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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηή ε δηπισκαηηθή έρεη σο ζηφρν ηελ 

εμέηαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ ηεο, φπσο θαη κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο. 

Δπίζεο, δηελεξγείηαη ε ζχλδεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ε αλάιπζε ηεο κειέηεο πεξίπησζεο θαη ν ιφγνο επηινγήο 

ηεο σο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε 

πεξίπησζε ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, σο παξάδεηγκα εηαηξίαο πνπ εθαξκφδεη ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη γίλεηαη κία ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζπκπεξάζκαηα. 

 

ABSTRACT  

 

Corporate Social Responsibility on corporations’ strategy is a part of their principal 

function. This master thesis, examines the corporate social responsibility through the 

presentation of its different versions and its main characteristics. We, also, investigate 

the linkage between the social corporate responsibility and its function. Case study 

analysis is also presented and we explain the reasons why we decided to use this 

methodology. Lastly, we present the case of Athenian Brewery SA, as an example of a 

corporation that uses the corporate social responsibility and we discuss the results of 

this thesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ / ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ : 

 

Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ( Δ.Κ.Δ., corporate social responsibility)  

Βηψζηκε αλάπηπμε (sustainable development) 

Γίθηπα γηα ηελ Δ.Κ.Δ.  

Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (corporate governance)  

Δπηρεηξεκαηηθή ηζαγέλεηα (corporate citizenship)  

Κνηλσληθά ππεχζπλεο επελδχζεηο  (socially responsible investing)  

Κνηλσληθφο απνινγηζκφο (social report) 

Κψδηθαο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο  

Σξηπιφο απνινγηζκφο (triple bottom-line)  

Μέηνρνη  (stockholders) 

πκκέηνρνη  (stakeholders) 

Δπξσπατθφ Πνιπκεξέο Φφξνπκ γηα ηελ ΔΚΔ (European Multistakeholder Forum on 

CSR) 

CRI  (corporate responsibility index) 

Case study (Μειέηε πεξίπησζεο) 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαηέρεη 

έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ κπνξνχλ 

λα επεξεάζεη ηφζν κε άκεζν φζν θαη κε έκκεζν ηξφπν ηελ νηθνλνκηθή πνξεία θαη ηελ 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο είλαη λα κειεηήζεη ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε έλλνηα απηή, 

παξνπζηάδνπκε θαη ηελ πεξίπησζε κηαο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο πνπ εθαξκφδεη ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. 

 

ην πξψην θεθάιαην αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηελ 

δηαρσξίδνπκε ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, δίλνληαο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο θάζε κίαο. Σαπηφρξνλα, αλαιχνπκε ηελ ζηξαηεγηθή 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ε νπνία απνηειεί θαη έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. ε απηφ ην θεθάιαην, επίζεο, αλαιχνπκε ηνλ θχξην νξηζκφ ηνπ 

stakeholders, νη νπνίνη απνηεινχλ ηα άκεζα θαη έκκεζα ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο 

εηαηξίαο θαη άξα, ηα άηνκα πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κνξθψλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Δπίζεο, παξνπζηάδνπκε ηελ πνξεία ηνπ 

ειιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε (φπσο θαη ηνπ επξσπατθνχ), 

εζηηάδνληαο θαη ζηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. 

 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδνπκε ηηο κνξθέο ελζσκάησζεο ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. πλνιηθά εληνπίδνπκε ηέζζεξηο 

κνξθέο ελζσκάησζεο, νη νπνίεο φκσο εκθαλίδνπλ ηελ ίδηα ζεκαληηθφηεηα θαη 

επεξεάδνπλ εμίζνπ ηελ εθαξκνδφκελε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, θαη θαη’ επέθηαζε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. ηηο ηέζζεξηο απηέο κνξθέο ζπκπεξηιακβάλνληαη, ε 

δηάρπηε, ε πεξηνξηζκέλε, ε ζηξαηεγηθή θαη ε πεξηζσξηαθή. Απφ ηηο ηέζζεξηο απηέο 

κνξθέο εζηηάδνπκε θπξίσο ζηε ζηξαηεγηθή κνξθή, ε νπνία θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

πεξηζζφηεξν κε ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχνπκε ηελ έλλνηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο (case study), ελψ 

εμεγνχκε θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε κεζνδνινγία ζε 
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απηή ηελ δηπισκαηηθή. Έηζη, παξνπζηάζηεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπ case study, φπσο θαη ηα πεδία εθαξκνγήο ηνπ θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην 

δηέπνπλ. 

 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο Αζελατθήο Επζνπνηίαο, ε νπνία 

απνηειεί κηα επηρείξεζε κε κεγάιε ηζηνξία ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ζηεξίδεη ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο επηηπρεκέλεο ηεο πνξείαο ζηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. Ζ εηαηξία απηή εθαξκφδεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζε ηνκείο φπσο ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν εθπαηδεχεη ζπλερψο θαη θξνληίδεη λα εξγάδεηαη ζηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ελψ εμαζθαιίδεη θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπ. Δπίζεο, ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε εθαξκφδεηαη θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ ε 

εηαηξία κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πξάζηλσλ ςπγείσλ, ηεο αλαθχθισζεο θαη ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ. 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, εθαξκφδεηαη ηέινο κέζσ δηάθνξσλ δσξεψλ θαη 

ρνξεγηψλ ηεο εηαηξίαο ζε δηάθνξνπο θνξείο κε θχξην ζηφρν ην γεληθφ θαιφ ηεο 

θνηλσλίαο. 

 

ην πέκπην θεθάιαην, ηέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ εμαρζεί απφ 

ηελ αλάιπζε πνπ έρεη γίλεη, φπσο θαη κία ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο γεληθφηεξα. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΣΑΙΡΙΚΗ  ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ  ΕΤΘΤΝΗ 

1.1  Η έννοια τησ εταιρικήσ κοινωνικήσ ευθύνησ 
 

“Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Δ.Κ.Δ.), νξίδεηαη ε εθαξκνδφκελε απφ επηρεηξήζεηο 

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

πεξηβαιινληηθνχ , πνιηηηζηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ραξαθηήξα (Δμσηεξηθή 

Δ.Κ.Δ.), θαζψο θαη ζε δξάζεηο, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ αλζξσπνθεληξηθή θαη δίθαηε 

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

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ηελ ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ δηαιφγνπ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ, ην ζεβαζκφ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο 

(Δζσηεξηθή Δ.Κ.Δ.)”  [1]  

 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα εζηηάζεη ζηνπο 

εμσηεξηθνχο θαη εζσηεξηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ αθελφο ηελ επηρεηξεκαηηθή 

βησζηκφηεηα θαη αθεηέξνπ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πηνζεηψληαο πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο.  ε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, πεξηθέξεηεο, θαη θαηεγνξίεο νξγαληζκψλ, 

ε ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή δηαθέξεη ζε ζέκαηα πξνζέγγηζεο , ζπδήηεζεο θαη 

θπξίσο ζηηο δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δελ είλαη 

παληνχ ίδηα, δελ εμεηάδεηαη ην ίδην θαη δελ έρεη θαη ηελ ίδηα βαξχηεηα σο πξνο ηελ 

θνηλσλία ή ην πεξηβάιινλ. Ωζηφζν, ε βαζηθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηιακβάλεη 

νξγαληζκνχο πνπ πηνζεηνχλ κηα επίζεκε, δνκεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ απνηίκεζε ηεο 

θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επίδξαζεο ηνπο, θάλνληαο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο θαη δεκνζηεχνληαο ηελ φιε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ 

ππεχζπλε εηαηξηθή πξαθηηθή εθηείλεηαη ζε ηέζζεξα βαζηθά πεδία: ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, 

ην πεδίν αγνξάο, ηε θνηλφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. 

1.2  Εςωτερική κοινωνική ευθύνη  
 

ε κηα επηρείξεζε , ε εζσηεξηθή θνηλσληθή επζχλε αθνξά θπξίσο ηνπο ππαιιήινπο θαη 

ζπλδέεηαη κε ζέκαηα, φπσο ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε πγεία θαη ε 

αζθάιεηα, θαζψο θαη ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο, ελψ νη πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο θαηά ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ. Έηζη 
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νδεγνχκαζηε ζε έλα ζπλδπαζκφ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε βειηησκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα. [1] 

 

Ζ δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε δηαηήξεζε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ.  Κάπνηα 

κέηξα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ πιεπξάο εηαηξίαο είλαη ε δηα βίνπ κάζεζε, ε 

παξαρψξεζε εμνπζηψλ θαη επζπλψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ε θαιχηεξε ηζνξξνπία 

κεηαμχ εξγαζίαο, νηθνγέλεηαο θαη ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ε κεγαιχηεξε πνηθηινκνξθία 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ίζε ακνηβή θαη νη ίδηεο 

πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο, ν ζσζηφο θαηακεξηζκφο 

ησλ θεξδψλ θαη ηα ζπζηήκαηα παξνρήο κεξηδίσλ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη 

ε εμαζθάιηζε ηεο εξγαζίαο. Έρεη απνδεηρζεί φηη ε ελεξγφο επνπηεία θαη δηαρείξηζε ησλ 

εξγαδφκελσλ πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αλαπεξίαο ή ηξαπκαηηζκνχ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. [1] 

 

Ζ πγεία θαη ε αζθάιεηα ζηελ εξγαζία παξαδνζηαθά έγθεηηαη ζε λνκνζεηηθά θαη 

εθηειεζηηθά κέηξα. Ωζηφζν, ιφγσ ηεο απμεηηθήο ηάζεο λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

νινθιήξσζε κηαο εξγαζίαο δηάθνξνη εξγνιάβνη θαη πξνκεζεπηέο, νη εηαηξίεο 

εμαξηψληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηηο επηδφζεηο ησλ εξγνιάβσλ ηνπο ζην ζέκα ηεο 

πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο. Δπηπξφζζεηα, ππάξρνπλ πξνγξάκκαηα πνπ είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξνο ηηο δξαζηεξηφηεηεο λνκνζεζίαο θαη ειέγρνπ απφ ηηο δεκφζηεο 

αξρέο θαη πηνζεηνχληαη απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο, ρξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο δπν παξακέηξνπο σο θξηηήξηα γηα ηε πξνκήζεηα 

ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Ζ αλαδηάξζξσζε κε ηξφπν θνηλσληθά ππεχζπλν 

ζεκαίλεη φηη εμηζνξξνπνχληαη θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλεζπρίεο 

φισλ εθείλσλ πνπ ζίγνληαη απφ ηηο αιιαγέο θαη ηηο απνθάζεηο. Ζ δηαδηθαζία απηή 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζηηο 

δηαβνπιεχζεηο αθνχ πξψηα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά. [1]  

 

Όζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ 

ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο αηζζεηά. ηνλ πεξηβαιινληηθφ ηνκέα απηέο νη 

επελδχζεηο αλαθέξνληαη θαλνληθά σο επθαηξίεο δηπινχ θέξδνπο, γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 
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1.3 Εξωτερική κοινωνική ευθφνη  

 

Ζ εμσηεξηθή εηαηξηθή επζχλε αθνξά ηελ επέθηαζε ηεο επζχλεο ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, νη νπνίνη είλαη νη εξγαδφκελνη, νη κέηνρνη αιιά θαη νη 

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

θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (ΜΚΟ) πνπ εθπξνζσπνχλ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ή 

αζρνινχληαη κε ην πεξηβάιινλ. [2] 

 

Ζ επηπιένλ αλάιπζε ησλ κεξψλ απηψλ κπνξεί λα αλαιπζεί σο: 

 

 Σνπηθέο θνηλφηεηεο: Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε αθνξά ηελ έληαμε ησλ 

εηαηξηψλ ζην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο ηφζν ζε επξσπατθφ φζν θαη ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη εηαηξίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

δίλνληαο ζέζεηο εξγαζίαο, κηζζνχο, θνηλσληθέο παξνρέο θαζψο θαη θφξνπο. 

Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηε 

ζηαζεξφηεηα θαη ηελ επεκεξία ησλ θνηλνηήησλ κέζα ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ. 

Μεξηθέο εηαηξίεο βαζίδνληαη ζε έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, 

ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπο φπσο ηνλ θαζαξφ αέξα, ηα θαζαξά χδαηα, 

θαη ηνπο δξφκνπο ρσξίο θίλεζε. 

 Δπηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη, πξνκεζεπηέο θαη θαηαλαισηέο: Μαθξνπξφζεζκα, ε 

ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε δίθαηεο ηηκέο, θαιχηεξνπο φξνπο, ζεηηθέο πξνζδνθίεο 

θαη αμηφπηζηε παξάδνζε ή εθηέιεζε. Οη εηαηξίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ζρέζε 

δηάξθεηαο κε ηνπο πειάηεο, έρνληαο φιε ηελ νξγάλσζε ηνπο ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ ησλ πειαηψλ θαη παξέρνληαο ηνπο αλψηεξε 

πνηφηεηα, αμηνπηζηία, αζθάιεηα θαη εμππεξέηεζε, αλακέλεηαη φηη ζα είλαη πην 

πξνζνδνθφξεο. 

 Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα: Φαίλεηαη φιν θαη πην πνιχ φηη ν αληίθηππνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηαο εηαηξίαο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο ππεξβαίλεη ην πεδίν ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ. 

 Παγθφζκηεο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο: Μέζσ ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζπλεπεηψλ 

πνιιψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη 
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ηελ θαηαλάισζε πφξσλ απφ φιν ηνλ θφζκν, νη επηρεηξήζεηο παίδνπλ επίζεο 

ελεξγφ ξφιν ζην παγθφζκην πεξηβάιινλ. 

 

1.4  Στρατηγική εταιρική κοινωνική ευθφνη 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζπλδπάδεη ηα θνηλσληθά νθέιε κε ηνπο 

άκεζνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Με ηελ ζηξαηεγηθή εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε, ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί θηιαλζξσπίεο πξνο ηελ θνηλσλία κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Καη’ επέθηαζε, ε 

θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ απνζθνπεί ζηελ κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο. 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή απηή ζπκπεξηθνξά αλαπηχρζεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 1980 θαη 

πξαθηηθά κπνξεί, αξρηθά, ε πηνζέηεζε ηεο λα ζήκαηλε βξαρππξφζεζκεο απψιεηεο ζε φηη 

αθνξά ην πξνυπνινγηζκφ κηαο επηρείξεζεο, σζηφζν, καθξνπξφζεζκα ηα νθέιε ηεο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία θαηαγξάθνληαη απφ ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξα. Γηα απηφ ην ιφγν αληηκεησπίδεηαη σο επέλδπζε γηα ηελ δεκηνπξγία θαιήο 

θήκεο έλαληη ησλ πειαηψλ αιιά θαη ησλ ελ δπλάκεη πειαηψλ νη νπνίνη είλαη απηνί πνπ 

βνεζνχλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνθαιεί κεξηθά 

εξσηήκαηα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θάπνηα απφ απηά πξνζθξνχνπλ κεηαμχ 

ηνπο. Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα βξαρπρξφληα θέξδε ησλ εηαηξηψλ ησλ νπνίσλ ηα 

ζηειέρε πεξηιακβάλνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, άιιεο θνξέο 

απμάλνληαη θαη άιιεο θνξέο κεηψλνληαη. Ωζηφζν άιιεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζε πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο απνδίδνπλ 

καθξνπξφζεζκα. [3] 

1.5  Οριςμόσ του όρου stakeholders  
 

Ζ θπξηφηεξε ζεσξία ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ε ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders). Σα ελδηαθεξφκελα κέξε απνηεινχλ ην άκεζν θαη 

έκκεζν πεξηβάιινλ, ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ επηρείξεζε θαη έρεη σο ελδηαθέξνλ 
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ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Ο αγγιηθφο φξνο είλαη stakeholders, δειαδή απηνί πνπ θξαηνχλ 

ή έρνπλ ελδηαθέξνλ. Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη ζε κία επηρείξεζε είλαη νη κέηνρνη, νη 

δαλεηζηέο – πηζησηέο, νη ηξάπεδεο θαη νη εξγαδφκελνη. Απφ ηελ άιιε νη έκκεζα 

ελδηαθεξφκελνη είλαη ην θξάηνο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κηα 

επηρείξεζε, νη νκάδεο πίεζεο (π.ρ. αθηηβηζηέο, δηαδεισηέο). 

