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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 
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Δηαηξίεο ζηελ Διιάδα 

(Με ηελ επίβιεςε ηνπ θ Αζαλάζηνπ Κξηεκάδε, Καζεγεηήο) 

 

H Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε (CSR), είλαη κία πεξηνρή κεγάινπ ελδηαθέξνληνο, 

σζηόζν ιίγα είλαη γλσζηά ζρεηηθά κε ην πώο ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε γίλεηαη 

αληηιεπηή θαη αζθείηαη ζηελ βηνκεραλία ηνπ επαγγεικαηηθνύ αζιεηηζκνύ.  ηελ 

έξεπλα απηή πξνζεγγίδνπκε ην ζέκα  κε κηα έξεπλα πνπ έγηλε ζε θάπνηεο από ηηο 

κεγαιύηεξεο Αζιεηηθέο Αλώλπκεο Δηαηξείεο (ΠΑΔ-ΚΑΔ),  κε κηα αλάιπζε 

πνζνηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζε θιεηζηνύ ηύπνπ εξσηήζεηο. Γηεξεπλνύκε πώο νη 

επαγγεικαηίεο αζιεηηθνί executives νξίδνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε θαη ηη 

πξνηεξαηόηεηεο έρνπλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο πάλσ ζε απηή. Μέζσ ησλ 

επξεκάησλ από απηήλ ηελ έξεπλα ζέινπκε λα απνδείμνπκε όηη νη αζιεηηθνί 

executives ηνπνζεηνύλ κε δηαθνξεηηθή έκθαζε ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζύλεο θαη πξνρσξνύλ ζε κεκνλσκέλεο θηλήζεηο πνπ πεξηζζόηεξν έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Δπίζεο εμεηάδνπκε ηελ αλάκεημή 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο κε ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο ηνπ νξγαληζκνύ 

(επηηπρίεο ζε παηρλίδηα, πόξνη/έζνδα, θαη αμία ηεο νκάδαο).  πδεηάκε ηηο ζπλέπεηεο 

ησλ επξεκάησλ, νξίδνπκε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηεο έξεπλαο θαη πξνηείλνπκε ιύζεηο ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. 

 

Λέξειρ -  κλειδιά: εηαιπική κοινωνική εςθύνη, βιομησανία επαγγελμαηικού αθληηιζμού, 

ενδιαθεπόμενα μέπη (stakeholders) 
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ABSTRACT 

Vasilis Gennimatas: The Corporate Social Responsibility in Sport Corporation in Greece. 

(Under the supervision of Mr. Athanasios Kriemadis, Professor). 

 

The purpose of this research is to examine in what way the principles of Corporate Social 

Responsibility are adopted by the Sports Public Limited Corporations of our country. CSR is 

a field of growing interest, which shows that in the last 20 years an increasing number of 

corporations have formed “moral ideas” about their products, services and behavior as a 

whole. 

 The World Business Council for Sustainable Development (1999) is based on the opinion 

that “primarily issues of CSR are human rights, employee rights, environmental protection, 

relationships between suppliers and involvement of the community”. 

 Researchers have timed the beginning of the modern era of CSR in 1953, the year of the 

“social responsibility of the entrepreneur”, which was published by Howard Bowen (Carroll, 

1999.Whetten, Rands & Godfrey, 2002). CSR is considered to be a new branding tool. It  

works in a way that allows to create a “green image” of a company and it is a new invention 

in public relations (Frankental, 2001). Nevertheless, Guthey, Langer & Morsing (2006) 

advocate that, although CSR is considered by many as a new “administrative trend”,  is an 

important concept because it has actual consequences to organizational world. The 

significance of CSR is that describes a deepest change, examining companies and 

relationships with stakeholders (Lewis, 2001). Conceptually, it is the incorporation of 

economic actions to social relations (Granovetter, 1985). 

 

 Keywords: corporate social responsibility, industry of professional sports, 

stakeholders  
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I. ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο είλαη λα εμεηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εθαξκφδνληαη νη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο Αζιεηηθέο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο ηεο ρψξαο καο (Π.Α.Δ - Κ.Α.Δ). Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη έλα 

πεξηβάιινλ κε απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γεγνλφο πνπ δείρλεη πσο ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο εηαηξεηψλ έρεη ζρεκαηίζεη «εζηθέο 

δηαπηζηψζεηο» φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηνπο, ηηο ππεξεζίεο ηνπο θαη ελ γέλεη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. χκθσλα κε ηελ Morrisons (2005), κηα θπξίαξρε βξεηαληθή 

αιπζίδα super market, «ε ΔΚΔ  έρεη λα θάλεη κε ην λα θαηαλννχκε θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ νηθνλνκία, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσλίεο κέζα ζηηο νπνίεο θάλνπκε ηηο ζπλαιιαγέο». 

Σν Παγθφζκην Δπαγγεικαηηθφ πκβνχιην γηα ηελ πλερηδφκελε Αλάπηπμε 

(1999) βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη, «ηα πξσηεχνληα δεηήκαηα ηεο ΔΚΔ είλαη ηα 

αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, νη ζρέζεηο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ε αλάκημε ηεο θνηλσλίαο». Δξεπλεηέο 

έρνπλ ρξνλνινγήζεη ηελ αξρή ηεο ζχγρξνλεο επνρήο ηεο ΔΚΔ ην 1953, ην έηνο  

«θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ επηρεηξεκαηία», πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Howard Bowen 

(Carroll,1999; Whetten, Rands & Godfrey, 2002). H ΔΚΔ ζεσξείηαη έλα λέν εξγαιείν 

branding. Λεηηνπξγεί σο κέζν γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο «πξάζηλεο εηθφλαο» ηεο 

εηαηξείαο θαη είλαη κηα λέα εθεχξεζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ (Frankental, 2001). 

Ωζηφζν νη Guthey, Langer θαη Morsing (2006), ππνζηεξίδνπλ φηη, παξφηη ε ΔΚΔ 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κηα λέα „„δηνηθεηηθή κφδα‟‟, σο έλλνηα είλαη ζεκαληηθή 

δηφηη έρεη πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Ζ ζεκαζία ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη, πεξηγξάθεη κία βαζχηεξε 

αιιαγή εμεηάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(Lewis, 2001). Απφ ζέκα αληίιεςεο είλαη ε  ελζσκάησζε νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ ζε 

θνηλσληθέο ζρέζεηο (Granovetter, 1985). 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν δελ είλαη κία 

θαηλνχξγηα έλλνηα, γηα απηφλ ηνλ ιφγν έρεη γίλεη αθφκα πην ζεκαληηθή ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηνπ management. Ζ FIFA έρεη δεκηνπξγήζεη κηα κνλάδα ΔΚΔ, παξφια 

απηά φκσο, ε γεληθή εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη έλαο αξηζκφο 
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δξαζηεξηνηήησλ «θαιήο ζέιεζεο» παξακέλεη ππφ ακθηζβήηεζε (Jennings, 2006).  Ζ 

ΔΚΔ είλαη ην επίθεληξν κηαο νινέλα θαη απμαλφκελεο επηινγήο ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ 

κάλαηδκελη θαη ηνπ κάξθεηηλγθ (Bowd et al., 2003; Lockett et al., 2006). Πνιινί 

νξγαληζκνί ζε δηαθφξνπο ηνκείο έρνπλ μεθηλήζεη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ ΔΚΔ κέζα 

ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πνζνηηθή εξεπλεηηθή κειέηε ζα εμεηάζεη πσο εθαξκφδεηαη ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηηο Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Π.Α.Δ.) θαη 

ζηηο Καιαζνζθαηξηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (Κ.Α.Δ.) θαζψο, επηβεβαηψλεη ηελ 

απμαλφκελε αλάγθε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, έηζη ψζηε, λα 

εθαξκνζζεί νξζφ ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη.  
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ΗΗ. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

Οξηζκόο ΔΚΔ 

Ζ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ηνπο 

ππεπζχλνπο απφ ηηο αξρέο ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα. Δχζηνρα νη Votaw θαη Sethi 

(1973) επηζήκαλαλ φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη έλαο εμαίζηνο φξνο, θαζψο 

«ζεκαίλεη θάηη, αιιά φρη πάληα ην ίδην γηα φινπο». 

Ο φξνο εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα ζηηο ηζηνζειίδεο, ηηο 

εηήζηεο αλαθνξέο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ δηαδίδνληαη απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κεγάισλ εηαηξεηψλ. Απηφ πξνθαλψο εγείξεη ηελ εξψηεζε: ηη είλαη εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε? 

Οη πξψηεο δεκνζηεχζεηο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα έξρνληαη απφ ηνλ Bowen 

(1953), φπνπ αλαθέξεηαη φηη «κηα επηρείξεζε έρεη ππνρξέσζε λα αθνινπζεί απηέο ηηο 

πνιηηηθέο, λα παίξλεη απηέο ηηο απνθάζεηο, ή λα αθνινπζεί εθείλεο ηηο γξακκέο δξάζεο 

πνπ είλαη επηζπκεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο». 

χκθσλα κε ηνλ Bowen ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δίλεη έκθαζε ζηα αθφινπζα: 

 Οη επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ κε ηελ άδεηα ηεο θνηλσλίαο θαη νη ζπκπεξηθνξέο θαη 

νη κέζνδνη ιεηηνπξγίαο ηνπο ππάγνληαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο, 

 Οη επηρεηξήζεηο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ εζηθνί θνξείο κέζα ζηελ θνηλσλία. 

Ο Drucker (1974) αλαθέξεη φηη, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε  είλαη κηα απφ 

ηηο νρηψ πεξηνρέο ζηηο νπνίεο κηα εηαηξία ρξεηάδεηαη λα έρεη αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. 

Οη ππφινηπεο 7 είλαη ην marketing, ε θαηλνηνκία, ε νξγάλσζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη, νη θπζηθνί πφξνη, ε παξαγσγηθφηεηα θαη νη 

απαηηήζεηο γηα θεξδνθνξία. 

Ο Wood (1991) ζηεξηδφκελνο ζηηο ηδέεο ηνπ Bowen, δεκηνχξγεζε ηηο ηξείο 

βαζηθέο αξρέο ηεο ΔΚΔ: 

 Μηα επηρείξεζε είλαη θνηλσληθφ ίδξπκα θαη πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο δπλάκεηο 

ηεο ππεχζπλα 

 Οη επηρεηξήζεηο είλαη ππεχζπλεο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ ζε ζρέζε κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ αιιειεπηδξά κε ηελ θνηλσλία 

 Σν θάζε ζηέιερνο είλαη εζηθφο θνξέαο πνπ πξέπεη λα παίξλεη απνθάζεηο κε 

δηαθξηηηθφ ξφιν. 
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ε απηφ ην ζεκείν αο δνχκε πσο θαζνξίδνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

θάπνηνη απφ ηνπο ζπλεγφξνπο ηεο. χκθσλα κε ηελ Morrisons (2005), κηα θπξίαξρε 

βξεηαληθή αιπζίδα super market, ε ΔΚΔ «έρεη λα θάλεη κε ην λα θαηαλννχκε θαη λα 

δηαρεηξηδφκαζηε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ νηθνλνκία, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηηο θνηλσλίεο κέζα ζηηο νπνίεο θάλνπκε ηηο ζπλαιιαγέο». Οη ππεχζπλνη 

ηεο Morrisons ηζρπξίδνληαη φηη ε δηθή ηνπο ΔΚΔ «εζηηάδεη ζηε δηεπζέηεζε 

θνηλσληθψλ, εζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ είλαη ην πιηθφ γηα ηε δηθή 

καο εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, κέζα απφ έλα πξφγξακκα ζπλερφκελεο βειηίσζεο». 

Όπσο άιιεο εηαηξείεο ηαγκέλεο ζηελ ΔΚΔ έηζη θαη ζηε Morrissons επηζεκαίλνπλ ηηο 

πεξηνρέο θιεηδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο γηα ηελ ΔΚΔ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή . 

Γηεπξχλνληαο ην θέληξν εζηίαζεο καο, κηα δηαδηθαζία ζπλέλσζεο 120 

δηεζλψλ επηρεηξήζεσλ, επηιεγκέλεο απφ 30 ρψξεο θαη πάλσ απφ 20 θχξηνπο 

βηνκεραληθνχο ηνκείο έρνπλ ζπλελσζεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Παγθφζκηνπ 

Δπαγγεικαηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πλερηδφκελε Αλάπηπμε (WBCSD, 1999). 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη ηαγκέλεο ζηελ ΔΚΔ, βαζηζκέλεο ζηε βαζηθή πξφηαζε: «ε 

εξγαζία πξέπεη λα δέρεηαη πεξηζζφηεξε ππεπζπλφηεηα». Δπηζεκαίλνληαο φηη «ηα 

πξσηεχνληα δεηήκαηα ηεο ΔΚΔ είλαη ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, ηα δηθαηώκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη ζρέζεηο ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ε 

αλάκημε ηεο θνηλσλίαο», ε αλαθνξά ηνπ WBCSD (1999, ζει. 1-3) ζεκεηψλεη φηη: 

«έλαο ηππηθφο θαη παγθφζκηα απνδεθηφο νξηζκφο ηεο ΔΚΔ δελ έρεη πξνθχςεη αθφκα 

θαη δελ ζα ππάξμεη έλαο θψδηθαο πνπ λα ηαηξηάδεη ζε φινπο», « ε ΔΚΔ ζε γεληθέο 

γξακκέο, είλαη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά κηαο εηαηξείαο απέλαληη ζηελ θνηλσλία. 

Δηδηθφηεξα, απηφ ζεκαίλεη ην λα ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζε ππεχζπλα σο πξνο ηηο ζρέζεηο 

ηεο κε ηνπο επελδπηέο ηεο, νη νπνίνη έρνπλ λφκηκν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηρείξεζε – 

φρη κφλν κε ηνπο κεηφρνπο». Πξνάγνληαο ηελ ηδέα ηνπ «νη πινχζηνη λα βνεζήζνπλ 

ηνπο θησρνχο», ίζσο αηθλίδηα, ε αλαθνξά κηιάεη επλντθά γηα ηνλ Bill Gates ηεο 

Microsoft, αλάκεζα ζε άιινπο, σο ζπλερηζηή ηεο παξάδνζεο ηεο              

«θηιαλζξσπηθήο εξγαζίαο… κέξνο ησλ πνιηηηθψλ  ηνπο δεζκεχζεσλ θαη ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο επζχλεο, ηνπ λα επαλαηνπνζεηνχλ ζε θάηη». 

Σν Ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ είλαη ηαγκέλν ζηελ ΔΚΔ. 

Ηζρπξηδφκελνο ππνζηήξημε απφ ηνλ πξφεδξν Bush, ν Craner (2002), ν Ακεξηθαλφο 

Βνεζφο Γξακκαηέα ηεο Πνιηηείαο γηα ηελ Γεκνθξαηία, ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα 

θαη ηεο Δξγαζίαο, ππνζηεξίδεη φηη «ην State Department ζηεξίδεη ηελ εηαηξηθή 
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επζχλε». Ο Craner πξνζζέηεη: «ε θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α κέλεη εζηηαζκέλε ζηνπο 

ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πξνσζψληαο ηε 

δεκνθξαηία. ηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηεξίδνπκε ηελ δεκνθξαηία.» Ο 

ίδηνο ζπλδέεη θαηεγνξεκαηηθά ηελ ΔΚΔ κε ηελ δεκνθξαηία: «ηα πην γεξά ζεκέιηα γηα 

ηε ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πξνβιεπηηθφηεηα γηα έλα ζπλερψο αλαπηπζζφκελν 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ είλαη νη δεκνθξαηηθέο θπβεξλήζεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Ζ ΔΚΔ κπνξεί λα βνεζήζεη λα δηαθπιαρηνχλ απηέο νη αμίεο». 

Ζ Βξεηαληθή θπβέξλεζε, επίζεο, ππνζηεξίδεη ηελ ΔΚΔ. Όπσο αλαθέξεηαη ζην 

Corporate Social Responsibility: A Government Update, ν πξσζππνπξγφο Gordon 

Brown (2004, ζει 2) έρεη ππνζηεξίμεη φηη «είλαη κηα επζχλε θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο  νη εηαηξείεο λα απνδέρνληαη ην πεξηβάιινλ γχξσ ηνπο, γηα θαιχηεξεο 

εξγαζηαθέο κεζφδνπο γηα ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο… Σψξα 

ρξεηάδεηαη λα θηλεζνχκε πξνο έλα πην δειεαζηηθφ κέηξν εηαηξηθήο επζχλεο, φπνπ ζα 

θξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα φρη κφλν απφ ην μεθίλεκα αιιά θαη απφ ηελ έθβαζε ηνπο:  

ηελ δηαθνξά δειαδή πνπ ζα θάλνπκε ζηνλ θφζκν πνπ δνχκε θαη ηελ ζπλεηζθνξά καο 

ζηε κείσζε ηεο θηψρεηαο» Ο Stephen Timms, Τπνπξγφο γηα ΔΚΔ ζηελ θπβέξλεζε 

ηνπ Blair, γξάθεη φηη: «ππάξρνπλ πνιινί νξηζκνί αιιά φινη κηιάκε γηα ην πψο ε 

επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηελ νηθνλνκία ηεο, ηηο θνηλσληθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ – κεγηζηνπνηψληαο ηα νθέιε θαη 

κεηψλνληαο ηηο αξλεηηθέο πιεπξέο».  Δπηρεηξεκαηνινγψληαο « ην θχξην θέληξν 

εζηίαζεο ηεο ΔΚΔ ζα πξέπεη λα ζπλερίδεη λα είλαη εζεινληηθφ». Ο Timms ζπλδέεη ηελ 

ΔΚΔ κε ηελ κείσζε ησλ αληζνηήησλ ζηηο θνηλφηεηεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

πξνζζέηνληαο φηη «ρξεηαδφκαζηε βνήζεηα απφ ηηο επηρεηξήζεηο. θνπεχνπκε λα 

ελζαξξχλνπκε ηηο επηρεηξήζεηο λα βνεζήζνπλ λα αληηκεησπηζηεί ν θνηλσληθφο 

απνινγηζκφο»   (2004, ζει 32). 

