 ώρες ανά εργαζόμενο ανά εβδομά-

δα. 

6.7.2. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.3. παρακάτω, 

όλη η υπερωριακή εργασία θα είναι εθελοντική. 

6.7.3. Όταν η εταιρία είναι μέλος μιας συμφωνίας συλλογικής διαπραγμάτευσης που 

καθιερώθηκε ελεύθερα με τα εργατικά σωματεία (όπως ορίζονται από τον 

Δ.Ο.Ε.) και τα οποία αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μέρος του εργατικού 

της δυναμικού, μπορεί να απαιτήσει υπερωριακή εργασία σύμφωνα με αυτή 

τη διαπραγμάτευση προκειμένου ικανοποιήσει τη βραχυχρόνια ζήτηση. Κάθε 

τέτοια συμφωνία πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγρά-

φου 7.1. (βλ. παραπάνω). 

 

Το κριτήριο για την υπερωριακή εργασία είναι αποτέλεσμα του κινήματος για ι-

σορροπία εργασιακής και προσωπικής ζωής, για την διατήρηση της οποίας έχουν γίνει 
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πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια από όλες τις εταιρίες. Τρανταχτό παράδειγμα 

αποτελεί η μείωση στις μέρες μας του εργασιακού ωραρίου στις 37,5 ώρες την εβδομά-

δα και οι προσπάθειες περαιτέρω μείωσης αυτού, αλλά ακόμα και η σύσταση των θέ-

σεων μειωμένης εργασίας για άτομα τα οποία δεν μπορούν να αφιερώσουν 8 ώρες την 

ημέρα για εργασία (π.χ. νέες μητέρες). Σημαντική προσπάθεια για τη διατήρηση της 

ισορροπίας ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή έχει γίνει με το μοντέλο «In-

vestors in People», του ομώνυμου οργανισμού, το οποίο εστιάζεται αρκετά σε αυτό το 

κομμάτι της υποστήριξης των ανθρώπων στο χώρο εργασίας, αλλά και με το μοντέλο 

της εταιρίας Clutterbuck Associates, το οποίο απεικονίζεται παρακάτω: 

 

Πίνακας 6.1. «Μοντέλο ποιότητας για την ισορροπία εργασιακής – προσωπικής 

ζωής». 

Πολιτικές Διεργασίες Άνθρωποι Αποτελέσματα 

Ευελιξία χρόνου Οργάνωση εργασίας Μοντέλα συμπεριφοράς Για τους ανθρώπους 

Ευελιξία χώρου Τεχνολογία Πληροφόρηση / Εκπαί-

δευση / Συμβουλευτική 

/ Ενδυμάμωση 

Για τον οργανισμό 

Προνόμια και υ-

ποστήριξη 

Συστήματα διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού 

Εκπαίδευση Για την κοινωνία / 

κοινότητα 

Μέτρηση 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ Α-

ΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΔΡΑΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Εφαρμογή 

ΣΧΕΔΙΑ 

ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΗΓΗ: Excellence One, “Managing the Work-Life Balance” 

 

Ουσιαστικά, το μοντέλο αυτό δείχνει πως η εταιρία μπορεί να μετατρέψει οποια-

δήποτε δέσμευση και απόφαση που πάρει (Πολιτικές) σε αποτελέσματα είτε για την 

ίδια, είτε για τους ανθρώπους της, είτε για την κοινωνία γενικότερα, μέσω των διαφό-

ρων διεργασιών της και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει για τους ανθρώπους 

της. 

 

6.8. Αμοιβές 
 

6.8.1. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι οι μισθοί που πληρώνονται για μια τυπική εργα-

σιακή εβδομάδα θα συμμορφώνονται πάντα τουλάχιστον με τα ελάχιστα νο-

μικά ή βιομηχανικά πρότυπα και θα επαρκούν για να ικανοποιήσουν τις βασι-

κές ανάγκες του προσωπικού και να παρέχουν κάποιο προαιρετικό εισόδημα. 

6.8.2. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι οι κρατήσεις στους μισθούς δεν γίνονται για 

πειθαρχικούς λόγους και ότι η σύνθεση του μισθού και των παροχών κατα-
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γράφεται λεπτομερώς, σαφώς και τακτικά για τους εργαζόμενους ˙ η εταιρία 

θα εξασφαλίσει επιπλέον ότι οι μισθοί και οι παροχές αποδίδονται σε πλήρη 

συμμόρφωση με όλους τους εφαρμόσιμους νόμους και ότι η αμοιβή αποδίδε-

ται είτε μετρητοίς είτε σε μορφή επιταγής, με τρόπο βολικό προς τους εργα-

ζομένους. 

6.8.3. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι δε θα αναλαμβάνονται διακανονισμοί για συμ-

βόλαια μόνο εργασίας (labour-only contracting arrangements) και σχέδια ει-

κονικής μαθητείας ως μια προσπάθεια να αποφευχθεί η εκπλήρωση των υπο-

χρεώσεών της προς τους εργαζομένους όπως ορίζουν οι εφαρμόσιμοι νόμοι 

που αναφέρονται στην εργασία και στη νομοθεσία και τους κανονισμούς της 

κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα καλών πρακτικών στην εργασία αποτελεί η γαλλική 

εταιρία Moulin Roty, η οποία ακόμα και μετά τη μεταφορά της παραγωγής της στο 

Χονγκ Κονγκ, διατήρησε τη συνεργασία της με μικρές ντόπιες επιχειρήσεις προκειμένου 

να μην εξαλείψει θέσεις εργασίας. Επί του παρόντος, οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται 

με τη συσκευασία των προϊόντων. 

 

6.9. Συστήματα διοίκησης 
 

6.9.1. Πολιτική 

 

6.9.1.1. Η ανώτατη διοίκηση θα καθορίσει την πολιτική της εταιρίας για την κοινω-

νική υπευθυνότητα και τις συνθήκες εργασίας προκειμένου να εξασφαλίσει 

ότι αυτή θα: 

 

i. Περιλαμβάνει μια δέσμευση για συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις αυτού 

του προτύπου 

ii. Περιλαμβάνει μια δέσμευση για τη συμμόρφωση με τον εθνικό και άλλους 
εφαρμόσιμους νόμους και άλλες απαιτήσεις τις οποίες επιδοκιμάζει η εται-

ρία και για το σεβασμό των διεθνών οργάνων και των ερμηνειών τους (ό-

πως αναφέρεται στο Τμήμα ΙΙ του προτύπου). 

iii. Περιλαμβάνει μια δέσμευση για συνεχή βελτίωση. 
iv. Τεκμηριωθεί αποτελεσματικά, θα εφαρμοστεί, θα διατηρηθεί, θα επικοινω-

νηθεί και θα είναι προσβάσιμη σε κατανοητή μορφή σε όλο το προσωπικό, 

συμπεριλαμβάνοντας διευθυντές, στελέχη, διοίκηση, προϊστάμενους και 

προσωπικό, είτε άμεσα απασχολούμενο, ή συμβαλλόμενο ή με άλλο τρόπο 

αντιπροσωπευτικό της εταιρίας. 

v. Είναι δημόσια διαθέσιμη. 
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6.9.2. Ανασκόπηση της διοίκησης 

 

6.9.2.1. Η ανώτατη διοίκηση θα ανασκοπεί περιοδικά την επάρκεια, την καταλλη-

λότητα και τη συνεχή αποτελεσματικότητα της πολιτικής, των διαδικασιών 

και των αποτελεσμάτων απόδοσης της εταιρίας σε σχέση με τις απαιτήσεις 

αυτού του προτύπου και άλλες απαιτήσεις τις οποίες η εταιρία επιδοκιμά-

ζει. Τροποποιήσεις και βελτιώσεις του συστήματος θα εφαρμόζονται όπου 

κρίνεται απαραίτητο. 

 

6.9.3. Εκπρόσωποι της εταιρίας 

 

6.9.3.1. Η εταιρία θα ορίσει έναν εκπρόσωπο της ανώτατης διοίκησης, ο οποίος 

ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτή-

σεις αυτού του προτύπου. 

6.9.3.2. Η εταιρία θα παρέχει τη δυνατότητα στο μη διοικητικό προσωπικό να επι-

λέγει έναν εκπρόσωπό του προκειμένου να διευκολύνεται η επικοινωνία με 

την ανώτατη διοίκηση σε θέματα που σχετίζονται με αυτό το πρότυπο. 

 

6.9.4. Σχεδιασμός και εφαρμογή 

 

6.9.4.1. Η εταιρία θα εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις αυτού του προτύπου είναι κα-

τανοητές και εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ˙ οι μέθο-

δοι θα περιλαμβάνουν, αλλά δε θα εξαντλούνται στις εξής: 

i. Σαφής καθορισμός των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και της εξουσίας. 

ii. Εκπαίδευση των νέων ή / και των προσωρινών υπαλλήλων αμέσως μετά 
την πρόσληψη. 

iii. Περιοδική εκπαίδευση και προγράμματα ενημερότητας (awareness prog

ams) για τους υπάρχοντες υπαλλήλους. 

iv. Συνεχής παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων 
προκειμένου να δειχθεί η αποτελεσματικότητα των εφαρμοσμένων συ-

στημάτων στην ικανοποίηση της πολιτικής της εταιρίας και των απαιτήσε-

ων αυτού του προτύπου. 

 

Η σουηδική εταιρία Fresh AB εφάρμοσε ένα μοντέλο αυτοδιοικούμενων ομάδων 

εργασίας, οι οποίες ενσωμάτωσαν τις παραπάνω απαιτήσεις του προτύπου που σχετίζο-

νται με τους εκπροσώπους της διοίκησης και το σχεδιασμό και εφαρμογή του συστήμα-

τος. Το μοντέλο της Fresh AB περιλάμβανε πέντε αυτοδιοικούμενες ομάδες, η κάθε μία 

από τις οποίες εστιαζόταν σε μια ομάδα πελατών, σχεδίαζε μόνη της τους στόχους της, 

τις ανάγκες για προσλήψεις νέων εργαζομένων, την εκπαίδευση που χρειάζονταν τα 

μέλη της, ακόμα και το ωράριο εργασίας της. Κάθε ομάδα είχε έναν εκπρόσωπο, ενώ ο 
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ρόλος αυτός περνούσε κυκλικά σε όλα τα μέλη της, με αποτέλεσμα μετά από μερικά 

χρόνια να έχουν εξαλειφθεί τα μεσαία στελέχη διοίκησης και να έχουν επαναπροσδιορι-

στεί οι ρόλοι των εργαζομένων. Έτσι, ενώ η Fresh AB ήταν στα πρόθυρα της χρεωκο-

πίας, με αυτό το μοντέλο διοίκησης κατάφερε όχι μόνο να μην απολύσει εργαζομένους, 

αλλά και να τους ενσταλάξει την πρακτική της συμμετοχικής διοίκησης, αυξάνοντας την 

ικανοποίησή τους και την παραγωγικότητά τους και κερδίζοντας μια διάκριση ως «Κα-

λύτερο μέρος εργασίας» (“Best Workplace Award”). 

Αντίστοιχη πρακτική υιοθέτησε και η αυστριακή DORF-Installateur, με αποτέλεσμα 

την ικανοποίηση των εργαζομένων, την αύξηση της παραγωγικότητάς τους, την αύξη-

ση της ικανοποίησης των πελατών, την επέκταση της εταιρίας και την αύξηση του τζί-

ρου. 

 

6.9.5. Έλεγχος προμηθευτών και υπεργολάβων και υπο-προμηθευτών 

 

6.9.5.1. Η εταιρία θα εγκαταστήσει και θα διατηρήσει κατάλληλες διαδικασίες για 

την αξιολόγηση και την επιλογή των προμηθευτών και υπεργολάβων της 

(και όπου είναι απαραίτητο υπο-προμηθευτών της), βασισμένη στην ικα-

νότητά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου. 

6.9.5.2. Η εταιρία θα διατηρεί κατάλληλα αρχεία της δέσμευσης των προμηθευτών 

και υπεργολάβων της (και όπου είναι απαραίτητο υπο-προμηθευτών της) 

στην κοινωνική υπευθυνότητα, τα οποία περιλαμβάνουν, αλλά δεν εξα-

ντλούνται, στην γραπτή δέσμευση των οργανισμών αυτών για: 

i. Συμμόρφωση με όλες τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου (συμπεριλαμβα-

νομένου αυτού του άρθρου). 

ii. Συμμετοχή στις διαδικασίες παρακολούθησης της εταιρίας όπως ζητείται. 
iii. Άμεση εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε όποιες μη συμμορφώσεις 

προς αυτό το πρότυπο αναγνωρίζονται. 

iv. Άμεση και πλήρης ενημέρωση της εταιρίας για κάθε σχετικές επιχειρησια-
κές σχέσεις με άλλους προμηθευτές, υπεργολάβους και υπο-προμηθευτές. 

6.9.5.3. Η εταιρία θα διατηρεί λογικές αποδείξεις για την ικανοποίηση των απαιτή-

σεων αυτού του προτύπου από προμηθευτές και υπεργολάβους. 

6.9.5.4. Συμπληρωματικά προς τις απαιτήσεις των Τμημάτων 9.6 και 9.7 παραπά-

νω, όπου η εταιρία λαμβάνει, διαχειρίζεται ή προωθεί προϊόντα και / ή υ-

πηρεσίες από προμηθευτές / υπεργολάβους ή υπο-προμηθευτές οι οποίοι 

είναι καταχωρημένοι σαν οικιακοί μισθωτοί υπάλληλοι (homeworkers), η 

εταιρία θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τέτοιοι οικια-

κοί μισθωτοί υπάλληλοι απολαμβάνουν ένα παρόμοιο επίπεδο προστασίας 

όπως το άμεσα απασχολούμενο προσωπικό, όπως ορίζουν οι απαιτήσεις 

αυτού του προτύπου. Τέτοια κατάλληλα μέτρα περιλαμβάνουν αλλά δεν 

εξαντλούνται στα εξής: 
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i. Την καθιέρωση νομικά δεσμευτικών, γραπτών συμβολαίων προμηθειών 

που απαιτούν συμμόρφωση με τα ελάχιστα κριτήρια (σύμφωνα με τις α-

παιτήσεις αυτού του προτύπου). 

ii. Την εξασφάλιση ότι οι απαιτήσεις των γραπτών συμβολαίων προμηθειών 
είναι κατανοητές και εφαρμόζονται από τους οικιακούς μισθωτούς υπαλ-

λήλους και όλα τα εμπλεκόμενα στα συμβόλαια μέρη. 

iii. Τη διατήρηση, στο χώρο της εταιρίας, κατανοητών αρχείων, με λεπτομερή 
στοιχεία των οικιακών μισθωτών υπαλλήλων, τις ποσότητες παραγόμενων 

αγαθών / παρεχόμενων υπηρεσιών και / ή τις ώρες που εργάστηκε ο κάθε 

ένας από αυτούς. 

iv. Συχνές ανακοινωμένες ή μη ανακοινωμένες δραστηριότητες παρακολού-
θησης, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τους όρους του 

γραπτού συμβολαίου προμήθειας. 

 

6.9.6. Απόκριση στο ενδιαφέρον των υπαλλήλων και διορθωτικές ενέργειες 

 

6.9.6.1. Η εταιρία θα ερευνά, θα ανταποκρίνεται και θα απαντά στα ενδιαφέροντα 

των υπαλλήλων και άλλων ενδιαφερομένων μερών σε ότι αφορά τη συμ-

μόρφωση / μη συμμόρφωση με την πολιτική της εταιρίας και / ή τις απαι-

τήσεις αυτού του προτύπου. Η εταιρία θα αποφεύγει την πειθαρχική τιμω-

ρία, την απόλυση ή κάθε άλλου είδους διάκριση εναντίον οποιουδήποτε 

εργαζόμενου για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την τήρηση του 

προτύπου. 

 

6.9.6.2. Η εταιρία θα εφαρμόζει διορθωτικές ενέργειες και θα κατανέμει τους κα-

τάλληλους πόρους όσον αφορά τη φύση και τη σοβαρότητα οποιασδήπο-

τε μη συμμόρφωσης ως προς την πολιτική της εταιρίας και / ή τις απαιτή-

σεις αυτού του προτύπου αναγνωρίζεται. 

 

6.9.7. Εξωτερική επικοινωνία 

 

6.9.7.1. Η εταιρία θα εγκαταστήσει και θα διατηρήσει διαδικασίες για την τακτική 

επικοινωνία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη των στοιχείων και άλλων πλη-

ροφοριών που αφορούν την απόδοση ως προς τις απαιτήσεις αυτού του 

προτύπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να εξαντλούνται σε αυτά, 

των αποτελεσμάτων των ανασκοπήσεων της διοίκησης και των δραστη-

ριοτήτων παρακολούθησης. 
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6.9.8. Πρόσβαση για επαλήθευση 

 

6.9.8.1. Όπου  απαιτείται από συμβόλαιο, η εταιρία θα παρέχει ικανοποιητική πλη-

ροφόρηση και πρόσβαση στα ενδιαφερόμενα μέρη που ζητούν να επαλη-

θεύσουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου. Όπου 

απαιτείται περαιτέρω από συμβόλαιο, παρόμοια πληροφόρηση και πρό-

σβαση θα παρέχεται από τους προμηθευτές και υπεργολάβους της εταιρί-

ας μέσω της ενσωμάτωσης τέτοιας απαίτησης στα συμβόλαια προμηθειών 

της εταιρίας. 

 

6.9.9. Αρχεία 

 

6.9.9.1. Η εταιρία θα διατηρεί κατάλληλα αρχεία προκειμένου να αποδείξει τη συμ-

μόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου. 

 

Συνολικό παράδειγμα εφαρμογής των παραπάνω κριτηρίων του προτύπου αποτε-

λεί ο νέος «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-

παλλήλων ν.π.δ.δ.», καθώς καλύπτει τις απαιτήσεις για παιδική και αναγκαστική εργα-

σία, για την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης, 

τη διάκριση στο χώρο εργασίας, τις πειθαρχικές πράξεις, τις αμοιβές κτλ., μέσα από τα 

διάφορα άρθρα του. 

Αντίστοιχο συνολικό παράδειγμα αποτελεί ο τρόπος διοίκησης της εταιρίας The 

Body Shop (Zairi, Jarrar, 2000), η οποία έχει ενσωματώσει στο σύστημα διοίκησής της 

και την ΕΚΕ. Οι Zairi και Jarrar περιγράφουν πως η εταιρία ανασκοπεί την πολιτική της 

σχετικά με την ΕΚΕ και πως την επικοινωνεί προς τα έξω, όχι μόνο στους μετόχους της, 

αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τέλος, σημαντική είναι και η δέσμευση της εταιρίας 

Lever Bros Ltd. στην τοπική κοινωνία, η οποία γίνεται αντιληπτή μέσω των προγραμμά-

των για την αύξηση της απασχόλησης και της συνεισφοράς σε κοινωφελή ιδρύματα 

(Zairi, Peters, 2002). 

 

 

6.10. Αποτελέσματα της υιοθέτησης ενός προτύπου για την ΕΚΕ 
 

Συμπληρωματικά στην παραπάνω ανάλυση σχετικά με τις πρακτικές που μπορεί να 

εφαρμόσει μια επιχείρηση στους τομείς που άπτονται της κοινωνικής ευθύνης, πρέπει 

να εξεταστούν ποια είναι μπορεί να είναι τα πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα 

που έχει η Ε.Κ.Ε. για μια επιχείρηση. Οι Maignan και Ferrell (2004) δημιούργησαν ένα 

συγκεντρωτικό πλαίσιο αλληλεπιδράσεων που δείχνει τα αποτελέσματα που μπορεί να 

έχει η εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων στην επιχείρηση. Σύμφωνα με αυτό το 

πλαίσιο αλληλεπιδράσεων, η εφαρμογή προγραμμάτων ΕΚΕ μπορεί να έχει τόσο θετικά, 
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όσο και αρνητικά αποτελέσματα σε μια επιχείρηση, καθώς πολλές φορές δημιουργού-

νται αντιθέσεις μεταξύ των συμφερόντων των διαφόρων ομάδων που επηρεάζονται 

από την επιχείρηση (stakeholder groups). 

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες συμφεροντούχων μπορούν να επηρεαστούν σε δια-

φορετικό βαθμό από τις τέσσερις συνιστώσες της ΕΚΕ (βλ. Α μέρος), όπως φαίνεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Πίνακας 6.2. Βαθμός στον οποίο επηρεάζονται οι ομάδες συμφεροντούχων της ε-

πιχείρησης από τις συνιστώσες της ΕΚΕ. 

 

Ομάδες συμφεροντούχων που επηρεάζονται από τις συνιστώσες ΕΚΕ 

Συνιστώσα ΕΚΕ Ιδιοκτήτες 
/ Μέτοχοι 

Καταναλωτές Εργαζόμενοι Κοινότητα Άλλοι 

Οικονομική 1 4 2 3 5 

Νομική 3 2 1 4 5 

Ηθική 4 1 2 3 5 

Φιλανθρωπική 3 4 2 1 5 

 

1: Επιρροή σε μεγάλο βαθμό, 5: Επιρροή σε χαμηλό βαθμό 

 

Εκτός όμως από την επιρροή που έχει η ΕΚΕ στους συμφεροντούχους της εταιρί-

ας, η κάθε ομάδα συμφεροντούχων μπορεί να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την άλλη, 

σύμφωνα με έρευνα της BT Retail (Excellence One). Τα αποτελέσματα της ΕΚΕ καθώς 

και η επιρροή μεταξύ των ομάδων των συμφεροντούχων γίνεται κατανοητή από την 

επιτυχία της επιχείρησης. Αρχικά (Σχ. 6.1) η εταιρία μπορεί με παράγοντες που ελέγχει 

εκείνη να επηρεάσει τους πελάτες, αυξάνοντας την ικανοποίησή τους, πράγμα που θα 

οδηγήσει και στην αναγνωρισιμότητα της εταιρίας από την υπόλοιπη κοινωνία (λόγω 

της καλής της φήμης). 
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Σχήμα 6.1. Ικανοποίηση των πελατών της εταιρίας και αύξηση της αναγνωρισιμό-

τητάς της. 

 

Στη συνέχεια, οι ευχαριστημένοι πελάτες θα έχουν ως αποτέλεσμα τα αυξημένα 

κέρδη, τα οποία θα ευχαριστήσουν τους μετόχους, κλείνοντας τον κύκλο της αλληλεπί-

δρασης (Σχ. 6.2). 