 

Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα ιάβεη ππφςε ηεο φια 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα) θαη λα εκπιαθεί ζε κηα νπζηψδε 

δηαδηθαζία δηαιφγνπ πξηλ θαζνξίζεη ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο φζνλ αθνξά ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή ηεο επζχλε. χκθσλα κε ην Νίθν Αλαιπηή, ε έλλνηα ηεο εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο βξίζθεη εθαξκνγή ζε κεγάιν αξηζκφ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη 

πιένλ γεγνλφο πσο έρνπλ αξρίζεη λα αληηιακβάλνληαη πσο δίρσο ηελ απνδνρή ηεο 

θνηλσλίαο δελ ζα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επηρεηξήζεηο. Καηά θάπνην ηξφπν 

κηιάκε γηα Άδεηα Κνηλσληθήο Λεηηνπξγίαο. (2007). Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο βξίζθεη δηαξθψο λέα πεδία δξάζεο, είλαη επφκελν λα εηζέξρνληαη επηρεηξήζεηο 

κε δξάζεηο πνπ απνβιέπνπλ ζην ίδην ζπκθέξνλ, ακθηζβεηψληαο έηζη ηελ αμία ηεο 

εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο. Δπηπιένλ, ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην αλάπηπμεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εθαξκνγψλ θαη πξαθηηθψλ ζην κέιινλ απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο ,  

ηνπιάρηζηνλ φζν αθνξά  ηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Σα ελδηαθεξφκελα κέξε κηαο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 θαηεγνξίεο: 

 Σνπο νξγαλσηηθνχο, εζσηεξηθνχο σο πξνο ηελ εηαηξία, εξγαδφκελνπο, 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, ζπιιφγνπο, κεηφρνπο, 

 Σνπο νηθνλνκηθνχο, εμσηεξηθνχο σο πξνο ηελ εηαηξία, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, 

πηζησηέο, δηαλνκείο, 

 Σνπο θνηλσληθνχο, εμσηεξηθνχο σο πξνο ηελ εηαηξία, θνηλφηεηεο, θπβέξλεζε, 

κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο/θνξείο, πεξηβάιινλ. [4]  

 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ δίθηπν εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, κηα επηρείξεζε γηα λα 

κπνξέζεη λα εθαξκφζεη ζσζηά θαη κε ππεπζπλφηεηα πνιηηηθέο θαη ινγηθέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, πξέπεη λα αθνινπζήζεη θάπνηνπο ηξφπνπο νη νπνίνη ζα 

βνεζήζνπλ ζην λα πξνζεγγίζεη ζην κέγηζην βαζκφ ηελ έλλνηα, αιιά θαη ηε ζεκαζία ηεο 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη καθξνπξφζεζκα λα σθειεζεί κέζσ ηεο επίηεπμεο ησλ 

ζηφρσλ ηεο. 
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Σα βαζηθφηεξα βήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ηα εμήο: 

 Πξψηνλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο ζθνπνχ θαη ηνπ νξάκαηνο ηεο επηρείξεζεο, 

 Γεχηεξνλ ν νξηζκφο ελφο ππεχζπλνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, 

 Σξίηνλ ν θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ, 

 Σέηαξηνλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

 Πέκπηνλ ν θαζνξηζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 Έθηνλ ε εθαξκνγή, ε παξαθνινχζεζε ηεο, θαη ε κέηξεζε ηεο, θαη 

 Σέινο ε επηθνηλσλία θαη ε δεκνζηνπνίεζε. 

1.6  Σο ελληνικό δίκτυο για την εταιρική κοινωνική ευθύνη 
 

Σν Μάην ηνπ 1995 κηα νκάδα Δπξσπαίσλ επηρεηξεκαηηψλ θαη δηεπζπληψλ επηρεηξήζεσλ 

ππέγξαςε ηελ «Δπξσπατθή δηαθήξπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ», κε ζηφρν ηελ αλεχξεζε ηξφπσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο. Απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαθήξπμεο ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ  

δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, ην 1996. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζηφρνπο ηνπ δηθηχνπ απηνχ ήηαλ θαη ε ππνζηήξημε δεκηνπξγίαο αληίζηνηρσλ εζληθψλ 

δηθηχσλ. Απνζηνιή ηνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη ε πξνβνιή ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ρψξα καο, ηφζν πξνο ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν φζν θαη πξνο 

ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. 

 

Έλα απφ ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απνηειεί θαη ε κεηαθνξά, 

πξνζαξκνγή θαη δηάδνζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1999, αληίζηνηρεο πξνζπάζεηεο απφ δεθαηξείο κεγάιεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο καδί κε ηξείο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θνξείο θαηέιεμαλ ζηελ ππνγξαθή ηεο δηαθήξπμεο γηα ηελ ίδξπζε ηνπ «Διιεληθνχ 

δηθηχνπ γηα ηελ θνηλσληθή ζπλνρή». Σν ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ ηεο αζηηθήο κε θεξδνζθνπηθήο εηαηξίαο 

θαηαηέζεθε ζην πξσηνδηθείν Αζελψλ ηελ 15
ε
 Ηνπλίνπ 

2000 θαη έθηνηε ηξνπνπνηήζεθε δχν θνξέο. Με ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ άιιαμε θαη ε νλνκαζία 
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ηνπ δηθηχνπ ζε «Διιεληθφ δίθηπν γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε» κε ηελ 

αληίζηνηρε αγγιηθή κεηάθξαζε «Hellenic network for corporate social responsibility».  

Με ηελ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κειψλ ηνπ, ηελ 27
ε 

 Ννεκβξίνπ 2002 θαη 

κεηά απφ ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο, ην δίθηπν άιιαμε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ ζε κε 

θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν. 

 

Ο ζχλδεζκνο ειιεληθψλ βηνκεραληψλ (ΔΒ) ζηεξίδεη κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηνπ θαη πξνζπαζεί λα εληζρχζεη ηνλ θνηλσληθφ 

ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ. Δλζαξξχλεη ηα κέιε ηνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηελ εηαηξηθή ηνπο 

ζηξαηεγηθή ζέκαηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, αμίεο θνηλσληθήο επζχλεο, θαλφλεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, αξρέο πνπ πξνσζνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε 

Δπξσπατθφ επίπεδν, ε δξάζε απηή επεηεχρζε κέζσ ηεο Unice14, κηα πξσηνβνπιία ηεο 

Δπξσπατθήο επηηξνπήο ε νπνία ζεζκνζέηεζε ην Δπξσπατθφ πνιπκειέο forum γηα ηελ 

ΔΚΔ (European multistakehilder forum on CRS) . ε εζληθφ επίπεδν, απνηειεί ηδξπηηθφ 

κέινο ηνπ Διιεληθνχ δηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ, θαη ζπκκεηέρνληαο ζην δηνηθεηηθφ ηνπ 

ζπκβνχιην, πξνσζεί ηε δηάδνζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ – κειψλ ηνπ 

δηθηχνπ. Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο γηα 

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

επίπεδν.  [5] 

 

ε εηήζηα ηαθηηθή ζπλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ ΔΒ γηα ην 2005, εθδφζεθε ε «ράξηα 

δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ» πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Ζ ράξηα απηή απνηειεί έλα θείκελν αξρψλ θαη αμηψλ, πνπ 

ζηφρν έρεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε βάζε θνηλέο αμίεο, ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο, πνπ αλαδεηθλχεη ην 

πξφηππν ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα επηρεηξεκαηία, ζπλεηζθέξεη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαηξηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία θαη θνηλή 

απνδνρή ελφο ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο, θαηάιιεινπ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (ζηξαηεγηθνί 

ζηφρνη ηεο δηάζθεςεο ηεο Ληζζαβφλαο). Με βάζε ηε ράξηα ε επζχλε ηεο επηρείξεζεο 

ζπληζηάηαη ζηα εμήο: 

1. Οθείιεη λα ζέηεη ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ επηβίσζε ηεο, ζεβφκελε ην ζεζκηθφ θαη 

λνκηθφ πιαίζην, λα αλαιακβάλεη κε ζπλέπεηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο, 
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2. Να αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ε νπνία νδεγεί ζε ζηξεβιψζεηο ηεο αγνξάο θαη δεκηψλεη 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

3. Ζ απφδνζε εχινγνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ηεο, ε εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο 

ηεο απνηεινχλ επηπιένλ ππνρξεψζεηο ηεο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 : H ΕΚΕ ΣΗΝ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΨΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

2.1 Μορφέσ ενςωμάτωςησ τησ ΕΚΕ ςτη λειτουργία τησ επιχείρηςησ 

2.1.1 Περιθωριακή ΕΚΕ 
 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ απηφ πνπ απνθαινχκε πεξηζσξηαθή ΔΚΔ πηνζεηνχλ 

πξσηνβνπιίεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ εμσγελείο θπξίσο παξάγνληεο θαη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ εθάζηνηε ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο ζεσξνχλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε σο έλα ηξφπν γηα ηελ 

θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ηνπο ζην αληαγσληζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, νη θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηνζεηνχλ, ζπλήζσο δελ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, αιιά επηρεηξνχλ λα κεηαηξέςνπλ ηε δεκηνπξγνχκελε 

θαιή θήκε ζε πξαγκαηηθά, βαζηθά απνηειέζκαηα. 

 

Οη ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο ηεο πεξηζσξηαθήο ΔΚΔ είλαη πνηθίιεο. Οη επηρεηξήζεηο 

ελδερνκέλσο λα είλαη ζε ζέζε λα απνθνκίζνπλ νθέιε απφ ηε βειηίσζε ηεο θήκεο ηνπο. 

Ζ θηιαλζξσπηθή ηνπο εηθφλα κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα βειηηψζνπλ θαη ηε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο πξνζνληνχρσλ εξγαδνκέλσλ ή λα 

απνιακβάλνπλ ιηγφηεξν απζηεξφ έιεγρν απφ ην θνηλφ ή ηνπο θαλνληζκνχο. Ωζηφζν, 

πνιιέο θνξέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηζσξηαθήο ΔΚΔ πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο 

βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηεο εηαηξίαο, ελδέρεηαη λα ζηεξνχληαη αμηνπηζηίαο θαη λα 

εκθαλίδνληαη σο επηθαλεηαθέο.  

2.1.2 Περιοριςμένη ΕΚΕ 
 

Άιιεο επηρεηξήζεηο δίλνπλ έκθαζε ζηηο γλήζηεο ηθαλφηεηεο ηνπο πηνζεηψληαο κηα 

πξνζέγγηζε, ηελ νπνία απνθαινχκε πεξηνξηζκέλε ΔΚΔ. Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ 

απηψλ επειπηζηνχλ ζηε δεκηνπξγία ζπλέξγηαο αλάκεζα ζηηο βαζηθέο θαη ηηο 

θνηλσθειείο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Υξεζηκνπνηνχλ ινηπφλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπο γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, αιιά ην θάλνπλ κε έλα ηξφπν πνπ 

παξαβιέπεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πιεπξά εμσηεξηθψλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ. 
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Σα ζηξαηεγηθά απνηειέζκαηα είλαη αλάκεηθηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο 

εκπεηξνγλσκνζχλεο, πφξσλ θαη επθνιηψλ βειηηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

πξσηνβνπιηψλ ηεο εηαηξίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηα ζηειέρε, ζπλδένληαο ηηο 

θνηλσθειείο κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, βιέπνπλ θαη επθαηξίεο 

αλακφξθσζεο ηεο ελδνεηαηξηθήο ηνπο θνπιηνχξαο θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. Σα ζηειέρε απηά επηδηψθνπλ λα ελζηαιάμνπλ έλα αίζζεκα επζχλεο 

ζε φιε ηελ επηρείξεζε θαη λα θαιιηεξγήζνπλ έλα αίζζεκα θαηλνηνκίαο εθαξκφδνληαο 

ζε λένπο ηνκείο ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε εηαηξία. Ωζηφζν, ε πεξηνξηζκέλε ΔΚΔ 

ζπρλά ζπλνδεχεηαη θαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο εζσηεξηθήο ηεο εζηίαζεο 

θαη ηεο αληίζηνηρεο ηάζεο λα παξαβιέπεη ππαξθηέο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ επεηδή κπνξεί λα εζηηάδεηαη ζε ηνκείο ζρεηηθά αζήκαληνπο 

γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο. Σα ζηειέρε ζπρλά πεξηνξίδνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο 

ζε έλα ζε έλα ζηελφ πεδίν ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη θάλνπλ ρξήζε ησλ δηθψλ ηεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ή ησλ εηδηθψλ 

ηθαλνηήησλ ησλ εξγαδφκελσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κπνξεί λα 

παξαβιέπνπλ επηηαθηηθέο αλάγθεο θαη έηζη ελδέρεηαη λα ραζνχλ επθαηξίεο νπζηαζηηθήο 

βειηίσζεο ηεο θήκεο ηεο εηαηξίαο ή ηεο πξνψζεζεο ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο. 

2.1.3 Διάχυτη ΕΚΕ 
 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδεηαη απφ γεληθή 

έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

αζπληφληζηεο. Σφζν ηα λεψηεξα ζηειέρε φζν θαη νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ κηα  

ζπλεθηηθή εηθφλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο νχηε θαη ππάξρνπλ μεθάζαξα 

θξηηήξηα γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ λα εμεγνχλ γηα πνην ιφγν επηιέγνληαη 

ζπγθεθξηκέλα θηιαλζξσπηθά πξνγξάκκαηα. Ωο εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο απηέο κπνξεί 

λα ζπκκεηέρνπλ ζε πιεζψξα κηθξψλ πξαγκάησλ ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηα ζηνρεπφκελε 

ζηξαηεγηθή πνπ λα ηηο θαηεπζχλεη. Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαηαλέκεηαη ζπλήζσο απζαίξεηα 

ζε έλα επξχ θάζκα νξγαλψζεσλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο 

απνζπαζκαηηθήο πξνζέγγηζεο, ηελ νπνία απνθαινχκε δηάρπηε ΔΚΔ, ζπλήζσο δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ζεηηθέο νχηε γηα ηελ επηρείξεζε, νχηε γηα ηνπο απνδέθηεο ηεο. 

 

Οη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ηεο δηάρπηεο ΔΚΔ πνιιαπιαζηάδνληαη. Ζ δηάρπηε ΔΚΔ 

κεγηζηνπνηεί ην πξφβιεκα ηεο ζηξαηεγηθήο αζάθεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 
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επηρείξεζεο δελ θαζνδεγνχληαη νχηε απφ εμσγελείο παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο 

ελδηαθεξφκελεο νκάδεο, νχηε απφ ελδνεηαηξηθνχο παξάγνληεο. Σφζν ηα ζηειέρε ηεο 

δηνίθεζεο φζν θαη νη εξγαδφκελνη δπζθνιεχνληαη λα θαηαλνήζνπλ ην ιφγν γηα ηνλ 

νπνίν ε εηαηξία θάλεη απηφ πνπ θάλεη. Δπηπιένλ, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηάρπηεο ΔΚΔ 

ηείλνπλ λα είλαη κεδακηλά. Κηλνχκελνη ζε ηνκείο πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηηο θξίζηκεο 

ιεηηνπξγίεο ηεο, ε επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πεηχρεη εζσηεξηθέο ζπλέξγεηεο. 

Παξάιιεια, ν κεγάινο αξηζκφο δηαθνξεηηθψλ έξγσλ δελ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε ηε 

δπλαηφηεηα λα εζηηάζεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ζε νξηζκέλεο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ 

θνξέσλ θαη λα ηνπο παξέρεη ζεκαληηθά νθέιε. 

 

Ζ δηάρπηε ΔΚΔ εθαξκφδεηαη ζπρλά ζηνλ ηνκέα ησλ δσξεψλ. Οξηζκέλα ζηειέρε 

παξαδέρνληαη φηη ην βαζηθφ θίλεηξν πίζσ απφ ηηο ζπλεηζθνξέο απηέο είλαη «ηα 

πξνζσπηθά ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ» ρσξίο λα 

επηδεηθλχνπλ θαη πνιχ δεκηνπξγηθφηεηα ή λα εθηηκνχλ ηηο πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο ησλ 

ρνξεγηψλ ηνπο. Σα αλψηεξα ζηειέρε πξνζθέξνπλ ζπρλά ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

ησλ εηαηξηψλ ηνπο ρσξίο θαλέλα ζχζηεκα. Αο εμεηάζνπκε ην παξάδεηγκα ηνπ θεζηηβάι 

θιαζηθήο κνπζηθήο ηνπ Rheingau, ελφο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θεζηηβάι ηεο Γεξκαλίαο. 

Σν 2004 είρε ηελ ππνζηήξημε εηαηξηψλ δηαθφξσλ θιάδσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη 

αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία 

θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Γηα ηνπο θχξηνπο ρνξεγνχο, 

ππήξραλ πνιχ απιά πιενλεθηήκαηα ζηνλ ηνκέα ηνπ marketing, φπσο γηα παξάδεηγκα 

φηη ην ινγφηππν εκθαλίδνληαλ ζε εκθαλέο ζεκείν ζε φια ηα έληππα θαη ρψξνπο ησλ 

ζπλαπιηψλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη δσξεηέο πξνζέθεξαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ 

ρξεκαηηθή ππνζηήξημε θαη ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θεζηηβάι κε ηξφπν πνπ ζα απνθφκηδαλ νθέιε ζηελ αγνξά. 