ηε Ρσζία, ζχκθσλα κε ηνλ Schmida (2005, ζει. 8), ε θπβέξλεζε Putin  

ζηεξίδεη ηελ ΔΚΔ: «Σν Κξεκιίλν ηελ νξίδεη σο εμ‟ νινθιήξνπ πιεξσκή ησλ θφξσλ, 

ππαθνή ζηηο πξνζηαγέο ηεο πνιηηείαο θαη απφζπξζε απφ ηα πνιηηηθά. Απηή ε θζνξά 

ζηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ελδεηθηηθή ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ 

Κξεκιίλνπ λα ραξάμεη κηα θαηαθφξπθε δπλακηθή δνκή φπνπ ζα είλαη ε απνθιεηζηηθή 

πεγή εμνπζίαο θαη λνκηκφηεηαο ζηε ρψξα.» 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε Πξάζηλε Βίβινο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε νξίδεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

σο κηα έλλνηα βάζε ηεο νπνίαο «νη εηαηξείεο ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε 
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θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε». Αθφκα, ε Πξάζηλε Βίβινο νξίδεη 

φηη: «ην λα είλαη θάπνηνο θνηλσληθά ππεχζπλνο δελ ζεκαίλεη κφλν φηη εθπιεξψλεη 

πιήξσο ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ αιιά φηη ππεξβαίλεη ηα φξηα ηήξεζεο ηνπ λφκνπ 

επελδχνληαο πεξηζζφηεξν ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζην πεξηβάιινλ θαη ζηηο ζρέζεηο 

ηνπ κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε». Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεη φηη: « ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνθαηάζηαην ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ ή ηεο 

λνκνζεζίαο φζνλ αθνξά ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ή ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ αλάπηπμε λέαο θαηάιιειεο λνκνζεζίαο». Σέινο αλαθέξεη 

φηη νξηζκέλεο εηαηξείεο κε θαιφ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ κεηξψν ππνζηεξίδνπλ 

φηη απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηησκέλεο νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο, ζε πςειφηεξα επίπεδα θεξδνθνξίαο θαζψο θαη ζε επηηπρή αλαπηπμηαθή 

πνξεία. 

Δπηζηξέθνληαο ζηνπο αθαδεκατθνχο νξηζκνχο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο  ν Hoskins (2005, ζει.3) γξάθεη γηα ηε δπζθνιία ηεο αλάπηπμεο κηαο θνηλψο 

απνδεθηήο νξνινγίαο θαη νξηζκψλ, κε ην ζπκπέξαζκα φηη «έρσ αληηζηαζεί ζηελ 

αλάγθε λα δεκηνπξγήζσ λένπο νξηζκνχο».  Έλαο άιινο αθαδεκατθφο, ν Hopkins 

(2007, ζει.15-16) δαπάλεζε έλα νιφθιεξν θεθάιαην ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ο δηθφο ηνπ νξηζκφο ιέεη: « ην λα 

ελδηαθέξεηαη θαλείο γηα ην πψο ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο επελδπηέο ηεο επηρείξεζεο 

εζηθά ή κε έλαλ ππεχζπλν ηξφπν. Σν „εζηθά ή ππεχζπλα‟ ζεκαίλεη λα θέξεζαη ζηνπο 

επελδπηέο κε έλαλ ηξφπν πνπ θξίλεηαη απνδεθηφο ζηηο πνιηηηζκέλεο θνηλσλίεο. Σν 

„θνηλσλίεο‟ πεξηιακβάλεη ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή επζχλε. Οη επελδπηέο 

ππάξρνπλ εμ‟ ίζνπ κέζα θαη έμσ απφ ηελ επηρείξεζε. Ο επξχηεξνο ζηφρνο ηεο 

επζχλεο είλαη λα ζέζεη φιν θαη πςειφηεξα ζηάληαξη ζηνλ ηξφπν δσήο, ελψ 

δηαθπιάζζεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο εληφο θαη εθηφο 

απηήο». Ο Hoskins εθηηκά ηε δπλακηθή θαη ηηο αδπλακίεο θαη άιισλ νξηζκψλ 

ζπκπεξαίλνληαο φηη: «δελ είλαη εχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο πσο κπνξεί λα βειηησζεί 

ν νξηζκφο». Ο Hopkins είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο αθνχ μεθαζαξίδεη φηη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη «ην λα 

δηαθπιάζζεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο». 

ην ίδην κήθνο θχκαηνο είλαη θαη ε άπνςε ηνπ  Friedman (1962) ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη, νη επηρεηξήζεηο είλαη νηθνλνκηθά ηδξχκαηα θαη πξέπεη λα 

εμεηδηθεχζνπλ ηε δξάζε ηνπο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επηηπγράλνπλ αχμεζε ησλ 
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θεξδψλ ηνπο. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε ησλ κεηφρσλ , « Ζ θνηλσληθή επζχλε ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο». 

ηελ αληίπεξα φρζε, ε πξνζέγγηζε ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη «νη 

επηρεηξήζεηο δελ ινγνδνηνχλ κφλν ζηνπο κεηφρνπο, αιιά πξέπεη λα ηζνξξνπνχλ κηα 

πιεηάδα απφςεσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ή 

επεξεάδνληαη απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο» (Freeman, 1984). 

Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ Davis (1975), επεηδή νη επηρεηξήζεηο έρνπλ κεγάιε ζηελ 

θνηλσλία (θαζψο δεκηνπξγνχλ θξαηηθφ εηζφδεκα κέζσ ησλ θφξσλ, κεηψλνπλ ηελ 

αλεξγία κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο απαζρφιεζεο θηι.), αλ δελ κπνξέζνπλ κα 

ηζνξξνπήζνπλ απηή ηε δχλακε κε ηελ θνηλσληθή επζχλε ζα νδεγεζνχλ ζηελ 

παξαθκή.    

 

Η εξέλιξη και πποοπηική ηηρ ΔΚΔ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΓΔΝΗΚΑ) 

ε έξεπλα ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ πξφνδν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηηο 

εηαηξείεο – κέιε ηνπ, δήηεζε απφ ηα ζηειέρε ηνπο λα πεξηγξάςνπλ ζε πνην ζεκείν 

βξηζθφηαλ ε επηρείξεζή ηνπο σο πξνο ηελ θαηαλφεζε, εκπέδσζε θαη εθαξκνγή 

δξάζεσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαηά ην 2000 θαη ζε πνην ζεκείν βξίζθεηαη 

ζήκεξα. Μέζα απφ ηηο 100 θαη πιένλ απαληήζεηο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

δηαπηζηψζεθαλ ηα εμήο: 

ΣΗ ΗΥΤΔ ΣΟ 2000 

I. Αζάθεηα 

Αξρηθά, ππήξρε αζάθεηα σο πξνο ηελ έθηαζε θαη ην πεξηερφκελν ηεο, σο πξνο ηελ 

νξγαλσηηθή δνκή πνπ ζα έπξεπε λα ηε ζέζεη ζε εθαξκνγή, σο πξνο ηελ έθηαζε 

ηεο επζχλεο πνπ ζα έπξεπε λα αλαιεθζεί θ.α. Πνιινί ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ 

ππεχζπλνη επεηδή π.ρ. παξήγαγαλ κε επηβιαβή πξντφληα, άιινη ηαχηηδαλ ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, κε ην ζεβαζκφ ζηνπο λφκνπο ή κε ηελ θηιαλζξσπία. 
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II.  Έιιεηςε δέζκεπζεο από ηε Δηνίθεζε θαη ηελ ππόινηπε εζσηεξηθή δνκή 

Πνιιέο θνξέο νη φπνηεο παξνρέο πξνο ηελ θνηλσλία ή ηνπο εξγαδφκελνπο ήηαλ 

απνηέιεζκα ad hoc (είλαη έλαο εκπξφζεηνο πξνζδηνξηζκφο ηεο ιαηηληθήο 

γιψζζαο, ν νπνίνο ππνδειψλεη ηνλ ζθνπφ. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη ακεηάθξαζηνο 

ζε επηζηεκνληθά θείκελα ή ην δεκνζηνγξαθηθφ ιφγν, γηα λα πεξηγξάςεη έλα 

ζπιινγηζκφ ή κηα πξάμε πνπ γίλεηαη γηα εηδηθφ ζθνπφ θαη ζπλήζσο θαη' εμαίξεζε 

ησλ ζπλεζηζκέλσλ θαλφλσλ) απνθάζεσλ, ρσξίο ζπλνιηθφ φξακα θαη ζηξαηεγηθή. 

III. Ύπαξμε θάπνηαο γλώζεο, αιιά άλαξρε εθαξκνγή 

Ζ επηρείξεζε γλψξηδε ηη ζήκαηλε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, αιιά απνπζίαδε ν 

θεληξηθφο ζπληνληζκφο θαη ππήξρε άγλνηα ηνπ δηνηθεηηθνχ θέληξνπ σο πξνο ηηο 

δξάζεηο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 

IV. Με δεκνζηνπνίεζε δξάζεσλ 

Διάρηζηεο ήηαλ νη επηρεηξήζεηο πνπ δεκνζηνπνηνχζαλ δξάζεηο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. 

 

V. Έιιεηςε πιεξνθόξεζεο 

ηηο αξρέο ηνπ 2000, δελ ππήξρε θνξέαο πνπ ζα ζπλέβαιε ζηελ επξχηεξε δηάδνζε ηεο 

έλλνηαο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

VI. Εμαηξέζεηο 

Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ ππήξμαλ θάπνηεο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ήδε ζαθή εηθφλα 

ηεο έλλνηαο ηεο, αιιά θαη δέζκεπζε γηα βειηίσζε. Οη πεξηζζφηεξεο ήηαλ ζπγαηξηθέο 

πνιπεζληθψλ θαη εθάξκνδαλ ζηε ρψξα καο εκπεηξίεο ησλ κεηξηθψλ ηνπο 

επηρεηξήζεσλ , ρσξίο λα απνπζηάδνπλ θαη πξψηκα ειιεληθά παξαδείγκαηα.  

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
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ΣΗ ΗΥΤΔΗ ΖΜΔΡΑ 

I. Έθδνζε θώδηθα δενληνινγίαο ή νδεγνύ θαιήο ζπκπεξηθνξάο 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο θαηαγξάθνπλ πιένλ ηηο αμίεο θαη αξρέο ηνπο σο πξνο ηηο ζρέζεηο 

ηνπο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, κε ηδηαίηεξε έκθαζε  ζηε δηαρείξηζε ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο δηαθάλεηαο. Πξνζδηνξίδνπλ έηζη ην φξακα ηνπο γηα ην κέιινλ. 

II. Θεζκνζέηεζε ζέζεο ππεπζύλνπ ΕΚΕ κε παξάιιειε δέζκεπζε όιεο ηεο ηεξαξρίαο 

Απνηέιεζκα: ε άλαξρε εθαξκνγή δξάζεσλ απφ δηάθνξα ηκήκαηα ή παξαξηήκαηα 

ηείλεη λα εθιείςεη. 

III. Καζνξηζκόο πξνηεξαηνηήησλ θαη πξνζδηνξηζκόο ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ 

ήκεξα έρεη γίλεη ζπλείδεζε πφζν απαξαίηεηνο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ γηα θάζε επηρείξεζε, θαη πφζν ρξήζηκε ε δηαβνχιεπζε κε 

ζηφρν ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ακνηβαίνπ ζπκθέξνληνο, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν 

νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. 

IV. Δεκνζηνπνίεζε- Επηθνηλσλία 

Σφζν ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη νη ηξφπνη πνπ δεκνζηνπνηνχλ ηε δξάζε 

ηνπο, έρνπλ απμεζεί ζε αμηνζεκείσην βαζκφ. 

V. Έιεγρνο 

Γηαξθψο απμάλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θάλνπλ ρξήζε δηεζλψο 

απνδεθηψλ δεηθηψλ θαη πξνηχπσλ φπσο π.ρ ην GRI
1
, ην ΑΑ1000

2
, ην SA8000

3
 θιπ 

ψζηε λα ειέγμνπλ ηελ επίδνζε ηνπο ζε ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο . 

Ωζηφζν, δελ είλαη αθφκα κεγάινο ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαζέηνπλ ζε 

αλεμάξηεηνπο εμσηεξηθνχο αμηνινγεηέο ηελ πηζηνπνίεζε απηήο ηεο επίδνζεο. 

 

 

                                                             
1
 The Global Reporting Initiative's (GRI) vision is that disclosure on economic, environmental, and social 

performance become as commonplace and comparable as financial reporting, and as important to 
organizational success.  

2
 A standard for ethical performance 

3
 Α global social accountability standard for decent working conditions, developed and overseen 

by Social Accountability International (SAI). 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_accountability&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_Accountability_International


10 
 

 

ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ 

Ζ πνξεία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ Δπξψπε μεθίλεζε ην 1995, 

φηαλ κηα νκάδα πξσηνπφξσλ επηρεηξεκαηηψλ, χζηεξα απφ πξνηξνπή ηνπ ηφηε 

πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Jacques Delors, ππέγξαςε ηελ «Δπξσπατθή 

επηρεηξεκαηηθή δηαθήξπμε ελάληηα ζηνλ απνθιεηζκφ». Ζ Γηαθήξπμε απηή νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία ηνπ CSR Europe, πνπ ζήκεξα είλαη ν θχξηνο θνξέαο πξνψζεζεο θαη 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ Δπξψπε. 

ηε ζπλέρεηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πλφδνπ Κνξπθήο ηεο Ληζζαβφλαο, ην 

Μάξηην ηνπ 2000, νη Δπξσπαίνη αξρεγνί θπβεξλήζεσλ θαη θξαηψλ γηα πξψηε θνξά 

ζπκπεξηέιαβαλ επζέσο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, 

θαζψο θαη εηδηθφηεξα ζέκαηα φπσο ε δηα βίνπ κάζεζε, νη ίζεο επθαηξίεο, ε λέα 

νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε βηψζηκε αλάπηπμε θιπ. 

Τπφ ην θσο ηφζν ηνπ γεληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ „„Δπξψπε 2010‟‟, πνπ είρε 

ηεζεί ζηε πην πάλσ ζχλνδν, φζν θαη ηνπ εηδηθφηεξνπ ζηφρνπ γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

πηνζέηεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 2001 ηελ „„Πξάζηλε Βίβιν‟‟ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ελφο 

Δπξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Σν ζεκαληηθφ απηφ 

θείκελν απνηέιεζε πιαηθφξκα δηαιφγνπ θαη δηαβνχιεπζεο αλάκεζα ζε φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). ην δηάινγν πήξαλ κέξνο πάλσ απφ 200 θνξείο 

πνπ εθπξνζσπνχλ εξγαδνκέλνπο, επηρεηξήζεηο, παλεπηζηεκηαθνχο, ΜΚΟ θιπ. 

Απνηέιεζκα ηεο δηαβνχιεπζεο ήηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2002, 

λα εθδψζεη αλαθνίλσζε, ε νπνία αθελφο ππνγξάκκηδε ηνλ νηθεηνζειή ραξαθηήξα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη αθεηέξνπ ζπληζηνχζε έλα Δπξσπατθφ Πνιπκειέο 

Forum, ζην νπνίν αλαηέζεθε ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ζεκάησλ φπσο ε βειηίσζε ηεο 

γλψζεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ 

πξαθηηθψλ, ε πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξνο ηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (ΜκΔ), ε δηαθνξεηηθφηεηα , ε ζχγθιηζε θαη ε δηαθάλεηα πξαθηηθψλ θαη 

εξγαιείσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο  θαη ε δηεξεχλεζε ησλ πξννπηηθψλ ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

Αμηνπνηψληαο ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Forum, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

αλαθνίλσζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, ηε δεκηνπξγία κηαο Δπξσπατθήο χκπξαμεο γηα 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. ηφρνο ηεο χκπξαμεο είλαη αθελφο ε ελζάξξπλζε 



11 
 

ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ λα ελζσκαηψζνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο πξαθηηθέο ηνπο 

ηελ έλλνηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη αθεηέξνπ, ε πεξαηηέξσ ππνζηήξημε 

θαη αλαγλψξηζε ηεο ΔΚΔ σο παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε. 

Αληαπνθξηλφκελν ζηελ πξφζθιεζε ηεο χκπξαμεο, ην CSR Europe αλέιαβε 

λα ζπληνλίζεη είθνζη ζεκαηηθά εξγαζηήξηα, κέζα απφ ηα νπνία επξσπατθέο 

επηρεηξήζεηο αλέπηπμαλ „„εξγαιεία‟‟ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Έλα απφ ηα εξγαζηήξηα, φπσο είδακε λσξίηεξα, 

αλαθεξφηαλ ζηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ εθνδηαζηηθή 

αιπζίδα.  

Οη πιένλ πξφζθαηεο εμειίμεηο ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο είλαη φηη 

θαηά ηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020, πνπ 

δηαηππψζεθε ην Μάξηην ηνπ 2010, επηβεβαηψζεθε φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

είλαη ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη απνθαζίζηεθε ε ελζσκάησζε 

πέληε κεηξήζηκσλ ζηφρσλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ζηνπο ηνκείο ηεο 

 Απαζρφιεζεο 

 Έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο 

 Κιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ελέξγεηαο 

 Δθπαίδεπζεο 

 Καηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

Δπηπιένλ, ππνγξακκίζηεθε φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα αλνίμεη κηα λέα 

επνρή γηα ηελ ΔΚΔ , ππνλνψληαο φηη ζα ζπλερίζεη λα ππνζηεξίδεη νηθεηνζειείο 

πξσηνβνπιίεο επηρεηξήζεσλ θαη ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, αιιά παξάιιεια ζα δεηήζεη 

ηελ ππνζηήξημε ησλ θπβεξλήζεσλ γηα πην ηζρπξέο θαη άκεζεο δξάζεηο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε δεκηνπξγία „„εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ ΔΚΔ‟‟ θαη ε ζπκπεξίιεςε 

θξηηεξίσλ ΔΚΔ θαηά ηηο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο. 

Ζ αλαλεσκέλε Αλαθνίλσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ΔΚΔ 

αλακέλεηαη λα θπθινθνξήζεη κέζα ζην 2011. 