 

 
 

Σχήμα 6.2. Κύκλος αλληλεπίδρασης των διαφόρων ομάδων συμφεροντούχων της 

εταιρίας. 

 

Η βρετανική εταιρία The Corporate Citizen Company ανέλυσε σε μεγαλύτερο βαθ-

μό τα θέματα που απασχολούν κάθε μία από τις προαναφερθείσες ομάδες συμφερο-

ντούχων και προσάρμοσε σε αυτά δείκτες μέτρησης για την παρακολούθηση της από-

δοσης της επιχείρησης σε κάθε τομέα. Από την επεξεργασία αυτή προέκυψε ο πίνακας 
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6.3, ο οποίος περιέχει και τον ενδεικτικό τρόπο βαθμολόγησης μιας επιχείρησης, βάσει 

των κλάσεων που θεσπίζουν κανονισμοί, ή βάσει των μέσων όρων που παρατηρούνται 

στον τομέα που ανήκει η επιχείρηση. 

 

Πίνακας 6.3. Συγκεντρωτικός πίνακας παρακολούθησης της απόδοσης της επιχεί-

ρησης σε τομείς σχετικούς με την ΕΚΕ. 

 

Ομάδες συμφεροντούχων 
και σχετικά θέματα 

Κλάσεις νομοθετημένων κανονισμών ή 
Μέσοι Όροι τομέα στον οποίο ανήκει η επιχείρηση 

 + Α – + Β – + Γ – + Δ – + Ε – 
Α. Μέτοχοι 
1.  Απόδοση μετοχών                
2.  Εταιρική διακυβέρνηση                
Β. Εργαζόμενοι 
3.  Μισθός & παροχές                
4.  Υγεία & ασφάλεια                
5.  Εκπαίδευση / ανάπτυξη                
6.  Ίσες ευκαιρίες                
7.  Επικοινωνίες                
Γ. Καταναλωτές 
8.  Τιμή / αξία                
9.  Ποιότητα προϊόντος                
10.Πολιτική διαφήμισης                
Δ. Συνεργάτες 
11.Διατήρηση εργασιών                
12.Πληρωμή λογαριασμών                
13.Μεταφορά τεχνολογίας                
Ε. Κοινωνία / Κυβέρνηση 
14.Συνεισφορά σε φόρους                
15.Τοπική οικονομική επίδραση                
16.Πολιτικές μεταφοράς τιμών                
17.Φιλανθρωπική συνεισφορά                
18.Κοινωνική επένδυση                 
19.Εμπορικές χορηγίες                
ΣΤ. Περιβάλλον 
20.Διατήρηση πρώτων υλών                
21.Εκπομπές υγρών / αερίων                
22.Ενεργειακή απόδοση                
23.Διαχείριση αποβλήτων                
24.Μείωση υλικών συσκευ-

ασίας 
               

25.Ανακύκλωση                
ΠΗΓΗ: “The Corporate Citizenship Company Approach to Social Reporting” 

(http://www.corporate-citizenship.co.uk/) 

 

 

 

http://www.corporate-citizenship.co.uk/)
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Οι δείκτες αυτοί, που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία του κοινωνικού απολο-

γισμού της επιχείρησης, έχουν μεγάλη ομοιότητα με αυτούς που έχει δημιουργήσει το 

Global Reporting Initiative και οι οποίοι παρουσιάζονται στον πίνακα 6.4. 

 

Πίνακας 6.4. Το πλαίσιο δεικτών του GRI. 

 

 Κατηγορία Υποκατηγορία Δείκτες 

Ο
ικ
ον
ομ
ία

 

Άμεσες 
Οικονομικές 
επιδράσεις 

Πελάτες 
Προμηθευτές 
Εργαζόμενοι 
Προμηθευτές κεφαλαίων 
Δημόσιος τομέας 
Έμμεσες οικονομικές επιδράσεις 

EC1, 2 
EC3, 4, 11 
EC5 
EC6, 7 
EC8, 9, 10, 12 
EC13 

Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν 

Περιβάλλον 

Υλικά 
Ενέργεια 
Νερό 
Βιοποικιλία 
 
Εκπομπές υγρών & αερίων και α-
πορρίμματα 
Προμηθευτές 
Προϊόντα και υπηρεσίες 
Συμμόρφωση 
Μεταφορές 
Γενικά 

EN1, 2 
EN3, 4, 17, 18, 19 
EN5, 20, 21, 22 
EN6,7, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 
EN8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 
31, 32 
EN33 
EN14, 15 
EN16 
EN34 
EN35 

Εργατικές 
πρακτικές, 
Αξιοπρεπής 
εργασία 

Απασχόληση 
Εργασιακές / διοικητικές σχέσεις 
Υγεία και ασφάλεια 
Εκπαίδευση και κατάρτιση 
Ποικιλία και ευκαιρίες 

LA1, 2, 12 
LA3, 4, 13 
LA5, 6, 7, 8, 14, 15 
LA9, 16, 17 
LA10, 11 

Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Στρατηγική και διοίκηση 
Απουσία διακρίσεων 
Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και 
συλλογική διαπραγμάτευση 
Παιδική εργασία 
Αναγκαστική εργασία 
Πειθαρχικές πρακτικές 
Πρακτικές ασφάλειας 
Δικαιώματα αυτοχθόνων 

HR1, 2, 3, 8 
HR4 
HR5 
 
HR6 
HR7 
HR9, 10 
HR11 
HR12, 13, 14 

Κοινωνία 

Κοινότητα 
Δωροδοκία και διαφθορά 
Πολιτικές συνεισφορές 
Ανταγωνισμός και τιμολογιακή πολι-
τική 

SO1, 4 
SO2 
SO3, 5 
SO6, 7 

Κο
ιν
ω
νί
α 

Προϊοντική 
υπευθυνότητα 

Υγεία και ασφάλεια του πελάτη 
Προϊόντα και υπηρεσίες 
Διαφήμιση 
Σεβασμός στην ιδιωτική ζωή 

PR1, 4, 5, 6 
PR2, 7, 8 
PR9, 10 
PR3, 11 

ΠΗΓΗ: Global Reporting Initiative, “Sustainability reporting guidelines”, 2002 
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Ένα σύνολο 30 αντίστοιχων δεικτών με αυτούς, τόσο γενικοί, όσο και ειδικευμένοι 

σε συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας, έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου 

PERFORM, το οποίο συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο του Sussex. Το έργο αυτό συλ-

λέγει στοιχεία απόδοσης από 14 τομείς της βιομηχανίας (αλουμίνιο, τσιμέντο και προϊό-

ντα τσιμέντου, κεραμικά, ηλεκτρισμός, γυαλί, αυτοκίνητα, χαρτί, γύψος, πλαστικά, τυ-

πογραφία, χαλυβουργία, νερό και υλοτομία), προκειμένου να ευαισθητοποιήσει τις ε-

ταιρίες στην μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking). 

Θέματα τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις διάφορες ομάδες συμφεροντούχων 

απεικονίζονται στον πίνακα 6.3. Αντίστοιχη μήτρα επιρροής, επικεντρωμένη όμως μόνο 

στα ανθρώπινα δικαιώματα, έχει εκδώσει και ο οργανισμός “Business Leaders Initiative 

on Human Rights”, η οποία είναι γνωστή και ως “The BLIHR Matrix”. 
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Πίνακας 6.5. Θέματα που επηρεάζουν τις διάφορες ομάδες συμφεροντούχων της επιχείρησης. 

 

 
Πελάτης Προμηθευτής Εργαζόμενος Διευθυντής Οικονομικό 

στέλεχος 
Ανταγωνιστής Κυβέρνηση Εκπαιδευτικά 

ινστιτούτα 
ΜΜΕ Κοινότητες 

ενδιαφέρο-
ντος 

Γείτονες (Παγκόσμιος) 
Πολίτης 

Ευ
ημ
ερ
ία

 

  Απασχόληση, 
μειωμένο 
ωράριο, τηλε-
εργασία, παι-
δικοί σταθμοί, 
ασφάλεια & 
υγιεινή 

Απασχόληση, 
μειωμένο 
ωράριο, τηλε-
εργασία, παι-
δικοί σταθμοί, 
ασφάλεια & 
υγιεινή 

 Συμφωνίες 
αμοιβαίου 
οφέλους 

Νομικές 
απαιτήσεις, 
απασχόληση, 
ασφάλεια 

Μεταφορά 
γνώσης 
(πρακτική 
εργασία, 
επισκέψεις 
καθηγητών) 

Πληροφόρηση Κοινωνικά 
forum, 
πληροφόρηση 

Τοπικά 
συμβούλια, 
ασφάλεια, 
μεταφορά 
γνώσης 
(επισκέψεις 
εταιριών), 
χορηγίες 

Μεταφορά 
γνώσης 
(συνέδρια, 
δημοσιεύσεις) 
χορηγίες 

Π
ολ
ιτ
ισ
μό
ς   Αθλητικές 

εγκαταστάσεις 
Τέχνη 
Εκμάθηση 
γλωσσών 

Αθλητικές 
εγκαταστάσεις 
Τέχνη 
Εκμάθηση 
γλωσσών 

    Πληροφόρηση  Χορηγίες Χορηγίες 

Π
ολ
ιτ
ικ
ή 

Διεθνείς 
σχέσεις 

Διεθνείς 
σχέσεις 

Ευκαιρίες για 
πολιτική 
δράση 

Αναλογία 
μισθών 

 Κοινά 
ενδιαφέροντα 

Υποστήριξη 
σχέσεων με  
κυβέρνηση 

Ευθυγράμμιση 
με απαιτήσεις 
εταιριών 

Πληροφόρηση Πληροφόρηση   

Η
θι
κή

 

Marketing 
βάσει αιτίας 

Επιλογή 
προμηθευτών 
(SA8000) 

Προσωπική 
ανάπτυξη, 
συμμετοχή σε 
κοινωνικές 
οργανώσεις, 
εταιρικές αξίες 
μειονότητες 

Προσωπική 
ανάπτυξη, 
συμμετοχή σε 
κοινωνικές 
οργανώσεις, 
εταιρικές αξίες 
μειονότητες 

Προοπτική 
εισαγωγής 
σε χρηματι-
στήριο 

   Πληροφόρηση Κώδικας 
συμπεριφοράς 
Marketing 
βάσει αιτίας, 
Ιδανική 
διαφήμιση 

Κώδικας 
συμπεριφοράς 
Ενσωμάτωση 
μειονοτήτων 

Κώδικας 
συμπεριφοράς 

Π
ερ
ιβ
άλ
λο
ν Φιλικά 

προϊόντα, 
σημάνσεις, 
επαναχρησι-
μοποίηση 

Επιλογή 
προμηθευτών 
(χρήση α 
υλών, βιώσιμα 
προϊόντα) 

Κατανάλωση 
ενέργειας, 
απόβλητα, 
κίνηση 

Κατανάλωση 
ενέργειας, 
απόβλητα, 
κίνηση 

Κοινωνικά 
υπεύθυνες 
επενδύσεις 

Κλαδικές 
συμφωνίες 

Νομικές 
απαιτήσεις, 
άδειες, 
προστασία 
περιβάλλοντος 

 Πληροφόρηση Πληροφόρηση Εκπομπές, 
έλεγχος 
αποβλήτων, 
ενοχλήσεις 

 

ΠΗΓΗ: de Vaal et al., “A practitioner’s approach to corporate social responsibility”, European Quality, Vol. 8, No. 4, European Quality Publica-

tions Ltd., London, 2001, σελ. 4-10 
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Από τους παραπάνω πίνακες, καθώς και τα μοντέλα επιρροής μεταξύ των ομάδων 

των συμφεροντούχων μιας επιχείρησης, μπορεί κανείς να κατανοήσει την αλληλεπίδρα-

ση των διαφόρων πρακτικών ΕΚΕ που εφαρμόζει μια επιχείρηση εντός και εκτός της 

ίδιας της επιχείρησης. Οι δεσμεύσεις και τα προγράμματα ΕΚΕ της επιχείρησης έχουν 

επίδραση: 

 

v στους εργαζομένους (αυξημένη ικανοποίηση, μείωση απουσιών, προγράμματα 
υγιεινής και ασφάλειας, αυξημένη παραγωγικότητα, συμμετοχική διοίκηση, 

συνεχής βελτίωση μέσω νέων ιδεών, αίσθηση κοινωνικής προσφοράς και αυ-

τοπραγμάτωση), 

 

v στους μετόχους (αυξημένη ικανοποίηση, προσέλκυση νέων κεφαλαίων, κοι-

νωνικά υπεύθυνες επενδύσεις), 

 

v στους πελάτες (ικανοποίηση, μείωση παραπόνων, «πιστοί» πελάτες), 

 

v στην αγορά (αύξηση πωλήσεων, αύξηση μεριδίου αγοράς από προσέλκυση 

νέων πελατών, αύξηση κερδών) και 

 

v στην κοινωνία γενικότερα (αύξηση της ικανοποίησης, μείωση της ανεργίας, 

ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος, προσφορά σε μειονότητες 

κτλ.) 

 

Καθώς οι επιδράσεις αυτές δεν είναι μονόπλευρες, αλλά εκτείνονται ταυτόχρονα 

σε όλες τις ομάδες  συμφεροντούχων, η επίδραση της ΕΚΕ θα ήταν εξαιρετικά πολύ-

πλοκο να απεικονιστεί σε ένα μοντέλο. Πάντως, τα οφέλη που μπορεί να κατανοήσει 

άμεσα μια επιχείρηση από την εφαρμογή των προγραμμάτων ΕΚΕ είναι η αναγνωρισι-

μότητα από τους πελάτες, η αύξηση των κερδών και ικανοποίηση των μετόχων, καθώς 

και η ικανοποίηση και αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της. Μια απλή α-

πεικόνιση της επίδρασης της ΕΚΕ στα κέρδη της επιχείρησης δίνεται από τον EFQM στο 

παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 6.3. Επίδραση της ΕΚΕ στα κέρδη της επιχείρησης. 

 

Στα επόμενα κεφάλαια, θα εξεταστούν οι διάφορες πλευρές της ΕΚΕ και ο τρόπος 

με τον οποίο εφαρμόζονται μέσω των διαχειριστικών συστημάτων που μπορεί να ε-

φαρμόσει η επιχείρηση. 

 

Κοινωνικά υπεύθυνη στρατηγική και ηγεσία 

Προγράμματα και απόδοση ΕΚΕ – Μετρήσεις αντίλη-
ψης σε όλες τις ομάδες συμφεροντούχων 

Υψηλότερη κερδοφορία 
Πιο ικανοποιημένοι μέτοχοι 

Υψηλότερα αντιληπτή αξία 
προϊόντος / υπηρεσίας 

Εικόνα προϊόντος και λειτουργίες επιχείρησης γίνονται 
καλύτερα κατανοητές από τους συμφεροντούχους 

Επικοινωνία (Εσωτερική και εξωτερική) 

Αύξηση μεριδίου αγοράς Αύξηση περιθωρίου κέρδους 

Υψηλότερες τιμές 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ SA 8000 ΜΕ ΤΟ ISO 9001 
 

7.1. Σχέση του SA 8000 με το ISO 9001 
 

Όπως φαίνεται από την ανάλυση του προηγούμενου κεφαλαίου, οι απαιτήσεις του 

προτύπου SA 8000 εστιάζονται κατά κύριο λόγο στο ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχεί-

ρησης και στην επίδρασή της στο περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται. Παρ’ όλ’ 

αυτά, το πρότυπο απαιτεί και ένα σύστημα διοίκησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί η 

εφαρμογή του, η τήρησή του και η ανασκόπησή του. Το σύστημα διοίκησης αυτό πα-

ρουσιάζει μεγάλη ομοιότητα με το αντίστοιχο που απαιτείται από το πρότυπο ISO 9001. 

Αναλυτικότερα,  η δομή του ISO 9001 βασίζεται σε πέντε κύρια κεφάλαια, στα οποία 

αναφέρονται: 

 

Κεφάλαιο 4: Γενικές απαιτήσεις 
Κεφάλαιο 5: Ευθύνη της Διοίκησης 
Κεφάλαιο 6: Διαχείριση πόρων 
Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση του προϊόντος 
Κεφάλαιο 8: Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 
 

Στην πορεία του κεφαλαίου αυτού θα παρουσιαστεί αναλυτικά η αντιστοιχία των 

δύο προτύπων, ακολουθώντας τη δομή του προτύπου ISO 9001:2000. 

 

7.2. Κεφάλαιο 4: Γενικές απαιτήσεις 
 

Αρκετές από τις απαιτήσεις του SA 8000 για την τεκμηρίωση του συστήματος δια-

χείρισης της κοινωνικής ευθύνης καλύπτονται από το τέταρτο κεφάλαιο του ISO 9001, 

καθώς εκεί αναφέρονται όλες οι απαιτήσεις για την τεκμηρίωση. 

Στις γενικές απαιτήσεις ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, όπως αυτές 

αναφέρονται στο πρότυπο ISO 9001:2000 περιλαμβάνονται όλες οι ενέργειες που πρέ-

πει να κάνει μια επιχείρηση προκειμένου να πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο. Οι 

ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν τον εντοπισμό όλων των διεργασιών της επιχείρησης 

και τον προσδιορισμό της αλληλεπίδρασής τους, τον καθορισμό των κριτηρίων και των 

μετρήσεων που διεξάγει η επιχείρηση για την παρακολούθηση της επίδοσής της, τη δι-

άθεση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία του συστήματος και τις ενέργειες για 

τη συνεχή βελτίωσή του. Αν και στο SA 8000 δεν υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση, γίνεται 

κατανοητό ότι αν τέτοιες ενέργειες γίνονται ήδη από πιστοποιημένη κατά ISO 

9001:2000 επιχείρηση τότε θα ακολουθηθεί η ίδια λειτουργία και κατά την ενσωμάτω-

ση του SA 8000 στο διαχειριστικό σύστημα. 

Για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 9001:2000 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός εγχειριδίου για την ποιότητα. Στο εγχειρίδιο αυτό ου-
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σιαστικά παρουσιάζεται η σύνοψη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της 

επιχείρησης. Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει την έκθεση της πολιτικής της για την ποιότητα, 

τους στόχους του ΣΔΠ, τη δομή της εταιρείας, τις βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για 

την εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων του προτύπου, καθώς και τον κατάλογο των 

τεκμηριωμένων διαδικασιών του ΣΔΠ. Εκεί είναι επίσης αναγκαίο να αναφερθούν ο-

ποιεσδήποτε εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου, καθώς επίσης και η 

περιγραφή της αλληλεπίδρασης των διαφόρων διεργασιών του ΣΔΠ. 

Για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας, 

ένα τέτοιο έγγραφο δεν είναι απαραίτητο, καθώς δεν αναφέρεται αντίστοιχη απαίτηση 

στο πρότυπο. Παρ’ όλ’ αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι πολλές εταιρίες, οι οποίες έχουν 

ήδη αναπτύξει προγράμματα ΕΚΕ, αναφέρουν κάποιες αντίστοιχες δράσεις τους και στο 

εγχειρίδιο ποιότητας, καθώς εμπίπτουν σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα στον 

έλεγχο των προμηθευτών τους. Έτσι, αν και δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τέ-

τοιου εγγράφου για την πιστοποίηση κατά το SA 8000, μπορεί να γίνει αναφορά σε υ-

πάρχον εγχειρίδιο της εταιρίας. Άλλωστε, με την εφαρμογή ενοποιημένων συστημάτων 

διαχείρισης σε μια εταιρία, το εγχειρίδιο των συστημάτων διαχείρισης έχει πλέον συνο-

λική απεικόνιση των συστημάτων και μπορεί να αναφέρει και στοιχεία δράσεων για την 

ΕΚΕ. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο του ISO 9001 αναφέρεται επίσης η απαίτηση για τον έλεγχο 

των εγγράφων και αρχείων της επιχείρησης. Αντίστοιχη απαίτηση υπάρχει και στο SA 

8000, όπου αναφέρεται ότι η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρεί κατάλληλα αρχεία 

προκειμένου να αποδείξει τη συμμόρφωσή της ως προς τις απαιτήσεις αυτού του προ-

τύπου. 

 

7.3. Κεφάλαιο 5: Ευθύνη της διοίκησης 
 

Η ευθύνη της διοίκησης είναι ένα από τα κοινά σημεία των δύο προτύπων. Τόσο 

στο ISO 9001:2000 όσο και στο SA 8000, η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αποδεί-

ξει τη δέσμευσή της στην ανάπτυξη, εφαρμογή, διατήρηση και συνεχή βελτίωση των 

δύο συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 η διοί-

κηση πρέπει να παρέχει απόδειξη της δέσμευσής της για την ανάπτυξη και τη θέση σε 

εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και για τη διαρκή βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς του. Αντίστοιχα και στο πρότυπο SA 8000, η δέσμευση της διοί-

κησης είναι απαραίτητο στοιχείο και αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του συ-

στήματος διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας. Στο πρότυπο ISO 9001:2000 α-

ναφέρονται οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει η διοίκηση προκειμένου να αποδείξει τη 

δέσμευσή της, πολλές από τις οποίες αποτελούν ξεχωριστές απαιτήσεις για το σύστημα 

διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας. 

Το δεύτερο στοιχείο του προτύπου ISO 9001:2000 είναι η εστίαση στον πελάτη. Η 

απαίτηση του προτύπου είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων του πελάτη και η ικα-
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νοποίησή τους, ώστε να αυξάνεται η ικανοποίηση του πελάτη. Αν και στο SA 8000 δεν 

υπάρχει αντίστοιχη απαίτηση, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι όλο το πρότυπο είναι δο-

μημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει ως σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη. Άλλωστε 

για τα συστήματα διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας, πελάτης είναι ο λεγόμε-

νος συμφεροντούχος (stakeholder), μια έννοια την οποία εισήγαγε το ISO 9001:2000. 