Γηάθνξα μελνδνρεία παξείραλ εθαηνληάδεο δσκάηηα δσξεάλ. Με ηελ ελέξγεηα ηνπο 

απηή, ηα μελνδνρεία φρη κφλν ζπλέιαβαλ απνηειεζκαηηθά αιιά ηνπο δφζεθε θαη ε 

επθαηξία λα πξνσζήζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Γηα ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο φκσο, ν 

ζηξαηεγηθφο αληίθηππνο απφ ηελ ρξεκαηηθή ηνπο δσξεά ήηαλ πεξηνξηζκέλνο, ζηελ 

θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ. Δθηφο απφ έλαλ, φινη νη ππφινηπνη ρνξεγνί δελ έγηλαλ 

αληηιεπηνί. Έηζη, ε θήκε θαη ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ήηαλ κεδακηλά, 

κηαο θαη δελ ππήξρε θακία εκθαλήο ζρέζε αλάκεζα ζηηο ρνξεγίεο ησλ αληίζηνηρσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηηο βαζηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο.  
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2.1.4 τρατηγική ΕΚΕ 
 

Ζ πην απνηειεζκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ηελ νπνία 

απνθαινχκε ζηξαηεγηθή ΔΚΔ, ελζσκαηψλεη κηα εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ζεψξεζε. Σα 

ζηειέρε ελαξκνλίδνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο, κε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ εηαηξεηψλ 

ηνπο, θη έηζη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ηεο εηαηξείαο ηνπο πξνο φθεινο 

ηεο θνηλσλίαο. Ωζηφζν, ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

νκάδσλ θαη ηεο αγνξάο πξνθεηκέλνπ ε εηαηξεία λα απνθνκίζεη νθέιε ζην ρψξν ηεο 

αγνξάο σο απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξνζέγγηζε απηή θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ βηψζηκα 

απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ νκάδσλ θαζψο θαη έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δλψ παξέρνπλ ζεκαληηθά νθέιε ζηελ θνηλσλία, ηνπο 

δίδεηαη παξάιιεια θαη ε επθαηξία λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο ζε λένπο επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο, λα εληζρχνπλ ηα θίλεηξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο, λα ηνλψζνπλ ηελ θαηαλαισηηθή δήηεζε θαη λα πξνζειθχνπλ 

πξνζνληνχρνπο εξγαδνκέλνπο. Έηζη, δηαηεξνχλ θαη εληζρχνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο 

ελαξκνλίδνληαο ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή ηνπο κε ηε γεληθή απνζηνιή θαη ην φξακα 

ηεο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη έλα δήηεκα, ην νπνίν δελ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί απφ 

ηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο. Ζ ελδερφκελε αδηαθνξία γηα ηελ ΔΚΔ δχλαηαη λα 

έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, νη ζπλνιηθέο θνηλσληθέο δαπάλεο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ακεξηθάληθεο επηρεηξήζεηο εμαηηίαο ηεο θνηλσληθά αλεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο φπσο ε ξχπαλζε, ηα ειαηησκαηηθά θαη επηθίλδπλα πξντφληα κε 

ζπλέπεηα ηξαπκαηηζκνχο θαηαλαισηψλ, ηα αηπρήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ιφγσ ησλ 

θαθψλ ζπλζεθψλ αζθαιείαο, ππνινγίδνληαη ζε δπφκηζε ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην 

ρξφλν. Δάλ ε ΔΚΔ θαη ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή είλαη αλαπφζπαζηεο, θαη εάλ ε αγλφεζε 

ησλ θνηλσληθψλ επζπλψλ ηεο, κπνξεί λα έρνπλ σο ζπλέπεηα έληνλα νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα, ηφηε νη εηαηξίεο πξέπεη λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ηχπν ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηεο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο 

πνπ πθίζηαληαη φηαλ ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, 

κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο. [1] 
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Οη πεξηζζφηεξεο ζεσξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή δηαρσξίδνπλ δχν επίπεδα 

ζηξαηεγηθήο: εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy) θαη ζηξαηεγηθή επηρεηξεζηαθψλ 

κνλάδσλ (business strategy). Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ επξχηεξν 

θιάδν θαη γηα ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο αληαγσλίδεηαη, ελψ ε ζηξαηεγηθή 

επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ ελδηαθέξεηαη γηα ην πψο ε εηαηξία αληαγσλίδεηαη κέζα ζε έλα 

επηκέξνπο θιάδν ή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά. Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή πξαγκαηεχεηαη 

κε ην ζχλνιν κηαο επηρείξεζεο, ελψ ε ζηξαηεγηθή επηρεηξεζηαθψλ κνλάδσλ 

πξαγκαηεχεηαη κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηείηαη απφ δηαθνξεηηθέο επηρεηξεζηαθέο 

κνλάδεο ηεο ίδηαο επηρείξεζεο (ζπλήζσο επεηδή βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο). Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηε ζηξαηεγηθή ησλ 

κεηφρσλ, ζηελ αιηξνπηζηηθή ζηξαηεγηθή, ζηελ αληαπνδνηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζηελ 

θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ησλ κεηφρσλ 

Ζ ζηξαηεγηθή ησλ κεηφρσλ αληηπξνζσπεχεη κηα πξνζέγγηζε ηεο ΔΚΔ σο εξγαιείν ελφο 

γεληθνχ θηλήηξνπ ζρεηηθφ κε ην θέξδνο, πνπ ζηξέθεηαη απνθιεηζηηθά ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ πξνο ηνπο κεηφρνπο. ην παξειζφλ 

ππνζηήξηδαλ φηη ε κφλε επζχλε ηεο επηρείξεζεο είλαη λα παξέρεη ζέζεηο εξγαζίαο, λα 

παξάγεη ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, λα 

πιεξψλεη ηνπο θφξνπο, λα δεκηνπξγεί θέξδνο κε ηελ ππαθνή ησλ ειάρηζησλ λνκηθψλ 

θαλνληζκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ 

ρσξίο απάηεο. Βέβαηα, κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηελ ππεπζπλφηεηα πξνο 

ηνπο θεθαιαηνχρνπο, ν πινχηνο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ηθαλφο γηα λα εθπιεξψζεη 

νπνηνζδήπνηε θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο.  

 

Καηά ζπλέπεηα, κηα επηρείξεζε πνπ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε ηεο γηα κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ θέξδνπο, φρη κφλν εμαζθαιίδεη ηελ επηβίσζε ηεο, αιιά θαη ζπκβάιιεη ζην γεληθφ 

πινχην θαη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Σειηθά, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαζαξή 

νηθνλνκηθή εζηίαζε ηεο, ε ζηξαηεγηθή ησλ κεηφρσλ είλαη θπξίσο βαζηζκέλε ζε έλα 

βξαρππξφζεζκν φξακα, αθνχ πξνηεξαηφηεηα είλαη ε πξνζθφκηζε θαιχηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ζπγθξηλφκελα κε νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε πεξίνδν. 

 

Φπζηθά φπσο θάζε άηνκν πνπ ηνπνζεηεί ην θεθάιαην ηνπ κε θάπνην θίλδπλν, έηζη θαη νη 

κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα λα αλακέλνπλ κηα απφδνζε απφ ηελ επέλδπζή ηνπο. Έρεη 
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ππνζηεξηρηεί γηα απηφ ην ιφγν φηη νπνηαδήπνηε ρξήζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία θέξδνπο, είλαη θαθή ρξήζε ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, κεξηθνί αλψηεξνη ππάιιεινη βιέπνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηελ θνηλσλία σο 

ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα κεγηζηνπνηνχλ ηελ αμία ησλ κεηφρσλ. Δπηπιένλ, εάλ κηα 

επηρείξεζε είλαη κηθξή ή λεντδξπζείζα, νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηξέπεη ηελ 

πξνζνρή καθξηά απφ ηελ πξνζθφκηζε θέξδνπο κπνξεί λα κελ είλαη επεξγεηηθή ζηελ 

επηβίσζή ηεο. Δπηθξαηεί ε άπνςε φηη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο δελ είλαη 

ππνρξεσκέλεο λα αθνινπζνχλ θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο ζην βαζκφ πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλεο νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Αλ θαη ζήκεξα, ε ζηξαηεγηθή κεηφρσλ 

αληηκεησπίδεηαη κε έληνλε εζηίαζε ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, παξακέλεη ελ 

ηνχηνηο κηα ζηξαηεγηθή επηινγή φζνλ αθνξά ηελ ΔΚΔ. 

Ζ αιηξνπηζηηθή ζηξαηεγηθή  

Έρεη εηπσζεί φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη επζχλεο πξνο ηελ θνηλσλία, αιιά φηη ε 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα βαξαίλεη ηνπο δηεπζπληέο ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή παξφιν 

πνπ ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί σο κία νληφηεηα πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

πξνθαιέζεη δεκηά ή φθεινο, είλαη ηειηθά νη δηεπζπληέο εθείλε πνπ θαζνδεγνχλ ηελ 

επηρείξεζε ζην πσο ζα αληαπνθξηζεί ζηηο θνηλσληθέο ηηο ππνρξεψζεηο. Με απηή ηε 

ινγηθή, νη πξνζσπηθέο αμίεο ησλ δηεπζπληψλ, αθφκε θαη νη ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο 

ηνπο ζεκαίλνπλ πνιιά γηα ην πψο κηα εηαηξία είλαη πξνδηαηεζεηκέλε επλντθά απέλαληη 

ζηελ θνηλσληθή επζχλε, πέξα απφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. 

ηελ αιηξνπηζηηθή ζηξαηεγηθή, ε αλακεκεηγκέλε ζρέζε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηεο 

θνηλφηεηαο αλαγλσξίδεηαη θαη είλαη θαηαλνεηή. Δπηπιέσλ, σο κέινο ηεο θνηλσλίαο, ε 

εηαηξία αλαγλσξίδεη φηη πξέπεη λα δψζεη θάηη πίζσ, ππφ κνξθή θηιαλζξσπίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ θνηλσλία. Ζ θηιαλζξσπηθή πξνζθνξά 

πξνέξρεηαη απφ ηα πιενλάδνληα θέξδε ηεο εηαηξίαο θαη λα δηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

θνηλσληθέο αμίεο θαη ηηο θνηλσληθέο θαη εζηθέο παξαηλέζεηο. Σν πιεφλαζκα κπνξεί λα 

δηνρεηεπζεί ζε δηάθνξα είδε θνηλσληθψλ, εθπαηδεπηηθψλ, ςπραγσγηθψλ, ή πνιηηηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

 Παξφιν πνπ είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα πξαγκαηηθά ειινρεχνληα θίλεηξα, 

απηή ε ζηξαηεγηθή πεξηθιείεη ηελ αξρή ηνπ λα γίλνληαη ηα ζσζηά πξάγκαηα» 

πξνζθέξνληαο ζηελ θνηλσλία ρσξίο λα αλακείλεη ηίπνηα ζε αληάιιαγκα. Καηά έλα 
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κεγάιν κέξνο, ε αιηξνπηζηηθή ζηξαηεγηθή αληηπξνζσπεχεηαη σο πξάμε θαιήο ζέιεζεο 

εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο θαη ηα άκεζα απνηειέζκαηα ελδέρεηαη λα κελ κπνξνχλ αλ 

κεηξεζνχλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ απηή ηε ζηξαηεγηθή ζπκβάιινπλ ζε 

θνηλσληθά ζέκαηα είηε πεξηζηαζηαθά (π.ρ. κεηά απφ κηα θπζηθή θαηαζηξνθή) ή είηε 

ελδέρεηαη κα πξαγκαηνπνηνχλ επαλαιακβαλφκελεο ζπλεηζθνξέο. 

 

Ζ αληαπνδνηηθή ζηξαηεγηθή 

Ζ αληαπνδνηηθή ζηξαηεγηθή επηδηψθεη λα ηζνξξνπήζεη ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ησλ έληνλσλ θνηλσληθψλ, εζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πξνζδνθηψλ ηεο θνηλσλίαο. Με βάζε ηελ άπνςε ησλ πνιηηψλ, ε επηβίσζε κηαο εηαηξίαο 

ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαίλεηαη λα απαηηεί ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο σο αδηάζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Καηά ζπλέπεηα, ε αληαπνδνηηθή 

ζηξαηεγηθή έρεη έλα δηπιφ ζπλδεδεκέλν ζθνπφ: ηελ επεξγεζία γηα ηελ θνηλσλία θαη ην 

νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε. ε απηή ηε ζηξαηεγηθή, νη εηαηξίεο ζθέπηνληαη 

πεξηζζφηεξν ηηο ζπλέπεηεο ησλ ελεξγεηψλ πνπ ζέινπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, ζεβφκελεο 

ηελ θνηλσλία. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, κηα βηνκεραληθή εηαηξεία πνπ εθαξκφδεη κηα 

δηαδηθαζία παξαγσγήο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε νπνία ππεξβαίλεη ηηο ειάρηζηεο 

λνκηθέο πξνδηαγξαθέο, κπνξεί φρη κφλν λα πξνζθέξεη νθέιε ζηελ θνηλσλία, αιιά θαη 

λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε ξπζκηζηηθή επέκβαζε, πνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ζεηηθφηεξν νηθνλνκηθφ φθεινο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί επίζεο λα σθειήζεη ηηο ζπλεξγαζίεο, φπσο κεηαμχ ηεο 

εηαηξείαο θαη κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλνηηθήο νκάδαο ή κηαο κε θπβεξλεηηθήο 

νξγάλσζεο (ΜΚΟ), κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη παξάιιεια ην φθεινο ηεο 

εηαηξείαο ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο θαη ηε θήκε ηεο. Απηή ε ζηξαηεγηθή αλαγλσξίδεηαη 

σο επέλδπζε πνπ απαηηεί έλα κεζνπξφζεζκν έσο θαη καθξνπξφζεζκν νξίδνληα γηα λα 

απμήζεη ηα νθέιε, είηε νηθνλνκηθά είηε άιια νθέιε. Ζ ΔΚΔ ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή έρεη 

κηα ζαθή ινγηθή, είλαη γεληθά δεκέλε ζε θαίξηεο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

δηαρεηξίδεηαη ψζηε λα πξνθχπηνπλ νθέιε ηφζν γηα ηελ επηρείξεζε φζν θαη γηα ηελ 

θνηλσλία ζην ζχλνιν. Γηα λα κεηξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, ε ππνβνιή έθζεζεο βάζεη 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ απνηειεί απαίηεζε επεηδή νη εηαηξίεο ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν 

γηα ηα πξνθαζνξηζκέλα ειάρηζηα νθέιε παξά γηα ηελ ίδηα ηελ αιηξνπηζηηθή 

ζηξαηεγηθή. Αλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θνηλνπνίεζε ζην θνηλφ, ε ππνβνιή 
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έθζεζεο βάζεη δξαζηεξηνηήησλ είλαη σθέιηκε, επεηδή επηηξέπεη ζε κηα εηαηξία λα 

ειέγμεη κηα δεδνκέλε επέλδπζε ΔΚΔ θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη. 