 

Τα ενδιαθεπόμενα μέπη 

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί επηινγή ηεο επηρείξεζεο, σζηφζν 

αθνξά φινπο φζνπο επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ δίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 
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(2008) ,βαζηθνί ζπληειεζηέο γηα ηελ επίηεπμή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο ΔΚΔ είλαη:  

 Οη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη έρνλ αλάγθε απφ έλα δεκηνπξγηθφ θαη αληαπνδνηηθφ 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

 Οη πειάηεο θαη νη θαηαλαισηέο (θίιαζινη), νη νπνίνη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

ελδηαθέξνληαη γηα ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά „„δηαπηζηεπηήξηα‟‟ ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ αγνξάδνπλ  

 Οη ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζέινπλ λα γλσξίδνπλ φηη ζπλππάξρνπλ κε 

επηρεηξήζεηο θαη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο  

 Οη επηρεηξεκαηηθνί ζπλεξγάηεο ( πξνκεζεπηέο, εξγνιάβνη, θηι) 

 Οη επελδπηέο, νη νπνίνη πηζηεχνπλ φηη ε ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ζηεξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο καθξνπξφζεζκα θαη ρξεηάδεηαη 

ελζάξξπλζε 

 Οη δεκφζηεο αξρέο 

 Οη νξγαλσκέλνη πνιίηεο (Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο) 

 Σα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο 

 Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ, σο θιεξνδφηεκα πξνο ηηο επφκελεο γεληέο  

Όπσο δείρλεη ην παξαθάησ δηάγξακκα (ρήκα 1.1) θάζε επηρείξεζε δηαζέηεη 

πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders) πνπ θάζε έλα ρσξηζηά 

έρεη ζπκθέξνληα θαη πξνζδνθίεο απφ απηήλ.                                                                                                                                                                                                                                               
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ρεδηάγξακκα 1.1. Δπηρείξεζε θαη Κνηλσλία απφ ηνπο Lawrence, Weber θαη Post 

(2004).Πεγή: Lawrence, Weber and Post (2004, ζει. 8-9). 

 

χκθσλα κε ηνλ Post (1999), ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ρσξίδνληαη ζε δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

  Κχξηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Market Stakeholders): Δίλαη ηα άηνκα ή νη νκάδεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηελ επηρείξεζε θαη πνπ 

επεξεάδνληαη ή επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο δηφηη έρνπλ ζηελή θαη εμαξηψκελε 

ζρέζε κε απηήλ, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο ηειεπηαίαο λα παξάγεη πξντφληα ή λα 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο (ρήκα 1.2.). ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη νη 

κέηνρνη, νη πηζησηέο, νη εξγαδφκελνη, νη πξνκεζεπηέο, νη δηαλνκείο, νη 

ιηαλνπσιεηέο θαη νη πειάηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη κέηνρνη επελδχνπλ ηα 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ

ΚΟΗΝΖ ΓΝΩΜΖ

&

ΜΜΔ

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ

ΣΟΠΗΚΖ 
ΚΟΗΝΩΝΗΑ

ΠΔΛΑΣΔ

ΜΔΣΟΥΟΗ

& 

ΔΠΔΝΓΤΣΔ

ΣΟΠΗΚΔ 

&

ΓΗΔΘΝΔΗ 
ΑΡΥΔ

ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ

&

ΓΗΑΝΟΜΔΗ



14 
 

θεθάιαηα ηνπο ζηελ επηρείξεζε θαη σο αληαπφδνζε απαηηνχλ ηελ είζπξαμε 

κεξηζκάησλ θαη θεθαιαηαθψλ θεξδψλ. Οη πηζησηέο δαλείδνπλ θεθάιαηα κε 

αληίηηκν ηνλ ζπκθσλεζέληα ηφθν. Οη εξγαδφκελνη ζπλεηζθέξνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε αληάιιαγκα ηελ είζπξαμε κηζζψλ θαη ηελ επθαηξία γηα 

πξνζσπηθή επραξίζηεζε θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Οη πξνκεζεπηέο παξέρνπλ 

έλαληη αληαιιάγκαηνο πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, ππεξεζίεο θαη άιιεο εηζξνέο ελψ νη 

δηαλνκείο θαη νη ιηαλνπσιεηέο θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο θηλήζεηο πξνθεηκέλνπ ην 

ηειηθφ πξντφλ λα θηάζεη ζηνλ θαηαλαισηή. Σέινο, νη πειάηεο είλαη απηνί πνπ 

αγνξάδνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο (Lawrence, Weber ,  

Post  1999, ζει 8).  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 ρεδηάγξακκα 1.2. Δπηρείξεζε θαη Κνηλσλία απφ ηνπο Lawrence, Weber θαη Post  

Πεγή: Lawrence, Weber and Post (2004, ζει. 8-9). 

 

Γεπηεξεχνληα ελδηαθεξφκελα κέξε (Nonmarket Stakeholders): είλαη ηα άηνκα ή νη 

νκάδεο πνπ επεξεάδνληαη άκεζα ή έκκεζα απφ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηεο. ηελ 

θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ε ηνπηθή θνηλφηεηα, νη ηνπηθέο θαη δηεζλείο αξρέο, 

νη δηάθνξεο θνηλσληθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο, ε θνηλή γλψκε, ηα κέζα καδηθήο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙ 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΕ 

ΜΕΣΟΧΟΙ- ΕΠΕΝΔΤΣΕ ΠΕΛΑΣΕ 
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επηθνηλσλίαο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. (Lawrence, Weber & Post, 1999 

ζει.8; ρεδηάγξακκα 1.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρεδηάγξακκα 1.3. Δπηρείξεζε θαη Κνηλσλία απφ ηνπο Lawrence, Weber θαη Post 

(2004). Πεγή: Lawrence, Weber and Post (2004, ζει. 8-9). 

 

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ν φξνο δεπηεξεχνληα ελδηαθεξφκελα κέξε δελ 

ππνλνεί φηη έξρεηαη ζε δεχηεξε κνίξα ζε ζρέζε κε ηα θχξηα. Ζ ζπλεξγαζία απηψλ ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.  

Τπάξρνπλ ζηηγκέο πνπ δελ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε ησλ θχξησλ ησλ 

δεπηεξεπφλησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αθνχ έλα άηνκν ή κηα νκάδα κπνξεί λα παίμεη 

δηάθνξνπο ξφινπο. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη παίθηεο ζε κηα νκάδα, 

λα δεη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο, λα είλαη κέηνρνο ηεο ελψ παξάιιεια λα αγνξάδεη ην 

ηειηθφ πξντφλ πνπ ε επηρείξεζε παξάγεη, δειαδή λα είλαη θίιαζινο (Lawrence, 

Weber & Post, 1999; ζει 10).   

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ  ΣΟΠΙΚΕ ΑΡΧΕ 

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ & 

ΜΜΕ 
ΔΙΕΘΝΗ ΑΡΧΕ 

ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ 

ΟΜΑΔΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΟΜΑΔΕ 
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Καηηγοπίερ επισειπήζευν με κπιηήπιο ηην ζηάζη ηοςρ απένανηι ζηα 

ενδιαθεπόμενα μέπη (Lawrence, Weber & Post, 1999 ζει.15) 

Δηδηθνί έρνπλ παξαηεξήζεη φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε ζρέζε επηρείξεζεο 

θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ έρεη πεξάζεη απφ δηάθνξα ζηάδηα. Οη επηρεηξήζεηο κε 

βάζε ηελ ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

 ‘‘Παζεηηθή’’ επηρείξεζε (inactive Company): είλαη ε επηρείξεζε πνπ 

πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο, 

δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ νχηε 

θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ, νχηε θαηά ηελ 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

 ‘‘Αλαδξαζηηθή’’ επηρείξεζε (Reactive Company): είλαη ε επηρείξεζε πνπ 

ελεξγεί- δξα κφλν φηαλ ππνρξεσζεί απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Π.ρ. φηαλ 

γίλεη κήλπζε απφ θάπνην κέινο ηεο θνηλσλίαο. 

 ‘‘Πξνιεπηηθή’’ επηρείξεζε (Proactive company): είλαη ε επηρείξεζε πνπ 

κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ηκεκάησλ πξνζπαζεί λα πξνιακβάλεη θαη λα πξνβιέπεη 

ηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ εμππεξέηεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ζεσξνχληαη πξφβιεκα ηεο 

επηρείξεζεο θαη φρη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 Δπηρείξεζε πνπ δηαηεξεί ζηελέο επαθέο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη 

αλαπηχζζεη ζπλερή ζρέζε κε απηά. Δδψ ππάξρεη ακνηβαίσο ζεβαζκφο θαη 

εκπηζηνζχλε. Δδψ ε επηρείξεζε αλαγλσξίδεη φηη ε ζηελή επαθή κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε είλαη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη αμίαο 

γηα ηελ ίδηα. Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο εηαηξηθή δέζκεπζε 

(stakeholder engagement) πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί ε ζπλερήο πξνζπάζεηα 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηζρπξήο ζρέζεο.  
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ΔΚΔ και Γιοίκηζη 

Οη Garriga θαη Mele (2004), δεκηνχξγεζαλ έλα ράξηε κε ηηο ζεκεξηλέο 

πξννπηηθέο ηεο ΔΚΔ. Δθεί δηαθξίλνληαη 4 θπξίαξρεο γξακκέο ζθέςεο. 

 Ζ πνιηηηθή πξνζέγγηζε κε επίθεληξν ηελ ππεχζπλε ρξήζε ηεο ηζρχνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ πνιηηηθή ζθελή πνπ εθπξνζσπείηαη ζηελ ηδέα ηνπ πνιίηε, 

φπνπ δειαδή ε νξγάλσζε ζεσξείηαη σο έλαο πνιίηεο κε νξηζκέλν βαζκφ 

ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλσλία (McAlister, Ferrell & Ferrell, 2005) 

 Ζ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε κε επίθεληξν ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ζθηαγξαθείηαη σο κηα 

ηζνξξνπία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ  

 Ζ εζηθή πξνζέγγηζε κε επίθεληξν ηελ „„θαιή πξάμε‟‟. Πνιιέο ζθέςεηο έρνπλ 

σο ζθνπφ λα πεηχρνπλ ην θνηλφ θαιφ είηε κέζα απφ θηινζνθηθέο, 

παηεξλαιηζηηθέο αλζξσπηζηηθέο πξνζεγγίζεηο ή αθνινπζψληαο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα θαη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο 

 Ζ νξγαληθή πξνζέγγηζε νπ επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηφρσλ κέζσ ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ πεξηιακβάλεη αίηηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην κάξθεηηλγθ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα 

Μειεηψληαο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο, 

δηαπηζηψλνπκε φηη ζηεξίδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ζηελ θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή επζχλε φπσο θαη ζηελ πξνζέγγηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

(stakeholders) (Locket et al., 2006). Απφ ηφηε πνπ εκθαλίζηεθε ε ΔΚΔ, 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ επηρεηξήζεηο θαη ζαλ νκπξέια ζε άιιεο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

κε ζθνπφ ην θέξδνο (Neves & Bento, 2005).  

Λφγν ηνπ φηη θάζε νξγαληζκφο επηδηψθεη ε ΔΚΔ λα ελζσκαηψλεηαη ζε θάζε 

ιεηηνπξγία ηνπ, ε ΔΚΔ έρεη δερζεί πνιχ θξηηηθή. Πιένλ ε ΔΚΔ ζεσξείηαη έλα λέν 

εξγαιείν branding, ιεηηνπξγεί σο κέζσ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο „„πξάζηλεο εηθφλαο‟‟ 

ηεο εηαηξείαο θαη είλαη κηα λέα εθεχξεζε ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ  (Frankental, 2001). 

Ωζηφζν νη Guthey, Langer θαη Morsing (2006), ππνζηεξίδνπλ φηη παξφηη ε ΔΚΔ 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κηα λέα „„δηνηθεηηθή κφδα‟‟, σο έλλνηα είλαη ζεκαληηθή 
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δηφηη έρεη πξαγκαηηθέο ζπλέπεηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί 

πεξηγξάθεη κηα βαζχηεξε αιιαγή, εμεηάδνληαο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο 

κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Lewis, 2001). Σα ελδηαθεξφκελα κέξε ζεσξνχληαη σο ην 

ζεκέιην ηεο ζεσξίαο ηνπ νξγαληζκνχ (Donaldson & Preston, 1995; Post, Preston & 

Sachs, 2002) θαη ελφο πιαηζίνπ γηα ηηο ζρέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ θνηλσλία 

(Rowlly, 1997). Ωο εθ ηνχηνπ, ζεσξψληαο φηη νη θχξηνη αληαγσληζηηθνί παξάγνληεο 

βαζίδνληαη  ζηελ αμία ησλ άπισλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε ΔΚΔ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ζην λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ (Fahy, 2000; Barney & 

Arikan, 2001). ηηο έξεπλεο πνπ γίλνληαη πνπ γίλνληαη γηα ην management πάλσ ζηελ 

ΔΚΔ, ε έλλνηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ αλαθέξεηαη σο ε έλλνηα πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε επηξξνή  (Beckmann, Morsing & Reisch, 2006). 

 

ΔΚΔ και αθληηιζμόρ 

Δλψ ιίγεο είλαη νη εκπεηξηθέο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί σο αλαθνξά 

ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηνλ αζιεηηζκφ, κηα καηηά ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ (ΠΑΔ- ΚΑΔ) καο δείρλεη φηη ζηγά ζηγά ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε αξρίδεη λα γίλεηαη αλαπφζπαζην κέξνο απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. Αλ θαη φπσο 

πξναλαθέξζεθε νη αθαδεκατθέο έξεπλεο είλαη ιίγεο ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ην πεδίν 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ. ηηο παξαθάησ παξαγξάθνπο παξαηίζεηαη, αλ θαη 

κηθξή, ε ζπλερψο απμαλφκελε αθαδεκατθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο κε ηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ. 

Οη Babiak θαη Wolfe (2006) αλαθέξνπλ φηη πιένλ ε εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε ζεζκνζεηείηαη ζηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ θαη πξνζδηνξίδνπλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο πφξνπο θαη ηηο εμσηεξηθέο πηέζεηο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο νδεγνί απηψλ 

ησλ αιιαγψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο δείρλνπλ φηη  νη νκάδεο δέρνληαη πηέζεηο απφ 

ηνπο θηιάζινπο (πειάηεο), ηνπο ππαιιήινπο ηνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο ψζηε λα εληάμνπλ ζην πξφγξακκά ηνπο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε. Αθφκα, ηφληζαλ φηη νη επαγγεικαηηθνί αζιεηηθνί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ 

κνλαδηθά κέζα ψζηε λα επαηζζεηνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα γηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα απ‟ φηη νη θνηλέο επηρεηξήζεηο. Σα κέζα απηά κπνξεί λα είλαη δσξεέο 

εηζηηεξίσλ, ζήκαλζε, εγθαηαζηάζεηο (γήπεδα), events, πξφζβαζε ζηα ΜΜΔ, θάηνρνη 

ζνπηηψλ, ρνξεγνί, πξνζσπηθφ νκάδαο (δηθεγφξνη, πξνπνλεηέο, ινγηζηέο). ηελ 

έξεπλά ηνπο πξνηείλνπλ ζηα ζηειέρε ηνπ αζιεηηζκνχ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηαηξηθή 
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θνηλσληθή επζχλε σο έλα κέζν γηα λα πξνάγνπλ  ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.   

Οη Babiak θαη Wolfe (2006) εξεχλεζαλ θαη ηηο „„θνηλσληθά ππεχζπλεο‟‟ 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πιαηζηψλνπλ έλα mega sport event. Απηή ε έξεπλα έδεημε φη,η νη 

ππεχζπλνη αζιεηηθψλ γεγνλφησλ πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ κηα πνιπδηάζηαηε 

πξνζέγγηζε γηα λα δείμνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή ηνπο 

επζχλε θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ γεγνλφησλ θαη πεξηκέλνπλ λα επσθειεζνχλ απφ 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηφζν αιηξνπηζηηθή φζν θαη απφ ζηξαηεγηθή πιεπξά. 

Άιινη αθαδεκατθνί έρνπλ εμεηάζεη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απφ κηα 

πξννπηηθή κάξθεηηλγθ ζηνλ αζιεηηζκφ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φηη πνιινί 

„„θνηλσληθά ππεχζπλνη‟‟ νξγαληζκνί έρεη πξνθχςεη φηη κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο ζθνπεχνπλ λα σθειήζνπλ ηφζν ηελ θνηλσλία φζν θαη ηνλ νξγαληζκφ ηνπο. To 

Cause Related Marketing (CRM) θαη ην Cause Branding είλαη 2 παξαδείγκαηα απηνχ 

ηνπ ηχπνπ πξνζπάζεηαο. ηελ θαηεγνξία ησλ ρνξεγψλ ην Cause Related Marketing 

εκπεξηέρεη ηελ πξνζθνξά κε βάζε ην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο θαη θαζηζηά ηθαλέο ηηο 

εηαηξείεο λα πξνζθέξνπλ ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο , ελψ ηαπηφρξνλα 

απμάλνπλ ηα θαζαξά θέξδε ζπλδένληαο ηηο πξνζθνξέο κε ηηο πσιήζεηο (Landreth  and 

Garretson, 2007).  

Αξθεηνί ζπγγξαθείο  (Irwin et al., 2003; Lachowertz & Gladden, 2002; 

Lachowetz & Irwin, 2002; Roy & Graeff, 2003) πξνηείλνπλ φηη γηα λα παξακείλεη 

ζηαζεξφ ην ζηνρεπφκελν ζηελ ηδενινγία Μάξθεηηλθγ, νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζηνλ ηδίξν ηνπ νξγαληζκνχ σο 

έλα βαζκφ, θαη φηη φιν θαη πην πνιχ ηα αζιεηηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ζηξαηεγηθά απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα ην θάλνπλ απηφ.  

Πέξα απφ απηέο ηηο ζπλεηζθνξέο, γλσξίδνπκε ειάρηζηα απφ αθαδεκατθήο 

άπνςεο γηα ην πψο ηειηθά ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ιεηηνπξγεί, ζπλεηζθέξεη θαη 

επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηνλ επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ. Οη επαγγεικαηηθέο 

νκάδεο δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ζηελ πξφζεζε ηνπο λα έρνπλ θέξδνο 

φπσο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηηο πφιεηο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη.  Αλ θαη νη 

ζέζεηο απαζρφιεζεο πνπ πξνζθέξνπλ νη αζιεηηθέο νκάδεο είλαη ειάρηζηεο, 

ζπλεηζθέξνπλ νηθνλνκηθά ζηηο πφιεηο πνπ εδξεχνπλ κέζσ ησλ δαπαλψλ πνπ θάλνπλ 

νη θίιαζινί ηνπο (Blair, 1997). Πνιινί κειεηεηέο αθφκα έρνπλ ζεκεηψζεη φηη κηα 

αζιεηηθή νκάδα κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εηθφλα κηαο πφιεο (Rosentraub, 2006). 