Η έννοια αυτή περιλαμβάνει τόσο τους εργαζομένους της επιχείρησης (εσωτερικοί πε-

λάτες), όσο και όσους έχουν συμφέρον από τη λειτουργία της επιχείρησης (πελάτες, 

μέτοχοι, κοινωνία κτλ.). Στην περίπτωση του SA 8000, η έννοια αυτή διευρύνεται με 

την προσθήκη του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που επηρεάζεται από τη λειτουργία 

της επιχείρησης, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς αποτελεί ένα κύριο κομ-

μάτι για τις δράσεις της ΕΚΕ. Έτσι, μπορεί κανείς να καταλάβει ότι αν και δεν υπάρχει 

αντίστοιχη απαίτηση στο SA 8000, η εστίαση στον πελάτη (με οποιαδήποτε μορφή) 

είναι ουσιαστικά ο λόγος δημιουργίας ενός τέτοιου προτύπου. 

Ξεκινώντας την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας, το πρώτο 

πράγμα που πρέπει να προετοιμάσει η επιχείρηση είναι η πολιτική της για το σύστημα 

αυτό. Αντίστοιχη απαίτηση υπάρχει και στο σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής υπευ-

θυνότητας. Στην πολιτική πρέπει να αναφέρεται πρωτίστως η δέσμευση της διοίκησης 

να αναπτύξει, να εφαρμόσει, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα αυτό. 

Επίσης, η διοίκηση πρέπει να επικοινωνήσει την πολιτική της σε όλους τους εργαζόμε-

νους στην επιχείρηση με αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, στην πολιτική της, η διοίκηση 

δεσμεύεται να συνάδει με όλους τους νόμους και κανονισμούς του κράτους σχετικά με 

θέματα ΕΚΕ (που περιλαμβάνουν και εργατική νομοθεσία, νομοθεσία για το περιβάλλον, 

την υγεία και ασφάλεια στην εργασία κ.ο.κ.). 

Η πολιτική της επιχείρησης είναι ένα από τα στοιχεία του συστήματος που μπο-

ρούν να διατεθούν ελεύθερα στο ευρύ κοινό για πληροφόρηση και διαφήμιση. 

Η επόμενη απαίτηση του ISO 9001:2000 είναι η σχεδίαση του συστήματος διαχεί-

ρισης της ποιότητας, όπου αναφέρεται ότι η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει τους αντι-

κειμενικούς στόχους της επιχείρησης για την ποιότητα και να σχεδιάσει το σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας. Στο πρότυπο SA 8000 αυτή η απαίτηση αναφέρεται στο 

σχεδιασμό και την υλοποίηση του συστήματος διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, το πρό-

τυπο αναφέρει ότι πρέπει να παρακολουθούνται συνεχώς οι δραστηριότητες και τα α-

ποτελέσματα της επιχείρησης προκειμένου να δειχθεί η αποτελεσματικότητα των ε-

φαρμοσμένων συστημάτων στην ικανοποίηση της πολιτικής της εταιρίας και των απαι-

τήσεων αυτού του προτύπου.  

Το πρότυπο ISO 9001:2000 στη συνέχεια καθορίζει τις ευθύνες, τις αρμοδιότητες 

και την εσωτερική επικοινωνία που πρέπει να λάβει χώρα για το σύστημα διαχείρισης 

της ποιότητας. Και στο κομμάτι αυτό υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των δύο προτύπων, 

καθώς και το SA 8000 ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει ο εκπρόσωπος της διοίκησης, ο ο-

ποίος ανεξάρτητα από άλλες ευθύνες, θα εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις αυ-

τού του προτύπου. Επίσης, η εταιρία θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στο μη διοι-
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κητικό προσωπικό να επιλέγει έναν εκπρόσωπό του προκειμένου να διευκολύνεται η 

επικοινωνία με την ανώτατη διοίκηση σε θέματα που σχετίζονται με αυτό το πρότυπο. 

Τέλος, το SA 8000 απαιτεί η εταιρία να εξασφαλίζει ότι όλοι οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες 

και η εξουσία του προσωπικού είναι καλώς καθορισμένοι και κατανοητοί από τους εργα-

ζόμενους. Ήδη, δε, από την καθιέρωση της πολιτικής της επιχείρησης γίνεται αναφορά 

στην εσωτερική επικοινωνία που πρέπει να λαμβάνει χώρα, ώστε να ενημερώνονται 

όλοι οι εργαζόμενοι για τα σχετικά με το πρότυπο θέματα. 

Η τελευταία παράγραφος του ISO 9001:2000 αναφέρεται στην ανασκόπηση της 

διοίκησης, η οποία πρέπει να γίνεται σε προγραμματισμένα διαστήματα, ώστε να εξα-

σφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος διαχείρισης της ποιότητας. Όπως για όλα τα διαχειριστικά συστήματα, έτσι 

και για το σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας, υπάρχει αντίστοιχη πα-

ράγραφος, στην οποία αναφέρεται η απαίτηση του προτύπου για την ανασκόπηση της 

διοίκησης. Βέβαια, το πρότυπο SA 8000 δεν προσδιορίζει αναλυτικά τα εισερχόμενα και 

τα εξερχόμενα της διαδικασίας της ανασκόπησης, αλλά αναφέρει γενικά ότι ανασκοπεί-

ται η πολιτική, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα της επιχείρησης όσον αφορά στην 

κοινωνική ευθύνη, και γίνονται οι κατάλληλες βελτιώσεις όπου κρίνεται απαραίτητο. 

 

7.4. Κεφάλαιο 6: Διαχείριση πόρων 
 

Το έκτο κεφάλαιο στο πρότυπο ISO 9001:2000 αναφέρεται γενικά στους πόρους 

που χρησιμοποιεί η επιχείρηση προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή και να διατηρήσει το 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας, να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητά του 

και να αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών της μέσω της εκπλήρωσης των απαιτή-

σεών τους. Οι πόροι στους οποίους δίνει έμφαση το ISO 9001:2000 είναι οι ανθρώπινοι 

πόροι, η υποδομή και το περιβάλλον εργασίας. 

Όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, μεγάλη σημασία δίνεται στον προσδιορι-

σμό των ικανοτήτων του προσωπικού και των αναγκών εκπαίδευσης, όπως επίσης και 

τον προγραμματισμό της εκπαίδευσης και τα ανάλογα αρχείο που πρέπει να τηρούνται 

ανά εργαζόμενο. Σημαντική βαρύτητα δίνεται επίσης στην αξιολόγηση της αποτελεσμα-

τικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στην ενημέρωση των εργα-

ζομένων για τη σημασία των δραστηριοτήτων που εκτελούν και πως συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα. Η αξιολόγηση της αποτελε-

σματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης επιτυγχάνεται μέσω της κατανόησης των 

απαιτήσεων ποιότητας της θέσης εργασίας του κάθε εργαζομένου, έτσι ώστε αυτός να 

κατανοεί πώς αντανακλάται η επίδοσή του στη διατήρηση της ποιότητας του προϊό-

ντος. Έτσι, ο εργαζόμενος καταλαβαίνει όχι μόνο τις απαιτήσεις της θέσης του, αλλά 

και την επίπτωση της εργασίας του στην ποιότητα, τα οφέλη της βελτίωσης της προ-

σωπικής του επίδοσης και τις επιπτώσεις που θα έχει τυχόν απόκλιση από τις προκαθο-

ρισμένες διαδικασίες. Όπως γίνεται κατανοητό, η διοίκηση θα πρέπει να ορίσει μια πολι-
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τική εκπαίδευσης ή να τη συμπεριλάβει στην πολιτική της για την ποιότητα και να κα-

θιερώσει προγράμματα εκπαίδευσης όχι μόνο για τους νεοπροσληφθέντες ή για όσους 

αλλάζουν θέση εργασίας, αλλά για κάθε εργαζόμενο, ώστε να καλύπτει ικανοποιητικά 

τα όσα προδιαγράφονται στη θέση εργασίας του. 

Οι αντίστοιχες απαιτήσεις στο SA 8000 δίνονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

του συστήματος διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυνότητας, όπου αναφέρεται η ανά-

γκη για εκπαίδευση των νέων ή / και των προσωρινών υπαλλήλων αμέσως μετά την 

πρόσληψη, καθώς και για περιοδική εκπαίδευση και προγράμματα ενημερότητας / ευαι-

σθητοποίησης (awareness programs) για τους υπάρχοντες υπαλλήλους σε τακτά χρονι-

κά διαστήματα. 

Όσον αφορά την υποδομή και το περιβάλλον εργασίας, το πρότυπο ISO 

9001:2000 αναφέρει ότι η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει ό,τι είναι αναγκαίο από υπο-

δομή και φυσικούς πόρους και να τα διαχειρίζεται έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συμ-

μόρφωση του προϊόντος με τις απαιτήσεις. Πιο συγκεκριμένα για το περιβάλλον εργα-

σίας, γίνεται κατανοητό ότι πρέπει να είναι τέτοιο που να διασφαλίζει την ανάπτυξη θε-

τικού κλίματος ανάμεσα στους εργαζομένους, να τους εξασφαλίζει την υγιεινή και την 

ασφάλειά τους και να βελτιώνεται συνεχώς, αφού το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημα-

ντικό να αισθάνεται ασφαλές και ευχάριστα στο χώρο που εργάζεται, προκειμένου να 

αποδίδει καλύτερα. 

Σχετικά με το περιβάλλον εργασίας, το SA 8000 έχει διάφορες απαιτήσεις. Αρχικά, 

υπάρχει ειδική απαίτηση για την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η οποία θα 

αναλυθεί περισσότερο στο κομμάτι που σχετίζεται με το αντίστοιχο πρότυπο OHSAS 

18001:1999. Αξίζει, παρ’ όλ’ αυτά να αναφερθεί ότι η συγκεκριμένη απαίτηση έχει 6 

ειδικότερα κριτήρια, ενώ οι υπόλοιπες απαιτήσεις δεν ξεπερνούν τα τρία ή τέσσερα, 

πράγμα που δείχνει τη βαρύτητα που αντιπροσωπεύει σε σχέση με το σύνολο των α-

παιτήσεων του προτύπου. 

Επιπροσθέτως, καθώς το περιβάλλον εργασίας δεν έχει μόνο να κάνει με την υγεία 

και ασφάλεια στην εργασία αλλά και το κλίμα που επικρατεί ανάμεσα στους εργαζομέ-

νους, το SA 8000 εστιάζεται σε ότι έχει σχέση με διακρίσεις στον εργασιακό χώρο, με 

το ωράριο εργασίας, με τις πειθαρχικές πρακτικές της διοίκησης, ακόμα και με την ε-

λευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Όλα 

αυτά είναι στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός σωστού κλίματος εργασίας, 

μέσα στο οποίο μπορεί να αυξηθεί κατά πολύ η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα 

των εργαζομένων. Καθώς εκτενής ανάλυση των απαιτήσεων αυτών του προτύπου έγινε 

στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν θα ακολουθήσει άλλη αναφορά στο παρόν κεφάλαιο. 

Αξίζει, όμως, να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το SA 8000, η εταιρία πρέπει να διατηρεί 

αντίστοιχες συμπεριφορές και αρχές και ως προς τους οικιακούς μισθωτούς υπαλλήλους 

της (homeworkers), τους οποίους καλύπτει με νομικά συμβόλαια, ώστε να μην παρα-

τηρούνται διακρίσεις στην εργασία. 
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7.5. Κεφάλαιο 7: Υλοποίηση του προϊόντος 
 

Το έβδομο κεφάλαιο του προτύπου ISO 9001:2000 έχει να κάνει περισσότερο με 

την υλοποίηση του προϊόντος, από το σχεδιασμό του βάσει των απαιτήσεων του πελά-

τη, ως την τελική παραγωγή και έλεγχό του, ώστε να διασφαλιστεί η εκπλήρωση των 

προκαθορισμένων απαιτήσεων. Έτσι, επειδή αναφέρεται στα προϊόντα ή / και τις υπη-

ρεσίες που παρέχει η κάθε επιχείρηση, δεν μπορεί να υπάρχει αντιστοιχία με το πρότυ-

πο SA 8000. Ο λόγος είναι ακριβώς ότι το πρότυπο για τα συστήματα διαχείρισης της 

κοινωνικής υπευθυνότητας δε μπορεί να αναφέρεται αναλυτικά στη διαχείριση της πα-

ραγωγικής διαδικασίας της επιχείρησης, αφού δεν είναι αυτή που θα καθορίσει τις δρά-

σεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με την κοινωνική ευθύνη. 

Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να δοθεί προσοχή στο εξής σημείο: οι απαιτήσεις του 

προτύπου ISO 9001:2000 αφορούν στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας μιας 

επιχείρησης και όχι στη διαδικασία αυτή καθεαυτή. Ο λόγος για τον διαχωρισμό αυτό 

είναι απλός και θα εξηγηθεί από το ακόλουθο παράδειγμα. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι 

μέσω της παραγωγικής της διαδικασίας, μια επιχείρηση μολύνει το περιβάλλον. Έτσι, 

μια άμεση δράση που μπορεί να αναλάβει η επιχείρηση είναι ο ανασχεδιασμός της πα-

ραγωγικής της διαδικασίας για να επιτευχθεί μείωση της μόλυνσης που παράγει. Κάτι 

τέτοιο είναι σαφώς δράση που εμπίπτει εκτός από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας 

και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, και στο σύστημα διαχείρισης κοινωνικής 

υπευθυνότητας. Όμως, πρέπει να γίνει σαφώς κατανοητό το γεγονός ότι το πρότυπο 

ISO 9001:2000 δεν αναφέρεται στο αποτέλεσμα της υλοποίησης του προϊόντος (δεν 

ενδιαφέρει δηλαδή αν η παραγωγική διαδικασία μολύνει το περιβάλλον), αλλά στη δια-

χείριση της υλοποίησής του (δηλαδή ο ανασχεδιασμός να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε 

να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του προϊόντος με τις καθορισμένες απαιτήσεις). Αυτή 

είναι και η μεγάλη διαφορά των δύο προτύπων, που θα αναφερθεί αναλυτικότερα και 

παρακάτω. 

Μια άλλη απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2000, η οποία υπάρχει και στο πρό-

τυπο SA 8000, είναι αυτή που σχετίζεται με τις αγορές. Σύμφωνα με το ISO 9001:2000, 

η επιχείρηση υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση του προϊόντος που αγοράζει 

με τις καθορισμένες απαιτήσεις, ενώ οφείλει ακόμα να προσδιορίσει τον τύπο και την 

έκταση των ελέγχων που θα ασκεί τόσο στο προϊόν όσο και στον προμηθευτή. Η επι-

λογή του προμηθευτή πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι 

μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της επιχείρησης και σε οποιεσδήποτε ειδικές 

απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Βαρύτητα δίνεται και στην ύπαρξη ή την προετοι-

μασία για εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Η νέα απαίτηση για 

τους προμηθευτές στο ISO 9001:2000 αφορά στην καθιέρωση κριτηρίων επαναξιολό-

γησής τους. Το πρότυπο με αυτή την απαίτηση έχει σκοπό να προσδιορίζει περιοδικά 

αν οι προμηθευτές μπορούν ακόμα να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ποιότητας του προϊό-

ντος που ζητούνται. 
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Αντίστοιχα, στο SA 8000 είναι απαίτηση για την εταιρία η αξιολόγηση και επιλογή 

των προμηθευτών και των υπεργολάβων της βάσει της ικανότητάς τους να ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις αυτού του προτύπου. Ενίοτε, δε, η αξιολόγηση αυτή μπορεί να επεκταθεί 

και στους υπο-προμηθευτές της εταιρίας. Το πρότυπο SA 8000 είναι αυστηρότερο όσον 

αφορά στην αξιολόγηση των προμηθευτών της εταιρίας, γιατί την υποχρεώνει να τηρεί 

κατάλληλα αρχεία της δέσμευσης των προμηθευτών της στην κοινωνική υπευθυνότη-

τα. Επιπλέον, αναφέρει αναλυτικά μερικά από τα στοιχεία που πρέπει να περιέχουν τα 

αρχεία αυτά, προκειμένου να είναι καλυμμένη η εταιρία ως προς τις απαιτήσεις του 

προτύπου. Όλα αυτά τα αρχεία, αλλά και άλλα στοιχεία που μπορεί να έχει η εταιρία 

για τους προμηθευτές της, αποτελούν λογικές αποδείξεις για την ικανοποίηση των α-

παιτήσεων του προτύπου από προμηθευτές και υπεργολάβους. 

Το κριτήριο του ελέγχου των προμηθευτών, υπεργολάβων και υποπρομηθευτών 

της εταιρίας αναφέρεται ξεχωριστά στην κατηγορία των εργαζομένων που είναι κατα-

χωρημένοι ως οικιακοί μισθωτοί υπάλληλοι (homeworkers). Οι υπάλληλοι αυτοί μπο-

ρούν να θεωρηθούν με την ευρεία έννοια του όρου ως προμηθευτές γιατί δεν εργάζο-

νται μέσα στην επιχείρηση, αλλά της παρέχουν ένα τμήμα της εργασίας που απαιτείται 

για την παραγωγή των προϊόντων ή / και των υπηρεσιών που αυτή παράγει και διαθέτει 

στο κοινό. Έτσι, ειδικά για την κατηγορία αυτή των υπαλλήλων, η επιχείρηση είναι υ-

ποχρεωμένη να ακολουθήσει ειδική μεταχείριση, ώστε να διασφαλίζει ότι τόσο από την 

πλευρά της συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο προς αυτούς και δεν κάνει διακρίσεις, 

όσο και από την πλευρά τους, ως προμηθευτές πρέπει να τηρούν τους όρους που έχει 

θέσει η επιχείρηση σχετικά με τα προϊόντα / υπηρεσίες που «αγοράζει» από αυτούς και 

να δέχονται τον έλεγχό της για το αν πληρούν τα κριτήρια και συμμορφώνονται με τις 

απαιτήσεις του προτύπου. 

 

7.6. Μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση 
 

Το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο του προτύπου ISO 9001:2000 αναφέρεται στην 

παρακολούθηση και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Σύμφωνα με αυ-

τή την παράγραφο, η Επιχείρηση θα πρέπει να σχεδιάσει και να θέσει σε εφαρμογή κά-

ποιες διεργασίες μέτρησης, παρακολούθησης και ανάλυσης, ώστε να αποδεικνύει κάθε 

στιγμή τη συμμόρφωση του προϊόντος και του συστήματος καθώς και να βελτιώνει δι-

αρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Η παράγραφος που αφορά στην παρακολούθηση και μέτρηση της επίδοσης του 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας εστιάζεται στην ικανοποίηση των πελατών, στις ε-

σωτερικές επιθεωρήσεις και στην παρακολούθηση τόσο των διεργασιών όσο και του 

ίδιου του παραγόμενου προϊόντος ή / και υπηρεσίας. Το πρότυπο SA 8000 δεν έχει τό-

σο εξειδικευμένες απαιτήσεις, αλλά παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με το ISO 

9001:2000. 
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Αρχικά, όσον αφορά την μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, δεν αναφέρει 

ειδική απαίτηση. Όμως, ο σκοπός του προτύπου αυτού είναι η ικανοποίηση τόσο των 

εσωτερικών όσο και των εξωτερικών πελατών της επιχείρησης (όλων των επικαλούμε-

νων συμφεροντούχων). Έτσι, η μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών μπορεί να γί-

νει στα πλαίσια άλλων μετρήσεων που λαμβάνουν χώρα, αν μια επιχείρηση είναι ήδη 

πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000. Έτσι, όσον αφορά τους εσωτερικούς πελάτες, η 

μέτρηση της ικανοποίησής τους πρέπει να γίνεται ούτως ή άλλως, γιατί αυτοί είναι απο-

δέκτες των διαφόρων διεργασιών και διαδικασιών που έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί 

η επιχείρηση και οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται. Για παράδειγμα, μια έρευνα 

ικανοποίησης των εργαζομένων θα κάλυπτε αμέσως την απαίτηση για παρακολούθηση 

των διαδικασιών που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, το ωράριο 

εργασίας, τις διακρίσεις, τις πολιτικές αμοιβών κτλ. Καθώς οι διαδικασίες που σχετίζο-

νται με τα παραπάνω θέματα πρέπει να παρακολουθούνται με δείκτες απόδοσης όπως 

αναφέρεται ρητά στο πρότυπο, και να βελτιώνονται συνεχώς, μπορεί μια επιχείρηση να 

δημιουργήσει και έναν ενοποιημένο δείκτη, ο οποίος να σχετίζεται με τη συνολική ικα-

νοποίηση των εργαζομένων από την εργασία τους. Με τον τρόπο αυτό, αν και δεν υ-

πάρχει αντίστοιχη ρητή απαίτηση από το SA 8000, το πρότυπο μπορεί να θεωρηθεί ότι 

ακολουθεί την αντίστοιχη δομή του ISO 9001:2000. 

Εκτός αυτών, το SA8000 έχει ως απαίτηση την εξωτερική επικοινωνία προκειμένου 

να ενημερώνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόδοσή της ως προς τις απαιτήσεις 

του προτύπου. Μάλιστα, το πρότυπο αναφέρει ενδεικτικά στοιχεία που μπορεί να δώσει 

στη δημοσιότητα μια επιχείρηση. Επιπλέον, στα πλαίσια αυτής της εξωτερικής επικοι-

νωνίας η εταιρία μπορεί να πραγματοποιήσει και έρευνες για να διαπιστώσει κατά πόσο 

οι ενέργειές της έχουν αντίκτυπο στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιείται, ώστε να 

αξιολογήσει και να βελτιώσει τις πρακτικές της. Η διαδικασία αυτή μπορεί να θεωρηθεί 

ότι ομοιάζει με την έρευνα ικανοποίησης των πελατών που αναφέρει και το ISO 

9001:2000. 

Οι εσωτερικές επιθεωρήσεις αποτελούν επίσης μέρος των διαδικασιών παρακολού-

θησης και μέτρησης, όπως αναφέρεται στο πρότυπο ISO 9001:2000. Έτσι, η επιχείρη-

ση οφείλει να εφαρμόζει ένα αναλυτικό σύστημα προγραμματιζόμενων και τεκμηριωμέ-

νων εσωτερικών επιθεωρήσεων για να επαληθεύει τη συμμόρφωση του συστήματος 

διαχείρισης ποιότητας με τις απαιτήσεις της επιχείρησης και του διεθνούς προτύπου, 

καθώς και την αποτελεσματική εφαρμογή, τη διατήρηση και τη συνεχή βελτίωσή του. 