 

Ζ θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή 

Ζ θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή έρεη έλα επξχηεξν πεδίν ελδηαθέξνληνο ζπγθξηηηθά 

κε ηηο πξνεγνχκελεο ζηξαηεγηθέο. Ζ επηρείξεζε αλαγλσξίδεη φηη ηα δηάθνξα 

εκπιεθφκελα κέξε, έρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο θαη ελδηαθέξνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ, ππαιιήισλ, κεηφρσλ, ηνπηθψλ 

δήκσλ, ην πεξηβάιινλ θ.α. Ζ επηρείξεζε ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο 

πνπ έρεη επζχλεο απέλαληη ζε άιινπο πνιίηεο. Καηά ζπλέπεηα, φρη κφλν αλαγλσξίδεη ηηο 

επζχλεο ηεο πξνο φινπο ηνπο πηζαλνχο κεηφρνπο ηεο, αιιά θαη πξνο φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε 

πξνζπάζεηα λα ηζνξξνπήζεη ηηο αληαγσληζηηθέο απαηηήζεηο ησλ δηάθνξσλ νκάδσλ πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ή έρνπλ θάπνην ελδηαθέξνλ γηα απηήλ. Δληνχηνηο, ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη νη απαηηήζεηο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη ζπρλά 

ακνηβαία απνθιεηφκελεο κε ζπλέπεηα ε εηαηξία λα κε κπνξεί απαξαηηήησο λα ζεσξεί 

φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ηζάμηα θαη γη απηφ ην ιφγν ζπλήζσο νη επηρεηξήζεηο, ηνπο 

ηαμηλνκνχλ ζε πξσηεχνληεο θαη δεπηεξεχνληεο ελδηαθεξφκελνπο. Γηα παξάδεηγκα εάλ 

κηα ρεκηθή βηνκεραλία εθαξκφζεη κηα λέα κέζνδν παξαγσγήο πνπ είλαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηφλ πνπ απαηηείηαη απφ ην λφκν, αιιά γηα λα 

θάλεη απηή ηελ επέλδπζε ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηηο ακνηβέο ησλ ππαιιήισλ ηεο ψζηε λα 

θαιχςεη ηηο δαπάλεο, δε ζεσξείηαη θνηλσληθά ππεχζπλε ζηξαηεγηθή. Έλα αθφκα θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ν ζπλερήο δηάινγνο κε ηα ελδηαθέξνληα 

κέξε ψζηε λα ελζσκαηψλνληαη άκεζα ηα απνηειέζκαηα ζηηο απνθάζεηο θαη ζην ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο. Οη αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ είλαη δνκηθφ ζηνηρείν 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο θαη νη θνηλσληθνί ζηφρνη είλαη 

ελζσκαησκέλνη κε ηνπο νηθνλνκηθνχο. Δληνχηνηο, αλ ιάβνπκε ππφςε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πνιιαπιψλ απηψλ αλαγθψλ, αλαγλσξίδεηαη φηη ην 

πηζαλφ φθεινο κπνξεί λα κελ πξνθχςεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Καηά ζπλέπεηα, 

εζηηάδεηαη καθξνπξφζεζκα αθφκα θαη αλ ηα βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα δελ είλαη 

θαη πνιχ ζεκαληηθά. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη ηα εξγαιεία εθείλα πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ δηαρείξηζε θαη ηε κέηξεζε ηεο ππεπζπλφηεηαο πξνο ηνπ θνξείο πνπ εκπιέθνληαη. 
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Δπηπξνζζέησο, είηε κέζσ ησλ εηήζησλ εθζέζεσλ ηεο εηαηξηθήο θνηλνπνίεζεο ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξίαο ή ησλ επηκέξνπο εθζέζεσλ, νη εηαηξίεο πνπ πηνζεηνχλ 

απηή ηε ζηξαηεγηθή ιεηηνπξγνχλ κε δηαθάλεηα θαη ζέβνληαη ηα ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεχεηαη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη 

απηέο αληακνηβέο, φπσο βειηησκέλα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, θαζψο επίζεο θαη άπιεο 

αληακνηβέο, φπσο ε βειηίσζε ηεο θήκεο. Αλ θαη κπνξνχλ λα ππάξμνπλ δηάθνξεο 

αιιαγέο ζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο, νη ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκεχνπλ σο έλαο θαιφο νδεγφο. Φπζηθά, ε θάζε εηαηξία δε ζα αλαπηχμεη κηα 

ζηξαηεγηθή πνπ ηαηξηάδεη ηέιεηα κε ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θαη νχηε απαξαίηεηα ζα 

δηαηεξήζεη ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ζ επηινγή κηα ζηξαηεγηθήο 

ζηελ έδξα ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο δελ ζεκαίλεη απαξαηηήησο φηη ζα θάλεη ηελ ίδηα 

επηινγή φηαλ αθνξά ην παγθφζκην πεξηβάιινλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο αθφκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο. 

Απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα ρξίδνπλ δηαθνξεηηθήο κεηαρείξηζεο ιφγσ δηαθνξεηηθψλ 

λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ ηζρχνπλ, ιφγσ δηαθνξεηηθήο θνπιηνχξαο θαη γηα πνιιά 

άιια. Δπνκέλσο, ελδέρεηαη θαη ε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηελ έδξα ηεο 

επηρείξεζεο λα δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη ζηηο 

επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Ζ πηνζέηεζε κηαο εληαίαο ζηξαηεγηθήο ζε 

παγθφζκην επίπεδν απφ ηελ θάζε εηαηξία είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Υσξίο πξνζεθηηθή 

εθηίκεζε ησλ δηαθνξψλ, ε εηαηξία ελδέρεηαη λα πάξεη ιαλζαζκέλεο απνθάζεηο. Απηφ 

κπνξεί ηειηθά λα ππνλνκεχζεη θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ηε θήκε ηεο 

εηαηξίαο. [2] 

 

2.2 Ο βαθμός ευαρμογής της ΕΚΕ στις επιχειρήσεις 

 

Όιν θαη πην πνιιέο επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζηε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, θαη γηα κία 

βηψζηκε αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Icap group. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

απνηεινχλ ζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θαίλεηαη λα 

επελδχνπλ ζηξαηεγηθά  ζε απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή πεξίνδν πνπ πεξλάεη ε ρψξα 

καο απφ ην 2010 θαη χζηεξα. Σν 2012 εθδφζεθαλ 35 απνινγηζκνί βησζηκφηεηαο βάζε 

ησλ νδεγηψλ ηνπ GRI (global reporting initiative), ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ 

γηα ηελ πξνψζεζε ησλ απνινγηζκψλ ηεο βησζηκφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε παιηφηεξα αθνξνχζαλ κφλν ηηο κεγάιεο 
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πνιπεζληθέο φκσο πιέσλ απηφ δελ ηζρχεη. Ζ άλνδνο ηεο ΔΚΔ σο έλα είδνο δεκνζίσλ 

ζρέζεσλ θαη marketing έθαλε πνιιέο εηαηξίεο λα ηελ εληάμνπλ ζηε ιεηηνπξγία πνιιψλ 

ηκεκάησλ ηνπο. Λφγσ φκσο  ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε ζέζε ηεο εηαηξηθήο επζχλεο 

ζηηο κηθξνκεζαίεο  επηρεηξήζεηο θινλίζηεθε, γηαηί απαηηείηαη ρξφλνο θαη πξνζσπηθφ 

θάηη ην νπνίν θνζηίδεη ζε κηα εηαηξία. Οη ζπλερφκελεο πεξηθνπέο ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο θαη ζηα ζρέδηα αλάπηπμεο ή ζηα ζρέδηα γηα έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ 

επεξέαζαλ πνιχ ηελ ζέζε ηεο ΔΚΔ ζηηο εηαηξίεο. Απηφ ζπλέβε γηαηί νη εηαηξίεο δελ 

κπνξνχλ λα απνηηκήζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο ΔΚΔ γηα ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηαο ηνπο. Καη απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα  λα δηαθνπνχλ 

πνιιέο ελέξγεηεο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο. 

 

Ζ λνκνζεζία πνπ ππάξρεη ηψξα εηδηθά ζηελ Διιάδα θαιχπηεη ηνκείο φπσο ηεο πγηεηλήο , 

ηεο αζθάιεηαο ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο. Ζ 

κφλε ζρεηηθή λνκνζεζία είλαη ε κεηαθνξά ηεο επξσπατθήο νδεγίαο εθζπγρξνληζκνχ 

ζην εζληθφ δίθαην κε βάζε λφκνπ. Οπζηαζηηθά ηίζεηαη ππέξ ηεο δηαθάλεηαο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο θαη ππνρξεψλεη νξγαληζκνχο πνπ είλαη ζην 

ρξεκαηηζηήξην λα δεκνζηνπνηνχλ ηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο. 

 

Ζ Icap ζε κία έξεπλα ηεο , ζε δείγκα 93 επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο καο δείρλεη ηα εμήο : παξά ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο εηαηξηθήο 

επζχλεο ην 53,6% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ 

απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ζε κέηξηα επίπεδα. 

 

 

Βαθμός εφαρμογής των πρακτικών της ΕΚΕ

κοινωνία 31,1%

ανθρώπινο δυναμικό 28,9%

περιβάλλον 23,9%

αγορά 16,1%
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 Οη εηαηξίεο πιέσλ δίλνπλ απφ ην πξνυπνινγηζκφ ηνπο έλα κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 31,1% 

απφ ηηο δξάζεηο ηεο ΔΚΔ γηα ηελ θνηλσλία. Δπηπιέσλ, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

αληηιακβάλνληαη ηελ ζπνπδαηφηεηα  γηα ηέηνηεο πξαθηηθέο απέλαληη ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν εηδηθά απηή ηελ επνρή. Αθνινπζνχλ κεηά ηελ θνηλσλία , ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ 28,9% , ην πεξηβάιινλ 23,9% θαη ε αγνξά 16,1%. 

Οη θπξηφηεξεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηηο εηαηξίεο ηνπ 

δείγκαηνο είλαη νη εμήο : 

 Παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

 Δθπαίδεπζε θαη βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ πξνζσπηθνχ 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

 Κάιπςε αλαγθψλ πγείαο θαη πεξίζαιςεο 

 Πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ 

 Γσξεέο θαη ρνξεγίεο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

 Μείσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Τςειφ επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ – θαιή θήκε ηεο εηαηξίαο 

Απφ ηελ άιιε νη δξάζεηο ηεο ΔΚΔ ζε έκκεζν επίπεδν φπσο νη θνξνειαθξχλζεηο ή ηα 

νηθνλνκηθά νθέιε  θαη νη απμήζεηο ησλ πσιήζεσλ δελ ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηελ έξεπλα απηή 

κάζακε επίζεο φηη νη θπξηφηεξνη κεραληζκνί επηθνηλσλίαο είλαη ην ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν θαη ην ελδνδίθηπν, θαζψο ηηο πξαθηηθέο απηέο εθαξκφδνπλ ην 80,7% θαη 

73% ησλ εηαηξηψλ ηνπ δείγκαηνο. Σν δηαδίθηπν ζεσξείηαη σο ν δεκνθηιέζηεξνο 

κεραληζκφο φζν αλαθνξά ηνλ ηξφπν πξνβνιήο ηεο ΔΚΔ ,κε 77,8% έλαληη ησλ άιισλ 

κέζσλ επηθνηλσλίαο. Δπίζεο, αμηφινγν πνζνζηφ, 42,2% εθδίδεη εηήζηνπο απνινγηζκνχο 

γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Σέινο,  ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ζεσξείηαη σο ν 

θπξηφηεξνο παξάγνληαο πνπ κία επηρείξεζε δελ είλαη θνηλσληθά ππεχζπλε θαη δελ 

ιεηηνπξγεί ζαλ ελεξγφο πνιίηεο, κε πνζνζηφ 26,8%, αθνινπζεί ε έιιεηςε ελεκέξσζεο 

κε 22,0% θαη ε έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ κε 17,6%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ (case 

study)  
 

3.1 Σι είναι μελέτη περίπτωςησ– οριςμόσ 
 

Ζ κέζνδνο ηεο κειέηεο ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη κία απφ ηηο απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη 

πιένλ απνδεθηέο παγθνζκίσο κεζφδνπο έξεπλαο, πνπ θαιχπηεη ην θελφ πνπ ππάξρεη 

πάληνηε αλάκεζα ζηελ πξάμε θαη ζηε ζεσξία. Οπζηαζηηθά, ζπκπιεξψλεη θαη 

νινθιεξψλεη ηε ζεσξία, κε ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηνλ 

επαγγεικαηηθφ ρψξν ή πνπ αληηκεηψπηζαλ επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. 

 

Μηα κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δεδνκέλα πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ 

έλα κέζν έξεπλαο. Έλα κέζν είλαη θαη ε ηζηνξηθή έξεπλα, ε νπνία είλαη νπζηαζηηθά 

πεξηγξαθηθή θαη βαζίδεηαη ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία. Ζ μερσξηζηή ζπκβνιή ηεο ηζηνξηθήο 

κεζφδνπ έγθεηηαη ζην φηη αλαιχεη ην παξειζφλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ πξφζσπα ελ δσή γηα 

λα πεξηγξάςνπλ κηα θαηάζηαζε. Ωζηφζν, αθφκε θαη αλαδξνκηθά, ηα ζηνηρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζε πξσηνγελή έγγξαθα θαη θπζηθά 

αληηθείκελα. 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πξνηηκάηαη θαηά ηελ εμέηαζε γεγνλφησλ, φηαλ δελ κπνξνχλ λα 

ρεηξηζηνχλ νη ζρεηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Έηζη, κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή 

αλαδξνκή, ηελ άκεζε παξαηήξεζε θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζπλέληεπμε. Ο εξεπλεηήο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν αζρνιείηαη κε κηα γθάκα απφ ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληιεζεί απφ 

έγγξαθα, αληηθείκελα, ζπλεληεχμεηο θαη παξαηεξήζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

κειέηεο ραξαθηεξίδνληαη σο πνηνηηθέο. Ζ πνηνηηθή κειέηε πεξίπησζεο είλαη κία 

εληαηηθή, νιηζηηθή πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ελφο κφλν παξαδείγκαηνο, θαηλνκέλνπ ή 

θνηλσληθήο κνλάδαο κε θχξην κέιεκα ηελ εξκελεία ηνπ ζε απηφ ην πιαίζην. 

 

Οη κειέηεο πεξίπησζεο επηθεληξψλνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ή θαηλφκελν 

θαη πξνζθέξνπλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. πλεπψο, πνηνηηθή 

έξεπλα είλαη απηή πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία, θαηαλφεζε θαη εξκελεία ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη φρη ζην πείξακα. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο 

πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ή πεξηγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο. Ζ απφθαζε ηεο ρξήζεο κηαο 

κειέηεο πεξίπησζεο εμαξηάηαη απφ ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ δηεξεπλάηαη, ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε νιηζηηθή πεξηγξαθή είλαη 

ηαπηφρξνλα κηα δχλακε θαη έλαο πεξηνξηζκφο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ε ζπιινγή θαη 

αλάιπζε δεδνκέλσλ κπνξεί λα παξάγεη ηφζν ιακπξά ζπκπεξάζκαηα γηα έλα 

θαηλφκελν, φζν θαη κηα πεδή, ιαλζαζκέλε θξίζε. 

3.2 Από τι εξαρτάται μια μελέτη περίπτωςησ 
 

Μηα κειέηε πεξίπησζεο, εμαξηάηαη απφ ηελ εμέηαζε ησλ αθφινπζσλ ζεκείσλ: 

1. Σε θχζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ: ηη θαη πφζν είλαη ηα εξσηήκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα απαληεζνχλ θαιχηεξα κέζσ κηαο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο, ελψ ην πψο 

θαη ην γηαηί, είλαη νη εξσηήζεηο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα κηα κειέηε πεξίπησζεο., 

2. Σν κέγεζνο ηνπ ειέγρνπ: φζν πεξηζζφηεξν έιεγρν έρεη θάπνηνο, ηφζν πην 

πεηξακαηηθφο κπνξεί λα είλαη ν ζρεδηαζκφο. Αληίζεηα, ην ειάρηζην πνζφ ηνπ ειέγρνπ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, κε δεδνκέλν φηη δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο θαη 

παξαηεξήζεηο., 

3. Σν επηζπκεηφ ηειηθφ πξντφλ: ν παξάγνληαο απηφο ζπλδέεηαη κε ηε θχζε ησλ 

εξσηήζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη σο ην ηειηθφ πξντφλ, ηα 

νπνία πξνθχπηνπλ σο κηα ζρέζε αηηίαο – απνηειέζκαηνο ηεο έξεπλαο. 

4. Έλαο ηέηαξηνο θαη πηζαλψο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

χπαξμε ή κε θξαγκέλνπ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ην 

επίθεληξν ηεο έξεπλαο. Απηή είλαη κηα κειέηε πεξίπησζεο πνπ εμεηάδεη έλα 

ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν, φπσο έλα πξφγξακκα, κηα εθδήισζε, έλα πξφζσπν, κία 

δηαδηθαζία, έλα ίδξπκα ή κηα θνηλσληθή νκάδα. 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα θαη ηελ ηζηνξηθή έξεπλα, ε κειέηε πεξίπησζεο 

δελ ππνζηεξίδεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο κεζφδνπο γηα ηε ζπιινγή ή ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ. Καηά ζπλέπεηα, νπνηαδήπνηε απφ ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο.  

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο φλησο δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα άιια εξεπλεηηθά ζρέδηα κε ηελ 

επηθέληξσζή ηεο ζε έλα εληαίν θαηλφκελν ή νληφηεηα (ε ππφζεζε). Ζ πξνζέγγηζε απηή 
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έρεη σο ζηφρν λα απνθαιχςεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ απηφ ην θαηλφκελν. Καηά ζπλέπεηα, ε κειέηε πεξίπησζεο επηδηψθεη ηελ 

νιηζηηθή πεξηγξαθή θαη εμήγεζε ελφο θαηλνκέλνπ. 

  

3.3 Πωσ καθορίζεται η μελέτη περίπτωςησ 
 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα θαζνξηζηεί πεξαηηέξσ απφ ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Ο αξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ε νξνινγία κπνξεί λα 

δηαθέξνπλ απφ πεγή ζε πεγή, αιιά κηα αλαζθφπεζε απηψλ θαη άιισλ θεηκέλσλ 

ππνδειψλεη φηη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά είλαη απαξαίηεηεο ηδηφηεηεο κηαο 

πνηνηηθήο κειέηεο πεξίπησζεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη σο: ηδηαηηεξνπνηεηηθέο, 

πεξηγξαθηθέο, θαη επαγσγηθέο. 