Οη  Lee θαη Chun (2002) αλαθέξνπλ νη ηα νηθνλνκηθά κηαο επαγγεικαηηθήο αζιεηηθήο 
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νκάδαο βαζίδνληαη ζηελ αγνξά θαη πψιεζε αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη εξγαζίαο. ε 

αληίζεζε φκσο κε ηηο παξαδνζηαθέο επηρεηξήζεηο  νη επαγγεικαηηθέο νκάδεο 

απνηηκψληαη ζηα έζνδα ηνπο παξά ζηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Κάζε νκάδα έρεη δηαθνξεηηθέο πεγέο εζφδσλ θαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα. Απηά 

κπνξεί λα είλαη απφ ηα εηζηηήξηα, απφ ηα δηθαηψκαηα ξαδηνηειενπηηθήο θάιπςεο, απφ 

ηε δηαθήκηζε, απφ ηηο ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο δηθαησκάησλ θαζψο θαη απφ ηηο 

ζπλδξνκέο ησλ κειψλ.  Λνγηθφ είλαη φηη απφ ηα έζνδα ηεο νκάδαο επεξεάδεηαη θαη ην 

επίπεδν ησλ αζιεηψλ ηεο, φκσο γελληέηαη ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ ζχλδεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ηεο νκάδαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  

Οη αζιεηηθέο νκάδεο, φπσο θαη νη θνηλέο επηρεηξήζεηο, είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

αθνινπζνχλ ηνπο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ, ην θξάηνο, νη νκνζπνλδίεο θαη ε ηνπηθή 

θνηλσλία.  Ο Carrol (1979), ππνζηεξίδεη φηη ε θνηλσλία πεξηκέλεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

λα αθνινπζήζνπλ απηνχο ηνπο θαλφλεο. Ο Cole (2001), αλαθέξεη φηη ν αζιεηηζκφο 

κέζσ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηα ΜΜΔ, ηηο ζπκβάζεηο κε ηνπο παίθηεο, ηα ζηάδηα 

θαη ηα έζνδα απφ ηα πξσηαζιήκαηα, ιεηηνπξγεί σο κέζσ γηα ηελ παξαγσγή ρξήκαηνο. 

Ζ λνκνζεζία πνιιέο θνξέο ζπκβάιεη ζηνλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ. Ζ λνκνζεζία απηή 

πεξηιακβάλεη ηα παξάλνκα παηρλίδηα, ηα δηθαηψκαηα ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ηηο 

ζπκβάζεηο φπσο θαη ηηο παξάλνκεο νπζίεο. Όηαλ έλαο αζιεηήο ζπκκεηέρεη ζε 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ην θνηλφ επεξεάδεηαη αξλεηηθά  ηφζν απέλαληη ζηνλ 

αζιεηή φζν θαη ζηελ νκάδα (Smart & Rechner, 2007). ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε  ε 

νκάδα ζηξέθεηαη ζε κηα ηαθηηθή δηαρείξηζεο θξίζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζην 

πξφγξακκα απηφ θαη ηελ αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. 

 

 

ΔΚΔ και Γιοίκηζη Ποδοζθαίπος 

Γεληθά ζην πνδφζθαηξν θαη ζην ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ζηε ιίγθα ηνπ 

πνδνζθαίξνπ ζηελ Δπξψπε, δελ είλαη θαηλνχξην φηη ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε, ηψξα φκσο απηή ε ζπκκεηνρή ηνπο έρεη γίλεη πην ζεκαληηθή απφ 

πνηέ γηα ηελ ζηξαηεγηθή management  ησλ νξγαληζκψλ. (Boon, 2000). Απηφ πνπ έρεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηε δηνίθεζε ηνπ „„ κνληέξλνπ‟‟ πνδνζθαίξνπ είλαη: 

1) Ζ ζαθήο αλαγλψξηζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

2) Ο βαζκφο ηεο απαηηνχκελεο δηαθάλεηαο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε  
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3) Ζ αιιειεπίδξαζε κε νκάδεο πνπ πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ „„εθηφο 

παηρληδηνχ‟‟  

4) Ζ αλάγθε γηα κηα ζηξαηεγηθή δηνίθεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ έηζη ψζηε 

λα θεξδεζνχλ ή λα δηαηεξεζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ην παηρλίδη απηφ έρεη 

ελάληηα ζηα άιια ζπνξ ηεο παγθφζκηαο αζιεηηθήο βηνκεραλίαο  

 

Απφ ζέκα αληίιεςεο, απηφ είλαη πνπ πεξηγξάθεη ν Granovetter (1985) σο 

ελζσκάησζε νηθνλνκηθψλ δξάζεσλ ζε θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ εηαηξεία ζπκβνχισλ 

Deloitte and Touche  (Tacon and Walters, 2005) έρεη πξνηείλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ΔΚΔ ζηελ δηνίθεζε ησλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζζνχλ πγηείο 

ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία. ε παγθφζκην επίπεδν, ε FIFA έρεη δεκηνπξγήζεη κηα 

κνλάδα ΔΚΔ, παξφια απηά φκσο ε γεληθή εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο 

θαη έλαο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ „„θαιήο ζέιεζεο‟‟ παξακέλεη ππφ ακθηζβήηεζε 

(Jennings, 2006), γεγνλφο ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ηνλ παξαπάλσ αλαθεξφκελν 

ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ γεληθή ηδέα ηεο ΔΚΔ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο.     

Ζ ΔΚΔ είλαη ην επίθεληξν κηαο νινέλα θαη απμαλφκελεο επηινγήο ζηε 

βηβιηνγξαθία ηνπ κάλαηδκελη θαη ηνπ κάξθεηηλγθ (Bowd et al., 2003; Lockett et al., 

2006). Πνιινί νξγαληζκνί ζε δηαθφξνπο ηνκείο έρνπλ μεθηλήζεη λα ελζσκαηψλνπλ 

ηελ ΔΚΔ κέζα ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο θαη ζρέδηα. Σν Risk 

Management, ε ζρεηηθφηεηα θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ, ε ζέζε ηνπ ζηελ 

αγνξά θαζψο θαη ε εζηθή ηνπ ζέζε ζηελ αγνξά ιέγεηε φηη είλαη νη βαζηθνί ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (Paine, 

2003). Απηφ καδί κε ηελ ιίζηα θηλήηξσλ πνπ έρνπλ νη Πνδνζθαηξηθέο Αλψλπκεο 

Δηαηξίεο ηεο Αγγιίαο (εζηθά, ηδενινγηθά, επηρεηξεκαηηθά, πνιηηηθά θίλεηξα) 

ζπκπίπηεη νπζηαζηηθά κε ηελ ζεσξία ησλ Mele‟s θαη Garriga πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ. Ωο εθ ηνχηνπ, πεξηέρεη κηα ηζρπξή αληηιεπηηθή βάζε γηα λα αλαπηπρζεί 

έλα κνληέιν δεκηνπξγίαο αμηψλ κέζσ ηεο ΔΚΔ ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν. 

Παξά ηελ απμαλφκελε ηεο ζπλάθεηα, ε κηθξήο εκβέιεηαο πξνζνρή πνπ ε ΔΚΔ 

έρεη ιάβεη ζην ρψξν ηνπ αζιεηηθνχ κάλαηδκελη, δελ πξνθαιεί έθπιεμε, δεδνκέλνπ 

φηη ηα ζπνξ ηα αληηιακβάλνληαη σο ρφκπη, ηνπνζεηεκέλα ζην θέληξν ηεο θνηλσληθήο 

δσήο, θαη ζπλεηζθέξνληαο ζην φθεινο ηεο θνηλσλίαο ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ πνπ έρνπλ 

ζπκπεξηιάβεη κέζα ηνπο ηα ζπνξ (Green, 2006). Οη Brown et al. (2006) ακθηζβεηνχλ 

απηφλ ηνλ ηζρπξηζκφ γηα ην γεληθφηεξν πιαίζην ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ θαη 
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ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ Αγγιία, φπνπ ν νξγαληζκφο ηνπ 

παηρληδηνχ “ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

απνθιεηζκφ νξηζκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, εηδηθά ζε νηθνλνκηθνχο φξνπο” (ζει. 9). 

Δπηπξνζζέησο, ην θαηεμνρήλ αληξηθφ άζιεκα έρεη δεκηνπξγήζεη κηα δηθηά ηνπ 

παγθφζκηα βηνκεραλία αμίαο δηζεθαηνκκπξίσλ ζε δηθαηψκαηα πξνβνιήο, 

εκπνξεπκάησλ θαη ρνξεγίαο. Απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζπλεξγαδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ βαζίδεηαη ζην νηθνλνκηθφ, αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ θεθάιαην 

(Morrow, 2003).  Αθφκα θαη αλ θάπνηνη πξεζβεχνπλ φηη ην πνδφζθαηξν είλαη 

κνλαδηθφ ιφγν ηνπ ηξφπνπ πνπ αγγίδεη ηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ (Branston, 

Cowling, Brown, Michie and Sugden, 1999), νη επαγγεικαηηθέο νκάδεο δελ 

δηαθέξνπλ ηδηαίηεξα απφ νπνηαδήπνηε άιιε κεηξίνπ κεγέζνπο πνιχ-εζληθή εηαηξία: 

απνηεινχληαη απφ πιηθά, νηθνλνκηθά θαη άπια ζηνηρεία πνπ δηαρεηξίδνληαη θαη 

πξνσζνχληαη επαγγεικαηηθά (Yang & Sonmez, 2005). πλεπψο, ην κάλαηδκελη θαη ε 

δηαθπβέξλεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνδνζθαίξνπ δελ ζα έπξεπε λα αληηκεησπίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ (Branston 

et al., 1999). 

 

Πεγή/ 

Έζνδα 

ύιινγνη/νκάδεο (από ην 

1990) 

ύιινγνη (πξηλ ην 1990) 

Πνδνζθαηξηθή νκάδα 

 

> Δηζηηήξηα θαη πξνψζεζε 

πξντφλησλ 

> Αλάπηπμε θαη πψιεζε 

παηθηψλ 
> Υνξεγία θαη δηαθήκηζε 

> Γηθαηψκαηα κεηάδνζεο 

> Γεπηεξεχνληα έμνδα 

> Δηζηηήξηα θαη δσξεέο 

> Υνξεγία θαη δηαθήκηζε 

> Γηθαηψκαηα κεηάδνζεο 

(όια ηα παξαπάλσ κε ζρεηηθά 

κηθξό εύξνο ρξήζεο) 

Δγθαηαζηάζεηο 

 

> Δγθαηαζηάζεηο πνιιαπιψλ 
ρξήζεσλ, εηδηθά ζηάδηα 

> Φηινμελία θαη ππεξεζίεο 

> Γεκφζηεο εγθαηαζηάζεηο 

Brands > Πξνψζεζε κε 

πνδνζθαηξηθψλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. 
πηζησηηθέο θάξηεο, 

αζθάιεηεο, 

θηλεηέο ππεξεζίεο, ηπρεξά 

παηρλίδηα) 

> πλδξνκέο κειψλ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 . Main business segments in professional football 

Source: Matusiewicz (2000) adapted and extended 
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Ο πίλαθαο 2.1. παξνπζηάδεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ησλ επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ 

πξηλ ην 1990 θ ζήκεξα. 

Ζ έξεπλα ζε επίπεδν επαγγεικαηηθψλ νκάδσλ έρεη επηβεβαηψζεη ηελ 

απμαλφκελε αλάγθε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, έηζη ψζηε λα 

εθαξκνζζεί νξζφ ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη (Szymanski, 1998; Bale, 2000; Cannon & 

Hamil, 2000; Barn & Baines, 2004). Απηφ ηνλίδεη ηελ σξηκφηεηα θαη ηνλ 

επαγγεικαηηζκφ ηεο βηνκεραλίαο ηνπ πνδνζθαίξνπ. Απηή ε αιιαγή ηεο θχζεο 

θαζνδεγήζεθε απφ εζσηεξηθά θίλεηξα γηα αλάπηπμε θαζψο θαη εμσηεξηθά θίλεηξα 

(ζπκπεξηιακβάλνληαο ζνβαξά ζθάλδαια θαη θξίζεηο), πνπ έθαλαλ ηνπο αζιεηηθνχο 

νξγαληζκνχο λα αλαγλσξίζνπλ “ηελ αλαπηπζζφκελε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή αθφκα 

θαη πνιηηηθή ζεκαζία” πνπ επίζεο ζπκπεξηιακβάλεη “ηνλ ρεηξηζκφ ζεκάησλ έμσ απφ 

ηελ άκεζε αζιεηηθή ηνπ ζθαίξα δξαζηεξηφηεηαο” (ILO, 2003). 

Βιέπνπκε ηέζζεξεηο θχξηεο αηηίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ απηφ ην επηρείξεκα. 

Πξψηνλ, ε αλαγλψξηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πνδνζθαηξηθψλ νκάδσλ θαη ζσκαηείσλ 

σο επηρεηξεκαηηθέο νληφηεηεο βάζεη ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ην 

„„Bosman‟‟ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ δηθαζηεξίνπ, ην 1995. Απηφ έδσζε ηέινο ζηελ 

„„επνρή ηεο αζσφηεηαο‟‟, φηαλ ην πνδφζθαηξν θαηδξά εμαηξείην απφ ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ (Foster, 2000, ζει. 39) θαη ζπλεπψο νδήγεζε ζε ζηελφηεξεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο Commission, FIFA θαη UEFA ιφγσ ηεο πνιηηηζηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο ζπνπδαηφηεηαο ησλ ζπνξ γεληθά θαη ηνπ πνδνζθαίξνπ ζπγθεθξηκέλα 

φπσο ηνπνζεηήζεθε ζηε πλζήθε ηνπ Amsterdam. Γεχηεξνλ, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ 

εκπνξίνπ, ην marketing θαη ην sourcing ελζάξξπλε ηα club λα ςάμνπλ γηα παίθηεο, λα 

πξνσζήζνπλ  φλνκά ηνπο (brand), λα πνπιήζνπλ δηθαηψκαηα ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, άδεηεο merchandising, θαη λα απνθηήζνπλ επελδπηέο θαη ρνξεγνχο απφ 

φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Σξίηνλ, ε αλάγθε λα αλακνξθψζνπλ αζηηθέο πεξηνρέο 

θαη ηνπηθέο θνηλσλίεο ψζεζε ην πνδφζθαηξν λα πξνρσξήζεη ζε ακνηβαία επεξγεηηθέο 

ζπλεξγαζίεο, εηδηθά κέζα απφ ηελ επέλδπζε ππνδνκψλ, ππνζηεξίδνληαο ην „place 

marketing‟, θαη ιεηηνπξγψληαο σο πξεζβεπηέο γηα αμηνζεκείσηεο θακπάληεο. 

Σέινο, κε ηηο θπβεξλήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο 

αλαζέηνληεο θαη  ξπζκηζηέο ησλ αξρψλ θαη φρη απεπζείαο σο παξνρείο 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ (Harris & McDonald, 2004), ιεηηνπξγψληαο  σο δεκφζηνη 

θνξείο, έρνπλ αλνηρηεί ρψξνη γηα ηελ βειηίσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ αζιεηηζκφ 

θαη γηα λα ζπζρεηηζηεί ην παηρλίδη κε ηελ θνηλσλία. 
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Απηέο νη ηέζζεξεηο πεξηνρέο αιιαγήο ζηα θνηλσληθά νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά 

ζέκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, ηνλίδνπλ ηελ απμεκέλε πνιππινθφηεηα 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη managers, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ θέξδε κέζα απφ 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αληαγσληζηηθφηεηα κε άιια ζπνξ ή κνξθέο 

δηαζθέδαζεο, λα απμήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη γηα λα εμαζθαιίζνπλ ην 

κέιινλ ηνπ, θαη λα θεξδίζνπλ ηελ ζπζρέηηζή ηνπο σο νξγαληζκνί κε θπβεξλεηηθνχο 

θαλνληζκνχο θαη δξάζεηο.  

Οη Oughton (2004) θαη Tacon (2005) έρνπλ θαηαιήμεη φηη ε απμαλφκελε 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ ηηο δπν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

έρεη απμήζεη ην ξίζθν ζηε βηνκεραλία πνδνζθαίξνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή, λέεο κνξθέο 

ζπλεξγαζηψλ θαη δεκφζηνη ρψξνη πνπ άλνημαλ απφ θπβεξλήζεηο πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθέο επθαηξίεο γηα ζεκαληηθφ θέξδνο απφ ηελ πηνζέηεζε βηψζηκσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ (Oughton, Mills, McClean and Hunt, 2003) θαη 

ελζσκαηψλνπλ ηελ ΔΚΔ (CSR) ζηνλ καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ ηνπο (Deloitte & 

Touche, 2005; qtd. in: Holt et al., 2005).  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ην πνδφζθαηξν κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αμίεο γηα ηα 

εμσηεξηθά ελδηαθεξφκελα κέξε θαη λα ηνπνζεηήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλαλ πςειήο 

ζπζρέηηζεο θαη επηξξνήο θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ ζπληειεζηή. ε 

ελλνηνινγηθή βάζε (ζρεδηάγξακκα 1.4) , βιέπνπκε ηέζζεξεηο επδηάθξηηεο πεξηνρέο: 

 Σν πνδφζθαηξν σο παξάγσλ δεκηνπξγίαο αλζξψπηλσλ αμηψλ, γηα παξάδεηγκα 

ππνζηεξίδνληαο δηεζλήο νξγαληζκνχο (π.ρ. UNICEF, EU) ζην ρηίζηκν εζλψλ 

θαη ζηηο πξνζπάζεηεο αχμεζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο 

 Σν πνδφζθαηξν σο επηρεηξεκαηηθφο παξάγνληαο πνπ δεκηνπξγεί νηθνλνκηθή 

αμία γηα άιιεο επηρεηξήζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο ξαδηνηειενπηηθέο 

εθπνκπέο, ηελ βηνκεραλία αζιεηηθήο έλδπζεο, ηνπο ρνξεγνχο 

 Σν πνδφζθαηξν σο θνηλσληθφο παξάγσλ πνπ εληζρχεη ηελ πνιηηηζηηθή αμία 

(π.ρ. θνηλσληθή θαη αηνκηθή ηαπηφηεηα) 

 Σν πνδφζθαηξν σο ιεηηνπξγηθφο παξάγσλ πνπ δεκηνπξγεί εμαζθάιηζε ηεο 

αμίαο θαη πεξηζζφηεξν απ‟ φια ηελ ηθαλφηεηα ηνπ παηρληδηνχ λα ιεηηνπξγεί σο 

κέζν ζχλδεζεο εκπνξηθψλ ή πνιηηηθψλ πξάμεσλ κε ηνπο αλζξψπνπο, γηα 

παξάδεηγκα κέζα απφ θακπάληεο θνηλσληθνχ marketing θαη ζηήξημεο ηεο 

πνδνζθαηξηθήο ππνδνκήο 
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ρεδηάγξακκα 1.4. Γεκηνπξγία Αμίαο κέζσ ηεο ΔΚΔ ζην Δπαγγεικαηηθφ 

Πνδφζθαηξν 

Σν ρεδηάγξακκα 1.5. ζπγθεληξψλεη καδί ηελ ζχιιεςε ηεο ΔΚΔ θαη ηελ 

πηζαλή ηεο επίδξαζε ζην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν. Τςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αζιεηηθή δηνίθεζε, αηρκαισηίδεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ παηρληδηνχ κε 

ηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή, αλζξσπηζηηθή θαη ελνπνηεηηθή ηεο έλλνηα. Οη ηέζζεξεηο 

πεξηνρέο επίζεο δείρλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο πηζαλφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο ΔΚΔ ζε άιιεο βηνκεραλίεο: γηα παξάδεηγκα, ην πνδφζθαηξν είλαη 

κεγάινο επεξγέηεο ησλ δσξεψλ, ρξεκάησλ γηα ρνξεγία, θπβεξλεηηθή ππνζηήξημε, 

επέλδπζε ζε θνηλσληθέο θακπάληεο θαη εζεινληηζκφ. Έηζη, αλ νη πνδνζθαηξηθέο 

νκάδεο θαηαθέξνπλ ηνλ ξφιν ηνπο σο παξάγνληεο ζηξαηεγηθά, κπνξνχλ λα απμήζνπλ 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ παηρληδηνχ απέλαληη ζε άιια ζπνξ ζηελ αγνξά θαη 

πνιηηηθή αξέλα κέζα απφ ηελ πςειή θαη δηαθεθξηκέλε ηνπο ζρεηηθφηεηα κε ηελ 

θνηλσλία. Σν πηζαλφ βάξνο ηνπ παηρληδηνχ ζηελ δεκφζηα αξέλα είλαη πνιχ εκθαλήο 

κε ηελ έλλνηα φηη ην επαγγεικαηηθφ πνδφζθαηξν αληηκεησπίδεηαη σο πξεζβεπηήο γηα 
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ηελ ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ελνπνίεζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Forster & 

Pope, 2004). 