Τα αποτελέσματα πρέπει να περιλαμβάνουν όχι μόνο τα προβλήματα που ανακαλύπτο-

νται αλλά και προτάσεις για βελτίωση, διορθωτικές ενέργειες και χρόνο εφαρμογής 

τους. Τα παραπάνω σύμφωνα και με το SA 8000 αποτελούν υπευθυνότητα της διοίκη-

σης, η οποία οφείλει να ενημερώνεται για τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα των εσω-

τερικών επιθεωρήσεων. Αν και στο SA 8000 δεν υπάρχει ξεχωριστή απαίτηση για τη 

διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων, αυτή είναι μια μέθοδος με την οποία η διοίκηση 

μπορεί να παρακολουθεί τις διεργασίες της, όπως ορίζεται από το πρότυπο. 
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Η τελευταία απαίτηση του προτύπου ISO 9001:2000 είναι η διαρκής βελτίωση με 

την εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. Η διαρκής βελτίωση είναι η πιο 

βασική από τις 8 αρχές στις οποίες στηρίζεται το νέο πρότυπο και αναφέρεται αρχικά 

σαν στόχος της πολιτικής ποιότητας. Η διαρκής βελτίωση επιτυγχάνεται με τη συμβολή 

όλων των εργαζομένων, αφού οι διάφορες διεργασίες είναι αλληλένδετες και προκειμέ-

νου να βελτιωθούν, πρέπει να υπάρξει βελτίωση σε όλες τις θέσεις εργασίας, όπως άλ-

λωστε αναφέρεται και στους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα. Προκειμένου 

να επιτευχθεί βελτίωση, σημαντικό ρόλο παίζει ο καθορισμός και η πραγματοποίηση 

προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών. Οι προληπτικές ενέργειες αποτελούν διαδικα-

σίες εξάλειψης των αιτιών των πιθανών μη συμμορφώσεων. Οι διορθωτικές ενέργειες, 

δε, είναι ενέργειες για εξάλειψη των αιτίων των μη συμμορφώσεων, ώστε να αποφεύ-

γεται η επανεμφάνισή τους. 

Το SA 8000 αναφέρει και αυτό τις διορθωτικές ενέργειες σε απαίτησή του. Πιο συ-

γκεκριμένα, η εταιρία υποχρεούται να ερευνά κάθε θέμα που εντοπίζει υπάλληλός της ή 

άλλο ενδιαφερόμενο μέρος και να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπισή 

του, ώστε να συμμορφώνεται συνεχώς με τις απαιτήσεις του προτύπου. Επιπλέον, είναι 

υποχρεωμένη να κατανέμει κατάλληλα τους πόρους ανάλογα με τη φύση και τη σοβα-

ρότητα της κάθε μη συμμόρφωσης, προκειμένου να επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή 

βελτίωση. 

 

7.7. Η διαφορά των δύο προτύπων 
 

Από όλα τα παραπάνω, γίνεται αμέσως κατανοητό ότι τα δύο πρότυπα δεν είναι 

απολύτως συγκρίσιμα, ούτε όσον αφορά στη δομή τους, ούτε όσον αφορά στο περιε-

χόμενό τους. Παρ’ όλ’ αυτά, επειδή κάποια στοιχεία δομής παρουσιάζουν ομοιότητες, 

έγινε η παραπάνω αναλυτική σύγκριση των δύο προτύπων. Αυτό όμως που θα πρέπει 

να προσέξει κανείς είναι η μεγάλη διαφορά, η οποία έγκειται στη φιλοσοφία με την ο-

ποία αναπτύχθηκαν και πρέπει να εφαρμόζονται τα δύο πρότυπα. 

Όπως είναι γνωστό, με την αναθεώρηση του προτύπου ISO 9001:1994 και τη με-

τάβαση στο πρότυπο ISO 9001:2000, άλλαξε η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετήσει 

μια επιχείρηση ως προς τα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας. Έτσι, η νέα έκδοση 

του προτύπου ISO 9001:2000 υιοθετεί μια διεργασιοκεντρική προσέγγιση και βασίζει το 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας στις διεργασίες της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, δίνει 

μεγάλη έμφαση στον πελάτη, ο οποίος είναι και ο αποδέκτης του αποτελέσματος της 

εκάστοτε διεργασίας (και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε και η έννοια του εσωτερικού 

πελάτη, γιατί αρκετές διεργασίες μιας επιχείρησης έχουν αποδέκτες τους εργαζομένους 

της). 

Αντίθετα, αν και το πρότυπο SA 8000 για τη διαχείριση της κοινωνικής υπευθυνό-

τητας έχει ως στόχο την ικανοποίηση του πελάτη (με την ευρεία έννοια, δε, του συμ-

φεροντούχου, άρα, του πελάτη, του εργαζομένου και της κοινωνίας γενικότερα), δε 
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δίνει τόση έμφαση στις διεργασίες της επιχείρησης. Η προσέγγιση του SA 8000 βασίζε-

ται κυρίως στα αποτελέσματα που επιφέρει, τόσο στην επιχείρηση, όσο και στις διάφο-

ρες κατηγορίες συμφεροντούχων (Miles, Munilla, 2004). 

Επιπλέον, το SA 8000 εστιάζεται ιδιαίτερα στους προμηθευτές και υπεργολάβους 

της επιχείρησης, καθώς υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για τον έλεγχο του κατά πόσο 

συμμορφώνονται με τις αρχές του προτύπου. Τέλος, οι εσωτερικές επιθεωρήσεις που 

απαιτεί το SA 8000 δεν περιορίζονται μόνο στη διαπίστωση ότι οι διεργασίες της επιχεί-

ρησης λειτουργούν σωστά. Απαιτούνται επιπλέον εκτεταμένες επισκέψεις στις εγκατα-

στάσεις της και συνεντεύξεις με εργαζομένους προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρ-

φωση με το πρότυπο (Leipziger, 2001, παράθεμα από Miles, Munilla, 2004). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ SA 8000 ΜΕ ΤΟ ISO 14001 ΚΑΙ ΤΟ EMAS 
 

8.1. Το πρότυπο ISO 14001:1996 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχεί-
ρισης 

 

Ένας τομέας στον οποίο το SA 8000 δίνει μεγάλη σημασία είναι το περιβάλλον. 

Καθώς οι επιχειρήσεις επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό περιβάλλον στο οποίο δραστη-

ριοποιούνται, είναι μέγιστης σημασίας η απόφαση να το προστατεύσουν. Άλλωστε, το 

πρότυπο για την ΕΚΕ κινείται στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της τριπλής βά-

σης. Οι αρχές αυτές είναι και η αφετηρία για την ανάπτυξη των προτύπων της σειράς 

ISO 14000 από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO – International Organization 

for Standardization), ο οποίος διέβλεψε τις ανάγκες της αγοράς και με την εμπειρία 

προηγούμενων προτύπων ποιότητας όπως το ISO 9001, δημιούργησε αρχικά το ISO 

14001 και προχώρησε και στα άλλα πρότυπα της σειράς αυτής. 

Η σειρά των προτύπων ISO 14000 είναι αποτέλεσμα του Παγκοσμίου Συνεδρίου 

για το περιβάλλον, το οποίο διεξήχθη στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992. Το συνέδριο αυτό 

ήταν το δεύτερο, μετά το αντίστοιχο της Στοκχόλμης και πριν την συνδιάσκεψη του 

Γιοχάνεσμπουργκ (Seyfang, 2003) και είχε ως αποτέλεσμα την επονομαζόμενη Agenda 

21, ένα κείμενο πολιτικής σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, την καθαρή 

παραγωγή και την υπεύθυνη επιχείρηση, η οποία όμως δεν απέδωσε τα αναμενόμενα 

οφέλη (Ward et al, 2002, Castro 2004). Παράλληλα άρχισαν να αναπτύσσονται διεθνή 

αλλά και εθνικά πρότυπα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ένα από τα ο-

ποία ήταν το βρετανικό πρότυπο BS 7750:1992 για συστήματα περιβαλλοντικής διαχεί-

ρισης, που εκδόθηκε από το British Standards Institution το 1992 και αναθεωρήθηκε το 

1994. 

Η ανάπτυξη του προτύπου συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 

ξεκίνησε όπως και για τα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 από το αντίστοιχο 

βρετανικό πρότυπο BS 7750. Μάλιστα, η δομή του ISO 14001 βασίζεται σε αυτή του 

βρετανικού προτύπου, ώστε όποια επιχείρηση ήταν πιστοποιημένη με το βρετανικό 

πρότυπο να καλύπτει τις απαιτήσεις για πιστοποίηση με το ISO 14001 (Rothery, 1998). 

Επιπλέον, το πρότυπο ISO 14001:1996 βασίζεται στις αρχές της Διακήρυξης του Ρίο για 

το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, όπως επίσης και στις αρχές του Καταστατικού Χάρτη 

για τις Επιχειρήσεις του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of 

Commerce – ICC). Οι αρχές αυτές δίνονται ως παράδειγμα στο παράρτημα του ISO 

14004 (Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης – Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για 

αρχές, συστήματα και υποστηρικτικές τεχνικές). Το νέο πρότυπο ISO 14001:2004 έχει 

ως βάση τη συνεχή βελτίωση, όπως άλλωστε και το ISO 9001:2000. 

Η σειρά των προτύπων ISO 14000 περιλαμβάνει τα εξής πρότυπα: Συστήματα Πε-

ριβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001), Περιβαλλοντική Επιθεώρηση (ISO 14010, 11, 

12, 13/15), Υπολογισμός της Περιβαλλοντικής Επίδοσης (ISO 14031/32), Περιβαλλοντι-
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κή Σήμανση (ISO 14020/23/24), Προσδιορισμός του Κύκλου Ζωής (ISO 14040/43) και 

Περιβαλλοντικές απόψεις σε πρότυπα προϊόντος (ISO 14060) (Βίνιος, 1999). 

Εκτός από τα πρότυπα που ανέπτυξε ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, ένα α-

κόμα πρότυπο, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αποκτήσει μεγάλο κύρος στις μέρες 

μας και θεωρείται από τα πλέον απαιτητικά πρότυπα προς εφαρμογή. Η ανάπτυξη ενός 

τέτοιου προτύπου δεν έγινε πρόσφατα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ξεκινήσει από το 

1973 να αναπτύσσει ένα πλαίσιο νόμου για τις χώρες μέλη της (Hunt, Johnson, 1995). 

Το πλαίσιο νόμου υποστηρίχθηκε από τα διάφορα Προγράμματα Δράσης για το Περι-

βάλλον, τα οποία καθορίζουν την ευρωπαϊκή πολιτική για την αντιμετώπιση των επι-

πτώσεων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Σήμερα, είναι σε ισχύ το 

5ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον με τίτλο «Προς την αειφόρο ανάπτυξη», το 

οποίο είναι πιο γενικό από τα προγενέστερα προγράμματα. Στο πέμπτο πρόγραμμα 

δράσης αναφέρονται η ανάγκη για τη χρήση μιας δέσμης μέτρων για τη συμπλήρωση 

της υφιστάμενης νομοθεσίας, για την μελέτη των περιβαλλοντικών θεμάτων παράλληλα 

με οικονομικά και κοινωνικά θέματα και για την εξασφάλιση ότι η υπευθυνότητα της 

εργασίας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορά τόσο τις κυβερνήσεις, όσο και τις βιομηχα-

νίες και το ευρύ κοινό (Hunt, Johnson, 1995). 

Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον αναπτύχθηκε και το πρώ-

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το Eco-Management and Audit 

Scheme (EMAS) τέθηκε σε ισχύ με τον Κανονισμό 1836/93 (L 168/93) το 1995. Αν και 

εισήχθη με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι υποχρεωτική για τις 

χώρες μέλη, το EMAS είναι ένα εθελοντικό πρότυπο, σύμφωνα με το οποίο οι συμμετέ-

χουσες εταιρίες θα πρέπει να εγκαταστήσουν ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης, να διεξάγουν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και να παράγουν μια περιβαλλοντική 

δήλωση, θεωρημένη από εξωτερικό φορέα και διαθέσιμη στο ευρύ κοινό. 

Όπως και το ISO 14001, έτσι και το EMAS, έχει ακολουθήσει το βρετανικό πρότυ-

πο BS 7750 και για το λόγο αυτό είναι συμπληρωματικό του, αν και η ορολογία ενδέχε-

ται να διαφέρει σε κάποια σημεία. Για παράδειγμα, ο όρος «σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης» χρησιμοποιείται με την πιο στενή έννοια στο EMAS απ’ ότι στο BS 7750, 

καθώς δεν περιλαμβάνει την πολιτική, το πρόγραμμα, και τις διεργασίες της περιβαλλο-

ντικής επιθεώρησης και της ανασκόπησης (Hunt, Johnson, 1995). 

Καθώς όμως υπήρχαν στοιχειώδεις διαφορές και μεταξύ των ISO 14001:1996 και 

EMAS, αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια νέα έκδοση του τελευταίου, το λε-

γόμενο EMAS II (Μπάτος, 2001). Το πρότυπο αυτό διατηρεί τη φιλοσοφία του αρχικού 

EMAS. Με άλλα λόγια μια επιχείρηση μπορεί να προετοιμαστεί για καταχώρηση κατά 

EMAS II με το να αναπτύξει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 και 

να το εμπλουτίσει με μερικά επιπλέον στοιχεία, όπως η πλήρης συμμόρφωση με τις νο-

μοθετικές απαιτήσεις πριν την επαλήθευση του συστήματος (το ISO 14001 αρκείται 

στο να θέσει η επιχείρηση ως μελλοντικό στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη νομο-

θεσία), η έμφαση στη συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία βελτίωσης της πε-
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ριβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης (διαμορφώνοντας ειδικές επιτροπές και όργανα 

ειδικά για το σκοπό αυτό), η διεύρυνση και ο αυστηρότερος έλεγχος των προμηθευτών 

της, για να εξασφαλίσει ότι η πολιτική προμηθειών συνάδει με την περιβαλλοντική πο-

λιτική της και η έκδοση της Περιβαλλοντικής της Δήλωσης. 

Στην ακόλουθη ενότητα θα παρουσιαστούν ομοιότητες και διαφορές των δύο προ-

τύπων ISO 14001:1996 και EMAS και θα αναλυθεί η σχέση των προτύπων αυτών και 

του νέου προτύπου ISO 14001:2004 με το πρότυπο για συστήματα διαχείρισης κοινω-

νικής υπευθυνότητας SA 8000. 

 

8.2. Σύγκριση του ISO 14001:1996 με το EMAS 
 

Καθώς και τα δύο πρότυπα ISO 14001:1996 και EMAS δημιουργήθηκαν έχοντας 

ως βάση το βρετανικό πρότυπο BS 7750, παρουσιάζουν τις ακόλουθες ομοιότητες (Έ-

ρευνα του περιοδικού Plant Management, 1998-99, Βίνιος, 1999): 

 

v Και τα δύο πρότυπα είναι εθελοντικά σχήματα, τα οποία επιλέγουν οι βιομη-
χανίες για να καταρτίσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα περιβαλλοντι-

κής διαχείρισης και συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών τους επιδόσε-

ων. 

v Και τα δύο πρότυπα είναι συστήματα πιστοποίησης της περιβαλλοντικής δια-
χείρισης, έχουν τους ίδιους στόχους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 

ολικής διαχείρισης μιας επιχείρησης. 

v Το αρχικά αναπτυχθέν EMAS μπορούσε να εφαρμοστεί μόνο στις βιομηχανικές 

μονάδες, ενώ το EMAS II επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς της οικονομίας, 

όπως ο τουρισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι, είναι πια ανοιχτό σε όλους 

τους τομείς επιχειρήσεων, όπως ακριβώς και το ISO 14001 (Μπάτος, 2001). 

v Αντίθετα με το ISO 9000, η περιβαλλοντική πολιτική εξετάζεται με περισσότε-

ρη προσοχή κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης. Η περιβαλλοντική πολιτική δί-

νει το αρχικό σημείο για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός συστήματος περι-

βαλλοντικής διαχείρισης. Θα πρέπει να βασίζεται στην ανασκόπηση όλων των 

κανονισμών που επηρεάζουν την επιχείρηση και στους στόχους τους οποίους 

θέλει να επιτύχει. 

v Οι διαδικασίες για την ανάπτυξη και εφαρμογή και των δύο συστημάτων βασί-
ζονται στις ίδιες αρχές στις οποίες στηρίζονται τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας με μικρές μεταξύ τους διαφορές. 

v Οι απαιτήσεις των δύο συστημάτων είναι κοινές και περιλαμβάνουν: α) την 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής πολιτικής από τη διοίκηση της επιχείρησης με σα-

φώς καθορισμένους στόχους, β) την διενέργεια μιας περιβαλλοντικής ανάλυ-

σης των χώρων της επιχείρησης για την καταγραφή και ταξινόμηση της πιθα-

νής περιβαλλοντικής επιβάρυνσης κάθε διεργασίας, γ) τη δημιουργία ενός ορ-
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γανογράμματος στο οποίο να εμφανίζονται σαφώς οι αρμοδιότητες περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης, δ) την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός περιβαλλοντικού 

προγράμματος ικανού να υλοποιήσει την περιβαλλοντική πολιτική και την εκ-

πλήρωση των στόχων, ε) την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση 

και ενημέρωση του προσωπικού και στ) την συστηματική, περιοδική επιθεώ-

ρηση της καλής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωσή του. 

v Και για τα δύο συστήματα η επιχείρηση θα πρέπει να έχει ποσοτικές πληρο-
φορίες για τις τρέχουσες εκπομπές (απόβλητα που δημιουργούνται, ενέργεια 

και νερό που καταναλώνεται, πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται) και για άλ-

λες περιβαλλοντικές επιδράσεις. 

v Απαίτηση και των δύο συστημάτων είναι η συμμόρφωση με όλες τις σχετικές 
νομοθεσίες και κανονισμούς και η καταγραφή των αντικειμενικών σκοπών του 

συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η απαίτηση αυτή καλύπτεται με την 

ανάπτυξη διαδικασιών και οδηγιών εργασίας. 

 

Οι διαφορές των δύο προτύπων συνοψίζονται στα εξής σημεία: 

 

v Το ISO 14001 εφαρμόζεται σε έναν οργανισμό ο οποίος πρέπει να έχει διοικη-

τική αυτονομία (§ 3.12), ενώ το EMAS εφαρμόζεται σε ένα χώρο ο οποίος 

μπορεί να αποτελεί τμήμα μιας μονάδας (αρθ. 3κ). 

v Αν και τα δύο συστήματα απαιτούν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, θέτουν 
διαφορετικές απαιτήσεις. Για το EMAS απαιτείται η κατάρτιση αρχείου περι-

βαλλοντικής νομοθεσίας και η απόλυτη εφαρμογή της. Το ISO 14001 απαιτεί 

την ανάπτυξη διαδικασίας που να επιτρέπει στην επιχείρηση να εντοπίζει και 

να έχει πρόσβαση στη νομοθεσία που αφορά τις περιβαλλοντικές πλευρές των 

δραστηριοτήτων της. 

v Το EMAS επιθεωρείται μια τουλάχιστον φορά κάθε τρία χρόνια. Το ISO 14001 

επιθεωρείται ετησίως, ενώ η επιθεώρηση επαναπιστοποίησης γίνεται κάθε τρία 

χρόνια. 

v Η σημαντικότερη, όμως, διαφορά των δύο συστημάτων είναι ότι το EMAS 

απαιτεί τη συγγραφή μιας περιβαλλοντικής δήλωσης για κάθε ελεγχόμενο 

χώρο δραστηριοτήτων, η οποία ελέγχεται κατά την επιθεώρηση από 

διαπιστευμένο περιβαλλοντικό επαληθευτή καθώς αποτελεί ένα από τα 

κριτήρια για την πιστοποίηση και πρέπει να δημοσιεύεται. Η περιβαλλοντική 

δήλωση πρέπει να καλύπτει επαρκώς όλα τα σημαντικά περιβαλλοντικά 

ζητήματα που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. Τέλος, 

προβλέπεται ότι η επικυρωμένη περιβαλλοντική δήλωση για το συγκεκριμένο 

τομέα δραστηριότητας καταχωρείται από αρμόδια Εθνική Αρχή και ότι η 

επιχείρηση έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί ειδικό σήμα «Σύστημα 

Οικολογικού Ελέγχου». 
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8.3. Συσχέτιση των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, BS 7750 και EMAS 
 

Το πρότυπο BS 7750, πάνω στο οποίο αναπτύχθηκαν και τα ISO 14001 και EMAS 

είχε ως βάση το BS 5750, το οποίο αποτέλεσε την αρχή για τη δημιουργία του ISO 

9001. Έτσι, η σύγκριση θα αρχίσει από το BS 5750 και το ISO 9001 (τα οποία έχουν τις 

ίδιες απαιτήσεις, καθώς το ISO 9001 είχε ως βάση το BS 5750) και τη σχέση του με το 

BS 7750. Στη συνέχεια θα δοθεί η αντιστοιχία του ISO 9001 με το ISO 14001 και έπει-

τα θα αναλυθεί η σχέση του BS 7750 με το EMAS. 

 

Πίνακας 8.1. Σχέση των BS 5750 και ISO 9001 με το BS 7750. 

 
Συσχέτιση των BS 5750 και ISO 9001 με το BS 7750. 
Κελί που περιέχει • δείχνει συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων απαιτήσεων. 