 

 Ηδηαηηεξνπνηεηηθέο: ζεκαίλεη φηη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο επηθεληξψλνληαη ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, εθδήισζε, πξφγξακκα ή θαηλφκελν. Άξα, ε ίδηα 

ε ππφζεζε είλαη ζεκαληηθή γηα ην ηη απνθαιχπηεη γηα ην θαηλφκελν θαη γηα ην ηη 

ζα κπνξνχζε λα αληηπξνζσπεχεη. ηηο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο, 

επηθεληξψλνπκε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο αλζξψπσλ 

αληηκεησπίδνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νιηζηηθή 

ζεψξεζε ηεο θαηάζηαζεο. 

 Πεξηγξαθηθέο: ζεκαίλεη φηη ην ηειηθφ πξντφλ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη κηα 

πινχζηα, πιήξεο πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ ππφ κειέηε. Ζ πιήξεο πεξηγξαθή 

είλαη έλαο φξνο δαλεηζκέλνο απφ ηελ αλζξσπνινγία, ε νπνία ζεκαίλεη ηελ 

αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ ζπκβάληνο ή ηεο νληφηεηαο πνπ εξεπλάηαη. Απηέο νη  

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαθέξνπλ, ηη ν 

εξεπλεηήο έρεη κάζεη γηα ην θαηλφκελν θαη άξα απνηεινχλ κηα πνηνηηθή έξεπλα. 

 Δπαγσγηθέο: ζεκαίλεη φηη ην είδνο ηεο έξεπλαο βαζίδεηαη ζε αθαηξέζεηο, έλλνηεο, 

ππνζέζεηο, ή ηηο ζεσξίεο θαη φρη ηε δνθηκή ηεο ππάξρνπζαο ζεσξίαο. Ζ 

επαγσγηθή έξεπλα αξρίδεη κε ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ εκπεηξηθψλ 

παξαηεξήζεσλ ή κεηξήζεσλ θαη ρηίδεη ζεσξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη πξνηάζεηο 

γηα ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθαιχθζεθαλ. Αληίζεηα, ε 

αθαηξεηηθή  έξεπλα εληνπίδεη ηα ζηνηρεία πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηε ζεσξία. 
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3.4 Πότε χρηςιμοποιούμε το ςχεδιαςμό τησ μελέτησ περίπτωςησ   
 

Έλαο εξεπλεηήο κπνξεί λα επηιέμεη κεηαμχ πνιιψλ βαζηθψλ ζρεδίσλ έξεπλαο, θαζέλα 

απφ ηα νπνία απνθαιχπηεη θαη δηαθέξεη γηα ην ππφ κειέηε θαηλφκελν. Ζ πνηνηηθή 

πεξηπησζηνινγηθή κειέηε γηα ηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε θάπνην άιιν ζρέδην εμαξηάηαη 

θπξίσο απφ ην ηη ν εξεπλεηήο ζέιεη λα μέξεη, πσο νξίδεηαη ην πξφβιεκα θαη ηα 

εξσηήκαηα πνπ ην θαζνξίδνπλ. Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ βξίζθνληαη, φζν πην θνληά 

γίλεηαη, ζην αληηθείκελν ηνπ ελδηαθέξνληνο, ελ κέξεη κέζσ ηεο άκεζεο παξαηήξεζεο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελ κέξεη απφ ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε ππνθεηκεληθνχο 

παξάγνληεο, ελψ ηα πεηξάκαηα θαη νη έξεπλεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπρλά παξάγσγα 

δεδνκέλα, ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ θαη ηα επίζεκα αξρεία. 

 

Δπίζεο, νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ κηα γεληθφηεξε 

επξχηεηα, ελψ ηα πεηξάκαηα θαη νη έξεπλεο έρνπλ ζπλήζσο κηα ζηελή εζηίαζε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ν ζηφρνο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο: δελ είλαη λα βξνχκε ην ζσζηφ ή 

ηελ πξαγκαηηθή εξκελεία ησλ γεγνλφησλ, αιιά ε εμάιεηςε ησλ εζθαικέλσλ 

ζπκπεξαζκάησλ. 

 

Μία αθφκε πεξίπησζε ηνπ ζθεπηηθνχ κηαο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη ε κνλαδηθφηεηά 

ηεο θαηάζηαζεο. Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη θαηάιιειε φηαλ ν ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο 

ελφο θαηλνκέλνπ είλαη λα αλαπηχζζεη ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δπλακηθήο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Μηα κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί κε ην επηρείξεκα φηη 

κεξηθέο θνξέο είλαη ζεκαληηθφ λα ηελ αθήζνπκε λα είλαη νπζηαζηηθά πεξηγξαθηθή θαη 

λα έρεη ηζηνξηθή ζεκαζία. 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε φηαλ ην πξφβιεκα πεξηιακβάλεη ηελ 

αλάπηπμε κηαο λέαο γξακκήο έξεπλαο, ε νπνία ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ζχιιεςε ησλ 

παξαγφλησλ ή ιεηηνπξγηψλ. Ζ κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δχν 

ηξφπνπο. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη ε παξαθνινχζεζε, ζηελ νπνία πεξηγξάθεηαη ην 

πιαίζην θαη ν πιεζπζκφο ηεο κειέηεο, θαη απνθαιχπηεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν έρεη 

εθαξκνζηεί ην πξφγξακκα, παξέρνληαο άκεζε αλαηξνθνδφηεζε. Ο δεχηεξνο ηξφπνο 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε αηηηαθή εμήγεζε, ε νπνία εζηηάδεη ζηελ αλαθάιπςε ή ζηελ 

επηβεβαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 
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3.5 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του case study 
 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ case study ζρεηίδνληαη κε ην ζθεπηηθφ γηα ηελ επηινγή ηνπ, σο 

ην πην θαηάιιειν ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο πξνβιήκαηνο. Ζ δχλακε ελφο 

πεηξακαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, γηα παξάδεηγκα, είλαη ε θχζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο, 

ιφγσ ησλ απζηεξά ειεγρφκελσλ ζπλζεθψλ, ηεο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο, θαη ηεο 

ρξήζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ πηζαλνηήησλ. Οκνίσο, αλ θάπνηνο ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ή ηελ πεξηνρή ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο κειέηεο κπνξνχλ λα πεξηγξάςνπλ 

ην θαηλφκελν αληί λα πξνβιέςνπλ ηελ κειινληηθή ζπκπεξηθνξά. 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο πξνζθέξεη έλα κέζν γηα ηε δηεξεχλεζε πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ 

κνλάδσλ θαη θαηλνκέλσλ πνπ απνηειείηαη απφ πνιιαπιέο κεηαβιεηέο κε δπλεηηθή 

ζεκαζία ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Απηέο νη ηδέεο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο 

κηα ελδεηθηηθή ππνζεζηαθή δνκή γηα κειινληηθή έξεπλα. Ωο εθ ηνχηνπ, ε κειέηε 

πεξίπησζεο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε κηαο βάζεο θαη είλαη κηα 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθή ζρεδίαζε γηα ηνλ ηνκέα ησλ ζπνπδψλ, φπσο ε εθπαίδεπζε, γηα 

παξάδεηγκα. Ζ κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα εθηηκήζεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή 

πεξηζζφηεξν απφ κηα πεηξακαηηθή έξεπλα. 

 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηνπ case study εληνπίδνληαη ζηελ έιιεηςε ρξφλνπ ή θαη ζηα ρξήκαηα 

πνπ πξέπεη θαλείο λα δηαζέζεη γηα απηφ ην ζθνπφ. Ο ρξφλνο γηα λα παξαρζεί κηα 

αμηφινγε κειέηε πεξίπησζεο, κπνξεί λα ζεσξεζεί ππεξβνιηθά πνιχο θαη ελψ πνιιέο 

πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηε βηβιηνγξαθία, ην κέγεζνο ηεο 

πεξηγξαθήο, ηεο αλάιπζεο, ή ηνπ πιηθνχ είλαη θπξίσο ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ εξεπλεηή. 

Τπάξρνπλ κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ππεξαπινπζηεπκέλεο ή 

ππεξβάιινπζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζε εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξαγκάησλ. Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο 

κπνξνχλ λα παξαζπξζνχλ απφ κειέηεο θαη λα γεληθεχνπλ θαηαζηάζεηο, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ αθνξνχλ κφλν παξά έλα κέξνο αλζξψπσλ. Οη πνηνηηθέο κειέηεο 

είλαη πεξηνξηζκέλεο, επίζεο, απφ ηελ επαηζζεζία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ εξεπλεηή, 

αθνχ απηφο απνηειεί ην θχξην φξγαλν ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Δπίζεο, 

δελ ππάξρνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ηειηθήο έθζεζεο, θαη 

κφιηο πξφζθαηα ππήξμαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ 



 

30 
 

πνπ ζπιιέγνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν εξεπλεηήο ζηεξίδεηαη ζηηο δηθέο ηνπ 

πεπνηζήζεηο. Ωζηφζν, ηφζν νη αλαγλψζηεο ησλ κειεηψλ πεξηπηψζεσλ φζν θαη νη ίδηνη νη 

ζπγγξαθείο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο πεπνηζήζεηο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ην ηειηθφ 

πξντφλ. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη είλαη θαη ε πνιηηηθή θχζε ησλ κειεηψλ 

πεξηπηψζεσλ, αθνχ νη πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζπλήζσο απφ 

αλζξψπνπο πνπ έρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, εμνπζία κπνξεί λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε 

θάπνηα απνηειέζκαηα. Πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνί κηαο κειέηεο πεξίπησζεο, αθνξνχλ ηα 

δεηήκαηα αμηνπηζηίαο, εγθπξφηεηαο, ελψ ππάξρεη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην πψο 

εξκελεχνληαη απηέο νη αξρέο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΛΕΣΗ  ΠΕΡΙΠΣΨΗ-ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΤΘΟΠΟΙΙΑ 
 

 

4.1  Σο κοινωνικό πρόςωπο τησ εταιρίασ 
 

Ζ Αζελατθή δπζνπνηία είλαη κηα εηαηξία παξαγσγήο θαη εκπνξίαο κπίξαο θαη απνηειεί 

κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξίεο ζην ρψξν ηεο κπίξαο. Έρεη κηα ηζρπξή παξνπζία 

ζηελ αγνξά, έρνληαο ηζηνξία παξαπάλσ απφ 50 ρξφληα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, ελψ έρεη 

αλαπηχμεη ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνλ ηφπν θαη ηνπο αλζξψπνπο. Έρεη σο έδξα ηελ 

Αζήλα, αιιά έρεη θαη πνιιά εξγνζηάζηα ζηελ πεξηθέξεηα φπσο ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ζηελ Πάηξα. Ηδξχζεθε, πην ζπγθεθξηκέλα, ην 1963 απφ Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θαη 

απνηειεί κέινο ηνπ νκίινπ Heineken N.V.. 

Όια απηά ηα ρξφληα έρεη αλαπηχμεη ζεζκνχο κε ηνλ θφζκν θαη ηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα εξγνζηάζηα ηεο. Λεηηνπξγεί φρη κφλν σο έλαο ππεχζπλνο 

φκηινο, αιιά ελεκεξψλεηαη ζπλερψο γηα ην ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ ρσξίο λα εθεζπράδεηαη. 

Έξρεηαη ζπρλά ζε επαθή κε ηελ ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αθνχεη θαη ζηεξίδεη ηα πξνβιήκαηά 

ηνπο, εηδηθά ζε δχζθνιεο ζηηγκέο. Έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη ζε θνηλσληθφ επίπεδν 

φζνπο ρξεηάδνληαη βνήζεηα, γη’ απηφ θαη επηιέγεη κε πξνζνρή ηνπο ζπκκάρνπο ηεο. ην 

πιαίζην απηφ ηεο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηα κέιε ηνπ νκίινπ ηεο Αζελατθήο 

δπζνπνηίαο, ζπλεξγάδνληαη κε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη ΜΚΟ, ελψ δεκηνχξγεζαλ 

θαη έλα πξφγξακκα εζεινληηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Καηά ηα έηε 2010 – 2012, ελίζρπζαλ ην έξγν ηεο ΜΚΟ κε 300,000€. Παξάιιεια, 

έθαλαλ θάπνηεο δσξεέο, κε πξντφληα ηεο εηαηξίαο, θαη γεληθφηεξα γηα θνηλσθειείο 

ζθνπνχο δίλνληαο 150,000€ επηπιένλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα φηη ε 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο θαη θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο εηαηξίαο, έρνληαο σο θχξηνπο άμνλεο ηελ θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ππεχζπλε θαηαλάισζε. 
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Ζ Αζελατθή δπζνπνηία είλαη ε πξψηε εηαηξία ζηελ Διιάδα, θαη κεηαμχ ησλ ειαρίζησλ 

εηαηξηψλ ζηελ Δπξψπε, πνπ αθνινπζεί ην δηεζλέο πξφηππν ISO 26000 γηα ελζσκάησζε 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ελψ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη επηζεψξεζε απφ έλα δηεζλή θνξέα πηζηνπνίεζεο, ηνλ TÜV 

AYSTRIA HELLAS. To ISO 26000, έρεη βαζηθνχο θαλφλεο γηα ηηο εηαηξίεο θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο, πνπ ζέινπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε θνηλσληθά ππεχζπλν, αιιά θαη κε δηαθαλή 

θαη εζηθφ ηξφπν. Ζ πηζηνπνίεζε απηή απνηειεί πξντφλ θνηλήο ζπλαίλεζεο 

θπβεξλήζεσλ, βηνκεραληψλ, κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ, εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη απεπζχλεηαη ζην ηξφπν νξγάλσζεο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο επηρείξεζεο ή 

ηνπνζεζίαο. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, επηβεβαηψζεθε φηη ν ζεβαζκφο ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηα δηεζλή πξφηππα ιεηηνπξγίαο, ε πξνζήισζε ζηε 

λνκνζεζία, αιιά θαη ε δηαθάλεηα, ε εζηθή ζπκπεξηθνξά απνηεινχλ ζίγνπξα κέξνο ηεο 

θνπιηνχξαο θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αζελατθήο δπζνπνηίαο. 

Ζ Αζελατθή δπζνπνηία βεβαηψζεθε φηη θαιχπηεη εθηά βαζηθέο αξρέο ηηο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, φπσο απηέο νξίδνληαη απφ ην πξφηππν θαη είλαη νη εμήο : 

 Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη νξγάλσζε ηεο εηαηξίαο, 

 Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, 

 Δξγαζηαθέο πξαθηηθέο, 

 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 Γίθαηεο πξαθηηθέο ιεηηνπξγίαο ζηελ αγνξά, 

 Καηαλαισηηθά ζέκαηα, 

 πκκεηνρή ζηελ αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. 

Δπίζεο, ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα βνήζεζαλ πνιχ θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο 

εηαηξίαο, ην marketing, ε επηθνηλσλία θαη νη εηαηξηθέο ζρέζεηο. Έηζη, βιέπνπκε φηη ε 

εηαηξία απηή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνπο ζθνπνχο απηνχο, δηελήξγεζε κηα ζπλερή 

έκπξαθηε πξνζπάζεηα, πνπ απνδεηθλχεηαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ζηηο γεληθέο αξρέο 

ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο γηα έλα βηψζηκν θαη θαιχηεξν κέιινλ.[1] 

4.2 Πρόγραμμα εθελοντιςμού για την Αθηναΰκή ζυθοποιία 

Σν Ννέκβξην ηνπ 2012 ε εηαηξία απηή μεθίλεζε ην πξψην ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα 

εζεινληηζκνχ, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ ζηηο νπνίεο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο 
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δξαζηεξηνπνηείηαη. Μέζα απφ απηή ηελ ελέξγεηα, νη εξγαδφκελνη ησλ εξγνζηαζίσλ θαη 

ην ππφινηπν πξνζσπηθφ ηεο εηαηξίαο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά πξνζθέξνληαο εζεινληηθή 

εξγαζία ζε ηξεηο κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο, ζην ζχιινγν γνλέσλ θεδεκφλσλ θαη 

θίισλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο «ην εξγαζηήξη» πνπ είλαη ζηελ Αζήλα, ζηελ 

Διιεληθή εηαηξία λφζνπ Alzheimer θαη ζπγγελψλ δηαηαξαρψλ ζηε Θεζζαινλίθε, θαη 

ζηνλ φκηιν εζεινληψλ θαηά ηνπ θαξθίλνπ αγθαιηά-ΕΩ ζηελ Πάηξα. 