 

High Public Profile of Professional Football Demands CSR 

 

            

   

 

 

ρεδηάγξακκα 1.5. Μνληέιν ηνπ Ρφινπ ηεο ΔΚΔ ζην Δπαγγεικαηηθφ Πνδφζθαηξν 

 

πκπέξαζκα: Δπηπηψζεηο, Πεξηνξηζκνί θαη Δπεθηάζεηο 

Σν κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηνλ ξφιν ηεο ΔΚΔ ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

πνδνζθαίξνπ δηαζέηεη ζαθψο πεξηνρέο πνπ νη επαγγεικαηηθέο πνδνζθαηξηθέο 

νξγαλψζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ αμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζθέςεο ηεο ΔΚΔ θαη ησλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ην 

παηρλίδη. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ππνζηεξίδεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ πςεινχ δεκφζηνπ 

θαη νηθνλνκηθνχ πξνθίι ηνπ επαγγεικαηηθνχ πνδνζθαίξνπ, ηελ δηαρείξηζε ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηε δεκηνπξγία αμίαο ηνπ θιάδνπ.  

 

Βαζικοί άξονερ εθαπμογήρ ηηρ ΔΚΔ 

χκθσλα κε ην Διιεληθφ δίθηπν γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε νη 

βαζηθνί άμνλεο εθαξκνγήο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη 4, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ε αγνξά, ην πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία. 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

Σν πνιπηηκφηεξν θεθάιαην νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο είλαη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηεο. Δίλαη ν θπξηφηεξνο εθπξφζσπνο ηεο επηρείξεζεο πξνο φια ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. Αληηκεησπίδνληαο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ζπλέπεηα θαη 

θνηλσληθή ζπλείδεζε, θάζε επηρείξεζε θαη νξγαληζκφο δηαζθαιίδεη φρη κφλν ηελ 
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Αληαγσληζηηθόηεηα Κέξδε 
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θήκε ηεο σο πξνηηκεηένπ εξγνδφηε, αιιά θαη ηε δεκηνπξγηθή θηλεηνπνίεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζηφρσλ. 

Ηδηνθηήηεο θαη ζηειέρε εηαηξεηψλ αλαγλσξίδνπλ φηη έλα παξαθηλεκέλν 

δπλακηθφ κε δεμηφηεηεο θαη έλαο «πξνηηκεηένο εξγνδφηεο» είλαη θξίζηκα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο. Έλαο ζσζηφο ρψξνο εξγαζίαο πξέπεη λα έρεη 

ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζ πξναγσγή κηαο ζσζηήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ εξγαζίαο θαη πξνζσπηθήο 

δσήο, κέζσ επέιηθησλ σξαξίσλ εξγαζίαο 

 Ζ κέξηκλα γηα ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ 

 Ζ πξνζθνξά δηεπθνιχλζεσλ 

 Ζ επέλδπζε ζηελ θαηάξηηζε θαη ζηελ αλάπηπμε 

Δλδεηθηηθέο κνξθέο έθθξαζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνλ ηνκέα 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ απνηεινχλ: 

Γηα Βίνπ Μάζεζε: ε ηθαλφηεηα ελφο νξγαληζκνχ λα καζαίλεη γξεγνξφηεξα 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θαη λα πξνζαξκφδεηαη ηαρχηεξα ζην ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν γλσζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ επηβίσζε ηνπ. Με 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ησλ ππαξρνπζψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο, ηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηθαλνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ δελ είραλ πξηλ ηελ ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, νη 

επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα επελδχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε/ θαηάξηηζε ησλ αλζξψπσλ 

ηνπο, κέζσ ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. 

Δλδεηθηηθνί ηνκείο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο είλαη ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ, ε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, νη ηερληθέο πσιήζεσλ, ηα 

ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο θιπ. Υαξαθηεξηζηηθέο κέζνδνη ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο είλαη: ε κέζνδνο on the job training, ηα ζεκηλάξηα απφ 

εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο εθπαηδεπηέο, ε ελαιιαγή ζέζεσο εξγαζία ( rotation) θιπ. 

Πξόζζεηεο παξνρέο πγείαο: σο ζπκπιήξσκα ηεο δεκφζηαο αζθάιηζεο, νη 

πξφζζεηεο παξνρέο πγείαο ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία απμεκέλνπ αηζζήκαηνο 

αζθάιεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ, ζε κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε θαη πηζηφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ επηρείξεζε. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη: 
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 Ζ ηδησηηθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα κεξηθή ή νιηθή θάιπςε 

ηαηξηθψλ, λνζνθνκεηαθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ εμφδσλ 

 Ζ αζθάιηζε αηπρεκάησλ ησλ ίδησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 

Ηζνξξνπία κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο: ε δηεπθφιπλζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, θπξίσο ησλ γπλαηθψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ κεηέξσλ, ινγίδεηαη σο κηα 

ζεκαληηθή πξσηνβνπιία πνπ βνεζάεη ζηελ εμηζνξξφπεζε ηεο επαγγεικαηηθήο κε ηελ 

πξνζσπηθή δσή. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ παξνρή επέιηθηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο 

πξνο εξγαδφκελεο κεηέξεο/ γνλείο ή κε ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε εμφδσλ γηα 

βξεθνλεπηαθφ ζηαζκφ ή ηελ παξνρή πξφζζεηεο αδείαο γηα ηελ αλαηξνθή ηνπ παηδηνχ. 

Αθφκα, ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εμ‟ απνζηάζεσο εξγαζίαο 

(ηειε- εξγαζία). 

Πξόζζεηεο παξνρέο: νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ παξνρέο πέξα 

απφ φηη πξνβιέπεη ε λνκνζεζία κε ζηφρν λα εληζρχζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπο. Απηέο κπνξεί λα είλαη άκεζα ή έκκεζα νηθνλνκηθέο. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: 

 Παξνρή δψξσλ ζε ηδηαίηεξεο ζηηγκέο (ιφγσ γάκνπ ή γηα αγνξά ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ θιπ) 

 Απνλνκή βξαβείσλ σο επηβξάβεπζε ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε 

ζηφρν λα απνηειέζνπλ παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε. 

 Παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπκβνπιψλ απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο ζπλαδέιθνπο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

αιιεινβνήζεηαο θαη ζηήξημεο 

Δζεινληηζκόο: πξφθεηηαη γηα κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε πξνζθνξά εξγαζίαο γηα δελδξνθχηεπζε, θαζαξηζκφ 

αθηψλ, πξνζθνξά εηδψλ ή ππεξεζηψλ ζε επαίζζεηεο θνηλσληθά νκάδεο θ.ιπ. Μέζσ 

απηήο ηεο δξάζεο νη εξγαδφκελνη απνθηνχλ λέεο δεμηφηεηεο, βνεζνχλ ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο, γλσξίδνπλ λένπο αλζξψπνπο θαη απνθηνχλ εκπεηξία  πνπ είλαη ηθαλή λα ηνπο 

βνεζήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

Δζεινληηθή αηκνδνζία: Ζ εηήζηα αλάγθεο γηα αίκα ζηελ Διιάδα είλαη 

πεξίπνπ 600.000 κνλάδεο. Απφ απηέο ην 45% θαιχπηεηαη απφ εζεινληέο αηκνδφηεο, ην 

50% απφ ζπγγελείο αζζελψλ θαη ην 5% απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Οη επηρεηξήζεηο 
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κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε ιχζε απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ 

πξνβιήκαηνο, νξγαλψλνληαο εκέξεο εζεινληηθήο αηκνδνζίαο δεκηνπξγψληαο 

ηξάπεδαο αίκαηνο γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ αλαγθψλ ηφζν ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

φζν θαη ησλ ζπγγελψλ ηνπο. 

Ακθίδξνκε επηθνηλσλία:  Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί θαη λα εληζρπζεί ε 

αθνζίσζε, ε νκαδηθφηεηα θαη ε ζπλεξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ε ζσζηή επηθνηλσλία δηνίθεζεο- εξγαδνκέλσλ. Απηή ε επηθνηλσλία 

κπνξεί λα γίλεηαη είηε απφ ηα αλψηεξα πξνο ηα θαηψηεξα θιηκάθηα ή θαη αληίζηξνθα 

θαζψο θαη νξηδφληηα. Μπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πιεξνθφξεζεο (ειεθηξνληθήο, 

intranet ή e-mail), αιιά θαη ζπλαληήζεσλ ζε ρψξνπο εθηφο ηεο εηαηξείαο, κέζα απφ 

ηε δηνξγάλσζε δηαθφξσλ εθδειψζεσλ.  

Αγνξά 

Ο θξηζηκφηεξνο παξάγνληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε 

επηρείξεζεο είλαη ε αγνξά θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη εηαηξείεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ αγνξά είλαη έλαο 

θξίζηκνο δείθηεο ηνπ πσο έρνπλ ελζσκαηψζεη θνηλσληθά, εζηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα ζηε βαζηθή νξγαλσηηθή ηνπο δνκή, ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θαηαζθεπή πξντφλησλ, ε δηαρείξηζε ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, ε πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, ην κάξθεηηλγθ, ε δηαθήκηζε θαη ε 

ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

ηελ αγνξά, νη εηαηξείεο έξρνληαη ζε επαθή κε 3 ζεκαληηθά ελδηαθεξφκελα 

κέξε: πειάηεο θαη ελψζεηο θαηαλαισηψλ, πξνκεζεπηέο θαη επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

θαη επελδπηέο ή κεηφρνπο. 

Παξφηη είλαη ζαθέο φηη ηα ζεκαληηθά νθέιε  πνπ έρνπλ πνιιέο επηρεηξήζεηο 

ζπλδένληαη κε ππεχζπλεο πξαθηηθέο αγνξάο, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί ε επίπησζε 

ησλ πξαθηηθψλ απηψλ ζηελ αγνξά. Δλδεηθηηθέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο αγνξάο είλαη: 

 Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε 

 Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ θαηαλαισηψλ 

 Γηαθάλεηα ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ 
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 Πιήξεο ελεκέξσζε, ζήκαλζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

 Δθαξκνγή θαλφλσλ δενληνινγίαο ζην κάξθεηηλγθ θαη ζηε δηαθήκηζε θαη 

ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή   

 Τηνζέηεζε εκπνξηθψλ δξάζεσλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο 

Πεξηβάιινλ 

Ζ επίδξαζε ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε θχξηα 

αηηία γηα ηελ ζεζκνζέηεζε, απφ πιεπξάο πνιηηείαο, λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ κε ζηφρν 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, νη 

επηρεηξήζεηο, εληάζζνπλ  ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πέξαλ ησλ φπνησλ λνκνζεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. Δλδεηθηηθά 

παξαδείγκαηα πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηεο έλλνηαο θαη ησλ αξρψλ θνηλσληθήο επζχλεο 

θαη ηεο δέζκεπζεο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ είλαη ηα παξαθάησ:  

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ζε 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηφζν ησλ εξγαδνκέλσλ φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλνχ  

 Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

επίδξαζεο πνπ αζθεί ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζην πεξηβάιινλ  (ISO 14001, 

EMAS)  

 Οξζνινγηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε θπζηθψλ πφξσλ 

 Δθαξκνγή ζπζηεκάησλ αλαθχθισζεο 

 Καζηέξσζε πξνγξακκάησλ πξφιεςεο ξχπαλζεο 

 ρεηηθά πξνγξάκκαηα εζεινληηζκνχ  

Ωζηφζν, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή κηαο εηαηξείαο επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη 

πνιινχο άιινπο θνξείο. Οη πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο, νη πειάηεο ηεο, νη 

εξγαδφκελνη θαη νη κέηνρνί ηεο, ε θνηλφηεηα θαη ην επξχηεξν θνηλφ, ν δεκφζηνο 

ηνκέαο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο είλαη πηζαλφλ σθεινχκελνη, αιιά 

ηαπηφρξνλα ελεξγνί ζπλεξγάηεο ζε έλα πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ 

εθαξκφδεη θάπνηα εηαηξεία.  
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Κνηλσλία 

Κάζε επηρείξεζε είλαη κέξνο ηεο θνηλσλίαο κέζα ζηελ νπνία εδξεχεη θαη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε  κε απηήλ. Ζ 

εζεινληηθή δέζκεπζε γηα δεκηνπξγία νθέινπο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα κπνξεί λα ιάβεη 

δηάθνξεο κνξθέο. Απηέο κπνξεί λα είλαη ρξεκαηηθέο ή ζε είδνο δσξεψλ, αιιά θαη κε 

ηε κνξθή δηάζεζεο εξγαζηαθνχ ρξφλνπ ηνπ ηδηνθηήηε/ δηεπζπληή ή ησλ ππαιιήισλ 

ηεο επηρείξεζεο ζε δξάζεηο κε θνηλσληθφ ραξαθηήξα. Πνιχ ζπρλά ζπλαληάκε ηέηνηνπ 

είδνπο δξάζεηο ζε ζπλεξγαζία κε νξγαλψζεηο ή θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο, φπσο  

ζρνιεία θαη λνζνθνκεία, αιιά θαη κε δεκφζηεο αξρέο θαη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο. 

Οη απνζπαζκαηηθέο δξάζεηο πξνο ηελ θνηλσλία δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

δξάζεηο θνηλσληθήο επζχλεο, αιιά θηιαλζξσπία. Ζ ζσζηή θνηλσληθή επζχλε πξέπεη 

λα έρεη ζηξαηεγηθή, λα είλαη πξνγξακκαηηζκέλε θαη λα εθαξκφδεηαη ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. Αθφκα, νη δξάζεηο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη  κε ηηο εκπνξηθέο ρνξεγίεο. Απηφ είλαη 

δχζθνιν, αθνχ ηα φξηα δελ είλαη θαη θάπνηεο θνξέο κηα αξρηθή ρνξεγηθή 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα εμειηρζεί ζε γλήζηα εηαηξηθή ζρέζε, βαζηδφκελε ζηελ 

εκπινθή ππαιιήισλ. 

Ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή είλαη ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο ακνηβαίνπ 

νθέινπο. Αλ θαη νη αληίθηππνη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη ηα άπια επηρεηξεκαηηθά 

νθέιε είλαη, ζπρλά, δχζθνιν λα κεηξεζνχλ, ε εθαξκνγή δξάζεσλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο πξνο ηελ θνηλφηεηα κπνξεί λα επηθέξεη πξνζηηζέκελε θνηλσληθή 

αμία θαη λέεο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Βαζηθνί ηνκείο εθαξκνγήο 

ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη: 

 Κνηλσληθή ζπλνρή θαη ηνπηθή αλάπηπμε 

 Τγεία θαη πεξίζαιςε 

 Παηδεία θαη εθπαίδεπζε 

 Πνηφηεηα δσήο 

 Οηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε 

 Αζθάιεηα 
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Τα οθέλη από ηην εθαπμογή ηηρ ΔΚΔ 

ηελ βηβιηνγξαθία, παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε παξέρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε απηνχο πνπ εθαξκφδνπλ 

ηηο πξαθηηθέο ηεο. Με ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο απηήο ηεο άπνςεο, ε 

ελζσκάησζε πξαθηηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ δηαρείξηζε ηνπο κπνξεί 

λα πξνζθέξεη ζηελ απφδνζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (Perini et al. 2006). Σα 

βαζηθά νθέιε κηαο θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρείξεζεο είλαη ζπλνπηηθά ηα παξαθάησ 

(www.csrquest.net):  

1. Βειηησκέλε θήκε  

2. Θεηηθή πξνζνρή απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  

3. Βειηησκέλεο δεκφζηεο ζρέζεηο  

4. Βειηησκέλνο έιεγρνο θηλδχλνπ  

5. Πξφζιεςε, δηαηήξεζε θαη ηθαλνπνίεζε ππαιιήισλ  

6. Απμεκέλε απνδνηηθφηεηα  

7. Απμεκέλεο πσιήζεηο  

8. Αληαγσληζηηθή αμία  

9. Βειηησκέλεο επελδπηηθέο επθαηξίεο 

Βειηησκέλε θήκε 

Ζ βειηίσζε ηεο θήκεο θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο βειηησκέλεο αμίαο ηνπ θαηαλαισηή, ηελ 

πξνζνρή πξνο ηνπο ππαιιήινπο θαη ην πεξηβάιινλ, ηνλ ζεβαζκφ ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ επέλδπζε ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

(www.csrquest.net). 