Απαιτήσεις του BS 7750 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 

Απαιτήσεις των BS 5750 και ISO 9001 
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4.1 Ευθύνη της Διοίκησης • • •        • 
4.2 Σύστημα για την ποιότητα •      •     
4.3 Ανασκόπηση συμβάσεων    • • •      
4.4 Έλεγχος σχεδιασμού      • • •    
4.5 Έλεγχος εγγράφων και δεδομένων       •     
4.6 Αγορές    •    •    
4.7 Έλεγχος παρεχόμενου από τον πελάτη προϊόντος    •        
4.8 Αναγνώριση της ταυτότητας και ιχνηλασιμότητας 

του προϊόντος 
        •   

4.9 Έλεγχος διεργασιών        •    
4.10 Έλεγχος και δοκιμές        •    
4.11 Έλεγχος του εξοπλισμού ελέγχων, μετρήσεων 

και δοκιμών 
       •    

4.12 Κατάσταση ελέγχων και δοκιμών        •    
4.13 Έλεγχος μη συμμορφούμενου προϊόντος        •    
4.14 Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες        •    
4.15 Χειρισμός, αποθήκευση, συσκευασία, 

διατήρηση και παράδοση 
   •    •    

4.16 Έλεγχος των καταχωρήσεων σε αρχεία για την 
ποιότητα 

        •   

4.17 Εσωτερικές επιθεωρήσεις της ποιότητας          •  
4.18 Εκπαίδευση   •         
4.19 Εξυπηρέτηση    •    •    
4.20 Τεχνικές στατιστικής        •    

 

ΠΗΓΗ: BS 7750:1992, Παράρτημα Β, Πίνακας Β.1, σελ. 17 
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Πίνακας 8.2. Αντιστοιχία μεταξύ του ISO 14001 και του ISO 9001. 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 
4 Απαιτήσεις συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης (τίτλος) 
4 Απαιτήσεις συστήματος ποιότητας 

(τίτλος) 
4.1 Γενικές απαιτήσεις 4.1 Γενικές απαιτήσεις 
4.2 Περιβαλλοντική πολιτική 5.1 

5.3 
8.5.1 

Δέσμευση της Διοίκησης 
Πολιτική ποιότητας 
Συνεχής βελτίωση 

4.3 Σχεδιασμός (μόνο τίτλος) 5.4 Σχεδιασμός (μόνο τίτλος) 
4.3.1 Περιβαλλοντικές πλευρές 5.2 

7.2.1 
 
7.2.2 

Εστίαση στον πελάτη 
Καθορισμός απαιτήσεων που 
σχετίζονται με το προϊόν 
Ανασκόπηση των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με το προϊόν 

4.3.2 Νομικές και άλλες απαιτήσεις 5.2 
7.2.1 

Εστίαση στον πελάτη 
Καθορισμός απαιτήσεων που 
σχετίζονται με το προϊόν 

4.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί, στόχοι και 
πρόγραμμα / προγράμματα 

5.4.1 
5.4.2 
 
8.5.1 

Αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα 
Σχεδιασμός συστήματος διαχείρισης 
ποιότητας 
Συνεχής βελτίωση 

4.4 Εφαρμογή και λειτουργία (μόνο τίτλος) 7 Υλοποίηση του προϊόντος (μόνο τίτλος) 
4.4.1 Πόροι, ρόλοι, υπευθυνότητα και αρμο-

διότητα 
5.1 
5.5.1 
5.5.2 
6.1 
6.3 

Δέσμευση της Διοίκησης 
Υπευθυνότητα και αρμοδιότητα 
Εκπρόσωπος της Διοίκησης 
Προμήθεια των πόρων 
Δομή 

4.4.2 Ικανότητα, εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 

6.2.1 
6.2.2 

(Ανθρώπινοι πόροι) Γενικά 
Ικανότητα, εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση 

4.4.3 Επικοινωνία 5.5.3 
7.2.3 

Εσωτερική επικοινωνία 
Επικοινωνία με τον πελάτη 

4.4.4 Τεκμηρίωση 4.2.1 (Απαιτήσεις τεκμηρίωσης) Γενικά 
4.4.5 Έλεγχος εγγράφων 4.2.3 Έλεγχος εγγράφων 
4.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος 7.1 

7.2.1 
 
7.2.2 
 
7.3.1 
7.3.2 
 
7.3.3 
 
7.3.4 
 
7.3.5 

Σχεδιασμός υλοποίησης προϊόντος 
Καθορισμός των απαιτήσεων που σχετί-
ζονται με το προϊόν 
Ανασκόπηση των απαιτήσεων που 
σχετίζονται με το προϊόν 
Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
Εισερχόμενα στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη 
Εξερχόμενα από το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη 
Ανασκόπηση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 
Επαλήθευση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 
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ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2004 ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 
4.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος 7.3.6 

 
7.3.7 
 
7.4.1 
7.4.2 
7.5.1 
 
7.5.2 
 
7.5.5 

Επικύρωση του σχεδιασμού και της 
ανάπτυξης 
Έλεγχος των αλλαγών στο σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη 
Διεργασία αγορών 
Πληροφορίες αγορών 
Έλεγχος προμήθειας προϊόντων και 
υπηρεσιών 
Επικύρωση  των διεργασιών για 
προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών 
Διατήρηση του προϊόντος 

4.4.7 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
επείγοντα περιστατικά 

8.3 Έλεγχος μη συμμορφούμενου 
προϊόντος 

4.5 Έλεγχοι (μόνο τίτλος) 8 Μέτρηση, ανάλυση & βελτίωση (τίτλος) 
4.5.1 Μέτρηση και παρακολούθηση 7.6 

 
8.1 
8.2.3 
 
8.2.4 
 
8.4 

Έλεγχος συσκευών παρακολούθησης 
και μέτρησης 
(Μέτρηση, ανάλυση & βελτίωση) Γενικά 
Παρακολούθηση και μέτρηση 
διεργασιών 
Παρακολούθηση και μέτρηση του 
προϊόντος 
Ανάλυση δεδομένων 

4.5.2 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης 8.2.3 
 
8.2.4 

Παρακολούθηση και μέτρηση 
διεργασιών 
Παρακολούθηση και μέτρηση του 
προϊόντος 

4.5.3 Μη συμμόρφωση, διορθωτικές και 
προληπτικές ενέργειες 

8.3 
 
8.4 
8.5.2 
8.5.3 

Έλεγχος μη συμμορφούμενου 
προϊόντος 
Ανάλυση δεδομένων 
Διορθωτικές ενέργειες 
Προληπτικές ενέργειες 

4.5.4 Έλεγχος αρχείων 4.2.4 Έλεγχος αρχείων 
4.5.5 Εσωτερική επιθεώρηση 8.2.2 Εσωτερική επιθεώρηση 
4.6 Ανασκόπηση της Διοίκηση 5.1 

5.6 
5.6.1 
5.6.2 
5.6.3 
8.5.1 

Δέσμευση της Διοίκησης 
Ανασκόπηση της Διοίκησης (τίτλος) 
Γενικά 
Εισερχόμενα στην ανασκόπηση 
Εξερχόμενα από την ανασκόπηση 
Συνεχής βελτίωση 

 

ΠΗΓΗ: ISO 14001:2004, Παράρτημα Β, Πίνακας Β.1, σελ. 20 
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Πίνακας 8.3. Σχέση του BS 7750 με το EMAS. 

 
Συσχέτιση του BS 7750 με το EMAS. 
Κελί που περιέχει • δείχνει συσχέτιση μεταξύ των αντίστοιχων απαιτήσεων. 

Απαιτήσεις του BS 7750 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 

Απαιτήσεις του προσχεδίου τουEMAS 
(Έκδοση 3, Δεκέμβριος 1991) 
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Συστήματα προστασίας του περιβάλλοντος • •   • • •  • • • 
Εκτίμηση των επιδράσεων στο περιβάλλον    • •       
Ελαχιστοποίηση και μείωση κατανάλωσης ενέργειας, 
υλικών και αποβλήτων 

    •       

Επιλογή και σχεδιασμός των προϊόντων και των 
παραγωγικών διεργασιών 

   • • •      

Παρεμπόδιση και μετριασμός ατυχημάτων    •  •  •    
Εκτίμηση των εκπομπών και μελέτη των επιπτώσεων    •        
Περιοδική ανασκόπηση της πολιτικής, των 
αντικειμενικών σκοπών και του προγράμματος από 
τη διοίκηση 

 •         • 

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων   •         
Αρχική εκτίμηση νέων δραστηριοτήτων, προϊόντων 
και διεργασιών 

   •  •      

Εκτίμηση και παρακολούθηση των τρεχουσών 
επιπτώσεων στο περιβάλλον 

   •     •   

Ελαχιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδράσεων  •   •   •    
Μείωση αποβλήτων και διατήρηση πόρων  •   •    •   
Αποτροπή εκπομπών από ατύχημα    •  •  •    
Επαλήθευση και συμμόρφωση των αρχείων με την 
πολιτική 

       • •   

Σχεδιασμός διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση μη 
συμμορφώσεων 

       •    

Προετοιμασία διαδικασιών αντιμετώπισης 
ατυχημάτων 

     • •     

Δημοσιοποίηση πληροφοριών και απάντηση στο 
κοινό 

 •  • •       

Παροχή συμβουλών στους πελάτες για τα προϊόντα  •  •    •    
Λειτουργία εργολάβων σύμφωνα με πρότυπα 
εταιρίας 

       •    

Περιβαλλοντική επιθεώρηση          • • 
 

ΠΗΓΗ: BS 7750:1992, Παράρτημα Γ, Πίνακας Γ.1, σελ. 19 
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Πίνακας 8.4. Σύγκριση των απαιτήσεων του BS 7750 με αυτές του EMAS. 

 

Απαίτηση BS 7750 BS 7750 με 
πιστοποίη-

ση 

EMAS 

Πολιτική Ναι Ναι Ναι 
Αρχική επισκόπηση Όχι Όχι Ναι 
Πρόγραμμα Ναι Ναι Ναι 
Σύστημα περιβαλοντικής διαχείρισης Ναι Ναι Ναι 
Επιθεωρήσεις Ναι Ναι Ναι 
Αντικειμενικοί στόχοι Ναι Ναι Ναι 
Περιβαλλοντική δήλωση Όχι Όχι Ναι 
Ανεξάρτητη «πιστοποίηση» ή «επαλήθευ-
ση» διαφόρων στοιχείων του συστήματος 

Όχι Ναι Ναι 

Δημοσιοποίηση της δήλωσης Όχι Όχι Ναι 
 

ΠΗΓΗ: Hunt, Johnson, “Environmental Management Systems – Principles and Practice”, 

McGraw – Hill International (UK) Limited, Berkshire, 1995, σελ. 97. 

 

Όσον αφορά το EMAS, οι απαιτήσεις του για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχεί-

ρισης κατά κύριο λόγο είναι οι ίδιες με αυτές του ISO 14001:1996, για το λόγο αυτό και 

παρουσιάζει τόσες ομοιότητες με το BS 7750 (βλ. Κανονισμό 761/2001/ΕΚ, L114/1). 

Διαφορές παρουσιάζονται μόνο σε ορισμένα σημεία, επειδή το EMAS είναι αυστηρότερο 

από το ISO 14001:1996 και το BS 7750 και θεωρεί υποχρεωτικά κάποια παραπάνω ση-

μεία. 

 

8.4. Σχέση των απαιτήσεων των ISO14001:1996 και EMAS με αυτές του 
SA8000 

 

Όπως αναφέρθηκε, οι απαιτήσεις του EMAS βασίζονται στο ISO 14001:1996 και 

ακολουθούν την ίδια δομή. Για το λόγο αυτό, παρακάτω θα εξεταστούν μόνο οι απαι-

τήσεις του ISO 14001:1996 σε σχέση με αυτές του SA 8000. 

Όσον αφορά το διαχειριστικό σύστημα αυτό καθεαυτό, το ISO 14001:1996 έχει 

τις ίδιες απαιτήσεις για την τεκμηρίωση με το ISO 9001. Δηλαδή, ότι αφορά το σύστη-

μα τεκμηρίωσης, τις διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες, τις εσωτερικές επιθεωρή-

σεις και την ανασκόπηση από τη διοίκηση, ισχύει ότι έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 

7. Μάλιστα, η Eileen Kohl Kaufman, Διευθύνουσα Σύμβουλος της CEPAA, του οργανι-

σμού που ανέπτυξε το SA 8000 αναφέρει στο περιοδικό «ISO9000 & ISO14000 News» 

ότι τα δύο αυτά συστήματα αποτελούν το μοντέλο για την επαλήθευση του SA 8000. 

Πάντως, πρέπει να τονιστεί ότι το SA 8000 είναι ένα πρότυπο προσανατολισμένο στο 

ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και λιγότερο στο περιβάλλον. Έτσι, δεν περιέχει ειδι-

κές απαιτήσεις που να αφορούν στην περιβαλλοντική διαχείριση. 
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Παρ’ όλ’ αυτά δεν παύει να είναι ένα σύστημα διαχείρισης της κοινωνικής υπευθυ-

νότητας και για το λόγο αυτό περιλαμβάνει και ότι έχει να κάνει με το περιβάλλον στο 

οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Μάλιστα, πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

πιστοποιηθεί ή εφαρμόζουν τις αρχές ενός συστήματος όπως το SA 8000, αναφέρουν 

στον ετήσιο απολογισμό κοινωνικής ευθύνης τους, τις διάφορες δράσεις που αναλαμ-

βάνουν σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων υπό 

εξάντληση. 

Εν κατακλείδι, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι το SA 8000 δεν έχει αντιστοιχίες 

με τα πρότυπα για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, παρά μόνο στα κομμάτια 

που έχουν να κάνουν με καθαρά διαχειριστικούς σκοπούς (τεκμηρίωση, επιθεώρηση, 

διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες). Αν κάποια εταιρία, όμως, έχει εφαρμόσει ένα 

σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, συχνά το ενσωματώνει στο σύστημα διαχείρισης 

κοινωνικής υπευθυνότητας. Έτσι, τα πρότυπα ISO 14001 και EMAS μπορούν να θεω-

ρηθούν επέκταση του SA 8000 στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης και όχι το 

αντίστροφο. Άλλωστε, όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, το SA 8000 έρχεται να συ-

μπληρώσει ορισμένα κενά από τα διάφορα άλλα συστήματα διαχείρισης μιας εταιρίας, 

που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των εργαζομένων και να ολοκληρώσει το δια-

χειριστικό σύστημα της επιχείρησης με την προσθήκη των απαιτήσεων αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ SA 8000 ΜΕ ΤΟ OHSAS 18001 
 

9.1. Το πρότυπο OHSAS 18001 για συστήματα διαχείρισης της υγείας και 
ασφάλειας  στην εργασία 

 

Όπως και τα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001, έτσι και το OHSAS 18001 (Occu

ational Health and Safety Assessment Series) προέκυψε από ένα αντίστοιχο βρετανικό 

πρότυπο, το BS 8800:1996, το οποίο ήταν ένας οδηγός για συστήματα διαχείρισης της 

υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Το πρότυπο αυτό είχε δημιουργηθεί από 

την ανάγκη προσδιορισμού του τρόπου δράσης των επιχειρήσεων σε περιπτώσεις 

ατυχημάτων στο χώρο εργασίας καθώς και της επίπτωσης των περιπτώσεων αυτών στη 

δραστηριότητα της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, κατά το BS 8800:1996, η ανάγκη 

για τη δημιουργία ενός τέτοιου προτύπου γεννήθηκε γιατί υπάρχουν πολλά μέρη που 

ενδιαφέρονται για την προσέγγιση των επιχειρήσεων στην υγιεινή και ασφάλεια. Τα 

ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν όχι μόνο τους εργαζομένους της επιχείρησης, αλλά 

και τους πελάτες της, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους της, την κοινωνία στην 

οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, τους μετόχους της, τις ασφαλιστικές εταιρίες με 

τις οποίες συναλλάσσεται και τέλος τις ρυθμιστικές αρχές της χώρας. 

Οι ρυθμιστικές αρχές κάθε χώρας ήταν αυτές που ξεκίνησαν τον αγώνα για την 

καθιέρωση συγκεκριμένων ελάχιστων συνθηκών για την εξασφάλιση της υγιεινής και 

ασφάλειας στο χώρο εργασίας, μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεων που εισήγαγαν. Ειδι-

κότερα στην Ελλάδα, η νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας 

χρονολογείται από το 1920 με το Β.Δ. «Περί κωδικοποίησης των περί υγιεινής και α-

σφαλείας των εργατών διατάξεων». Αργότερα, από το 1980 ως και στις μέρες μας, κα-

θιερώθηκαν αρκετοί νόμοι και προεδρικά διατάγματα, που αφορούσαν είτε γενικότερα 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις και μέτρα που έπρεπε να λάβουν οι επιχειρήσεις για να 

εξασφαλίσουν την υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεών τους, είτε συγκεκριμένες 

παραμέτρους ασφαλείας που έπρεπε να τηρούνται σε ειδικούς τομείς της βιομηχανίας. 

Από τους σημαντικότερους νόμους και διατάγματα που αξίζει να αναφερθούν είναι οι 

παρακάτω: 

 

v Ν. 1568/85 (177/Α) – Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 

v Π.Δ. 395/94 – Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρησιμο-

ποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 89/655/ΕΟΚ 

v Π.Δ. 396/94 – Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας για τη χρήση 

από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία 

σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμβουλίου 89/656/ΕΟΚ 
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v Π.Δ. 398/94 – Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας κατά την εργα-

σία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την Οδηγία του Συμ-

βουλίου 90/270/ΕΟΚ 

v Π.Δ. 105/95 – Ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή / και υ-

γείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ 

v Π.Δ. 16/96 – Ελάχιστες προδιαγραφές Ασφάλειας και Υγείας στους χώρους 

εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 89/654/ΕΟΚ 

v Π.Δ. 17/96 – Μέτρα για τη βελτίωση της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομέ-

νων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 

91/383/ΕΟΚ 

 

Επίσης σημαντικό μέτρο για τη νομοθεσία είναι η καθιέρωση του Ιατρού Εργασίας 

και του Τεχνικού Ασφαλείας, δύο ατόμων που παίζουν μεγάλο ρόλο στην εξασφάλιση 

της υγείας των εργαζομένων και του σωστού κλίματος εργασίας. Η θεσμοθέτηση των 

ειδικοτήτων αυτών έγινε με το Προεδρικό Διάταγμα 294/88 (138/Α), «Ελάχιστος χρό-

νος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας». 

Μετά την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκίνησε και η έκδοση νομοθεσίας για 

την υγιεινή και ασφάλεια και από τα ευρωπαϊκά όργανα. Μάλιστα, για να τονιστεί η 

σπουδαιότητα του θέματος, ιδρύθηκαν ειδικές επιτροπές, όπως άλλωστε και για άλλους 

τομείς ενδιαφέροντος. Έτσι, ξεκίνησε και η έκδοση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νο-

μοθεσίας, με την οποία πρέπει να εναρμονίζεται και η ελληνική. Έτσι, τα Προεδρικά 

Διατάγματα (από το 1980 ως σήμερα) φροντίζουν για την εναρμόνιση της ελληνικής 

νομοθεσίας με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να παρατηρη-

θεί, πάντως, μια καθυστέρηση της υιοθέτησης των ευρωπαϊκών οδηγιών από τη χώρα 

μας. 

Από τις τελευταίες και πιο γνωστές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα 

της υγιεινής και ασφάλειας είναι η 96/82/ΕΕ, γνωστή και ως SEVESO II (Mitchison, Po-

rter, 1988, παράθεμα από Santos – Reyes, Beard, 2002). Σύμφωνα με την οδηγία αυτή 

ένα σύστημα διαχείρισης της ΥΑΕ ορίζεται ως η οργανωσιακή δομή, οι υπευθυνότητες, 

οι πρακτικές, οι διαδικασίες, οι διεργασίες και οι πόροι που καθορίζουν και εφαρμόζουν 

στην πράξη την πολιτική πρόληψης και αποφυγής μεγάλης κλίμακας ατυχημάτων. Οι 

Mitchison και Papadakis (1999) μάλιστα υποστηρίζουν ότι η διαχείριση της ασφάλειας 

είναι μόνο μια πλευρά της συνολικής διαχειριστικής λειτουργίας της επιχείρησης, η 

οποία εφαρμόζει την πολιτική της επιχείρησης στον τομέα αυτό. Για να γίνει αυτό, ε-

μπλέκονται μια σειρά από δραστηριότητες, πρωτοβουλίες και προγράμματα, τα οποία 

εστιάζουν σε θέματα τεχνικά, ανθρωπίνου δυναμικού και οργάνωσης και αναφέρονται 

σε όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, οι δραστηριότητες αυτές 

σχετίζονται με την έννοια της συνεχούς βελτίωσης, η οποία είναι απαραίτητο συστατικό 

ενός σωστού διαχειριστικού συστήματος και η οποία στο πρότυπο OHSAS 18001 

απεικονίζεται ως εξής: 
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Σχήμα 9.1. Ο κύκλος της συνεχούς βελτίωσης στο OHSAS 18001. 

 

Παρά τα παραπάνω, η νομοθεσία που υπάρχει επί του παρόντος για την υγιεινή 

και ασφάλεια στους χώρους εργασίας καθορίζει μόνο τις ελάχιστες προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληροί μια επιχείρηση, χωρίς αναφορά για μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 

στο θέμα αυτό. Ειδικά το διάστημα πριν την εισαγωγή του προτύπου BS 8800:1996, 

παρατηρούνταν μια σαφής έλλειψη στην μοντελοποίηση και προτυποποίηση συστημά-

των διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία (Hale et al., 1997). Σύμφωνα 

με τους συγγραφείς αυτούς, αν και υπήρχαν πολλές πηγές, κυρίως νομοθετικού χαρα-

κτήρα, στις οποίες μπορούσε να ανατρέξει μια επιχείρηση για να καλύψει τις απαιτήσεις 

για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων της, δεν υπήρχε μια ολοκληρωμένη προ-

σέγγιση στο θέμα αυτό, αντίστοιχη αυτής για την ποιότητα. Εκτός αυτού, διάφορες κυ-

βερνήσεις είχαν δηλώσει την πρόθεσή τους να απομακρυνθούν από τα πλήρη καθήκο-

ντά τους στον τομέα αυτό και να περιοριστούν μόνο στο ρυθμιστικό και κανονιστικό 

ρόλο. Έτσι, το πεδίο ήταν ελεύθερο σε ότι αφορούσε την πιστοποίηση των επιχειρήσε-

ων και την εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας. 

Η έλλειψη ενός αντίστοιχου προτύπου για την υγιεινή και ασφάλεια, όπως το ISO 

9001 για την ποιότητα, ήταν η απαρχή για το σχεδιασμό και την καθιέρωση του πρώ-

του προτύπου BS 8800:1996. Το πρότυπο αυτό αποτελούσε το αντίστοιχο του ISO 

9001, αλλά είχε μεγαλύτερη συνάφεια στη δομή με το ISO 14001. Για το λόγο αυτό και 

παρουσιάζεται μια μεγάλη ομοιότητα στην αλληλουχία των ενεργειών που πρέπει να 

αναλάβει μια επιχείρηση. 
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Σύμφωνα με το BS 8800:1996 πρέπει αρχικά να διεξαχθεί μια πρώτη επισκόπηση 

των χώρων εργασίας, προκειμένου να καθοριστούν οι ελλείψεις βάσει της νομοθεσίας. 