Οη θνξείο απηνί επηιέρζεθαλ κε ςεθνθνξία απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θάζε 

κηα απφ απηέο ηηο πφιεηο, νη νπνίεο θηινμελνχλ θαη ηα ηξία εξγνζηάζηα δπζνπνηίαο ζηελ 

Διιάδα. Ζ ζπκβνιή ησλ εξγαδνκέλσλ ήηαλ θαζνξηζηηθή, αθνχ γηα ηνπιάρηζηνλ 6 

κήλεο, πξφζθεξαλ 24 ψξεο απφ ηνλ εξγαζηαθφ θαη πξνζσπηθφ ηνπο ρξφλν γηα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κεγάιν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ απφ ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο, 

αθφκα θαη γηα βνεζεηηθέο εξγαζίεο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ απηψλ 

ΜΚΟ. [1] 

4.3 Δράςεισ για την προςταςία του περιβάλλοντοσ 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο εηαηξίαο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηα 

εξγνζηάζηα ηεο, θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. Γη’ απηφ θάλεη πξνζπάζεηα κέζσ ηηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, κέζσ ηεο αλαθχθισζεο ησλ βηνκεραληθψλ απνβιήησλ, κε 

ηελ επηζηξνθή ησλ γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ, αιιά θαη κε ηελ αλαθχθισζε πνιιψλ 

ζπζθεπαζηψλ, φπσο ηα θνπηάθηα ηεο κπίξαο. Ζ Αζελατθή δπζνπνηία δεζκεχεηαη εδψ 

θαη ρξφληα λα παξάγεη πξντφληα ή λα έρεη εξγνζηάζηα πνπ είλαη θηιηθά ζην πεξηβάιινλ, 

γηα λα κεηψζεη ηε κφιπλζε. Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ 

ξχπσλ, ζηελ ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε ππεπζπλφηεηα θαη ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ. Γηα απηέο ηηο πξνζπάζεηεο, αλαγλσξίζηεθε ε ζεκαληηθή ζπκβνιή απφ 

ηελ TUV Austrian Hellas γηα ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO 

14001:2004. [2] 

Πξάζηλε ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ: Ζ Αζελατθή δπζνπνηία θαη ζηηο 4 εξγνζηαζηαθέο 

κνλάδεο ηεο δηαρεηξίδεηαη κε ηνπο θαιχηεξνπο δπλαηνχο ηξφπνπο ηνπο θπζηθνχο ηεο 

πφξνπο. Κάζε ρξνληά ζέηεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, γηα λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε 

ηεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα 

πξντφληα ηεο. Τπάξρνπλ εξγαδφκελνη πνπ κεηξάλε ηελ απφδνζε σο πξνο ηε κείσζε ησλ 

ξχπσλ πνπ εθπέκπνπλ ηα εξγνζηάζηα θαη ζθνπφο απηήο είλαη ε θαιχηεξε δπλαηή 
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δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. Σν 63% ηεο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί, πξνέξρεηαη απφ 

αέξηα θαχζηκα, φπσο θπζηθφ αέξην θαη πξνπάλην, ελψ ην 37% απφ πγξά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θίλεζε ή ζέξκαλζε. Σέινο, κε ηελ αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ 

πγξψλ θαπζίκσλ κε αέξηα ή θαη κε ειεθηξηζκφ, ζηνρεχεη ζηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ co2 . 

Πξάζηλα ςπγεία: Σα ςπγεία παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξία, γηαηί πξνζθέξνπλ 

κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε ζηνπο πειάηεο ηεο. Ζ κπίξα είλαη έλα πξντφλ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη ζπλήζσο θξχν, ελψ ν αξηζκφο ησλ ςπγείσλ ηεο είλαη ηεξάζηηνο. Λφγσ 

ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο εηαηξίαο, φια ηεο ηα ςπγεία είλαη θηιηθά 

πξνο ην πεξηβάιινλ, θαη θπξίσο νηθνινγηθά. Έλα πξάζηλν ςπγείν φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

ην νλνκάδνπλ ιεηηνπξγεί κε πδξνγνλάλζξαθα σο ςπθηηθφ πξντφλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ςπθηηθή νπζία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, ε νπνία δελ θαηαζηξέθεη ην φδνλ θαη δελ 

απεηιεί ην θιίκα. Δπίζεο, έρεη θσηηζκφ led αληί ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο, ε νπνία 

κεηψλεη αηζζεηά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σέινο, έρνπλ ζεξκνζηάηε ems (energy 

management system), ν νπνίνο εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαη 

κηα ιεηηνπξγία πην θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα πξάζηλα ςπγεία πιένλ εμνηθνλνκνχλ 

ελέξγεηα κέρξη θαη 35% πεξηζζφηεξε ζε ζχγθξηζε κε άιια ζπκβαηηθά ςπγεία. Βέβαηα, 

ε εηαηξία εθηφο απφ ηελ ηερλνινγία, έρεη ελεξγφ θαη φιν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, πνπ 

ζπλεηζθέξεη θαη απηφ γηα έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ. Έρεη ζρεδηάζεη έλα πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο γηα ηνπο ηερληθνχο ηεο, ψζηε λα γίλεηε ζσζηή ρξήζε θαη ζπληήξεζε φισλ 

ησλ ςπγείσλ ηεο εηαηξίαο. 

Οηθνινγηθή εηαηξία αλαθχθισζεο: Ζ εηαηξία απηή ζέιεη λα πεξάζεη έλα κήλπκα ζε 

φινπο, φηη ε θξνληίδα  γηα ην πεξηβάιινλ πξέπεη λα γίλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Γη’ 

απηφ εγθαηλίαζε κηα ζπλεξγαζία κε ην Amstel eco house, έλα ζπίηη πνπ «κηινχζε» 

νηθνινγηθά. Ζ νηθνινγηθή εηαηξία αλαθχθισζεο ήηαλ πεξηβαιινληηθφο ζχκβνπινο ζην 

πξφγξακκα πνπ βξαβεχηεθε απφ ην δήκν Αζελαίσλ γηα ηελ ελεκέξσζε πνπ πξφζθεξε 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Αζήλαο γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

4.4 Τπεύθυνη ανάπτυξη και υπεύθυνη κατανάλωςη 

Ο φκηινο Heineken, εθθξάδεη κηα ζχγρξνλε εηαηξηθή θηινζνθία, κέζα απφ έλα φξακα 

ηνπ, δεκηνπξγψληαο ην εμήο ινγφηππν: «παξάγνπκε έλα θαιχηεξν κέιινλ». ηφρν έρεη 

ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κε ηε δέζκεπζε γηα ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην πεξηβάιινλ 
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θαη ζηελ θνηλσλία. Απηφ ην πξφγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη, ν ιεγφκελνο ράξηεο, 

νδεγεί ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δέζκεπζεο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνηεξαηφηεηεο, 

ζηφρνπο θαη δξάζεηο. Ζ Αζελατθή δπζνπνηία έρεη μεθηλήζεη απηή ηε δξάζε απφ ην 2010, 

θαη δεζκεχηεθε λα βνεζήζεη γηα έλα βηψζηκν κέιινλ, επελδχνληαο ζην πεξηβάιινλ, ηνλ 

άλζξσπν, ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, ηηο ππεχζπλεο θαη γφληκεο ζπλεξγαζίεο. Έρεη ζέζεη γηα 

απηφ ηξείο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο. Ο πξψηνο είλαη ε δηαξθήο βειηίσζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ απνδφζεσλ, θαηά ηε δηαδηθαζία εκπνξίαο αιιά θαη παξαγσγήο ησλ 

πξντφλησλ.  Ο δεχηεξνο ζηφρνο είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ αιιά θαη 

ησλ αλζξψπσλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, θαη ν ηξίηνο ζηφρνο είλαη ην 

ζεηηθφ αληίθηππν απφ πιεπξάο θνηλσλίαο γηα απηέο ηηο ππεχζπλεο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ παξαγσγή κπίξαο αιιά θαη γηα ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί κε άιινπο ηνπηθνχο θνξείο ή ΜΚΟ. 

Ζ δέζκεπζε απηή αθνξά φιε ηελ εηαηξία θαη μεθηλά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο έσο θαη ηα 

κέιε θαη ηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο. Κάζε άμνλαο πεξηιακβάλεη δξάζεηο , φπσο πξάζηλε 

δπζνπνηία, πξάζηλν εκπφξην, ζπκκεηνρή εξγαδνκέλσλ, κέξηκλα, ππεχζπλε θαηαλάισζε, 

ζπλεξγαζίεο. Όζν αλεβαίλνπκε ζηελ ηεξαξρία έρνπκε ηε βειηίσζε, ηελ ελδπλάκσζε, ην 

ζεηηθφ αληίθηππν, θαη θηάλνπκε ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο κε ην ζχλζεκα παξάγνπκε 

έλα θαιχηεξν κέιινλ, θαη φηη πξέπεη ε Αζελατθή δπζνπνηία λα γίλεη ε πην πξάζηλε 

δπζνπνηία ηνπ θφζκνπ.Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή κέξηκλα, ε εηαηξία έρεη ζέζεη σο 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Γηα απηφ έρεη αλαπηχμεη 

πξσηνβνπιίεο κε ζπκκέηνρνπο ιεηηνπξγψληαο σο επαηζζεηνπνηεκέλνο θαη ελεξγφο 

πνιίηεο, εηδηθά ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Απφ ην 2008, ε εηαηξία έρεη βνεζήζεη έκπξαθηα ηνπο παξαγσγνχο ηεο 

πεξηθέξεηαο κε έλα πξφγξακκα πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη γηα ζπκβνιαηαθή θαιιηέξγεηα 

θξηζαξηνχ. Σν πξφγξακκα απηφ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εηαηξία κε ζηφρν λα 

θαιχςεη εμνινθιήξνπ ηεο αλάγθεο παξαγσγήο 

απφ ειιεληθφ θξηζάξη θαη κφλν. Δπηιέγνληαο 

σο πξψηε χιε ην θξηζάξη απφ ηελ ειιεληθή γε, 

πξνζθέξεη κηα αλάζα ζε φινπο ηνπο 

παξαγσγνχο γηαηί έρνπλ εμαζθαιηζκέλν 

εηζφδεκα, δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

εληζρχεη ζπλνιηθά ηελ ειιεληθή θνηλσλία. 
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Ζ Αζελατθή δπζνπνηία εκπνξεχεηαη κπίξα πςειήο πνηφηεηαο γηα απηφ θαη ηα πξντφληα 

ηεο ζπλδένληαη κε ζηηγκέο απφιαπζεο θαη δηαζθέδαζεο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Γίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε αιθνφι, ελεκεξψλνληαο ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο αιιά θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηεο ζρεηηθά κε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε αλεχζπλε θαηαλάισζε αιθνφι. Δίλαη έλαο θαιφο ηξφπνο 

λα επαηζζεηνπνηεζνχλ φινη φζνη θαηαλαιψλνπλ αιθνφι, φληαο ππεχζπλνη γηα ηηο 

πξάμεηο ηνπο θαη ζέηνληαο φξηα θάζε ζηηγκή. Αθνινπζεί επίζεο θάπνηνπο θαλφλεο γηα 

ηελ πξνβνιή ηεο ππεχζπλεο θαηαλάισζεο φζνλ αθνξά ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

ρνξεγίεο. Θεσξεί φηη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα φινπο, δηαζθαιίδνληαο φηη έλα 

πξντφλ δηαθεκίδεηαη, πσιείηαη θαη θαηαλαιψλεηαη κε έλα ππεχζπλν ηξφπν.  

Οη αξρέο γηα ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε αιθνφι ηεο αζελατθήο δπζνπνηίαο είλαη νη εμήο  

 Ζ ππεχζπλε θαηαλάισζε κπίξαο ζπλάδεη κε έλα ηζνξξνπεκέλν ηξφπν δσήο γηα 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ελειίθσλ πνπ επηιέγνπλ λα πίλνπλ κπίξα, 

 Ο πνιίηεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ, 

 Ζ εηαηξία έρεη δεζκεπηεί λα ελεκεξψλεη ηνπο θαηαλαισηέο ζσζηά γηα ηελ 

ππεχζπλε θαηαλάισζε αιθνφι, 

 Ζ εηαηξία απαηηεί θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, λα έρνπλ κηα ππεχζπλε 

ζπκπεξηθνξά ζηελ θνηλσλία, 

 Αλαιακβάλεη λα δηαζθαιίζεη κηα λφκηκε δηεμαγσγή φισλ ησλ εκπνξηθψλ ηεο 

δξαζηεξηνηήησλ, 

 Δπηδηψθεη λα απνηξέςεη ηελ θαηάρξεζε θαη ηελ αλεχζπλε θαηαλάισζε αιθνφι, 

κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ, 

 Καηαγξάθεη ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηνπ αιθνφι, 

 Ζ πνιηηηθή απηή είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο νκίινπο ηεο εηαηξίαο 

Heineken. 

Ο νξηζκφο ηεο ππεχζπλεο θαηαλάισζεο δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηηο κνλάδεο 

νηλνπλεχκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ αιιά ππάξρεη θαη έλαο θαλφλαο πνπ ηζρχεη γηα φινπο 

ηνπ ελήιηθεο, φηη πξέπεη λα πίλνπκε κε κέηξν. [2] 
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4.5 Δράςεισ ςε ςχέςη με το ανθρώπινο δυναμικό 

Ζ εβδνκάδα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, εγθαηληάζηεθε ην 2011, θαη δεκηνπξγήζεθε 

γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ γηα ηελ ΔΚΔ. Ζ πξσηνβνπιία 

απηή είρε σο ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξίαο γηα λα ιεηηνπξγνχλ 

σο ελεξγνί πνιίηεο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, παξνπζηάδνληαη πνιιά video, 

εθδίδνληαη δηάθνξα έληππα, δηελεξγνχληαη παξνπζηάζεηο κε ζηφρν ηελ ππεχζπλε 

θαηαλάισζε αιθνφι, ηελ αζθάιεηα ζην ρψξν εξγαζίαο, ηνλ εζεινληηζκφ, ηηο ζρέζεηο κε 

ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηελ εζσηεξηθή επηθνηλσλία.  

Σν 2014 κέζα ζε απηή ηε βδνκάδα, φια ηα κέιε ηεο δηνηθεηηθήο νκάδαο ππέγξαςαλ 

δέζκεπζε γηα ηελ ΔΚΔ ε νπνία αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ελψ φινη νη εξγαδφκελνη 

θσηνγξαθήζεθαλ κε αθνξκή ηελ λέα θακπάληα ηεο εηαηξίαο, «είκαζηε εδψ», 

ζπκπιεξψλνληαο απφ θάησ κηα δηθηά ηνπο θξάζε, εληζρχνληαο έηζη ην εηαηξηθφ κήλπκα 

θαη κεηαηξέπνληαο ηνπο ζε πξεζβεπηέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξίαο.  Τπήξραλ 

εζσηεξηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, κέζα απφ ηα νπνία νη εξγαδφκελνη είραλ ηελ επθαηξία 

λα κάζνπλ ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο εηαηξίαο γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε, 

θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ήδε πινπνηεί ζην ηνκέα απηφ. Δπηπιένλ, νη δηεπζπληέο απφ 

θάζε εξγνζηάζην ηνπο κηινχζαλ γηα ηα πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ, γηα ηηο εθδειψζεηο 

ηεο εηαηξίαο, θαη γηα ην λέν εηαηξηθφ φξακα πνπ είλαη ην «είκαζηε εδψ». Δπηπξνζζέησο, 

δίλεηαη θάζε ρξφλν ε επθαηξία ζηνπο εξγαδφκελνπο λα εθθέξνπλ ηελ άπνςε ηνπο, λα 

θαηαζέζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ηηο ελέξγεηεο ηεο εηαηξίαο πάλσ ζην ζέκα ηεο ΔΚΔ. 

 Ζ Αζελατθή δπζνπνηία αλαγλσξίδεη ηελ ζπκβνιή ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, 

θξνληίδνληαο λα αμηνπνηεί ην ηαιέλην ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κε δηαδηθαζίεο πνπ 

θξαηνχλ ηθαλνπνηεκέλα ηα ζηειέρε ηεο. Ζ δηεχζπλζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

πξνζπαζεί λα εθζπγρξνλίζεη ηνπο ηξφπνπο δηνίθεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ζέκαηα 

πξνζιήςεσλ, θαξηέξαο, ακνηβψλ, θαη ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο. 

Φξνληίδεη λα ζπλδέεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο κε ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ πφξσλ. 