Ζ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ζρέζε ηεο κε ηνπο 

αγνξαζηέο αιιά πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη ζρέζεηο ηεο κε ηα 

ελδηαθεξφκελε κέξε. Έηζη έλα ηζρπξφ εκπνξηθφ ζήκα είλαη έλα κέζσ γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηεο επηρείξεζεο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

http://www.csrquest.net/
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Ζ ζεηηθή θήκε ζπλδέεηαη ζπρλά κε ζεηηθή νηθνλνκηθή  απφδνζε (Peloza 

2005), απηή δε ε αμία ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γεγνλφο φηη, νη αληαγσληζηέο δελ έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα κηκεζνχλ ηε θήκε κηαο άιιεο επηρείξεζεο. 

 

Θεηηθή πξνζνρή απφ Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 

Σα Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο βιέπνπλ κε ζεηηθφ κάηη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Ωο εθ ηνχηνπ, απηέο νη 

επηρεηξήζεηο ζπλαληνχλ ηαθηηθή θάιπςε απφ ηνλ ηχπν ελ γέλεη, ελψ απμάλνπλ ηελ 

δεκνζηφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε πςεινχ πξνθίι εζληθέο εθδειψζεηο θαη 

βξαβεία (Απιψλαο, 2008). 

 

Βειηησκέλεο δεκφζηεο ζρέζεηο  

Με ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο νη 

επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα αθήζνπλ ην δηθφ ηνπο ζηίγκα ηεο ζηελ θνηλή γλψκε σο 

εηαηξεία κε απμεκέλε ηελ αίζζεζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη ηξφπνη γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ είλαη πνιχ, κε ζεκαληηθφηεξν ηελ παξνπζίαζε εηήζηαο 

έθζεζεο φπνπ εθηφο απφ ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απνηππψλνληαη θαη ηα 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα. Ζ ρξεζηκφηεηα κηαο ηέηνηαο έθζεζεο 

γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληηιεπηή  φηαλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο «εξγαιείν» 

επηθνηλσλίαο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Έλα ηέηνην «εξγαιείν» κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη θαιχηεξε θήκε, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ην 

ζσζηφ ηξφπν. ίγνπξα ε επηθνηλσλία θαη νη δεκφζηεο ζρέζεηο, φηαλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο ππεξβνιέο κπνξνχλ λα σθειήζνπλ ηε θήκε θάζε εηαηξείαο 

(Απισλάο 2008). Δδψ φκσο πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δελ 

είλαη άζθεζε δεκνζίσλ ζρέζεσλ. 

 

Βειηησκέλνο έιεγρνο θηλδχλνπ 

Ζ ρξήζε ησλ αξρψλ ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ πξάμε κπνξεί λα 

βνεζήζεη κηα επηρείξεζε ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο θήκεο 

ηεο εηαηξείαο. Ζ δπζθήκηζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνθιεζεί ηφζν απφ θαθή 

θξηηηθή απφ ηνλ ηχπν, φζν θαη απφ κπντθνηάδ θαηαλαισηψλ θαζψο θαη απφ 

δηθαζηηθέο αγσγέο. Γηα παξάδεηγκα, νη εηαηξείεο έλδπζεο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

ζθάλδαια γχξσ απφ ηελ παηδηθή εξγαζία θαη ηηο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

ακνηβήο.   
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Πξφζιεςε, δηαηήξεζε θαη ηθαλνπνίεζε ππαιιήισλ  

Κάζε εξγαδφκελνο ζε αληάιιαγκα γηα ηελ εξγαζία ηνπ πξνζδνθεί αζθάιεηα, 

κηζζφ, πξνλφκηα θαη κηα επαγγεικαηηθή δσή πνπ λα έρεη λφεκα θαη αμία. Γελ είλαη 

ιίγεο νη θνξέο πνπ νη εξγαδφκελνη  ζπκκεηέρνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα πςειφβαζκα ζηειέρε, αλακέλεηαη απφ απηά λα 

αλαιάβνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο επζχλεο νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ. Μεξηθέο 

θνξέο νη εξγαδφκελνη είλαη θαη επελδπηέο, θαζψο πνιιέο εηαηξείεο εθαξκφδνπλ 

πνιηηηθέο δηαλνκήο κεηνρψλ ζηα ζηειέρε ηνπο. Σελ ίδηα ζηηγκή νη εξγαδφκελνη είλαη 

αθνζησκέλνη ππάιιεινη πνπ πηζηεχνπλ ζην κέιινλ ησλ εηαηξεηψλ γηα ηηο νπνίεο 

εξγάδνληαη θαη νηθεηνζειψο επελδχνπλ ζ‟ απηέο (Freeman 2008). Ζ ΔΚΔ είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπκβάιιεη φιν έλα θαη πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηε 

δηαηήξεζε ελφο ηαιαληνχρνπ θαη δηαθνξεηηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δληζρχεη ην 

εζηθφ θαη ηελ πίζηε ησλ ππαιιήισλ ζηελ εηαηξεία. Γεκηνπξγεί έλα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ην νπνίν έρεη θίλεηξα, δεκηνπξγηθφηεηα θαη δεζκεχεηαη ζηελ εηαηξεία, κε 

απνηέιεζκα λα κπνξεί λα βειηηψζεη ηε καθξνπξφζεζκε παξαγσγηθφηεηά ηνπ. 

 

Απμεκέλε απνδνηηθφηεηα  

Ζ επέλδπζε ζηελ ηερλνινγία γηα ηνλ έιεγρν πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ, 

ζπρλά παξάγεη νθέιε ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (www.csrquest.net). 

Ζ αξκφδηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί επθαηξίεο ψζηε λα κεησζνχλ νη παξνχζεο θαη 

κειινληηθέο δαπάλεο ζηελ ίδηα:   

1. Βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη πξνζδηνξίδνληαο ηε ζέζε ηεο      

ζηελ αγνξά.  

2.  Πξνζδνθψληαο ηελ επηθείκελε λνκνζεζία θαη κεηψλνληαο έηζη ηηο 

κειινληηθέο δαπάλεο ηεο ζπκκφξθσζεο.   

3. Καηαλνψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηεί  ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, 

ηελ ελέξγεηα θαη ηα ιεηηνπξγηθά νθέιε πνπ ζα πξνθχςνπλ αλ απηά εθκεηαιιεπηνχλ 

κε απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν.  

4. Δλζσκαηψλνληαο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο ζηα  λέα πξντφληα, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπ θχθινπ δσήο θαη λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα. 

 

 

 

http://www.csrquest.net/
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Απμεκέλεο πσιήζεηο  

Γεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ κε νξγαληζκνχο ή θαηαλαισηέο πνπ επηιέγνπλ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ή ηα πξντφληα, βάζεη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο φζν θαη ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο πνηφηεηαο (www.csrquest.net). 

 

Αληαγσληζηηθή αμία  

Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη νη θαιέο ζρέζεηο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε εληζρχνπλ ηελ αληαγσληζηηθή αμία ηεο επηρείξεζεο. Αθφκα, ε 

εθπαίδεπζε δεκηνπξγεί πξνζαξκφζηκεο ηθαλφηεηεο πνπ αλαγλσξίδνληαη σο θξίζηκεο 

ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Μέζσ ησλ εθζέζεσλ γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηνπο απφδνζε νη εηαηξείεο επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ε θαιχηεξε απφδνζε ζεσξείηαη έλα επηθνηλσληαθφ εξγαιείν 

ην νπνίν ζπλεηζθέξεη άκεζα ζηελ αληαγσληζηηθή αμία ησλ επηρεηξήζεσλ (Pontus 

2002). 

 

Βειηησκέλεο επελδπηηθέο επθαηξίεο  

Μέζσ ησλ εζηθψλ επελδχζεσλ πνπ πξνσζεί ε ΔΚΔ, νη νπνίεο εληάζζνληαη ζηε 

ινγηθή ηνπ Triple Bottom Line Investing (www.tbli.org), παξνπζηάδνληαη πξαθηηθέο, 

νη νπνίεο έδεημαλ φηη νη εζηθνί θψδηθεο, νη αλζξψπηλεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο, ε ηδέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο (corporate citizenship) θαη νη πεξηβαιινληηθέο 

δηαδηθαζίεο κεηψλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο, αλαπηεξψλνπλ ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ αθνζίσζε ησλ εξγαδφκελσλ θαη βειηηψλνπλ ηελ 

νηθνλνκηθή απφδνζε γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Triple 

Bottom Line ή 3Ρ (Planet, People, Profit) νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο κεηξνχλ ηελ 

απφδνζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ ηξηάδα: πιαλήηεο, άλζξσπνη θαη θέξδνο (Elkington 

2004). 

Τπόποι δημοζιοποίηζηρ δπάζευν ΔΚΔ  

Κάζε επηρείξεζε δεκνζηνπνηεί ηε ζέζε πνπ έρεη γχξσ απφ ην ζέκα ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ηξφπνπο πνπ δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην είδνο ησλ δξάζεσλ θ.ιπ. Παξαθάησ αλαθέξνληαη θάπνηνη απφ 

απηνχο: 

 

 

http://www.csrquest.net/
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Κνηλσληθφο Απνινγηζκφο 

Απηφο ν φξνο αλαθέξεηαη ζηηο εθδφζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο 

πηνζεηνχλ κηα νιηζηηθή άπνςε αλαθνξάο ησλ επξείαο θιίκαθαο επζπλψλ ηνπο 

απέλαληη ζε φζνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Δλψ 

ε αλαθνξά εθδίδεηαη ζε νηθεηνζειή βάζε θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ 

δηαθνξεηηθά κνληέια, νδεγίεο θαη κεζφδνπο αλαθνξάο, έλαο θνηλσληθφο απνινγηζκφο 

ζα κπνξνχζε θαηά πξνηίκεζε λα πεξηιακβάλεη κεξηθά βαζηθά ζηνηρεία φπσο: 

 Γήισζε ησλ αξρψλ ηεο επηρείξεζεο (απνζηνιή, αμίεο, φξακα) 

 Πξαθηηθέο δηαδηθαζίεο 

 Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ 

Θεκαηηθφο Απνινγηζκφο 

Δίλαη νη εθδφζεηο πνπ αλαθέξνπλ ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα φπσο ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν θαη πηνζεηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο εηδηθέο 

αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ/ θνξέσλ ή λα ππνγξακκίζνπλ ηε 

δέζκεπζή ηνπο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. 

 

Κψδηθαο Γενληνινγίαο 

Πεξηιακβάλεη εθείλα ηα έγγξαθα ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα ζέζνπλ 

εζσηεξηθνχο θαη νηθεηνζειείο θαλφλεο γηα θαζνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ αξρψλ/ αμηψλ 

πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο άκεζα ή έκκεζα επεξεαδφκελνπο 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 

Πιεξνθφξεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Δίλαη έλα εξγαιείν πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο γηα επηθνηλσλία ζεκάησλ ΔΚΔ. πλήζσο. ε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα 

ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα δηαηππψλνληαη νη πνιηηηθέο θαη νη δξάζεηο ηνπο νη νπνίεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ΔΚΔ. 

 

Γηαβνχιεπζε κε δηάθνξνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο   

Δίλαη ε δηαδηθαζία αλάκημεο ησλ άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ (stakeholders) θαη απνηειεί ζέκα απμαλφκελνπ 
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πξνβιεκαηηζκνχ, θαζψο ε θαηαλφεζε ησλ απφςεσλ ηνπο ζα βνεζήζεη ηνλ νξγαληζκφ 

λα νηθνδνκήζεη ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζηα δπν κέξε, λα πξνβιέςεη θαη λα 

δηαρεηξηζηεί ηηο αληηζέζεηο θαη λα νηθνδνκήζεη θνηλή ζπλαίλεζε αλάκεζα ζε δηάθνξεο 

απφςεηο. Οη κέζνδνη εκπινθήο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηνπο δηάθνξνπο θνξείο κπνξεί λα 

ζρεηίδνληαη κε κηα θαη κνλαδηθή δξάζε πάλσ ζε θάπνην εηδηθφ ζέκα ή κε πην 

δνκεκέλεο, επξχηεξεο θαη καθξνρξφληεο δηαβνπιεχζεηο. ηελ πεξίπησζε ησλ 

δηαβνπιεχζεσλ, απηέο κπνξνχλ λα γίλνπλ κέζσ νκάδσλ εξγαζίαο, δεκφζησλ 

ζπλαληήζεσλ, ζπλεληεχμεσλ ή εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Δζσηεξηθή επηθνηλσλία 

ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη ε επξεία ζεηξά εξγαιείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα επηθνηλσλήζνπλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε.  Κάπνηα απφ απηά ηα 

εξγαιεία κπνξεί λα είλαη ην intranet, νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά θαζψο θαη νη 

ζπλαληήζεηο κε ην πξνζσπηθφ. 

 

Πξφηππα θαη εηηθέηεο πξντφλησλ 

Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθφξσλ εηδψλ πξφηππα γηα λα 

δεκνζηνπνηήζνπλ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Απηή ε θαηεγνξία αλαθέξεηαη είηε 

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

ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πηνζεηεκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα αχμεζε ή 

εμαζθάιηζε επηηεπγκάησλ ζε αλαγλσξίζηκν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο επί 

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

 

Βξαβεία θαη εθδειψζεηο 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζηα βξαβεία πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε 

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

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

πξσηνβνπιίεο πνπ νξγαλψλνληαη κέζα ζηελ επηρείξεζε κε ζηφρν ηελ επαχμεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εθδειψζεηο πεξηιακβάλνπλ εηδηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ζεκαηηθέο εκεξίδεο ή εθζηξαηείεο νξγαλσκέλεο απφ ηελ επηρείξεζε 

γηα ππνζηήξημε ή επαχμεζε ησλ γλψζεσλ επί ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ζθνπνχ. 
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Δλέξγεηεο marketing ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ ζθνπφ 

Μέζα απφ πξσηνβνπιίεο marketing πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε θνηλσληθφ 

ζθνπφ, νη επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα αγαζνεξγίεο ή 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο, κε ηελ ηαπηφρξνλε επίηεπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Σέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο επηθνηλσληαθά 

εξγαιεία γηα επίδεημε ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο επέλδπζή ηνπο ζε  

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

ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ ζε αγαζνεξγίεο κε θάζε κνλάδα πσινχκελνπ πξντφληνο).  

 

Γειηία Σχπνπ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ 

Ζ θαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζηα Γειηία Σχπνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

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

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

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

θάιπςε.(www.csrhellas.org) 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απφ έξεπλα ησλ Gelb θαη Strawser (2001) βξέζεθε 

πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνσζνχλ 

ηελ θνηλσληθή ηνπο εηθφλα είλαη απηέο πνπ παξέρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, κε νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. 

 

Μονηέλα Γιασείπιζηρ ΔΚΔ 

χκθσλα κε ηνλ Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Ενπνπλίδε ην πνιηηηθφ-πνιηηηζηηθφ-

εθπαηδεπηηθφ θαη εξγαζηαθφ ζχζηεκα, ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε θχζε ηεο 

επηρείξεζεο, ηα ζπζηήκαηα ζπληνληζκνχ θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη ε δνκή ηεο αγνξάο 

απνηεινχλ ηνπο επηά βαζηθνχο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα 

δηαθέξεη απφ νξγαληζκφ ζε νξγαληζκφ, απφ θιάδν ζε θιάδν θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. 

Παξ' φια απηά, ππάξρνπλ ηξεηο πξνζεγγίζεηο ηνπ νξηζκνχ ηεο Δηαηξηθή Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο (ΔΚΔ).  

 ζθεπηηθηζηηθή πξνζέγγηζε :ζχκθσλα κε ηελ απηή ε αθνκνίσζε νδεγηψλ 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ ειεπζεξία ηεο 

εηαηξείαο λα αθνινπζήζεη ηε δηθή ηεο ζηξαηεγηθή. Αληηκεησπίδεη δειαδή 

επηθπιαθηηθά ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ.  
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 νπηνπηθή πξνζέγγηζε:  ζε απηήλ αλαθέξεηαη φηη ε θάζε εηαηξεία 

ελδηαθέξεηαη ηφζν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ φζν θαη γηα ηα 

δηάθνξα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα έρεη κηα 

επξχηεξε ππνρξέσζε, εζηθή θαη λνκηθή, λα ππεξαζπίδεηαη θαη λα ζέβεηαη ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

 ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε: αλαθέξεη φηη ε εηαηξεία νθείιεη λα δηαθπβεξλάηαη 

κε αθεξαηφηεηα, λα εθπιεξψλεη ηηο απνζηνιέο ηεο θαη λα πνξεχεηαη 

αλάινγα κε ηηο αμίεο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο απέλαληη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνχο ηεο.  

Καηηγοπίερ Μονηέλυν Γιασείπιζηρ Δηαιπικήρ Κοινυνικήρ Δςθύνηρ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Μεηά απφ έλα κεγάιν αξηζκφ δνθηκψλ ζε κνληέια δηαρείξηζεο 

ΔΚΔ πξνέθπςε φηη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πξαθηηθά πνιιά κνληέια κε ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα νπνία λα πξνσζνχλ ηελ αεηθνξία θαη ηε 

δηαθάλεηα κηαο εηαηξείαο. Ζ κεγάιε πξφθιεζε ζε φια απηά ηα κνληέια είλαη λα 

βνεζήζνπλ ηελ ΔΚΔ θάζε επηρείξεζεο, λα γίλεη έλαο αλαπφζπαζηνο νξγαλσκέλνο 

ηνκέαο, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ λα πξνζδίδεη αμία ζηελ ηηκή ηεο 

κεηνρήο. 

Τπάξρνπλ πνιιά κνληέια δηαρείξηζεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο γεληθήο 

ρξήζεο, ηα νπνία αλαπηχζζνληαη ζε δχν πιαίζηα. Σν επηρεηξεζηαθφ θαη ην θνηλσληθφ 

πιαίζην (βι. ζρήκα). Σα κνληέια απηά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην ζηφρν ηνπο. 

 Οξγάλσζε Σαπηόηεηαο: πεξηέρεη κνληέια ηα νπνία βνεζνχλ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα νξγαλσζνχλ θαη λα πξνζδηνξίζνπλ θαιχηεξα ην πξνθίι ηνπο. 