Στη συνέχεια, η επιχείρηση θα πρέπει να υιοθετήσει μια πολιτική για την υγιεινή και 

ασφάλεια των εργαζομένων της, αντίστοιχη με την πολιτική για την ποιότητα και την 

πολιτική για το περιβάλλον. Η επόμενη κίνηση είναι ο σχεδιασμός του συστήματος δια-

χείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Για να γίνει σωστά ο σχεδιασμός, 

πρέπει να εντοπιστούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις και συμβάντα που λαμβάνουν χώρα 

μέσα στο χώρο εργασίας και τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων. Η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι κρίσιμο σημείο για την επιχείρηση, κα-

θώς έτσι καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της υγείας και 

ασφάλειας. Τέλος, η διοίκηση πρέπει να καθορίσει τους αντικειμενικούς στόχους για το 

σύστημα και να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη των πιθανών 

κινδύνων. Όπως και στα άλλα πρότυπα, παραμένουν οι απαιτήσεις για καθορισμό διορ-

θωτικών και προληπτικών ενεργειών και για ανασκόπηση του συστήματος από τη διοί-

κηση. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το πρότυπο BS 8800:1996 έχει αφιερώσει ένα 

μεγάλο μέρος του σε επεξηγήσεις σχετικά με την οργάνωση και την τεκμηρίωση του 

συστήματος καθώς και την επισκόπηση και αξιολόγηση των κινδύνων στο χώρο εργα-

σίας, αναφορικά με τη σοβαρότητά τους και την πιθανότητα εμφάνισής τους. 

Το 1999, λόγω της αυξημένης ζήτησης για ένα αναγνωρίσιμο πρότυπο συστημά-

των διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αναπτύχθηκαν τα OHSAS 

18001 και 18002, μέσα από τη συνεργασία διαφόρων ινστιτούτων, οργανισμών πιστο-

ποίησης και άλλων κρατικών φορέων. Αν και το OHSAS 18001 δεν αποτελεί πρότυπο 

αλλά προδιαγραφή, μπορεί να επιθεωρηθεί και να πιστοποιηθεί από τους αντίστοιχους 

αναγνωρισμένους φορείς. Η ανάπτυξη του OHSAS 18001 έγινε βάσει του προηγούμε-

νου προτύπου BS 8800:1996, καθώς και των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001. 

Η ανάπτυξη των παραπάνω προτύπων και η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρι-

σης της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας σύμφωνα με κάποιο από αυτά έχουν 

ως αντικειμενικούς σκοπούς τους εξής (Berckmerhagen et al., 2003): 

 

v Να βελτιώσουν την απόδοση της ασφάλειας στο σχεδιασμό, τον έλεγχο και 
την επίβλεψη των διεργασιών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με παρά-

γοντες ασφάλειας σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της επιχείρησης και 

v Να καλλιεργήσουν και να υποστηρίξουν μια δυνατή κουλτούρα διαχείρισης 
της ασφάλειας και υγείας, μέσω της ανάπτυξης και της ενδυνάμωσης των κα-

λών πρακτικών και συμπεριφορών σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια σε α-

τομικό ή ομαδικό επίπεδο. 

 

Βέβαια, σύμφωνα με τον Cooper (2000), η οικοδόμηση μιας κουλτούρας ΥΑΕ πε-

ριλαμβάνει πολύ περισσότερες και σημαντικές παραμέτρους, προκειμένου να δημιουρ-

γηθεί πράγματι η αίσθηση αυτή σε όλους τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης. Μάλι-



 

 107 

στα, ο Cooper εξετάζει και το ενδεχόμενο της ανάπτυξης ενός μοντέλου για την ανά-

πτυξη της κουλτούρας ΥΑΕ. Η ανάλυση των παραμέτρων αυτών, όμως, ξεφεύγει από 

τα όρια της παρούσας εργασίας και για το λόγο αυτό δεν εξετάζεται επί του παρόντος. 

Πάντως, η ενσωμάτωση ενός συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ με το σύστημα δια-

χείρισης της ποιότητας μιας εταιρίας έγινε αντικείμενο μελέτης και από τους Pun και Hui 

(2002), οι οποίοι πρότειναν ένα μοντέλο διεργασιών το οποίο περικλείει την ΥΑΕ σε όλα 

τα στάδια εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας, δηλαδή το σχεδια-

σμό, την ενοποίηση με άλλα συστήματα και την εφαρμογή. Το μοντέλο αυτό ονομά-

στηκε SQM (safety – focused quality management), καθώς τονίζει την ενσωμάτωση 

της ασφάλειας στη διαδικασία εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

Στα πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης το οποίο δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, οι εταιρίες μπορούν να βάλουν τις βάσεις και 

για τη διαχείριση των κινδύνων και την αντιμετώπιση κρίσεων. Οι φάσεις εκτίμησης του 

επαγγελματικού κινδύνου μπορούν να ενσωματωθούν στα διαχειριστικά συστήματα 

ακόμα και από το στάδιο του σχεδιασμού, καθώς πρώτα θα πρέπει να γίνει η απαραίτη-

τη μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και στη συνέχεια να καθοριστούν τα διάφορα μέ-

τρα αντιμετώπισής του (Μπούκλης, 2003). 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι από τη μελέτη των συστημάτων διαχείρισης της 

υγιεινής και ασφάλειας προέκυψε και ένα εργαλείο αξιολόγησής τους (Redinger, Levine, 

1998). Το Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Assessment 

Instrument αναπτύχθηκε βάσει τεσσάρων μοντέλων για συστήματα διαχείρισης της 

ΥΑΕ. Περιλαμβάνει 27 τομείς, 118 αρχές για συστήματα διαχείρισης της ΥΑΕ και 486 

κριτήρια μέτρησης, σύμφωνα με τα οποία μπορεί να αναγνωρίσει και να μετρήσει τις 

σημαντικές μεταβλητές απόδοσης των εν λόγω συστημάτων. Οι συγγραφείς μαζί με 

τους Blotzer και Majewski (Redinger et al., 2002a, 2002b) διεξήγαγαν και έρευνες σε 

επιχειρήσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν κατά πόσο το εργαλείο αυτό είναι αξιόπιστο 

και αποδοτικό σε πραγματικές μετρήσεις πεδίου, αλλά και αν τα αποτελέσματά του επι-

κυρώνονται από την πραγματική απόδοση των επιχειρήσεων. 

 

9.2. Συσχέτιση των προτύπων ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 με τα πρότυ-
πα ISO 9001:1994 και 14001:1996 

 

Το πρότυπο για συστήματα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

(ΥΑΕ) OHSAS 18001 καθώς και το αντίστοιχο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1801 έχουν πε-

ρίπου την ίδια δομή με το πρότυπο για συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 

14001 και το SA 8000. Ουσιαστικά και πάλι οι διάφορες απαιτήσεις αναπτύσσονται στο 

τέταρτο κεφάλαιο του προτύπου, το οποίο έχει ακριβώς την ίδια δομή με το ISO 

14001:1996, εκτός από την παράγραφο 4.4.7, όπου στο πρότυπο για τα συστήματα 

διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία αναλύεται η στρατηγική μείωσης 
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της επικινδυνότητας. Όπως φαίνεται και από τον πίνακα 9.1, όλες οι υπόλοιπες απαιτή-

σεις είναι ίδιες. 

 

Πίνακας 9.1. Αντιστοιχία μεταξύ ΕΛΟΤ 1801 και ISO 14001:1996. 
Κεφάλαιο ΕΛΟΤ 1801 Κεφάλαιο ΕΛΟΤ EN ISO 14001:1996 
1 Αντικείμενο 1 Αντικείμενο 
2 Παραπομπές 2 Τυποποιητική παραπομπή 
3 Όροι και ορισμοί 3 Ορισμοί 
4 Στοιχεία του συστήματος 

διαχείρισης της ΥΑΕ 
4 Απαιτήσεις συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
4.1 Γενικές απαιτήσεις 4.1 Γενικές απαιτήσεις 
4.2 Πολιτική για την ΥΑΕ 4.2 Περιβαλλοντική πολιτική 
4.3 Σχεδιασμός 4.3 Σχεδιασμός 
4.3.1 Προγραμματισμός για την ανα-

γνώριση της ταυτότητας των κιν-
δύνων, εκτίμηση της επικινδυνό-
τητας και τον έλεγχο της 
επικινδυνότητας 

4.3.1 Περιβαλλοντικές πλευρές 

4.3.2 Νομικές και άλλες απαιτήσεις 4.3.2 Νομικές και άλλες απαιτήσεις 
4.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί 4.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι 
4.3.4 Πρόγραμμα / προγράμματα δια-

χείρισης της ΥΑΕ 
4.3.3 Πρόγραμμα / προγράμματα περι-

βαλλοντικής διαχείρισης 
4.4 Εφαρμογή και λειτουργία 4.4 Εφαρμογή και λειτουργία 
4.4.1 Δομή και ευθύνη 4.4.1 Δομή και ευθύνη 
4.4.2 Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 

επάρκεια 
4.4.2 Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 

ικανότητα 
4.4.3 Διαβούλευση και επικοινωνία 4.4.3 Επικοινωνία 
4.4.4 Τεκμηρίωση 4.4.4 Τεκμηρίωση του συστήματος πε-

ριβαλλοντικής διαχείρισης 
4.4.5 Έλεγχος εγγράφων και 

δεδομένων 
4.4.5 Έλεγχος εγγράφων 

4.4.6 Έλεγχος λειτουργίας 4.4.6 Επιχειρησιακός έλεγχος 
4.4.7 Στρατηγική μείωσης της 

επικινδυνότητας 
– – 

4.4.8 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης 

4.4.7 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
επείγοντα περιστατικά 

4.5 Έλεγχοι και διορθωτικές 
ενέργειες 

4.5 Έλεγχοι και διορθωτικές 
ενέργειες 

4.5.1 Μέτρηση και παρακολούθηση της 
επίδοσης 

4.5.1 Μέτρηση και παρακολούθηση 

4.5.2 Ατυχήματα, συμβάντα, μη συμ-
μορφώσεις, διορθωτικές και προ-
ληπτικές ενέργειες 

4.5.2 Μη συμμόρφωση, διορθωτική και 
προληπτική δράση 

4.5.3 Αρχεία και διαχείριση αρχείων 4.5.3 Αρχεία 
4.5.4 Επιθεώρηση 4.5.4 Επιθεώρηση συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 
4.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 4.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

ΠΗΓΗ: ΕΛΟΤ 1801, Παράρτημα Α (τροποποιημένο), σελ. 13 
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Όσον αφορά το πρότυπο ISO 9001:1994, παρατηρούνται αρκετές διαφορές με το 

OHSAS 18001 στη δομή, ειδικά επειδή στο ISO 9001 κάθε ξεχωριστή απαίτηση είναι και 

παράγραφος του προτύπου. Πάντως, η αντιστοιχία μεταξύ των διαφόρων απαιτήσεων 

είναι αρκετά κατανοητή, ακόμα κι αν την περίοδο κατά την οποία αναπτύχθηκε το OH-

SAS 18001 το ISO 9001 βρισκόταν υπό αναθεώρηση για να βγει η νέα έκδοση του 

2000. Η αντιστοιχία των απαιτήσεων των δύο προτύπων απεικονίζεται στον πίνακα 9.2. 

 

Πίνακας 9.2. Αντιστοιχία μεταξύ OHSAS 18001 και ISO 9001:1994. 

 
Κεφάλαιο OHSAS 18001 Κεφάλαιο ISO 9001:1994 
1 Αντικείμενο 1 Αντικείμενο 
2 Παραπομπές 2 Τυποποιητική παραπομπή 
3 Όροι και ορισμοί 3 Ορισμοί 
4 Στοιχεία του συστήματος διαχείρι-

σης της ΥΑΕ 
4 Απαιτήσεις συστήματος περιβαλ-

λοντικής διαχείρισης 
4.1 Γενικές απαιτήσεις 4.2.1 Γενικά 
4.2 Πολιτική για την ΥΑΕ 4.1.1 Πολιτική για την ποιότητα 
4.3 Σχεδιασμός 4.2 Σύστημα για την ποιότητα 
4.3.1 Προγραμματισμός για την ανα-

γνώριση της ταυτότητας των κιν-
δύνων, εκτίμηση της επικινδυνό-
τητας και τον έλεγχο της επικινδυ-
νότητας 

4.2 Σύστημα για την ποιότητα 

4.3.2 Νομικές και άλλες απαιτήσεις – – 
4.3.3 Αντικειμενικοί σκοποί 4.2 Σύστημα για την ποιότητα 
4.3.4 Πρόγραμμα / προγράμματα δια-

χείρισης της ΥΑΕ 
4.2 Σύστημα για την ποιότητα 

4.4 Εφαρμογή και λειτουργία 4.2 
4.9 

Σύστημα για την ποιότητα 
Έλεγχος διεργασιών 

4.4.1 Δομή και ευθύνη 4.1 
4.1.2 

Ευθύνη της διοίκησης 
Οργάνωση 

4.4.2 Εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση και 
επάρκεια 

4.18 Εκπαίδευση 

4.4.3 Διαβούλευση και επικοινωνία – – 
4.4.4 Τεκμηρίωση 4.2.1 Γενικά (χωρίς την 1η πρόταση) 
4.4.5 Έλεγχος εγγράφων και δεδομένων 4.5 Έλεγχος εγγράφων και δεδομένων 
4.4.6 Έλεγχος λειτουργίας 4.2.2 

 
4.3 
4.4 
4.6 
4.7 
 
4.8 
 
4.9 
4.15 

Διαδικασίες του συστήματος για 
την ποιότητα 
Ανασκόπηση συμβάσεων 
Έλεγχος σχεδιασμού 
Αγορές 
Έλεγχος παρεχόμενου από τον 
πελάτη προϊόντος 
Αναγνώριση ταυτότητας και ιχνη-
λασιμότητας προϊόντος 
Έλεγχος διεργασιών 
Χειρισμός, αποθήκευση, συσκευα-
σία, διατήρηση και παράδοση 
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Κεφάλαιο OHSAS 18001 Κεφάλαιο ISO 9001:1994 
4.4.6 Έλεγχος λειτουργίας 4.19 

4.20 
Εξυπηρέτηση 
Τεχνικές στατιστικής 

4.4.7 Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

– – 

4.5 Έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες – – 
4.5.1 Μέτρηση και παρακολούθηση της 

επίδοσης 
4.10 
4.11 
 
4.12 

Έλεγχος και δοκιμές 
Έλεγχος του εξοπλισμού ελέγχων, 
μετρήσεων και δοκιμών 
Κατάσταση ελέγχων και δοκιμών 

4.5.2 Ατυχήματα, συμβάντα, μη συμ-
μορφώσεις, διορθωτικές και προ-
ληπτικές ενέργειες 

4.13 
 
4.14 

Έλεγχος μη συμμορφούμενου 
προϊόντος 
Διορθωτικές και προληπτικές ενέρ-
γειες 

4.5.3 Αρχεία και διαχείριση αρχείων 4.16 Έλεγχος των καταχωρήσεων σε 
αρχεία για την ποιότητα 

4.5.4 Επιθεώρηση 4.17 Εσωτερικές επιθεωρήσεις για την 
ποιότητα 

4.6 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 4.1.3 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 
 

ΠΗΓΗ: OHSAS 18001:1999, Παράρτημα Α (τροποποιημένο), σελ. 12 

 

9.3. Σχέση του OHSAS 18001 με το SA 8000 
 

Η σχέση του OHSAS 18001 με το SA 8000 φαίνεται από την απαίτηση του δεύτε-

ρου προτύπου που αναφέρει ότι η επιχείρηση πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για 

να διασφαλίσει την διατήρηση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Πα-

ρακάτω, εξετάζεται ειδικότερα η σχέση κάθε ενός κριτηρίου του SA 8000 με τις αντί-

στοιχες απαιτήσεις του OHSAS 18001. 

Το πρώτο κριτήριο του SA 8000 για την υγιεινή και ασφάλεια αναφέρει πως η επι-

χείρηση πρέπει να παρέχει ένα ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον στους εργαζομένους της 

και να έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να αποτρέψει την εμφάνιση οποιουδήποτε 

ατυχήματος και τραυματισμού που σχετίζεται με την εργασία. Ουσιαστικά, αυτό το κρι-

τήριο, κατάλληλα διαμορφωμένο μπορεί να αποτελέσει την πολιτική για υγιεινή και α-

σφάλεια μιας επιχείρησης. Κι αυτό γιατί συνοψίζει όλη τη φιλοσοφία πάνω στην οποία 

αναπτύχθηκαν τα συστήματα διαχείρισης της ΥΑΕ, δηλαδή την εξασφάλιση από την 

επιχείρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας προκειμένου να μειώνο-

νται τα εργατικά ατυχήματα. Άλλωστε, αυτή ήταν και η απαρχή για την ανάπτυξη των 

συστημάτων αυτών, καθώς τα εργατικά ατυχήματα κόστιζαν πάρα πολλά τόσο στην 

επιχείρηση και στους εργαζόμενους όσο και στην κοινωνία, γιατί μείωναν την παραγω-

γική ικανότητα και των οργανισμών και του ανθρώπινου δυναμικού. 

Το δεύτερο κριτήριο του SA 8000 αναφέρεται στον εκπρόσωπο της διοίκησης για 

τα θέματα σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Ουσιαστικά το πρότυπο 

απαιτεί την δημιουργία μιας θέσης στη διοίκηση, ο κάτοχος της οποίας θα είναι ο υπεύ-
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θυνος για το σύστημα ΥΑΕ, την ανάπτυξη και εφαρμογή του και φυσικά τη συνεχή 

βελτίωσή του. Η απαίτηση αυτή του SA 8000 είναι η ίδια με την παράγραφο 4.4.1 του 

OHSAS 18001, όπου αναφέρεται ότι η διοίκηση θα πρέπει να ορίσει ένα συγκεκριμένο 

άτομο, το οποίο θα εξασφαλίζει ότι: 

 

v οι απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης της ΥΑΕ θα καθιερωθούν, θα εφαρ-

μοστούν και θα διατηρηθούν, όπως απαιτεί το πρότυπο και 

v οι αναφορές για την απόδοση του συστήματος θα παρουσιάζονται στη διοίκη-
ση προκειμένου για την ανασκόπηση του συστήματος και ως βάση για τη συ-

νεχή βελτίωσή του. 

 

Στη συνέχεια το SA 8000 αναφέρει ότι σε όλο το προσωπικό θα πρέπει να γίνει 

εκπαίδευση σχετική με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και ότι αυτή η 

εκπαίδευση θα επαναλαμβάνεται για νέο ή μετατεθειμένο προσωπικό. Πρόκειται για την 

ίδια απαίτηση με αυτή που εκφράζεται στην παράγραφο 4.4.2 του OHSAS 18001, όπου 

ορίζεται ότι όλο το προσωπικό πρέπει να είναι ικανό να φέρει σε πέρας εργασίες που 

μπορεί να επιδράσουν στην υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Το πρότυπο OH-

SAS 18001 εξειδικεύει την απαίτηση αυτή στις ενέργειες που πρέπει να αναλάβει μια 

επιχείρηση, προκειμένου οι εργαζόμενοί της να είναι εκπαιδευμένοι και ικανοί σε θέματα 

υγιεινής και ασφάλειας. Τονίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να λάβουν γνώση της 

πολιτικής και των διαδικασιών του συστήματος, των επιδράσεων που μπορεί να έχει η 

εργασία τους στην ασφάλεια και υγεία τους, των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των 

υπευθυνοτήτων του καθενός όσον αφορά τη συμμόρφωση με το σύστημα διαχείρισης 

της ΥΑΕ και των πιθανών επιπτώσεων από την απόκλιση από τις προκαθορισμένες ε-

νέργειες κατά την εργασία τους. Επίσης, εκτός από την ευαισθητοποίηση των εργαζο-

μένων, το πρότυπο OHSAS 18001 καθορίζει ότι όλοι πρέπει να λάβουν ειδική εκπαίδευ-

ση για θέματα ασφάλειας και υγείας, η οποία ενδεχομένως να διαφέρει ανάλογα με τις 

υπευθυνότητες του καθενός, ακόμα και του μορφωτικού επιπέδου του. 

Το τέταρτο υποκριτήριο του SA 8000 για την υγιεινή και ασφάλεια σχετίζεται με 

τα συστήματα εντοπισμού και αντιμετώπισης κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζομένων. Το υποκριτήριο αυτό αντιστοιχεί στην αναγνώριση της ταυτότητας του 

κινδύνου και την εκτίμηση και τον έλεγχο της επικινδυνότητας. Το αρχικό αυτό στάδιο 

του σχεδιασμού ενός συστήματος ΥΑΕ αναφέρεται στην παράγραφο 4.3.1 του OHSAS 

18001, όπου και περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες που πρέπει να περιλαμβάνο-

νται, προκειμένου η εκτίμηση της επικινδυνότητας να είναι πλήρης. Άλλωστε στο 

OHSAS 18002 (Guidelines for the implementation of OHSAS 18001), περιγράφονται 

αναλυτικά τα στάδια της εκτίμησης κινδύνου, καθώς και τα εισερχόμενα και τα εξερχό-

μενα από αυτή τη διαδικασία. 

Τα δύο επόμενα υποκριτήρια του SA 8000 αφορούν την παροχή από την επιχείρη-

ση στους εργαζόμενους καθαρών χώρων για την προσωπική υγιεινή (μπάνια, τουαλέ-
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τες, αποδυτήρια), ακόμα και κοιτώνες, αν είναι απαραίτητοι. Το OHSAS 18001 δεν πε-

ριέχει τέτοια απαίτηση, η οποία άλλωστε και αποτελεί τη διαφορά ανάμεσα στα δύο 

αυτά πρότυπα. Η απαίτηση αυτή υποδηλώνει την κοινωνική πλευρά του προτύπου, κα-

θώς αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη της επιχείρησης ότι προσφέρει ότι περισσότερο 

μπορεί στους εργαζομένους της. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η παροχή χώ-

ρων υγιεινής είναι υποχρεωτική και από τη νομοθεσία. Το πρότυπο SA 8000, όμως, δεν 

μένει στα στενά πλαίσια της νομοθεσίας, αλλά προχωρά και παρέχει ακόμα περισσότε-

ρα στους εργαζομένους. 