 Έηζη έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα αιιά θαη κεγαιχηεξε 

ηθαλνπνίεζε απφ πιεπξάο εξγαδνκέλσλ. Όινη νη εξγαδφκελνη έρνπλ ίζεο επθαηξίεο θαη 

γλσξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ελψ κπνξνχλ κέζσ πξνγξακκάησλ 

λα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα εμειίζζνληαη. [3] 
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Οη αξρέο ηεο εηαηξίαο φζνλ αθνξά ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη νη εμήο :  

 Παξέρεη ίζεο επθαηξίεο ζηνπ εξγαδφκελνπο, δίλνληαο ηνπο ηνλ απαηηνχκελν 

ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, 

 Απνθεχγεη δηαθξίζεηο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε θαηαγσγή, ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο, 

 Διεχζεξε έθθξαζε γηα φινπο,  

 Άκεζε επηθνηλσλία κε πξντζηακέλνπο, 

 Δλζαξξχλεη θάζε είδνο πξσηνβνπιίαο, 

 Δθαξκφδεη αμηφπηζηεο πνιηηηθέο πξνζέιθπζεο θαη επηινγήο θαηλνχξγησλ 

εξγαδνκέλσλ, 

 Φξνληίδεη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ρψξνπ θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 Παξέρεη ζπλερή εθπαίδεπζε ζην πξνζσπηθφ. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 : ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ - ΤΖΗΣΗΗ 
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ε απμαλφκελε εκπινθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ 

ζηελ επίιπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη επηρεηξήζεηο 

επελδχνπλ ηφζν ζηελ εζσηεξηθή φζν θαη ζηελ εμσηεξηθή εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. 

Έρνπλ σο ζηφρν λα επαηζζεηνπνηήζνπλ αιιά θαη λα αθππλίζνπλ φια ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε κε ηα νπνία ζπλαιιάζζνληαη φπσο ππαιιήινπο, κεηφρνπο, επελδπηέο, 

θαηαλαισηέο, δεκφζηεο αξρέο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επελδχνπλ ζην κέιινλ θαη 

αλακέλνπλ φηη ε εζεινληηθή δέζκεπζε ηνπο, ζα βνεζήζεη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζεσξείηαη σο βαζηθφ ηκήκα ηεο 

ζχγρξνλεο επηθνηλσλίαο θαη ηνπ marketing εθφζνλ ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζσζηά, 

θαη ζα θαηαιήμεη επηηπρψο ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ/εηαηξία πνπ αλέιαβε λα ππεξεηήζεη 

έλαλ θνηλσληθφ ζηφρν, φζν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία πνπ αληιεί νθέιε απφ απηφ. 

 

Ζ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη ε θήκε ηεο, ε ελδπλάκσζε ηεο αμηνπηζηίαο, ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηνπ θαινχ θιίκαηνο ζηελ εηαηξία, ε αχμεζε ησλ 

πσιήζεσλ, ε αθνκνίσζε ησλ πειαηψλ, θαη νη επθαηξίεο γηα εηζαγσγή θαη παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, είλαη κεξηθά απφ ηα νθέιε ηεο έληαμεο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

απμεκέλε ηθαλφηεηα γηα πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε 

κεησκέλε ξπζκηζηηθή επνπηεία, ε κείσζε πξνζηίκσλ θαη ε δηαλνκή πςειψλ 

κεξηζκάησλ ή θαη ε αχμεζε ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο,  φια απηά κπνξεί λα κελ θαίλνληαη 

άκεζα, αιιά καθξνρξφληα νη εηαηξείεο ζα σθειεζνχλ θαη ζα έρνπλ έλα ηζρπξφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. 

 

Γηα λα ζεσξεζεί ε πνιηηηθή ηεο ΔΚΔ πεηπρεκέλε θαη λα απνδψζεη απνηειεζκαηηθά 

ηφζν ζηελ επηρείξεζε φζν θαη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα έρεη 

πξνζδηνξίζεη απφ ηελ αξρή ην ζθνπφ θαη ην φξακα ηεο, ζα πξέπεη λα έρεη νξίζεη 

ππεχζπλν γηα δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, λα έρεη θαζνξίζεη πξνηεξαηφηεηεο 

θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε αξκφδηνπο θνξείο φπσο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, ησλ ΜΚΟ θαη 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Παξαηεξήζεθε φηη νη πξαθηηθέο ηεο ΔΚΔ ηείλνπλ λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηνπνηεκέλεο ζηηο κεγάιεο εηαηξίεο αθελφο γηαηί δηαζέηνπλ ηα 

κέζα θαη αθεηέξνπ γηαηί είλαη πην αλνηρηέο ζην δηεζλέο νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ. 
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Δπηπξνζζέησο, δηαπηζηψζακε φηη ηα νθέιε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ απφ 

ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη: 

 Πξψηνλ, απφ ηε κεξηά ησλ θαηαλαισηψλ: νη θαηαλαισηέο επεξεάδνληαη απφ 

ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πνπ αζθνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη αλαιφγσο 

επηβξαβεχνπλ ή ηηκσξνχλ, θαζψο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγνχλ πφηε κηα 

επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ην κέζν ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο γηα δηαθεκηζηηθφ 

ζθνπφ θαη πφηε απφ πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ ελδηαθέξνλ, 

 Γεχηεξνλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ: νη θνηλσληθά ππεχζπλεο 

επηρεηξήζεηο πξνζειθχνπλ θαη δηαηεξνχλ επθνιφηεξα πξνζσπηθφ «πνηφηεηαο» 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο επηρεηξήζεηο, απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπο, 

εληζρχνπλ ηνκείο φπσο ε πγηεηλή θαη ε αζθάιεηα, θαη έρνπλ κηα εηιηθξηλή 

επηθνηλσλία θαη κηα δίθαηε κεηαρείξηζε απφ πιεπξάο εηαηξίαο, 

 Σξίηνλ, απφ ηελ πιεπξά ησλ επελδπηψλ. Γηαλνκή πςειψλ κεξηζκάησλ ή θαη 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απμάλεηαη ε αμία ηεο 

κεηνρήο. Γηαπηζηψλεηαη επίζεο, ε θαηαθφξπθε άλνδνο ησλ θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ επελδχζεσλ, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ ζρεδφλ ζε νιφθιεξε 

ηελ Δπξψπε πεξηζζφηεξα απφ 200 ηακεία απφ ζπλδξνκέο επηρεηξήζεσλ κε 

θαζαξά δενληνινγηθφ ραξαθηήξα. 

 

Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο εηαηξείεο ζπζηάδνπλ ηα θέξδε ηνπο γηα λα πξνάγνπλ ην 

θνηλσληθφ φθεινο; εκεηψλνπλ πςειφηεξα θέξδε, θαιχηεξα έλαληη ηνπ κέζνπ φξνπ, ή 

ρακειφηεξα θέξδε ζε ζρέζε κε ηηο εηαηξείεο πνπ αγλννχλ ηε θηινζνθία θαη ηελ 

πξαθηηθή ηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο; Αθξηβήο απάληεζε ζηα παξαπάλσ εξσηήκαηα 

δελ ππάξρεη αθφκα, παξ’ φιεο ηηο έξεπλεο γηα ην ζπζρεηηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο επίδνζεο ησλ εηαηξεηψλ. Βέβαηα, θάπνηεο έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

θνηλσληθά ππεχζπλε δξάζε ησλ εηαηξεηψλ απνδίδεη θαη πςειφηεξα θέξδε, ελψ θάπνηεο 

άιιεο αληηθξνχνπλ απηφ ην επηρείξεκα. Γεδνκέλεο ηεο ζχγρπζεο απηήο, θάπνηα 

ζηειέρε έρνπλ αλαπηχμεη ηξεηο βαζηθέο αξρέο φζνλ αθνξά ζηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο 

θαη ην πψο κπνξνχλ λα ελαξκνληζζνχλ απηέο κε ηνλ θχξην ζηφρν θάζε επηρείξεζεο πνπ 

είλαη ε επίηεπμε θεξδψλ. Απηέο νη αξρέο είλαη: 

 

 Μαθξνρξφληα θέξδε έλαληη βξαρπρξφλησλ θεξδψλ: Κάζε θνηλσληθφ πξφγξακκα 

δξάζεο  απηφκαηα επηβαξχλεη κε ρξεκαηηθφ θφζηνο ηελ επηρείξεζε πνπ ην έρεη 
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αλαιάβεη. Απηφ ην βξαρπρξφλην θφζηνο ζαθψο θαη δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

γηα κεησκέλα θέξδε, εθηφο θαη αλ ην πξφγξακκα δξάζεο είλαη έηζη ζρεδηαζκέλν 

ψζηε λα απνθέξεη νηθνλνκηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Δπεηδή φκσο θάηη ηέηνην 

δελ ζπκβαίλεη πάληα (π.ρ. ρξεκαηηθέο δσξεέο γηα θνξναπαιιαγή), αιιά 

αθνινπζνχληαη θαη άιια πξνγξάκκαηα δξάζεο, ε επηρείξεζε ζα ζπζηάζεη ηα 

βξαρπρξφληα θέξδε ηεο ζην φλνκα ηεο θνηλσληθήο ηεο δέζκεπζεο. Βέβαηα, ε 

απψιεηα ηνπ βξαρπρξφληνπ θέξδνπο κπνξεί λα θαιπθζεί καθξνρξφληα, είηε κε 

ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, είηε κε ηελ ελδπλάκσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο θαη ηε κεγέζπλζε ηεο θήκεο θαη ηεο πειαηείαο ηεο. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε επηρείξεζε δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απμεκέλα 

καθξνρξφληα θέξδε, αθφκα θαη αλ έπξεπε λα πξνρσξήζεη ζηελ εθηακίεπζε ελφο 

κεγάινπ πνζνχ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Βέιηηζηα θέξδε έλαληη κέγηζησλ θεξδψλ: Σα κέγηζηα θέξδε είλαη ν «επίζεκνο» 

ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο. Κάπνηεο θνξέο βέβαηα, νη εηαηξηθέο εθηηκήζεηο 

ζθνπίκσο είλαη πςειφηεξεο απφ ηα πξαγκαηηθά θέξδε πνπ ζεκεηψλνληαη ζην 

ηέινο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα θαηαιήγνπλ ζηα 

βέιηηζηα θέξδε. Σα βέιηηζηα θέξδε είλαη νη απνδφζεηο πνπ ζεσξνχληαη 

ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηα ζηειέρε θαη ηηο επηρείξεζεο. Μπνξεί λα είλαη 

ρακειφηεξα απφ ηα κέγηζηα θέξδε, αιιά είλαη πςειφηεξα απφ ηελ ειάρηζηε 

απφδνζε πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Σν βέιηηζην θέξδνο 

ζπλήζσο είλαη ην θαιχηεξν πνπ κπνξεί λα πεηχρεη κηα επηρείξεζε φηαλ 

ιεηηνπξγεί θάησ απφ δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ή θάησ απφ απζηεξνχο 

θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο. Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο απνθάζεηο δχλαληαη λα 

νδεγήζνπλ ζηα βέιηηζηα θέξδε πνπ δηαθνξεηηθά, ζα κπνξνχζε ε επηρείξεζε λα 

νδεγεζεί πην θνληά ζηα κέγηζηα θέξδε. Π.ρ. κηα επλντθή ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επθαηξία πνπ ηελ απνθεχγνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα απνθχγνπλ θαη ηελ 

ηαπηφρξνλε δηακαξηπξία ηνπ θνηλνχ, φπσο έγηλε θαη κε πνιιέο ακεξηθάληθεο 

εηαηξείεο πνπ απέζπξαλ ηηο επηθεξδείο ιεηηνπξγίεο ηνπο απφ ηελ Νφηηα Αθξηθή 

ζηα 1980. 

 πκθέξνληα κεηφρσλ έλαληη ζπκθεξφλησλ εηαηξείαο: Σα πςειφβαζκα ζηειέρε 

καδί κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θάζε εηαηξείαο αλακέλεηαη φηη ζα επηθέξνπλ ηε 

κέγηζηε δπλαηή αμία ζηνπο κεηφρνπο ηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε 

δηαλνκή πςειψλ κεξηζκάησλ ή/ θαη κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα απμάλεηαη ε αμία ηεο κεηνρήο. Παξφια απηά, νη κέηνρνη δελ είλαη 
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νη κνλαδηθνί stakeholders πνπ νθείιεη ε θάζε επηρείξεζε λα ηθαλνπνηεί. Πνιιέο 

θνξέο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ελφο εκπιεθφκελνπ θνξέα αληηθξνχεηαη 

κε ηα ζπκθέξνληα ελφο άιινπ. Απηή ε πνιχπινθε ππνρξέσζε ησλ ζηειερψλ 

ηείλεη λα νδεγεί ζηελ νπηηθή ησλ καθξνρξφλησλ θεξδψλ θαη φρη ζηηο άκεζεο 

απνδφζεηο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ θεξδψλ θαη φρη ησλ 

κέγηζησλ θεξδψλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ηα κεξίζκαηα ησλ κεηνρψλ κπνξεί λα 

είλαη ρακειφηεξα (ή αθφκα θαη λα κελ δηαλέκνληαη), φπσο επίζεο ε αμία ησλ 

κεηνρψλ λα κελ απμάλεηαη πάληα ηφζν αικαησδψο φζν ζα πεξίκελαλ.  

 

Όιεο απηέο νη ελέξγεηεο εζηηάδνπλ θαη ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε. Σν 

ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζην αλ ππάξρεη πξαγκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηηο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο θαη ζηε ζεηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε. Σελ 

ηειεπηαία δεθαεηία έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο εξεπλψλ, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη. Παξάιιεια, θάπνηεο πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΚΔ είλαη 

δπλαηφλ λα κεηψζνπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ φζεο ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα ή ηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο αγξνηνρεκηθψλ 

πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη πξσηνβνπιίεο ΔΚΔ πνπ αθνξνχλ ηελ αλαθχθισζε 

θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαη δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα απφ ηελ 

πψιεζε αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ. Ωο πξνο ηελ ΔΚΔ ζε επίπεδν αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ε πηνζέηεζε επέιηθηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε πεξηνξηζκφ ηεο αδηθαηνιφγεηεο ζπζηεκαηηθήο 

απνπζίαο θαη ζε απμεκέλν αίζζεκα επίζρεζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ, κε 

απνηέιεζκα ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζιήςεσλ θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο. Ωο πξνο ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο, κέζσ 

ππεχζπλσλ πξαθηηθψλ, νη επηρεηξήζεηο, κέζσ ηεο πξνζπάζεηάο ηνπο είηε λα βειηηψζνπλ 

ηηο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη λα απμήζνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ είηε λα κεηψζνπλ ηνλ αξλεηηθφ πεξηβαιινληηθφ 

αληίθηππν νδεγνχληαη ζπρλά ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ πξαγκαηνπνίεζεο ιαζψλ θαη ησλ 

ειαηησκαηηθψλ εκπνξεπκάησλ. 

 



 

43 
 

Ζ ζεηηθή θήκε κηαο εηαηξίαο δνκείηαη εθ ησλ έζσ, κέζα απφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

βαζηά ξηδσκέλσλ ζηφρσλ θαη αμηψλ ηεο επηρείξεζεο κε θάζε ζπκπεξηθνξά θαη 

ιεηηνπξγία ηεο πνπ ζπλδπάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ ηεο ζήκαηνο. ε 

έξεπλα αγνξάο ηνπ, ην Δζληθφ Φφξνπκ, έδεημε φηη νη άλζξσπνη ζηε Μ. Βξεηαλία έρνπλ 

ηηο κεγαιχηεξεο πξνζδνθίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο σο κέιε ηεο θνηλσλίαο. χκθσλα κε 

ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα (Business for Social Responsibility), 

κηα θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε ππνζηεξίδεηαη φηη έρεη κεγαιχηεξε απήρεζε απφ 

ην θνηλφ θαη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ ΔΚΔ απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα 

πξνζειθχζεη θεθάιαην θαη εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο. 

 

Μέζσ ηεο ζσζηήο εθαξκνγήο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ην κέγεζνο ηεο 

αγνξάο κεγαιψλεη γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο, δειαδή απφ νξγαληζκνχο πνπ φρη κφλν ηθαλνπνηνχλ 

θαηαλαισηηθά θξηηήξηα, φπσο ε ηηκή, ε πνηφηεηα, ε επάξθεηα, ε αζθάιεηα θαη ε 

επθνιία, αιιά θαη ν ζεβαζκφο πξνο ην πεξηβάιινλ, ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

“sweatshop” (δειαδή ηεο αλεπαξθνχο ακνηβήο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εξγνζηάζην ηεο 

επηρείξεζεο) θαη ηεο παηδηθήο εξγαζίαο θαη εθκεηάιιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο 

απνθπγήο ρξήζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ πιηθψλ ζηα πξντφληα. Με ηελ ΔΚΔ 

πξνρσξάκε έλα επίπεδν πην πέξα θαη μεπεξλάκε ην απιφ κίγκα marketing κηαο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν εζηηάδεη ζην πξντφλ, ηελ ηηκή, ηε δηαλνκή θαη ηελ πξνβνιή. 