Απηφ ζεκαίλεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο αμίεο ηνπο, ην φξακά ηνπο, ηελ 

εηθφλα ηνπο, κέζσ ηνπ δηαθξηηηθνχ ηνπο ηίηινπ θαη ηε ράξαμε αληίζηνηρσλ 

αμηψλ.  

 Οξγάλσζε πζηεκάησλ: πεξηιακβάλεη κνληέια ηα νπνία βνεζνχλ ηελ 

επηρείξεζε λα νξγαλψζεη ηελ εζσηεξηθή κε ηελ εμσηεξηθή ηεο επηθνηλσλία, 

ην ζρεδηαζκφ πξσηνγελψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην «marketing», 

ηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ, ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ επάξθεηαο 

ιεηηνπξγηψλ θ.ιπ.  



40 
 

 Οξγάλσζε Αλαθνξάο – Τπεπζπλόηεηαο: εδψ ππάξρνπλ κνληέια ηα νπνία 

εληζρχνπλ ηελ νξγάλσζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αλαθνξάο, 

παξαθνινχζεζεο επηδφζεσλ θαη εθαξκνγήο πξνηχπσλ.  

 Οξγάλσζε Γξαζηεξηόηεηαο: πεξηιακβάλνληαη κνληέια ηα νπνία εληζρχνπλ 

ηελ νξγάλσζε γηα ζέκαηα πξνκεζεηψλ, αιπζίδαο εθνδηαζκνχ, θαζψο επίζεο 

δηάθνξα ζέκαηα ησλ εκπιεθνκέλσλ, αλάπηπμε ζπλεηαηξηζκψλ, νξγάλσζε 

δηαιφγνπ θ.ιπ. 

Σα παξαπάλσ κνληέια νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο πέκπηεο θαηεγνξίαο ηεο 

Οξγάλσζεο Δηαηξεηψλ, ηεο νπνίαο ηα κνληέια βνεζνχλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξφηαζεο ηεο εηαηξείαο. Έηζη θαηαιαβαίλνπκε φηη κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα εληαρζεί ε ΔΚΔ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

δξαζηεξηφηεηαο κηαο εηαηξείαο, έηζη ψζηε λα θηάζεη ζην ζεκείν λα απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο. 

 

ρεδηάγξακκα 1.6. Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια γηα ηελ ΔΚΔ. 

Πεγή: Jan Jonker Marco de Witte (2006). 
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Σςζηαηικά ζηοισεία για ηη ζυζηή πποζέγγιζη και οπθή εθαπμογή ηυν 

μονηέλυν γενικήρ σπήζηρ επισειπηζιακού και  κοινυνικού πλαιζίος διασείπιζηρ 

ΔΚΔ 

Παξά ηνπ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή 

θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ κνληέισλ ΔΚΔ, δηαθξίλνπκε νξηζκέλεο νδεγίεο, νη νπνίεο είλαη 

θνηλέο θαη επαλαιακβάλνληαη απφ κνληέιν ζε κνληέιν θαη καο βνεζνχλ λα 

θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηνλ θεληξηθφ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν απηά κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Παξαθάησ ζα δνχκε νξηζκέλα κέηξα ηα νπνία 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, ψζηε λα είλαη επηηπρήο ε 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο: 

 Αξρηθά πξέπεη λα απνθεπρζεί ν εθεζπραζκφο κε ηελ πεπνίζεζε φηη, αλ 

εθαξκνζηνχλ κνληέια, ε δηαρείξηζε ηεο ΔΚΔ ζα ελέρεη κεδεληθφ θίλδπλν. 

 Οπνηνδήπνηε κνληέιν πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηελ θνπιηνχξα, ζην κέγεζνο θαη 

ζην επηθνηλσληαθφ ζηπι ηεο θάζε εηαηξείαο (δελ ηζρχεη δειαδή ην ιεγφκελν «One 

Size Fits All»). 

 Πξέπεη λα επηθξαηεί ξεαιηζκφο. Γειαδή, δελ κπνξεί λα μεθηλάεη θάηη ην νπνίν δελ 

έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα νινθιεξσζεί. 

 Οη νξγαληζκνί δελ είλαη απαξαίηεην λα αθνινπζνχλ θαηά γξάκκα ην εθάζηνηε 

κνληέιν, αιιά κφλν φζα ζεκεία κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. πλήζσο ζε κηθξέο - 

κεζαίεο εηαηξείεο ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο είλαη πεξίπινθε. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζρεδφλ φια ηα κνληέια έρνπλ αλαπηπρζεί βάζεη κεγάισλ θαη 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ. 

 Απνθπγή επηζηξνθήο ζε παιηά κέζνδν ή ηερληθή, ιφγσ κε ιήςεο άκεζσλ 

απνηειεζκάησλ, θαζψο ηα απνηειέζκαηα είλαη νξαηά θαη κεηξήζηκα έπεηηα απφ 

ηνπιάρηζηνλ 3 κήλεο. 

 Οκαδηθή δνπιεηά θαη αληαιιαγή απφςεσλ, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή ησλ κνληέισλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, ε νπνία λα 

εληζρχεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιίαο. 

 νθή ρξήζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Έληαμε ηεο ΔΚΔ λσξίο ζηνλ θχθιν δσήο ελφο 

πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο θαη κειινληηθή δέζκεπζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ 

θαη ζηελ ππφινηπε δσή ηνπ. 
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 Δμαζθάιηζε απαξαίηεηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο επζπλεηδεζίαο. 

 Όιεο νη θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα δηαπλένληαη απφ αεηθνξία. 

 Γηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ΔΚΔ. 

 Παξνρή ιεπηνκεξνχο πεξηγξαθήο ζηε δηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλαξμεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. 

 πλερήο ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε 

ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ ηεο ΔΚΔ ζεκαίλεη πςειά θφζηε γηα 

ηελ επηρείξεζε. 

 Πξνζνρή ζηελ επηθνηλσλία. Δλψ ε επηθνηλσλία γηα ηελ ελίζρπζε ζρεδηαζκνχ ηεο 

ΔΚΔ κπνξεί λα θαίλεηαη φηη είλαη έλαο ειθπζηηθφο ηξφπνο βειηίσζήο ηεο, ελέρεη 

ηαπηφρξνλα θαη πνιππινθφηεηεο γηα ηνπο managers θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, δηφηη 

ηνπο θέξλεη ζε δηαθσλίεο. 

 Απνθπγή έλαξμεο δξαζηεξηνηήησλ ειιείςεη ζαθνχο επηρεηξεζηαθνχ ζηφρνπ. 

 Αθηέξσζε ρξφλνπ ζηελ επαξθή εθπαίδεπζε. 

 Δπηθέληξσζε ζηελ πνηφηεηα θαη φρη ζηελ πνζφηεηα. 

 Καζνξηζκφο πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα παξέρεηαη 

δνθηκαζκέλε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε επίζεκσλ πιένλ πξνγξακκάησλ. 

 Απνθπγή επηθέληξσζεο κφλν ζηα φξηα παξαδνζηαθήο λφξκαο. 

 Αλάπηπμε θνπιηνχξαο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε, ε νπνία ζα επηηξέπεη ηνλ 

θξηηηθφ δηάινγν αλάκεζα ζηνπο εμσηεξηθνχο θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο 

ελδηαθεξφκελνπο. 

 Καηαλφεζε απαηηήζεσλ ησλ εκπιεθνκέλσλ (stakeholders). 

 Δλίζρπζε νκαδηθήο πξνζπάζεηαο. 

 Δλίζρπζε αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ θαη ζεβαζκφο 
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ΗΗΗ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

Ζ εξεπλεηηθή κεζνδνινγία αλαθέξεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο 

έξεπλαο, ε νπνία έρεη σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηελ δηαζθάιηζε ηεο ζπιινγήο ησλ 

θαηάιιεισλ δεδνκέλσλ ηφζν ζε φξνπο αμηνπηζηίαο φζν θαη εγθπξφηεηαο (Bush & 

Burns, 2009). Πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ αμηφπηζηα δεδνκέλα είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε ε θαηάιιειε ζρεδίαζε ηνπ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, αιιά πξσηίζησο 

ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ.  Οη βαζηθέο κέζνδνη 

ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη ε πνζνηηθή, ε πνηνηηθή έξεπλα ή ν 

ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο (Zikmund & Babin, 2006). ηελ 

επφκελε θάζε, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ην θαηάιιειν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην 

νπνίν κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελεο έξεπλεο απφ ηελ δηαζέζηκε 

βηβιηνγξαθία. Παξάιιεια, ζα πξέπεη μεθάζαξα λα ζπλδέεηαη κε ηα εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ ηα θαηάιιεια δεδνκέλα 

(Churchill & Brown, 2006). Ζ ηειεπηαία απφθαζε πνπ εληάζζεηαη ζηελ εξεπλεηηθή 

κεζνδνινγία είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δείγκαηνο (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) θαη 

ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο (κε πνηα δηαδηθαζία ζα ζπιιερζεί ην δείγκα) (Bradley, 

2010).  

 

Δπεςνηηικά επυηήμαηα/ςποθέζειρ  

Ζ έξεπλα είλαη κία αθαδεκατθή δξαζηεξηφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ ν φξνο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ηερληθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Πεξηιακβάλεη ηνλ 

θαζνξηζκφ θαη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ, ηελ ππφζεζε ή ηηο 

πξνηάζεηο ιχζεσλ, ηελ ζπιινγή, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ 

θαη θαηαιήγεη θαηά ηελ ηειεπηαία δνθηκή ζε ζπκπεξάζκαηα γηα λα πξνζδηνξίζεη αλ 

ηαηξηάδνπλ ζηελ δηαηχπσζε ησλ ππνζέζεσλ. Απφξξνηα επνκέλσο, ησλ φζσλ 

πξναλαθέξζεθαλ ζηα παξαπάλσ θεθάιαηα πξνθχπηνπλ ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο: 

 

1. Ζ δηεξεχλεζε ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ ζηηο Διιεληθέο Αζιεηηθέο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΠΑΔ & ΚΑΔ) 

2. Ζ Δπίδξαζε ησλ Γξάζεσλ ΔΚΔ ζηελ απφδνζε ησλ Διιεληθψλ Αζιεηηθψλ 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ & ΚΑΔ) 
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3. Ζ Δπίδξαζε ηεο χπαξμεο ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ απφδνζε ησλ Διιεληθψλ 

Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ & ΚΑΔ) 

4. Ζ Δπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ  

ζηνπο πειάηεο, ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ 

 

Μέθοδορ Σςλλογήρ Ππυηογενών Γεδομένυν 

Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί νη κέζνδνη ζπιινγήο πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ είλαη ε 

πνζνηηθή, ε πνηνηηθή ή ζπλδπαζκφο απηψλ. Ζ πνζνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ δηαθξίλεηαη απφ ηελ πεηζαξρία ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ ηεο 

Γεκνζθφπεζεο, ην νπνίν είλαη ην εξσηεκαηνιφγην (Bush & Burns, 2009). Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, κπνξεί αθφκε θαη έλαο ιηγφηεξν έκπεηξνο εξεπλεηήο/ηξηα λα ζπιιέμεη 

δεδνκέλα κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ θαη ζεηηθφ, αιιά θαη λα αλαιχζεη πνζνηηθά ηα 

δεδνκέλα κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ κεζφδσλ πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο 

(Bradley, 2010). Με απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα ρεηξαγσγεζνχλ ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο απνθαιχπηνληαη κε 

ηε ρξήζε δηκεηαβιεηψλ θαη πνιπκεηαβιεηψλ αλαιχζεσλ θαη ηνλ ππνινγηζκφ 

ζηαηηζηηθψλ ζθαικάησλ (Churchill & Brown, 2006). Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο 

πνζνηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο κπνξεί λα κε δηαζέηνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ρξφλν γηα λα ζθεθηνχλ ηηο απαληήζεηο ή λα κελ δέρνληαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα (Zikmund & Babin, 2006). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πνηνηηθή έξεπλα κέζα απφ ηε ζπδήηεζε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηξνπή ηνπ εξεπλεηή, νδεγεί ζε κεγαιχηεξε αλάκεημε ιφγσ ηεο 

ελεξγήο ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Churchill & Brown, 2006). Παξάιιεια, 

νδεγεί ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε πεξηζζφηεξν πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία είλαη εμίζνπ ζπνπδαία φπσο είλαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

εξσηψκελσλ θαη νη ηπρφλ ακθηβνιίεο ηνπο ζε ζρέζε κε δηάθνξα δεηήκαηα (Bradley, 

2010).  Οη βαζηθέο κέζνδνη ζπιινγήο πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ είλαη νη ζπλεληεχμεηο θαη 

νη νκάδεο εζηίαζεο (Bush & Burns, 2009). Οη πξνεγνχκελεο κεζφδνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε λέα πξντφληα/ππεξεζίεο θαη θπξίσο ζε βηνκεραληθέο 

αγνξέο (Business to Business), φπνπ ν πιεζπζκφο είλαη ζρεηηθά κηθξφο.  

Βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ πνπ ζα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα (Bradley, 2010). Γεδνκέλνπ φηη ην δείγκα κηαο πνηνηηθήο 

έξεπλαο είλαη ζπλήζσο κηθξφ απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη θίλδπλνο λα κελ ππάξμεη 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. Παξάιιεια, απαηηνχληαη ζεκαληηθέο γλψζεηο ςπρνινγίαο 
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θαη εηδηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηνλ ζεηηθηζκφ ηεο έξεπλαο (Zikmund & Babin, 2006).  

ηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην δεηνχκελν είλαη ε δηαζχλδεζε ησλ 

νξγαλσζηαθψλ ζηφρσλ απφδνζεο (θέξδε, πσιήζεηο, κεξίδηα αγνξά θιπ) κε 

ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο,  γηα ηα 

νπνία είλαη εθηθηή ε κέηξεζή ηνπο κε ηε ρξήζε δνκεκέλσλ θιηκάθσλ (πρ Likert θαη 

δηάθνξεο άιιεο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο) (Riliang, 2009) (Buciuniene & Kazlauskaite, 

2011). Γεδνκέλσλ θαη ησλ πφξσλ ηεο έξεπλαο, πξνηηκήζεθε ε πνζνηηθή έξεπλα.    

 

Η παποςζίαζη ηηρ σπηζιμοποιούμενηρ Κλίμακαρ 

Ζ θιίκαθα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αθνξά ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν ηεο έξεπλαο 

γηα ηελ ζπιινγή ησλ θαηάιιεισλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ. Ζ θιίκαθα κέηξεζεο 

βαζίζηεθε ζηελ 5βάζκεηα θιίκαθα δηαζηήκαηνο (interval scale). Σα πξσηνγελή 

δεδνκέλα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ζηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πξνο 

ηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο. Βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα 

ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ ζηηο Διιεληθέο Αζιεηηθέο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΠΑΔ & ΚΑΔ). Δπνκέλσο, αξρηθά ζα έπξεπε λα εληνπηζηεί ν 

φξνο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ηηο ίδηεο ηηο ΠΑΔ- ΚΑΔ. Γηα ηνλ 

πξναλαθεξφκελν εληνπηζκφ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 5βάζκεηα θιίκαθα (1: ε πνιχ 

κηθξφο βαζκφ, 5: ε πνιχ κεγάιν βαζκφ) δηαζηήκαηνο ησλ Silberhorn θαη Warren 

(2007), νη νπνίνη κειέηεζαλ ηνλ νξηζκφ ηεο ΔΚΔ απφ κεγάιεο εηαηξείεο ζηε Γεξκαλία 

θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (7 items – βιέπε πξψηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ - 

Παξαξηήκαηα).  Παξάιιεια, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ 

ΔΚΔ, ρξεζηκνπνηήζεθε πξνζαξκνζκέλε ε θιίκαθα (ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζπγγξαθέσλ (Silberhorn & Warren, 2007), ε νπνία παξαηίζεηαη ζηε 2
ε
 εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ (13 items). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ρξήζε θαη ηελ πξφζεζε ρξεζηκνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ΔΚΔ ζην κέιινλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ίδηα θιίκαθα δηαζηήκαηνο -κέηξεζεο 

δξάζεο απφ ηηο ΑΑΔ θαη απφ άιιεο ΑΑΔ. Οη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηε κειέηε πεξίπησζεο ησλ Hazlett , McAdam θαη Murray 

(2007) θαη πεξηιακβάλνληαη ζε 7 κεηαβιεηέο (βιέπε εξψηεζε 3 – Παξαξηήκαηα). 

Παξάιιεια, ζπκπεξηιήθζεθε ηφζν ν βαζκφο απνδνρήο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ή 

άιινπο σθεινχκελνπο ζε ζρέζε κε ηηο πξναλαθεξφκελεο δξάζεηο ΔΚΔ (πξφζζεηεο 

παξνρέο, ίζεο επαγγεικαηηθέο επθαηξίεο θιπ – βιέπε εξψηεζε 4 – 7 κεηαβιεηέο ζην 
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ζχλνιν), φζν θαη ν βαζκφο ζεηηθνχ επεξεαζκνχ ησλ θηιάζισλ- πειαηψλ απφ ηηο 

δξάζεηο απηέο (βιέπε εξψηεζε 5– 7 κεηαβιεηέο ζην ζχλνιν). Δπηπξφζζεηα, γηα ηελ 

κέηξεζε ηεο πξνηεξαηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ ζρεηηθά κε ηνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηεο 

ΔΚΔ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κνληέιν ηνπ Riliang (2009), ν νπνίνο κέηξεζε ηηο 

επηπηψζεηο ησλ ηνκέσλ εθαξκνγήο ζε 4 κεηαβιεηέο (Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, Αγνξά, 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία) ζηελ απφδνζε ησλ Κηλεδηθψλ επηρεηξήζεσλ (βιέπε 

εξψηεζε 6-Παξαξηήκαηα). 

ε φηη αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα νθέιε ησλ 

εηαηξεηψλ απφ ηνπο McDonald L θαη Lai C., (2011) ηα  νπνία ήηαλ βαζηθά 5 (αχμεζε 

πσιήζεσλ, βειηίσζε εηαηξηθήο εηθφλαο , ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, 

θνξνειαθξχλζεηο θαη βειηίσζε εξγαζηαθνχ θιίκαηνο ζηελ επηρείξεζε. Δπνκέλσο, 

εξσηήζεθαλ νη επηρεηξήζεηο άκεζα γηα ηνλ βαζκφ πνπ απηέο πηζηεχνπλ φηη 

επσθεινχληαη απφ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο 

5βάζκεηαο θιίκαθαο δηαζηήκαηνο κε ηηο πξνεγνχκελεο κεηαβιεηέο (εξψηεζε 7). 