Εν κατακλείδι, πρέπει να αναφερθεί ότι η τεκμηρίωση που απαιτεί το SA 8000 είναι 

αντίστοιχη των υπολοίπων προτύπων που υπάρχουν μέχρι στιγμής και καλύπτεται από 

την τεκμηρίωση που έχει μια επιχείρηση που είναι ήδη πιστοποιημένη κατά OHSAS 

18001. Οι απαιτήσεις τεκμηρίωσης έχουν αναπτυχθεί ήδη στο Κεφάλαιο 7, όπου περι-

γράφηκε η σχέση του SA 8000 με το ISO 9001:2000. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

10.1. Τι είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης (ΟΣΔ); 
 

Η ανάγκη για την εφαρμογή Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης (ΟΣΔ) στις 

επιχειρήσεις προέκυψε ως αποτέλεσμα της απόφασης για εφαρμογή ενός συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, 

επιπρόσθετα από το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας (Wilkinson, Dale, 1999). Ήδη 

εδώ και κάποια χρόνια επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστήσει και εφαρμόζουν περισσό-

τερα του ενός συστήματα διαχείρισης, έχουν προχωρήσει σε κάποιας μορφής ενοποίη-

σή τους, είτε αναπτύσσοντάς τα από την αρχή ως ενοποιημένα, ή ενσωματώνοντάς τα 

στη συνέχεια (Karapetrovic, Jonker, 2003). Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιχείρησης 

που έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει τόσο το ISO 9001 όσο και το ISO 14001, είναι 

πιθανόν να έχει δημιουργήσει ένα κοινό εγχειρίδιο και για τα δύο συστήματα, ενώ πα-

ράλληλα τα επιθεωρεί μαζί (Harrison, 1995). Άλλωστε, στο αντίστοιχο πρότυπο με τις 

κατευθυντήριες οδηγίες για την επιθεώρηση συστημάτων διοίκησης (ISO 10011), ανα-

φέρεται ότι σε περίπτωση επιθεώρησης περισσοτέρων του ενός συστημάτων η επιθεώ-

ρηση ονομάζεται συνδυασμένη. Η βασική λεπτομέρεια για μια τέτοια επιθεώρηση είναι 

η ύπαρξη κατάλληλα εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επιθεωρητών για κάθε επιθεω-

ρούμενο σύστημα (Matias, Coelho, 2002). Πρέπει μάλιστα να αναφερθεί ότι η προανα-

φερθείσα κατευθυντήρια οδηγία ISO 10011/2/3 για την επιθεώρηση συστημάτων είναι 

υπό αναθεώρηση και έχει δεχτεί πολλές διορθώσεις από την αντίστοιχη οδηγία για τα 

συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14010/11/12 (Karapetrovic, Willborn, 

1998). 

Ξεκινώντας από το πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε η έννοια των ΟΣΔ. Τα ΟΣΔ ουσια-

στικά αποτελούνται από τα διάφορα συστήματα που μπορεί να έχει εγκαταστήσει και 

εφαρμόζει η επιχείρηση, με ενοποιημένα όμως τα κοινά στοιχεία των συστημάτων αυ-

τών. Συγκεκριμένα, τα διάφορα συστήματα έχουν κοινές διαδικασίες όπως (Rooney, 

Μακριλάκης, 1999 – 2000, Scipioni et al., 2001): 

 

v Καθορισμός της πολιτικής 
v Στρατηγική και στόχοι της επιχείρησης 
v Εκπαίδευση του προσωπικού 
v Διατήρηση και έλεγχος αρχείων και εγγράφων 
v Έλεγχος διαδικασιών 
v Μη συμμορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 
v Επιθεώρηση συστήματος 
v Ανασκόπηση της Διοίκησης 
 

Έτσι, είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις αρχικά να συμπεριλάβουν στοιχεία από όλα 

τα συστήματα στη συγγραφή των παραπάνω διαδικασιών και σιγά – σιγά να δημιουρ-
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γήσουν ένα συγκεντρωτικό σύστημα διαχείρισης. Το σύστημα αυτό μπορεί να περιλαμ-

βάνει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας, το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το 

σύστημα διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το σύστημα διαχείρισης 

της ασφάλειας των πληροφοριών, το σύστημα διαχείρισης των ανθρώπινων πότων, το 

σύστημα διαχείρισης της ικανοποίησης των πελατών κτλ. 

 

10.2. Ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων διαχείρισης 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πολλές επιχειρήσεις ενσωματώνουν τα διάφορα 

συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζουν, σε ένα ΟΣΔ. Η σειρά με την οποία λαμβάνει 

χώρα αυτή η ενοποίηση είναι αποτέλεσμα της σειράς ανάπτυξης των διαφόρων προτύ-

πων (Karapetrovic, Jonker, 2003). Καθώς τα διάφορα πρότυπα αναπτύχθηκαν σε δια-

φορετικές χρονικές περιόδους το καθένα και αφορούν πολύ συγκεκριμένες περιοχές 

μιας επιχείρησης, οι εταιρίες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να ενσωματώνουν το ένα 

μετά το άλλο τα συστήματα που εφαρμόζουν σε ένα ΟΣΔ. Η σειρά ενοποίησης των συ-

στημάτων μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με την ημερομηνία εφαρμογής τους στην κάθε 

επιχείρηση. Η πιο συχνή σειρά για την ενοποίηση είναι η εφαρμογή πρώτα ενός συστή-

ματος διαχείρισης ποιότητας και αργότερα των υπολοίπων (περιβαλλοντικής διαχείρι-

σης, υγιεινής και ασφάλειας κτλ.) (Karapetrovic, 2002). Άλλη επιλογή των επιχειρήσεων 

είναι η αρχική εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενσωμάτω-

ση σ’ αυτό του συστήματος διαχείρισης ποιότητας και των υπολοίπων, ενώ μια τρίτη 

περίπτωση, η οποία κρίνεται και η πλέον κατάλληλη, είναι η ταυτόχρονη εφαρμογή ό-

λων των διαχειριστικών συστημάτων. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση θα επωφελη-

θεί από την αρχή από συνέργειες μεταξύ των συστημάτων και πιο συγκεκριμένα 

(Karapetrovic, Willborn, 1998): 

 

v Εγκατάσταση ενός ΟΣΔ με την άριστη απόδοση από την αρχή, 

v Πιο κατανοητή εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
v Μείωση της χρήσης πολλαπλών πόρων, 
v Χρήση των συνεργειών από την ταυτόχρονη ανάπτυξη των συστημάτων, 
v Εναρμόνιση και ενοποιημένη επίλυση προβλημάτων, 
v Βελτιωμένη οικονομική απόδοση και 
v Αυξημένη ευελιξία και πιθανότητες ενσωμάτωσης νέων συστημάτων. 
 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί τι ακριβώς σημαίνει ενοποίηση των διαφό-

ρων διαχειριστικών συστημάτων της επιχείρησης. Πολλοί εννοούν την ενοποίηση των 

συστημάτων ως τη δημιουργία ενός κοινού εγχειριδίου και διαδικασιών και έπειτα την 

ανάπτυξη των υπολοίπων διαδικασιών ανάλογα με το σύστημα που αφορούν. Όμως, η 

πραγματικότητα δεν είναι τόσο απλή. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των ΟΣΔ, υπάρχουν 

οι τρεις εξής ορολογίες (Wilkinson, Dale, 1999 and 2002): 
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Ολοκλήρωση / ενοποίηση / ενσωμάτωση (integration): Ένα μοναδικό πρότυπο 
«πυρήνα» που ξεκινά από το ανώτατο διοικητικό επίπεδο προς τα κάτω, το οποίο πε-

ριέχει προαιρετικά κομμάτια με υποστηρικτικά πρότυπα που καλύπτουν το καθένα ειδι-

κές απαιτήσεις. 

Ευθυγράμμιση (alignment): Παράλληλα πρότυπα διαχειριστικών συστημάτων, κα-
θένα από τα οποία είναι ειδικό για μια περιοχή, τα οποία όμως παρουσιάζουν υψηλό 

βαθμό ομοιότητας στη δομή και το περιεχόμενο (ISO / TAG 12, 1998). 

Συμβατότητα (compatibility): Η ιδιότητα των προτύπων, σύμφωνα με την οποία 

κοινά στοιχεία τους μπορούν να εφαρμοστούν ολόκληρα ή εν μέρει από κοινού σε επι-

χειρήσεις χωρίς περιττές επικαλύψεις ή την επιβολή ασύμβατων απαιτήσεων. Ως συμ-

βατότητα των συστημάτων δεν εννοείται ένα πανομοιότυπο κείμενο των κοινών στοι-

χείων των προτύπων, αν και έτσι θα έπρεπε να συμβαίνει στις περιπτώσεις που αυτό 

είναι δυνατό (ISO / TAG 12, 1998). 

Από τους παραπάνω ορισμούς μπορεί να κατανοήσει κανείς ότι επικρατεί αρκετή 

σύγχυση όσον αφορά την ενοποίηση των συστημάτων, καθώς κάθε επιχείρηση με πε-

ρισσότερα του ενός τέτοια διαχειριστικά συστήματα μπορεί να εννοεί την ενοποίηση 

είτε όπως αυτή ορίστηκε πριν, είτε ως ευθυγράμμισή τους ή ως συμβατότητα μεταξύ 

τους. Αυτό που έχει δείξει η εμπειρία είναι ότι η ολοκλήρωση των συστημάτων είναι 

δύσκολη. Αντίθετα, η ευθυγράμμισή τους ή η συμβατότητά τους είναι ευκολότερες λύ-

σεις. Άλλωστε, η τεχνική επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης, η ISO / 

TAG 12, σύστησε τα πρότυπα των σειρών ISO 9000 και ISO 14000 να γίνουν πιο συμ-

βατά μεταξύ τους (Wilkinson, Dale, 2002). Επί του παρόντος, η ευθυγράμμιση των συ-

στημάτων θεωρείται η πιο ευέλικτη λύση, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμό-

σουν μόνο τα πρότυπα που τις αφορούν, χωρίς να παρουσιάζονται επικαλύψεις στην 

τεκμηρίωση, αντίθετα με την ολοκλήρωση των συστημάτων, όπου πρέπει να προβλε-

φθούν και πρότυπα που ίσως να μην αποτελούν τον άμεσο στόχο των επιχειρήσεων 

(Wilkinson, Dale, 1999). 

Ένα επιπλέον πρόβλημα που εμφανίζεται κατά την ενοποίηση των διαχειριστικών 

συστημάτων είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις του κάθε προτύπου. Πιο συγκεκριμένα, 

στο ISO 9000:2000 αναφέρονται δύο τύποι προσεγγίσεων, που δεν είναι κοινοί για όλα 

τα πρότυπα: η προσέγγιση βάσει διεργασιών και η συστημική προσέγγιση. 

Προσέγγιση βάσει διεργασιών: Βάσει της προσέγγισης αυτής, το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα επιτυγχάνεται όταν οι σχετικοί πόροι διαχειρίζονται σαν μια διεργασία. 

Συστημική προσέγγιση: Η αναγνώριση, η κατανόηση και η διαχείριση αλληλοσυ-

σχετιζόμενων διεργασιών σαν ένα σύστημα συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα της επιχείρησης στην επίτευξη των στόχων της. 

Το ISO 9000:2000 παρέχει ένα μοντέλο της προσέγγισης βάσει διεργασιών προ-

κειμένου να περιγράψει ένα σύστημα διαχείρισης της ποιότητας. Ταυτόχρονα, όμως, 

στην έννοια αυτή περιέχεται και η έννοια του συστήματος και της συστημικής προσέγ-

γισης, καθώς αναφέρεται σε στοιχεία ενός συστήματος όπως τα εισερχόμενα, η διεργα-
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σία μετατροπής τους σε εξερχόμενα και η ανάδραση (Wilkinson, Dale, 2002). Αντίθετα, 

τα πρότυπα ISO 14001:1996, BS 8800:1996 και OHSAS 18001:1999 δεν υιοθετούν μια 

από τις παραπάνω προσεγγίσεις, αλλά περιγράφουν τη βάση της προσέγγισης που πρέ-

πει να υιοθετήσει η επιχείρηση. Η προσέγγιση αυτή εστιάζεται σε στοιχεία όπως η πολι-

τική, ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και λειτουργία, ο έλεγχος και οι προληπτικές / διορθω-

τικές ενέργειες και τέλος η ανασκόπηση της διοίκησης, προκειμένου η επιχείρηση να 

επιτύχει τη συνεχή βελτίωση του συστήματος (Wilkinson, Dale, 2002). Στα τρία τελευ-

ταία πρότυπα η κοινή αυτή προσέγγιση δημιουργεί αυξημένη συμβατότητα, ενώ για το 

σύστημα διαχείρισης της ποιότητας πρέπει να αποφασίσει η επιχείρηση την πορεία που 

θα ακολουθήσει. 

Ένα τελευταίο σημείο που πρέπει να προσέξει μια επιχείρηση για τα ΟΣΔ είναι ο 

καθορισμός του σκοπού. Όπως και στην περίπτωση της προσέγγισης, έτσι και εν προ-

κειμένω, ο σκοπός διαφέρει από πρότυπο σε πρότυπο. Πιο συγκεκριμένα, οι Wilkinson 

και Dale (2002) και ο Karapetrovic (2002) εντόπισαν τα κύρια σημεία που παρουσιάζο-

νται οι διαφορές αυτές, τα οποία είναι: 

 

v Τα όρια του κάθε συστήματος, 
v Οι κυριότερες δραστηριότητες, 
v Οι ανάγκες που αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, 
v Η δέσμευση και η υπευθυνότητα, 

v Η εμπλοκή στη συνεχή βελτίωση, 

v Στοχοθεσία σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση ενδιαφερόμενα μέρη, 
v Επικοινωνία της πολιτικής, 
v Ενημερότητα του οργανισμού για την πολιτική / διαδικασίες και τη σημασία 

τους, 

v Παροχή εκπαίδευσης, 
v Παροχή απαραίτητων πληροφοριών, 
v Εμπλοκή στο σχεδιασμό και την ανασκόπηση του συστήματος, 
v Παροχή απαραίτητων πόρων, 
v Εσωτερικές επιθεωρήσεις και 
v Εμπλοκή με προμηθευτές και υπεργολάβους. 
 

Ανάλογα με το σύστημα, οι παραπάνω τομείς αντιμετωπίζονται με διαφορετικό 

τρόπο. Ένα απλό παράδειγμα διαφοράς είναι η εκπαίδευση, η οποία ανάλογα με το σύ-

στημα μπορεί να γίνει σε όλο τον οργανισμό ή σε ένα μέρος του μόνο, δηλαδή στους 

εργαζόμενους των οποίων η εργασία επηρεάζει ένα από τα συστήματα της επιχείρησης. 

Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό ότι η ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων 

διαχείρισης δεν είναι απλή υπόθεση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ενοποίηση λαμ-

βάνει χώρα με ένα κοινό εγχειρίδιο και κοινές διαδικασίες σε όλα τα συστήματα (δηλα-

δή ευθυγράμμιση των κύριων διεργασιών, των αντικειμενικών στόχων και των χρησι-
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μοποιούμενων πόρων), καθώς και με τις συνδυασμένες επιθεωρήσεις, όπως αυτές ανα-

φέρονται στο ISO 19011:2002 (κοινή οδηγία για περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και επι-

θεωρήσεις ποιότητας) (Karapetrovic, 2002). Εκτός όμως από τις επιθεωρήσεις, μια ακό-

μα περιοχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοινός τόπος των διαφόρων συστημάτων 

είναι η μέτρηση της απόδοσης (Karapetrovic, Jonker, 2003). Η μέτρηση της απόδοσης 

μπορεί να γίνει σε δύο επίπεδα: στο διαχειριστικό σύστημα ή σε μεμονωμένες διεργασί-

ες που αποτελούν μέρος ενός ή περισσότερων συστημάτων (Holdsworth, 2003). Και 

στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα τόσο των επιθεωρήσεων όσο και των εργαλεί-

ων μέτρησης της απόδοσης μπορούν να αναγνωρίσουν περιοχές προς βελτίωση που 

αφορούν είτε στον κορμό των συστημάτων (ή του ενοποιημένου συστήματος), είτε 

στις επιμέρους διαδικασίες κάθε συστήματος. 

 

10.3. Τα πρότυπα για ΟΣΔ 
 

Ξεκινώντας από την παραπάνω προσέγγιση, μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές προ-

σπάθειες για την ανάπτυξη ενός προτύπου για ΟΣΔ. Το πρώτο πλήρες πρότυπο που 

περιγράφει τις προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ΟΣΔ αναπτύχθηκε από 

το πανεπιστήμιο του Cranfield της Μεγάλης Βρετανίας. Το πρότυπο αποτελεί ένα συνε-

κτικό και απλοϊκά γραμμένο οδηγό για την ενοποίηση και λειτουργία όλων των συστη-

μάτων διαχείρισης μιας επιχείρησης ανεξαρτήτως του μεγέθους της και του τομέα δρα-

στηριοποίησής της (παραγωγή προϊόντων ή προσφορά υπηρεσιών) (Rooney, Μακριλά-

κης, 1999 – 2000). 

Το πρότυπο είναι δομημένο με βάση τον κύκλο του Deming Plan – Do – Check – 

Act (Σχεδιασμός – Εκτέλεση – Έλεγχος – Ενέργεια) για τη συνεχή βελτίωση. Η δομή 

αυτή είναι που διέπει και τα πρότυπα ISO 9001 και 14001, καθώς και το OHSAS 18001, 

τα οποία αναλύθηκαν παραπάνω. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται έμφαση στη συνεχή βελ-

τίωση του συστήματος, όπως απαιτούν και τα προαναφερθέντα πρότυπα. 

Το πρότυπο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο πυρήνας του προ-

τύπου και περιέχει όλες τις κοινές και απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και 

λειτουργία του ΟΣΔ. Στο πρώτο μέρος περιέχονται οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή 

και λειτουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας, όλες οι κοινές διαδικασίες των 

επιμέρους συστημάτων και επιμέρους τεχνικές και διαδικασίες που προέρχονται από τα 

συστήματα του δεύτερου μέρους του προτύπου και έχουν τοποθετηθεί στον πυρήνα 

γιατί θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για ένα ΟΣΔ. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από όλα τα έντεκα επιμέρους συστήματα διαχείρι-

σης, τα οποία αναφέρονται παρακάτω, εκτός από το σύστημα διασφάλισης ποιότητας 

που βρίσκεται στο πρώτο μέρος. Το καθένα από τα συστήματα αυτά αποτελείται από 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις και προσφέρει όλες τις απαραίτητες τεχνικές για την α-

ποτελεσματική λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος. Η εφαρμογή των συστημά-

των αυτών δεν είναι υποχρεωτική. Η κάθε εταιρία μπορεί να επιλέξει ποια από τα συ-
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στήματα που περιέχονται στο ΟΣΔ θα εφαρμόσει, σύμφωνα με τις ανάγκες της. Έτσι, η 

κάθε εταιρία μπορεί να κατασκευάσει ένα ΟΣΔ προσαρμοσμένο στις δικές της ιδιαίτερες 

συνθήκες, δίνοντας έμφαση στις πραγματικές ανάγκες και δυνατότητές της και όχι σε 

κάποιες πλασματικές ανάγκες που τίθενται από το εκάστοτε πρότυπο. 

Καθώς το πρότυπο αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο του Cranfield εδώ και μερι-

κά χρόνια (τον Αύγουστο του 1999), αναφέρεται στις παλαιότερες εκδόσεις των συ-

στημάτων διαχείρισης ή ακόμα και σε προσχέδια που ήταν τότε υπό ανάπτυξη (όπως το 

προσχέδιο του ISO 9001:2000). Πάντως, περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα διαχεί-

ρισης: 

 

1. Σύστημα διασφάλισης ποιότητας (quality assurance). Περιλαμβάνει όλες τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε μια επιχείρηση να είναι σε θέση να διασφαλίζει 

την ποιότητα των προϊόντων που παράγει ή / και των υπηρεσιών που προ-

σφέρει. 

2. Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (environmental management). παρέχει 

όλα τα αναγκαία κριτήρια και διαδικασίες, ώστε η εταιρία πέραν της συμμόρ-

φωσής της στα υπάρχοντα νομικά πλαίσια να αντιληφθεί τις περιβαλλοντικές 

επιδράσεις των λειτουργιών της και να μπορέσει να τις ελέγξει. 

3. Σύστημα διαχείρισης της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία (health and 

safety management). Προσφέρει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε οι χώροι 

εργασίας και όλες οι λειτουργίες μέσα σε αυτούς να εξασφαλίζουν την υγιεινή 

και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης. 

4. Σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (human resources management). 

Καθοδηγεί την επιχείρηση σε τεχνικές και μεθόδους, ώστε να μπορέσει να α-

ναπτύξει τις δυνατότητες των εργαζομένων της και να εκπληρώσει τις ανάγκες 

και τις προσδοκίες τους. 

5. Σύστημα διαχείρισης της ικανοποίησης των πελατών (customer care 

management). Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε η εκά-

στοτε επιχείρηση να αντιληφθεί το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της και 

να το μεγιστοποιήσει, όπως και να μπορέσει να κατανοήσει τις αδυναμίες της 

και να τις εξαλείψει. 

6. Σύστημα διαχείρισης προμηθευτών και αγορών (suppliers and purchasing 

management). Καθοδηγεί την εταιρία μέσα από σύγχρονες μεθόδους ώστε να 

κατανοήσει τη σπουδαιότητα των προμηθευτών της, να βελτιώσει την επικοι-

νωνία μαζί τους και να αναπτύξει, αν το επιθυμεί, μια πιο στενή και μακρο-

πρόθεσμη συνεργασία. 

7. Σύστημα διαχείρισης του σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προϊόντων ή / 
και υπηρεσιών (design and development management). Προσφέρει όλες τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες, ώστε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη 

νέων προϊόντων ή / και υπηρεσιών να είναι μια ελεγχόμενη διαδικασία, ελαχι-
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στοποιώντας τον απαιτούμενο χρόνο και κόστος και μεγιστοποιώντας την α-

ποτελεσματικότητα των διαδικασιών. 