 

Έηζη, νη επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ επθνιφηεξα εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ην γεγνλφο απηφ 

ζπληειεί ζε κείσζε ζηα ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε θαη ηελ εθπαίδεπζε θφζηε. Αθφκε 

θαη φηαλ ε αγνξά εξγαζίαο παξνπζηάδεη δπζθνιίεο, νη ππνςήθηνη εξγαδφκελνη θαίλεηαη 

φηη αμηνινγνχλ ζεηηθά κηα θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε. Παξάδεηγκα απνηειεί ε 

έξεπλα ηνπ Aspen Institute Initiative for Social Innovation through Business, ηα 

επξήκαηα ηεο νπνίαο δείρλνπλ φηη πάλσ απφ ην 50% ησλ θνηηεηψλ Οξγάλσζεο θαη 

Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ζα αλαδεηνχζαλ άιιε ζέζε εάλ αλαθάιππηαλ φηη ηα πηζηεχσ 

ηνπο δελ ελαξκνλίδνληαλ κε ηηο αμίεο ηηο επηρείξεζήο ηνπο.  Σαπηφρξνλα, νη 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επαπφδεηθηα ηθαλνπνηνχλ θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, απνιακβάλνπλ κεγαιχηεξε ειεπζεξία θηλήζεσλ 

θαη επηξξνήο απφ ηηο εζληθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλεηηθέο νκάδεο. Απηφ απνδεηθλχεη ε 

χπαξμε επίζεκσλ πξνγξακκάησλ αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ νηθνινγηθή πξνζηαζία ή γηα ηελ πγεία θαη 
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ηελ αζθάιεηα. Δπηηξνπέο, φπσο ε U.S. Federal Sentencing Guidelines, επηηξέπεη αθφκε 

θαη ηε κείσζε ησλ πξνζηίκσλ γηα επηρεηξήζεηο πνπ απνδεδεηγκέλα απνηεινχλ «θαινχο» 

εηαηξηθνχο πνιίηεο θαη εθαξκφδνπλ εζηθά πξνγξάκκαηα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. 

 

Πέξα απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ νξηνζεηνχλ θαη θάπνηεο θνξέο απνηξέπνπλ ηε κέγηζηε 

θνηλσληθή δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε θηινζνθία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

ελέρεη θαη κεξηθνχο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί έγθεηληαη θπξίσο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θαη ζηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηνζεηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνπκε δχν 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο θηλδχλνπο θαη πψο ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ: 

 Ο πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθά ππεχζπλσλ πξαθηηθψλ ζηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή ησλ πξνέδξσλ ησλ Γ..: Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο 

φπνπ κηα ζηξαηεγηθή ή πξαθηηθή αιιάδεη εθ βαζέσλ επεηδή αιιάδεη ν 

ππεχζπλνο εθαξκνγήο ηεο. Οη επηρεηξεκαηίεο θαη νη πξφεδξνη κπνξεί λα ηξέθνπλ 

κηα ζπγθεθξηκέλε ηδενινγία, φκσο θαλείο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη φηη κεηά ην 

πέξαο ηεο ζεηείαο ηνπο ζα ζπλερίζεη ε ηδενινγία απηή. Βέβαηα, ζηα πιαίζηα ηεο 

εκπλεπζκέλεο εγεζίαο θάπνηνο κπνξεί λα εδξαηψζεη κηα πεπνίζεζή ηνπ. Σν 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ επηηπρίαο γηα ηε ζπλέρεηα κηαο εζηθήο πξνζέγγηζεο ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ε ζεκειίσζε κηαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο πνπ ζα 

ζπλάδεη κε ηηο αμίεο θαη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Με ηε δηακφξθσζε κηαο 

ηέηνηαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο, θαη κε ηελ πιήξε έληαμε ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο θίλδπλνη φπσο ν 

πξναλαθεξζέλ κπνξεί λα απνθεπρζνχλ.  

 Αμίδεη φκσο λα αλαθέξνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη, ηνπιάρηζηνλ γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ ε έληαμε ησλ θνηλσληθψλ 

πξαθηηθψλ ζηνλ επηρεηξεζηαθφ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εηαηξεηψλ δελ απνηειεί 

ηίπνηε άιιν παξά αθφκα κηα «θαηάθηεζε» θαη πνιιέο εηαηξείεο δελ έρνπλ νχηε 

ηα εξγαιεία γηα λα ην επηηχρνπλ. Μεηαθνξά ηκήκαηνο ηεο δεκφζηαο επζχλεο 

ζηηο επηρεηξήζεηο: Γνζείζαο ηεο θινληζκέλεο θήκεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα λα 

αλαιάβεη πιήξσο ηηο επζχλεο ηνπ ζηα θνηλσληθά δξψκελα είλαη επίθνβν φηη ηελ 

επζχλε απηή ζα ηελ επσκηζζνχλ νη επηρεηξήζεηο. Τπάξρεη ζα ιέγακε κηα ιεπηή 

δηαρσξηζηηθή γξακκή κεηαμχ ηεο δεκφζηαο επζχλεο θαη ηεο εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο, ε νπνία ρξίδεη άκεζεο θαηαγξαθήο ησλ αξκνδηνηήησλ γηα θάζε 

πιεπξά. Ζ επηηαθηηθή αλάγθε απηνχ ηνπ δηαρσξηζκνχ είλαη δεζπφδνπζαο 

ζεκαζίαο ψζηε λα κελ ρηηζηνχλ πξνζδνθίεο ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 
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θνξείο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε φηη αθνξά ηηο θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ απξφζθνπηα λα αζρνιεζνχλ κε 

ηελ πξαγκάησζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο επζπλψλ θαη κε ηελ επίηεπμε ηνπ 

θέξδνπο ηνπο, θαη ηαπηφρξνλα ην θξάηνο λα έρεη μεθάζαξεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

πξνο ηελ θνηλσλία. 

 

Όια φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ θαη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, θαίλεηαη λα εθαξκφδνληαη θαη απφ ηελ Αζελατθή 

Επζνπνηία, ε νπνία αλαιχζεθε παξαπάλσ. Ζ κειέηε απηήο ηεο εηαηξίαο, επέδεημε φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε κπφξεζε λα εδξαηψζεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κε 

ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε λα ηελ εθαξκφζεη κε ζσζηφ ηξφπν, ελψ θαηάθεξε θαη λα 

επηηχρεη θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο ηεο ζηφρνπο. 
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1. Εταιρίεσ που διακρίθηκαν για τη κοινωνική τουσ ςυνειςφορά βάςη του 

cr index 2013 

 

Ο δείθηεο εηαηξηθήο επζχλεο αλαπηχρζεθε ην 2002, απφ ην business in the community, 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε αλαιπηέο θαη εθπξνζψπνπο επηρεηξήζεσλ , κέζσ ζπδεηήζεσλ 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξεο απφ 80 εηαηξίεο θαζψο θαη άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Ο δείθηεο απηφο είλαη έλα εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

σο πξνο ηηο επηδφζεηο ηνπο ζηα ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ζηνπο 

ηέζζεξηο ππιψλεο πνπ είλαη ην πεξηβάιινλ, ε αγνξά, ε θνηλσλία θαη νη εξγαδφκελνη, κε 

βάζε ηα δηεζλή θξηηήξηα. ηελ Διιάδα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην ηλζηηηνχην εηαηξηθήο 

επζχλεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ ηλζηηηνχηνπ είλαη λα παξέρεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο έλα δηεζλέο εξγαιείν αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, γηα ηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηεο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ εηαηξηψλ 

θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο. Ο δείθηεο CRI ιεηηνπξγεί θαη σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ αγνξάο θαη επηρεηξήζεσλ. Δηδηθά απηή ηελ επνρή ηεο θξίζεο ε 

ΔΚΔ απνηειεί αλαγθαία πνιηηηθή γηα φιεο ηηο εηαηξίαο, είηε κηθξέο, είηε κεζαίεο. Δίηε 

κεγάιεο. Μέζσ ηνπ δείθηε απηνχ, εκπεηξνγλψκνλεο θαη αμηνινγεηέο επηζεψξεζαλ κε 

βάζε ηα δηεζλή πξφηππα ηηο επηδφζεηο ησλ εηαηξηψλ ζε ζέκαηα εηαηξηθήο επζχλεο θαη 

ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ αγνξά γεληθφηεξα. χκθσλα κε έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 απφ ην ηλζηηηνχην εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, νη 

εηαηξίεο πνπ μερψξηζαλ γηα ηελ πξνζήισζή ηνπο παξαζέηνληαη ζην πην θάησ πίλαθα. 

 

Ζ έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηείηαη γηα 6ε ζπλερφκελε ρξφληα θαη καο δείρλεη ηηο πην 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο εηαηξίεο. Σν 2014 παξαβξέζεθαλ 250 

εθπξφζσπνη πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη ινηπψλ επηρεηξήζεσλ, εθπξφζσπνη ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ , θαζψο θαη πιήζνο δεκνζηνγξάθσλ απφ ηελ Διιάδα θαη νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν, θαη δηνξγαλψζεθε απφ ην κνπζείν Γνπιαλδξή θπζηθήο ηζηνξίαο. Απφ ην 

παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ε εηαηξία κε ηε κεγαιχηεξε ζπλεηζθνξά είλαη ε 

Αζελατθή δπζνπνηία , ε νπνία απφ ην 2009 είλαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο ζην πίλαθα ησλ 

εηαηξηψλ. Ο εθπξφζσπνο ηχπνπ ηεο εηαηξία αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά : «ε ζαθήο 

ζηξαηεγηθή, ε πξνζήισζε ζην καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ, ε επηκνλή θαη ε ζθιεξή 

δνπιεηά απνηεινχλ ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο ζην πιαίζην ηεο πξνζθνξάο καο γηα ηελ 

θνηλσλία».  [1] 
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Πίλαθαο ζπγθξηηηθψλ απνηειεζκάησλ κε ηηο εηαηξίεο πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ην 2008-

2013 ζηελ αμηνιφγεζε CR INDEX. 
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Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη  

 Ζ Αζελατθή δπζνπνηία θεξδίδεη ηνλ κεγαιχηεξν ηίηιν γηα ηελ ΔΚΔ, ηελ 

δηακαληέληα δηάθξηζε (diamond award) 

 Σελ κεγαιχηεξε πξφνδν θεξδίδνληαο ην βξαβείν best progress gold award ην 

πήξε ε Diageo κηα θνξπθαία εηαηξία αιθννινχρσλ πνηψλ, πνπ έρεη δειψζεη φηη 

πξφζεζε ηεο είλαη λα θάλεη πξάμε ηηο αμίεο θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο θαη λα 

δηαθξηζεί σο πξφηππν εηαηξηθνχ πνιίηε.  

 Ζ Coca cola 3Δ θεξδίδεη κεηά απφ 2 ρξφληα θαη απηή ην platinum award γηα ηελ 

πξνζθνξά ηεο ζηελ θνηλσλία. 

  Δπηπιέσλ, νη εηαηξίεο Διιεληθά πεηξέιαηα , ε εζληθή ηξάπεδα θαη ε ηξάπεδα 

Πεηξαηψο αληακείθηεθαλ γηα ηελ ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ θνηλσλία θαη ζην 

πεξηβάιινλ κε ην platinum award.  

 Ζ Ote- cosmote ,ε γέθπξα , ε Jet oil ,θαη ε PepsiCo-tasty αληακείθζεθαλ γηα ηελ 

αγνξά, ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά, ην πεξηβάιινλ θαη ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

αληίζηνηρα.  

 Ζ Wind βξαβεχηεθε γηα πξψηε θνξά γηα ηελ θνηλσληθή ηεο πξνζθνξά κε ην 

θαηλνχξγην βξαβείν best new entry award.  

 Ζ genesis pharma θαη ε εηαηξία Novartis Hellas θέξδηζαλ ην ρξπζφ βξαβείν, 

ελψ ε genesis pharma θέξδηζε θαη ην ρξπζφ βξαβείν θαιχηεξεο πξνφδνπ γηα ηη 

έηνο 2012-2013.  

 Γελ βξαβεχηεθαλ ε Vodafone, ε Alpha bank, ν φκηινο Ideales νη νπνίνη είραλ 

βξαβεπηεί ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.  

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 [1]   Icap: Απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

Αλαγλσξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θαη θνηλσληθφο ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ:  15/07/2014 

Ηλζηηηνχην Δηαηξηθήο Δπζχλεο ,  

(http://www.cri.org.gr) 
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2. Βραβεία και διακρίςεισ για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τησ 

Αθηναΰκήσ ζυθοποιίασ 

 

Ζ Αζελατθή δπζνπνηία είλαη ε πξψηε «δηακαληέληα» εηαηξία ζην εζληθφ δείθηε 

εηαηξηθήο επζχλεο ζηελ Διιάδα , απηή είλαη ε κεγαιχηεξε δηάθξηζε ηεο εηαηξίαο 

•Σν 2011, ε Αζελατθή δπζνπνηία βξαβεχεηαη γηα ην θαιχηεξν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

«Best workplace» 

•Σελ ίδηα ρξνληά, θαηαθηά θαη ην βξαβείν gold ζην cr index, ηνλ εζληθφ δείθηε 

εηαηξηθήο επζχλεο 

•Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά ε εηαηξία ηηκήζεθε κε ην εηδηθφ 

βξαβείν Best progress gold award, σο κία απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ζεκείσζαλ ηε 

κεγαιχηεξε πξφνδν ζε ζρέζε κε ηελ πεξζηλή ηνπο αμηνιφγεζε γηα ηελ θνηλσληθή 

επζχλε.  

•Δπηπιέσλ, θαηέθηεζε θαη ην εηδηθφ βξαβείν «ζπζηεκαηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

επηθνηλσλίαο» γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο γηα ηα λέα θαη ηηο δξάζεηο ηεο 

εηαηξίαο ην 2012  

•Έιαβε ηαπηφρξνλα θαη ηνλ έπαηλν γηα ηελ θνηλσλία, 2012 

• Γηα ηέηαξηε ζπλερφκελε ρξνληά βξαβεχηεθε ην Μάην ηνπ 2013, ζε κία ηειεηή γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνλ εζληθφ δείθηε εηαηξηθήο επζχλεο. Ζ Αζελατθή 

δπζνπνηία επηβξαβεχεηαη γηα ηελ δέζκεπζε ηεο ζηελ εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα 

θαηαθηψληαο πιαηηλέληα δηάθξηζε ζηνλ εζληθφ δείθηε εηαηξηθήο επζχλεο, cr index.  

•Αξηζηείν εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο γηα ην πξφγξακκα εζεινληηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

«ΜΑΕΗ ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΛΑ»  

•Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 ,ήηαλ ε πξψηε εηαηξία κεηαμχ ειαρίζησλ ζηελ Δπξψπε πνπ 

βεβαηψζεθε φηη αθνινπζεί ην δηεζλέο πξφηππν ISO 26000, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Με απηφ ην γεγνλφο απνδεηθλχεη φηη ε εηαηξία δηαηεξεί ζηαζεξά κηα ηζνξξνπεκέλε 

ζρέζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο ζπκκέηνρνπο ηεο. Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ κέλεη 

πηζηή ζηε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη πινπνηεί ηηο 

δεζκεχζεηο ηεο γηα ηελ θνηλσλία, ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ. Με πξάμεηο ζηεξίδεη 

ρηιηάδεο ζέζεηο εξγαζίαο, αλαπηχζζεη θαηλνηνκίεο θαη πξαγκαηνπνηεί ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο ζηελ Διιάδα.  Απνδεηθλχεη επίζεο, φηη είλαη κηα πγηείο επηρείξεζε, έρεη 

αχμεζε 9% ζηηο εμαγσγέο, 43% αχμεζε πσιήζεσλ θαη 46% αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο 
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κπίξαο Άιθα ην 2013. Με ζπλνιηθέο πσιήζεηο πνπ αλέξρνληαη ζε 315 εθαηνκκχξηα 

επξψ , ε εηαηξία πέηπρε ζπλνιηθή αλάπηπμε ηνπ φγθνπ ησλ πσιήζεσλ θαηά 1,8% θαη 

θέξδε πξν θφξσλ ηφθσλ θαη απνζβέζεσλ 32,3 εθαηνκκχξηα επξψ. Σελ ίδηα πεξίνδν 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεηο 15 εθαηνκκχξηα επξψ γηα ηελ ελίζρπζε νπ ραξηνθπιαθίνπ 

ηεο, ηελ αγνξά πξάζηλσλ ςπγείσλ, θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο ηεο. Δκθάληζε φκσο θαη δεκηέο πνπ πξνέθπςαλ γηα λα δηαζθαιίζεη ε εηαηξία 

έλα πην πγηέο θαη βηψζηκν κέιινλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Όια απηά έρνπλ ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ θνηλσλία , πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ θαη 

κηα ζεηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο ζηελ θνηλσλία. [1] 
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[1] www.responsibeerity . gr, Βξαβεία ζηνλ ηνκέα θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, 

Αζελατθή δπζνπνηία 



 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