8. Σύστημα διαχείρισης έργων (project management). Περιλαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα κριτήρια, ώστε η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου να τελείται κάτω 

από ελεγχόμενες συνθήκες, βελτιστοποιώντας τη χρήση ανθρώπινου 

δυναμικού, υλικών, χρόνου και επενδεδυμένου κεφαλαίου. 

9. Σύστημα διαχείρισης ηθικής (ethics management). Παρέχει όλες αυτές τις 

προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν την επιχείρηση να κατανοήσει τις ηθικές της 

υποχρεώσεις έναντι των πελατών, των εργαζομένων και της κοινωνίας και θα 

της εξασφαλίσουν το προφίλ ενός ηθικού και υπεύθυνου συντελεστή του κοι-

νωνικού συνόλου. 

10. Σύστημα διαχείρισης καινοτόμων ιδεών (innovation management). Αποτελεί-

ται από όλες αυτές τις διαδικασίες και προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την 

αποτελεσματική εκμετάλλευση καινοτόμων ιδεών και θα υποκινήσουν τη δη-

μιουργία νέων. 

11. Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (information security 

management). Καθοδηγεί μέσα από ελέγχους και σύγχρονες μεθόδους, έτσι 

ώστε να παρέχεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και αρχεί-

ων που βρίσκονται ή διακινούνται εντός της επιχείρησης και να εξασφαλίζεται 

η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητά τους. 

12. Σύστημα διαχείρισης της γνώσης (knowledge management). Προσδιορίζει ό-

λες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και διαδικασίες, ώστε η επιχείρηση να κα-

τανοήσει και να καταγράψει τι γνωρίζει, ποια από αυτά είναι απαραίτητα για 

τη λειτουργία της, ποιος ξέρει τι, από που προέρχεται η γνώση αυτή και ως εί-

ναι δυνατόν να την εκμεταλλευτεί. 

 

Άλλα πρότυπα για ΟΣΔ που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα είναι το QUENSH (QU-

ality, ENvironment, Safety & Health), από τους Muir (1994) και Renfrew και Muir 

(1998). Σύμφωνα με αυτούς, το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση των συστημάτων 

είναι ο συνδυασμός τους με τη χρήση διαλειτουργικών πινάκων διαδικασιών, από τους 

οποίους θα προκύψουν ενοποιημένες διαδικασίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις όλων 

των προτύπων. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό, 

πράγμα που δεν καλύπτεται μέχρι σήμερα από την απλή ευθυγράμμιση των διαφόρων 

συστημάτων (Wilkinson, Dale, 1999). 

Οι Wilkinson και Dale (2001) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για ΟΣΔ, το οποίο απεικονί-

ζεται στο σχήμα 10.1. Το μοντέλο αυτό ελέγχθηκε σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 230 

επιχειρήσεις, μέλη του British Standards Society, το διάστημα από Φεβρουάριο ως Μάιο 

του 2000. 

 



 

 120 

 
 

Σχήμα 10.1. Το μοντέλο για ένα ΟΣΔ της ποιότητας, του περιβάλλοντος και της 

υγιεινής και ασφάλειας. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το μοντέλο αυτό αντιμετωπίζει τα συ-

νήθη προβλήματα της εφαρμογής ενός δεύτερου συστήματος εκτός από το σύστημα 

διαχείρισης της ποιότητας στην επιχείρηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι η συμβατότητα 

και η ευθυγράμμιση των προτύπων δεν είναι μείζονος σημασίας στην εφαρμογή των 

προτύπων, ενώ τέλος, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις ευνοούν την ανάπτυξη και 

εφαρμογή ενός προτύπου για ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης, αντί της ενοποίη-

σης των ήδη υπαρχόντων κατά ή μετά την εφαρμογή τους (Wilkinson, Dale, 2001). 

Οι Karapetrovic και Jonker (2003), βασιζόμενοι στην προσέγγιση ότι μια επιχείρη-

ση αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα, ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την ενοποίηση των διαφό-

ρων υπαρχόντων συστημάτων, με άξονα τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών. 

Το ΟΣΔ αυτό ονομάστηκε «Σύστημα όλων των συστημάτων» ή η ομπρέλα που υπερ-

καλύπτει όλα τα υπόλοιπα συστήματα (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Σύστημα Δια-

χείρισης Περιβάλλοντος, Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία, Οι-

κονομικό Σύστημα Διαχείρισης, Σύστημα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων) και απει-

κονίζεται στο σχήμα 10.2. 
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Σχήμα 10.2. Το μοντέλο για ΟΣΔ των Karapetrovic και Jonker. 

 

Τέλος, έχει γίνει και μια ευρωπαϊκή προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός προτύπου 

για ΟΣΔ. Το έργο αυτό ανατέθηκε από το Euro Info Centre EIC / IT 378 στο Ερευνητι-

κό Κέντρο για την Ποιότητα και το Περιβάλλον, του Πανεπιστημίου της Πάδοβα (Scipi-

oni et al., 2001). Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη ενός οδηγού για ΟΣΔ, ο οποίος περι-

λαμβάνει τα εξής: 

 

1. Τρία κεφάλαια που πραγματεύονται θέματα των τριών συστημάτων (ποιότη-
τας, περιβάλλοντος και ασφάλειας). Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν τις 

περιοχές που τις ενδιαφέρουν ή να περάσουν κατευθείαν στο τέταρτο κεφά-

λαιο, αν είναι εξοικειωμένες με τις έννοιες που περιγράφονται στα κεφάλαια 

αυτά. 

2. Ένα κεφάλαιο για το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο προβάλλει 
ένα μοντέλο για την ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων, βασισμένο στο 

ISO 9001:2000. Λόγω της δυσκολίας της ενοποίησης, το κεφάλαιο αυτό είναι 

διαχωρισμένο σε τέσσερις υποκατηγορίες, η κάθε μία από τις οποίες αντιστοι-

χεί σε ευρύτερες περιοχές του ΟΣΔ: 

• Παράγραφος 4.1: Αναφέρεται στην υπευθυνότητα της διοίκησης, η οποία 

είναι βασική για το σχεδιασμό και την εφαρμογή του ΟΣΔ, καθώς και για 
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την αποτελεσματικότητα του συστήματος όσον αφορά τη συνεχή βελτίω-

σή του. 

• Παράγραφος 4.2: Αναφέρεται στους πόρους που πρέπει να έχει η επιχείρη-

ση για την αποτελεσματική επίτευξη των αντικειμενικών της στόχων. Οι 

πόροι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο ανθρώπινους, όσο και οικονο-

μικούς, φυσικούς και τεχνολογικούς, αλλά και εσωτερικές και εξωτερικές 

στρατηγικές επικοινωνίας. 

• Παράγραφος 4.3: Περιγράφει τον τρόπο ενοποίησης των κύριων διεργα-

σιών της επιχείρησης, από τις προμήθειες ως το σχεδιασμό και από την α-

νάλυση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών ως τη διαχείριση των 

παγίων. 

• Παράγραφος 4.4: Η τελευταία αυτή παράγραφος αναφέρεται στις μεθό-

δους και τα όργανα ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση 

για να μετρήσει την επίτευξη των στόχων της και την ικανοποίηση των 

διαφόρων απαιτήσεων (των προτύπων και νομικών απαιτήσεων) και για να 

σχεδιάσει νέους στόχους για βελτίωση. 

 

10.4. ΟΣΔ – Πλατφόρμα για την εφαρμογή του SA 8000; 
 

Το πρότυπο για τα ΟΣΔ περιλαμβάνει όπως αναπτύχθηκε παραπάνω διάφορα δια-

χειριστικά συστήματα που έχουν να κάνουν το καθένα με διαφορετικά τμήματα και λει-

τουργίες μιας επιχείρησης. Σε ένα ΟΣΔ, όπως το παραπάνω, αναφέρονται σαφώς οι λει-

τουργίες της διαχείρισης ποιότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της διαχείρισης 

του ανθρώπινου δυναμικού, της διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων κτλ., η 

κάθε μία από τις οποίες εμπλέκει και διαφορετικό τμήμα για την υλοποίησή της. 

Αν και η εφαρμογή των ΟΣΔ ακούγεται συχνά, δεν γίνεται πάντα κατανοητό πόσο 

εύκολη είναι η υιοθέτηση από τις εταιρίες (και μάλιστα τις μικρές ή μικρομεσαίες) ενός 

τέτοιου εγχειρήματος. Η άποψη μεγάλων και αναγνωρισμένων για την εμπειρία τους 

οργανισμών τυποποίησης συγκλίνει στο ότι τα ΟΣΔ μπορούν να αποτελέσουν πλεονέ-

κτημα για μια επιχείρηση, αν και η εφαρμογή τους παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες, α-

νάλογα και με το βαθμό εξοικείωσής τους με τα συστήματα διαχείρισης (τα ήδη υπάρ-

χοντα ή και αυτά που έχουν οι επιχειρήσεις ως στόχο). Σε έρευνα του περιοδικού Qual-

ityworld (2004), πέντε από τους κορυφαίους φορείς πιστοποίησης της Μεγάλης 

Βρετανίας αποφάνθηκαν υπέρ της χρησιμότητας και ευελιξίας ακόμα που μπορεί να πα-

ρουσιάσει ένα ΟΣΔ, αλλά είχαν και σοβαρές αμφιβολίες για την ευκολία και τη δυνατό-

τητα εφαρμογής του. Ο κύριος λόγος των αμφιβολιών αυτών ήταν παρουσία πραγματι-

κής ανάγκης των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν ένα τέτοιο σύστημα, ή απλά η θέλησή 

τους να παρουσιάσουν κάτι που θα τους ευνοούσε στους μετόχους, το καταναλωτικό 

κοινό και τους εργαζόμενους. Επίσης η κουλτούρα, η εκπαίδευση, οι ικανότητες και οι 

υπευθυνότητες του προσωπικού είναι από τα σημαντικότερα κριτήρια που πρέπει να 
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ληφθούν υπόψη από τη διοίκηση στη διερεύνηση της ανάγκης για ΟΣΔ. Αντίστοιχα α-

ποτελέσματα παρουσίασαν και οι Wilkinson και Dale (1998) σε έρευνα που διεξήγαγαν 

σε φορείς πιστοποίησης όσον αφορά τα ΟΣΔ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι αν και η 

ενοποίηση των διαφόρων συστημάτων δείχνει καλή λύση για τις επιχειρήσεις που ε-

φαρμόζουν περισσότερα συστήματα του ενός, πρέπει να περάσει αρκετός χρόνος ώστε 

η γνώση και η εμπειρία των επιχειρήσεων να μπορούν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο 

αποτέλεσμα στον τομέα αυτό. 

Από την άλλη, όσον αφορά το SA 8000, έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες για να 

ενταχθεί σε ένα ενιαίο διαχειριστικό σύστημα, μαζί με τα υπόλοιπα προαναφερθέντα. 

Το SA 8000 είναι όπως αναφέρθηκε ένα πρότυπο που εστιάζεται στα δικαιώματα των 

εργαζομένων και στην υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά της επιχείρησης προς αυτούς. 

Αυτό φαίνεται άλλωστε και από τις απαιτήσεις του: παιδική εργασία, καταναγκαστική 

εργασία, δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ωράριο εργασίας κτλ. Οι Labuschagne et al. 

(2005) ανέπτυξαν ένα σύστημα μέτρησης της κοινωνικής ανάπτυξης (social 

sustainability) μιας επιχείρησης, από το οποίο πολλά κριτήρια είναι ουσιαστικά απαιτή-

σεις του SA 8000. Το σύστημα μέτρησης αυτό βασίστηκε σε πλαίσια θεματικών δεικτών 

που είχαν ήδη αναπτυχθεί από διάφορους οργανισμούς και ενώσεις, όπως το Global 

Reporting Initiative, το Ινστιτούτο Χημικών Μηχανικών (Institute of Chemical 

Engineers), την Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (United 

Nations Commission for Sustainable Development) και τους δείκτες βιώσιμης ανάπτυ-

ξης του Ινστιτούτου του Wuppertal. 

Το λειτουργικό πλαίσιο του συστήματος μέτρησης των Labuschagne et al. (2005) 

αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα, ξεκινώντας από τη στρατηγική της επιχείρησης για 

την κοινωνική ευθύνη. Σε δεύτερο επίπεδο, η στρατηγική αυτή διαχωρίζεται στο λει-

τουργικό και στο κοινωνικό κομμάτι, εντός και εκτός της επιχείρησης αντίστοιχα. Το 

λειτουργικό κομμάτι περιλαμβάνει την οικονομική βιωσιμότητα, την προστασία του πε-

ριβάλλοντος και την κοινωνική ευθύνη, ενώ στα επόμενα επίπεδα αναλύονται διεξοδικά 

οι παράγοντες που οδηγούν μια επιχείρηση να γίνει κοινωνική υπεύθυνη. Η ανάλυση 

μπορεί να γίνει σε ένα ή περισσότερα επίπεδα, ανάλογα με την κρισιμότητα και 

πολυπλοκότητα του κάθε παράγοντα. 

Το σύστημα μέτρησης της κοινωνικής ανάπτυξης των Labuschagne et al. (2005) 

συγκεντρώνει και μετρά όλους τους τομείς μιας επιχείρησης που μπορούν να επηρεά-

σουν την επίδρασή της στα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη. Αν και αρκετά κομμάτια του 

είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, και αναμένεται η έκβαση έργων για την αξιολόγησή του, 

σίγουρα αποτελεί μια αρχή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να φτάσουν ένα βήμα πιο 

κοντά στο να γίνουν υπεύθυνοι εταιρικοί πολίτες. Σε συνδυασμό με την ενοποίηση των 

συστημάτων διαχείρισης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, το οποίο θα περι-

λαμβάνει και τις αρχές της υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς, οι επιχειρήσεις θα έ-

χουν στα χέρια τους ένα πολύτιμο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της επίδοσής τους σε ό-

λους τους τομείς που τις αφορούν. 
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Μια πρώτη αξιολόγηση της επίδοσης των επιχειρήσεων σε τομείς κοινωνικής ευθύ-

νης έχει ήδη γίνει από τους Igalens και Gond (2005), οι οποίοι εξέτασαν τα δεδομένα 

Κοινωνικής Απόδοσης γαλλικών επιχειρήσεων από το ινστιτούτο ARESE. Τα δεδομένα 

αυτά αναλύθηκαν βάσει διαφόρων μοντέλων κοινωνικής υπευθυνότητας, προκειμένου 

να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατές και αξιόπιστες τέτοιου είδους μετρήσεις. 

Εν κατακλείδι, είναι σημαντικό να αναφερθεί η άποψη του πρώην πρωθυπουργού 

της Ταϊλάνδης και προέδρου της εθνικής επιτροπής για τη διατύπωση της πολιτικής και 

του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα (National Commission for the For-

mulation of Policy and Action Plan on Human Rights) στο διεθνές συμπόσιο για τη Δια-

κήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον κ. Anand Panyarachun, θα 

πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα ενοποίησης του SA 8000 με τις Κατευθυντήριες Ο-

δηγίες για Πολυεθνικές Επιχειρήσεις του ΟΟΣΑ, την Τριμερή Δήλωση της ΔΟΕ, τις Αρ-

χές του Caux Round Table και τις Αρχές για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της Διεθνούς 

Αμνηστίας (Human Rights and Business Ethics, 1999). 

Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η σημασία της συνεισφοράς του Διεθνούς Ορ-

γανισμού Τυποποίησης στη δημιουργία ενός ενοποιημένου προτύπου για την ΕΚΕ, κα-

θώς ο ISO διαθέτει την τεχνογνωσία, όπως επίσης και την εμπειρία από προβλήματα 

που μπορούν να προκύψουν, και κατά συνέπεια η βοήθειά του θα είναι σημαντική στη 

διαμόρφωση και την εφαρμογή ενός ενοποιημένου προτύπου για την ΕΚΕ (ISO, 2004). 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Από τα παραπάνω, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι η έννοια της ΕΚΕ δεν είναι ά-

γνωστη στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων ΕΚΕ είχε ξεκινήσει 

από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Παρατηρείται μια διαφοροποίηση, βέβαια, σε 

σχέση με το βαθμό υιοθέτησης τέτοιων προγραμμάτων και δράσεων από τις επιχειρή-

σεις, αφού η κάθε επιχείρηση θα πρέπει να βρει το κατάλληλο πρόγραμμα και τον σω-

στό τρόπο να το επικοινωνήσει τόσο εσωτερικά, όσο και εξωτερικά. 

Μέχρι τώρα, δεν έχει εφαρμοστεί ένας δομημένος τρόπος ανάπτυξης μιας κουλ-

τούρας για την ΕΚΕ από όλες τις επιχειρήσεις, αν και κάτι τέτοιο θα τις βοηθήσει να εκ-

μεταλλευτούν στο έπακρο τα ωφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή προγραμμά-

των ΕΚΕ (εσωτερικά και εξωτερικά). Ο κύριος λόγος είναι η έλλειψη σαφούς ορισμού 

της ΕΚΕ και των ορίων της, προκειμένου να μπορέσει μια επιχείρηση αφενός να τα επι-

κοινωνήσει στους ανθρώπους της και αφετέρου να χαρτογραφήσει την πορεία που θα 

πρέπει να ακολουθηθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή της ΕΚΕ. Επιπλέον, όπως προ-

κύπτει και από έρευνες, αρκετές επιχειρήσεις και στελέχη έχουν ακούσει για την ΕΚΕ, 

αλλά είτε δεν γνωρίζουν τις ακριβώς είναι και πως θα τους ωφελήσει, είτε δεν την έ-

χουν εφαρμόσει, ελλείψει γνώσεων και εργαλείων (Salzmann et al., 2005). 

Σημαντική βοήθεια για τις επιχειρήσεις αποτελούν επί του παρόντος οι διάφοροι 

κώδικες δεοντολογίας, κατευθυντήριες οδηγίες και πρότυπα για την εφαρμογή της ΕΚΕ, 

που έχουν ως τώρα αναπτυχθεί. Ειδικά μάλιστα όσον αφορά τα πρότυπα, επιτυχημένες 

εφαρμογές απέδειξαν τη χρησιμότητά τους για τις επιχειρήσεις. 

Το ερώτημα που τίθεται, όμως, αφορά την ύπαρξη πολλών και διαφορετικών προ-

τύπων, τα οποία πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, το καθένα για διαφορετικούς 

λόγους. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη σύγκρισης των προτύπων για να διαπιστωθούν αφε-

νός οι ομοιότητές τους και αφετέρου η δυνατότητα ενσωμάτωσής τους σε ένα καθολι-

κό πρότυπο. 

Το αποτέλεσμα της σύγκρισης έδειξε πολλά κοινά σημεία ανάμεσα στο SA 8000 

για την κοινωνική υπευθυνότητα και τα πρότυπα της σειράς ISO (για τη διαχείρισης της 

ποιότητας, του περιβάλλοντος και της υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία). Αν και το 

SA 8000 δεν έχει την ίδια δομή με τα υπόλοιπα πρότυπα, ορισμένες απαιτήσεις του ικα-

νοποιούνται αν έχουν εφαρμοστεί πρότυπα της σειράς ISO. Κάτι τέτοιο οδηγεί στην 

υπόθεση ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πρότυπο, που να περιλαμβάνει 

τις απαιτήσεις όλων των διαχειριστικών συστημάτων, όπως αυτές αναφέρονται στα με-

μονωμένα πρότυπα. Τόσο, όμως η δημιουργία του, όσο και η εφαρμογή του παρουσιά-

ζουν πολλές δυσκολίες, ιδιαίτερα για τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν προ-

χωρήσει στην εφαρμογή κανενός προτύπου. 

 

Συμπερασματικά, λοιπόν, η ΕΚΕ όντως αποτελεί το «μέλλον» των επιχειρήσεων, 

καθώς στρέφει τις εταιρίες προς την κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται και τις 
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ευαισθητοποιεί σε θέματα που σχετίζονται με την ευημερία των ανθρώπων και της κοι-

νωνίας. Η εφαρμογή της όμως δεν είναι εύκολη, καθώς δεν υπάρχει η απαραίτητη τε-

χνογνωσία από τις επιχειρήσεις, ενώ πολλές φορές στην προσπάθειά τους να ικανο-

ποιήσουν τις διάφορες ομάδες συμφεροντούχων, προχωρούν σε «ρηχές» εφαρμογές 

προγραμμάτων και δράσεων ΕΚΕ, που δεν αποφέρουν τα επιθυμητά οφέλη. Είναι ση-

μαντικό, λοιπόν, οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία 

στον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσουν να προσφέρουν τα μέγιστα και αντίστοιχα να 

αποκομίσουν και τα αναμενόμενα οφέλη. 

Η παρουσία των προτύπων αποτελεί βοήθημα για τις επιχειρήσεις, λόγω όμως της 

έλλειψης πείρας, η εφαρμογή τους πολλές φορές δεν γίνεται σωστά, γιατί δεν υπάρχει 

η απαραίτητη υποδομή και κουλτούρα στην επιχείρηση. Επιπροσθέτως, καθώς πλέον 

απαιτείται συμμόρφωση με περισσότερα του ενός πρότυπα, αυτό δυσχεραίνει τη θέση 

των εταιριών, γιατί συνεπάγεται μεγάλο κόστος όχι μόνο σε χρήμα, αλλά και σε αν-

θρώπινο δυναμικό και σε χρόνο. Ακόμα και με την έλευση του πολυαναμενόμενου ISO 

26000 (κατευθυντήριες οδηγίες για την ΕΚΕ), δεν θα επιλυθεί το πρόβλημα των επιχει-

ρήσεων. 

Μέχρι, λοιπόν, να επέλθει η απαραίτητη ευαισθητοποίηση για την ΕΚΕ και τη σω-

στή και ωφέλιμη εφαρμογή της, θα πρέπει οι εταιρίες να οδηγούνται από καλές πρακτι-

κές που έχουν παρατηρηθεί στον τομέα αυτό, και να υποστηρίζουν δράσεις συλλόγων 

και σωματείων, όπως τα εθνικά και διεθνή δίκτυα για την ΕΚΕ, τα οποία αποτελούν δε-

ξαμενές γνώσης και εμπειρίας και μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες κατευθύνσεις α-

νάλογα με το είδος και το μέγεθος της κάθε εταιρίας. Σε κάθε περίπτωση, κερδισμένος 

θα είναι και ο επιχειρηματικός τομέας και όλη η κοινωνία. 
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