Παξάιιεια, εξσηήζεθαλ ηα ζηειέρε ησλ ΑΑΔ κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο θιίκαθαο γηα ην 

αλ ζεσξνχλ φηη νη ΑΑΔ πινπνηνχλ γεληθά δξάζεηο ΔΚΔ (εξψηεζε 8) θαη ζε πνηέο 

δξάζεηο φπσο απηέο θαζνξίζηεθαλ απφ ηνπο Hazlett , McAdam θαη Murray (2007) κε 

ηε ρξήζε 7 κεηαβιεηψλ (εξψηεζε 9). Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηφζν ησλ 

απνηξεπηηθψλ (εξψηεζε 10) φζν θαη ησλ ελζαξξπληηθψλ παξαγφλησλ πινπνίεζεο 

δξάζεσλ ΔΚΔ (εξψηεζε 11), ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξάγνληεο (14 ζην ζχλνιν) ησλ 

Arevalo J. θαη Aravind D., (2010) νη νπνίνη ελδεηθηηθά είλαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ε 

έιιεηςε ελεκέξσζεο, ε πξνβνιή, ε πίεζε απφ ελδηαθεξφκελεο νκάδεο θιπ. ε ζρέζε 

κε ηηο βαζηθέο πεγέο ελεκέξσζεο (εξψηεζε 12) θαη ηνλ βαζκφ πξνηίκεζεο ησλ ΑΑΔ 

ζε ζρέζε κε ηελ επηθνηλσλία ηεο ΔΚΔ (εξψηεζε 13), ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 13 

κεηαβιεηέο πνπ πξφηεηλαλ νη Hazlett, McAdam θαη Murray, (2007). 

Βαζηθφ επίζεο εξεπλεηηθφ εξψηεκα ήηαλ ν θαζνξηζκφο ηεο επίδξαζε ησλ 

δξάζεσλ ΔΚΔ ζηελ απφδνζε ησλ Διιεληθψλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ 

& ΚΑΔ). Γηα λα κεηξεζεί ε ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

δείθηεο απφδνζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη βαζηθνί δείθηεο απφδνζεο ηνπ Riliang 

(2009), ν νπνίνο ζπλέδεζε ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ κε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο 

απφδνζεο – 4 κεηαβιεηέο (Κέξδε, Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο, Πσιήζεηο θαη Μεξίδην 

Αγνξάο). Οη ίδεο κεηαβιεηέο απφδνζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο 15, 16 θαη 

17. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε θαη ε Δπίδξαζε ηεο χπαξμεο ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ 
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απφδνζε ησλ Διιεληθψλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ & ΚΑΔ). Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ζε κηα δηρνηνκηθή κεηαβιεηή (ΝΑΗ/ΟΥΗ) ξσηήζεθε ε χπαξμε δνκεκέλνπ 

ηκήκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ ΑΑΔ. Σέινο, νη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο 

(19-23) αθνξνχζαλ ηε ζπιινγή δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ (ρξφληα ιεηηνπξγίαο ΔΚΔ, 

αξηζκφο εξγαδνκέλσλ, ζέζε θιπ). Σν πξναλαθεξφκελν εξεπλεηηθφ εξγαιείν αξρηθά 

απεζηάιεη πηινηηθά ζε έλα κηθξφ δείγκα ΑΑΔ πξνθεηκέλνπ λα δνθηκαζηεί θαη λα 

βειηησζεί. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο βειηηψζεηο γηα λα πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ 

κνξθή. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, παξαθαιψ αλαηξέμαηε ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζεο. 

 

Η Γιαδικαζία και ηο Σσέδιο Γειγμαηολητίαρ 

Οη δεκνζθνπήζεηο ζπάληα πεξηιακβάλνπλ ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ φιν ηνλ 

πιεζπζκφ, θπξίσο ιφγσ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ ρξφλνπ πινπνίεζεο ελφο εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ (Bush & Burns, 2009). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, επηιέγεηαη έλα ζπγθεθξηκέλν δείγκα 

ην νπνίν έρεη σο ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ζθάικαηνο κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο (Bradley, 2010). Ζ δηαδηθαζία θαη ην ζρέδην 

δεηγκαηνιεςίαο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δεηγκαηνιεςίαο, ηελ επηινγή ηνπ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο θαη 

ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο,  ε νπνία απνζθνπεί ηφζν ζηελ άξηζηε δπλαηή 

αληηπξνζψπεπζε, αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα αλαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (Churchill & Brown, 2006).  

Πνιινί ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ φηη ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε ρξήζε ηεο 

απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο επηθέξεη ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζε ζρέζε κε 

ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα, θαιχπηνληαο παξάιιεια ηελ πξνδηαγξαθή ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο (Bush & Burns, 2009), (Zikmund & Babin, 2006), (Churchill 

& Brown, 2006), (Bradley, 2010). Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε παξνχζα έξεπλα ζηεξίρζεθε 

ζηελ κέζνδν ηεο απιήο ηπραίαο δεηγκαηνιεςίαο. Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ 

δείγκαηνο, ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 60 ζηειέρε απφ 60 Αζιεηηθέο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο  απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ κέρξη ηηο  15 Οθησβξίνπ 2011 θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ψξεο. Ο πιεζπζκφο ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηα ζηειέρε ησλ αζιεηηθψλ 

νξγαληζκψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο κνξθέο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ηθαλνπνίεζε ηνλ θαλφλα 

ηνπ ειάρηζηνπ επαξθνχο δείγκαηνο γηα κειέηεο νξγαλσηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ 

επίηεπμε θαλνληθήο θαηαλνκήο (Bradley, 2010).   
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Δπηπξφζζεηα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο επηιέρζεθε ηπραία απφ φιε ηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα, κε ηα ζηειέρε ησλ νπνίσλ ζπκθσλήζεθε ε δηεμαγσγή ηεο δεκνζθφπεζεο 

θαη ε θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάιπζεο. ε πξψηε θάζε ηα 

εξσηεκαηνιφγηα εζηάιεζαλ κε ηπραίν ηξφπν κέζσ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο σο εμήο. 

πγθεληξψζεθαλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θαηάινγν ηεο ICAP φια ηα ηειέθσλα θαη 

emails ησλ Αζιεηηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ (ΠΑΔ & ΚΑΔ). Σα ηειεπηαία 

ηαμηλνκήζεθαλ θαη αξρεηνζεηήζεθαλ. Δπηιέρζεθε έλαο ηπραίνο αξηζκφο απφ ην 1 

κέρξη ην 2 θαη ζπγθεθξηκέλα ην λνχκεξν 2. Δπνκέλσο εζηάιεζαλ ειεθηξνληθά ην 

εξσηεκαηνιφγην ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε κε ηνλ αξηζκφ 2, 4, 6, 8 θνθ. ε 

δεχηεξε θάζε, θαη αθνχ ην δείγκα πνπ ζπγθεληξψζεθε κέζσ e-mail ήηαλ κηθξφ, 

θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο νξίζηεθαλ ξαληεβνχ κε ζηειέρε ησλ ΑΑΔ φπνπ 

θαη δηαλεκήζεθαλ ζε έληππε κνξθή ηα εξσηεκαηνιφγηα. πλνιηθά εζηάιεζαλ 95 

εξσηεκαηνιφγηα, γηα λα απαληεζνχλ εκπξφζεζκα ηα 60 (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 

63,16%). Σν πνζνζηφ απηφ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειφ θαη επηηεχρζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο θαη ηειεθσληθήο εηδνπνίεζεο ησλ ζηειερψλ πνπ δελ 

ζπκπιήξσλαλ ην εξσηεκαηνιφγην θάζε 2 εκέξεο. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπλεπψο, 

απαληήζεθαλ, ζπιιέρζεθαλ ειεθηξνληθά θαη θσδηθνπνηήζεθαλ ζηελ εθαξκνγή 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο «SPSS Version 15 for Windows» γηα ηελ δηεμαγσγή 

πεξηγξαθηθήο θαη επαγσγηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο .  
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IV. ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 

Γημογπαθικά ζηοισεία δείγμαηορ ΑΑΔ - Πεπιγπαθική Ανάλςζη  

ε ζρέζε κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, ην 61,02% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δήισζε άιιε ζέζε ζηελ ΑΑΔ. Έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ Γηεπζπληέο Μάξθεηηλγθ (18,64%), ελψ αθνινπζνχλ νη ζέζεηο 

ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ηνπ Γηεπζπληή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ κε 8,47%. 

Σέινο, κφιηο ην 3,39% ηνπ δείγκαηνο αθνξνχζε ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Οηθνλνκηθψλ 

(Βιέπε ρήκα 4.1 θαη Πίλαθα 4.1).   

 

Πίλαθαο 4.1- Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ ΑΑΔ; 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 5 8,47 

Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ 11 18,64 

Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθώλ 2 3,39 

Γηεπζπληήο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 5 8,47 

Άιιν 36 61,02 

ΤΝΟΛΟ ΔΓΚΤΡΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 59 100,00 

 

Αλαθνξηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ην 66,10% ήηαλ 

θάηνρνη θάπνηνπ παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ, ελψ ην ππφινηπν 33,90% ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ. Απηφ είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, δεδνκέλνπ ην 

εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ, γεγνλφο ην νπνίν 

ζεκαίλεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο θαηαλφεζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην εξσηεκαηνιφγην. 

Σν ρήκα 4.2 θαη ν Πίλαθαο 4.2 παξνπζηάδνπλ ηε ζπρλφηεηα θαη ηα πνζνζηά κε βάζε 

ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν.  

Στήμα 4.1 - Η θέζη ηων ζσμμεηετόνηων ζηην ΑΑΕ

8,47%

18,64%

3,39%

8,47%

61,02%

Διεσθύνων Σύμβοσλος

Διεσθσνηής Μάρκεηινγκ

Διεσθσνηής Οικονομικών

Διεσθσνηής Ανθρώπινοσ

Δσναμικού

Άλλο
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Πίλαθαο 4.2- Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο; 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

Παλεπηζηεκηαθόο ηίηινο 39 66,10 

Μεηαπηπρηαθόο ηίηινο 20 33,90 

ΤΝΟΛΟ ΔΓΚΤΡΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 59 100,00 

Παξάιιεια, ε εξγαζηαθή εκπεηξία ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζηάδεηαη ζην 

ρήκα 4.3 θαη ηνλ Πίλαθα 4.3. Σν 37,29% ηνπ δείγκαηνο είρε κέρξη 3 ρξφληα 

πξνυπεξεζία, ελψ ε επηθξαηνχζα ηηκή ήηαλ απφ 3 κέρξη 7 ρξφληα κε 25 παξαηεξήζεηο 

θαη 42,37%. Σν ππφινηπν 20,34 είρε πάλσ απφ 7 ρξφληα. 

 

Πίλαθαο 4.3- Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ζαο; 

  πρλόηεηα Πνζνζηό 

1-3 ρξόληα 22 37,29 

3-7 ρξόληα 25 42,37 

Πεξηζζόηεξα από 7 ρξόληα 12 20,34 

ΤΝΟΛΟ ΔΓΚΤΡΩΝ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΩΝ 59 100,00 

 

 

 

Στήμα 4.2 - Το εκπαιδεσηικό επίπεδο ζσμμεηετόνηων

66,10%

33,90%

Πανεπιζηημιακός ηίηλος

Μεηαπηστιακός ηίηλος

Στήμα 4.3 - Η εργαζιακή εμπειρία ηων ζσμμεηετόνηων

37,29%

20,34%

42,37%

1-3 τρόνια

3-7 τρόνια

Περιζζόηερα από 7 τρόνια
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Οπγάνυζη ΔΚΔ ζηιρ ΑΑΔ- Πεπιγπαθική Ανάλςζη  

Αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε δνκεκέλνπ ηκήκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο ζηηο Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο, κφλν 3 ή ην 11,67% ζε ζχλνιν 60 

εηαηξεηψλ δηέζεηαλ ηκήκα ΔΚΔ ελψ ην ππφινηπν 88,33% ή 53 εηαηξείεο δελ δηέζεηαλ 

αλάινγν ηκήκα. ε φηη αθνξά ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηηο 

Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΑΑΔ), δειαδή ζηηο ΠΑΔ θαη ηηο ΚΑΔ, ην 59,62% 

ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε φηη ε εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη δελ πξφθεηηαη λα ζπζηήζεη 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηα επφκελα δχν ρξφληα. 

Παξφια απηά, έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, ηεο ηάμεσο ηνπ  40,38%, 

δήισζε φηη ε εηαηξεία ζα πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε ζρεηηθνχ ηκήκαηνο, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη φηη νη εηαηξείεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο πξαθηηθψλ ΔΚΔ (βιέπε ρήκα 4.4 θαη Πίλαθα 4.4). 

 

 

Πίλαθαο 4.4- Δάλ δελ ππάξρεη ηκήκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ ΑΑΔ, 

πξνβιέπεηαη λα ζπζηαζεί ζηα επφκελα δχν ρξφληα; 

  πρλφηεηα Πνζνζηφ 

ΝΑΗ 21 40,38 

ΟΥΗ 31 59,62 

ΤΝΟΛΟ ΔΓΚΤΡΧΝ 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΧΝ 52 100,00 

 

ρεηηθά κε ην ηκήκα ή ηε δηεχζπλζε ηεο αζιεηηθήο ΑΔ πνπ εληάζζεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ΔΚΔ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΚΔ πινπνηείηαη 

απφ ην ηκήκα Μάξθεηηγθ, ελψ κφιηο ην 10% εληάζζεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα 

Δηαηξηθήο Δπηθνηλσλίαο. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ην  

Στήμα 4.4 - Προβλέπεηαι να ζσζηαθεί ημήμα ΕΚΕ ζηα επόμενα 

2 τρόνια ζηην Εηαιρεία ζας?

40,38%

59,62%

ΝΑΙ

ΟΧΙ
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83% ησλ εξσηψκελσλ δελ απάληεζαλ ζηε ζρεηηθή εξψηεζε, δεδνκέλνπ φηη ε 

εηαηξεία ηνπο δελ έρεη ζαθήο αξκνδηφηεηεο πνπ λα θαζνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή. Σν ρήκα 4.5 θαη ν Πίλαθαο 4.5 πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπρλφηεηεο ζπγθεθξηκέλσλ 

απαληήζεσλ. 

  

 

Πίλαθαο 4.5- ε πνην ηκήκα ή δηεχζπλζε ηεο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

(ΠΑΔ- ΚΑΔ) εληάζζεηαη ε ΔΚΔ? 

Σκήκα Ν Πνζνζηφ Έγθπξν Πνζνζηφ 

MARKETING 9 15% 90% 

COMMUNICATIONS 1 2% 10% 

ΓΔΝ ΑΠΑΝΣΖΑΝ 50 83%                                                   - 

ΤΝΟΛΟ 60 100% 100% 

  

Σέινο, ζε φηη ζρεηίδεηαη κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΚΔ ζηηο ΑΑΔ,  κφιηο 10 ζηηο 60 εηαηξείεο (17%) 

δήισζαλ φηη ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, ηα νπνία δηεπζχλνληαη 

απφ ηα ηκήκαηα κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο (Πίλαθαο 4.5). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εθαξκφδνπλ θαη πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ θαηά κέζν φξν ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα 

πεξίπνπ (κ.ν= 2,25), ελψ ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζε απηφ ην θνκκάηη είλαη πεξίπνπ 

3 άηνκα θαηά κέζν φξν (κ.ν= 2,70). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα 

βαζηθά πεξηγξαθηθά ζηνηρεία, παξαθαιψ αλαηξέμηε ζηνλ Πίλαθα 4.6 πνπ αθνινπζεί 

 

Πίλαθαο 4.6- Πξνγξάκκαηα ΔΚΔ: Υξφληα ιεηηνπξγίαο & Αξηζκφο εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη 

  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

ΥΡΟΝΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 8 1 4 2,25 1,04 

ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ 10 1 5 2,70 1,42 

 

Στήμα 4.5 -  Τμήμα ή διεύθσνζη ηης Αθληηικής Ανώνσμης 

Εηαιρείας ποσ ενηάζζεηαι η ΕΚΕ

90,00%

10,00%

MARKETING

COMMUNICATIONS
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Ανηιλήτειρ και Δθαπμογή ΔΚΔ από ηιρ ΑΑΔ - Πεπιγπαθική Ανάλςζη  

Οη αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή 

ηεο ΔΚΔ (βιέπε εξψηεζε 1 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζεο), 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζην ρήκα 4.6 θαη ηνλ Πίλαθα 4.7 πνπ αθνινπζνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ΑΑΔ αλαθέξνπλ φηη νη πεξηγξαθέο πνπ απνδίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ ΔΚΔ είλαη νη πξαθηηθέο ησλ ρνξεγηψλ θαη ησλ θηιαλζξσπηθψλ δξάζεσλ (κ.ν= 

3,98 ζε πεληαβάζκεηα θιίκαθα), ελψ αθνινπζεί ε  ελζσκάησζε ζε εζεινληηθή βάζε 

ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ ηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε (κ.ν= 3,53), ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ην πεξηβάιινλ (κ.ν= 3,48) θαη ε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

εζηθέο αξρέο (κ.ν= 3,47).  

ε κέηξην βαζκφ, νη ζπκκεηέρνληεο θαζφξηζαλ ηελ ΔΚΔ σο ηελ εμαζθάιηζε 

νθειψλ γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (κ.ν= 3,17), ηελ παξνρή 

εξγαζίαο ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο (κ.ν= 3,10) θαη ηε δέζκεπζε λα θξνληίδνπλ 

ηνπο εξγαδνκέλνπο (κ.ν= 2,87). Αμηνζεκείσηε επίζεο είλαη ε δηαζπνξά ησλ 

παξαηεξήζεσλ γχξσ απφ ηνλ κέζν φξν. Γηα παξάδεηγκα ε ιεηηνπξγία κε εζηθέο αξρέο 

έρεη ΣΑ= 1,33 θαη, πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ αξθεηά ζε 

ζρέζε κε ηνλ ζπλνιηθφ κέζν φξν. 
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Πίλαθαο 4.7- ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ πεξηγξαθέο απνδίδνπλ ηνλ φξν 

ηεο ΔΚΔ? 

 Οη επηρεηξήζεηο...  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

 θάλνπλ ρνξεγίεο θαη αλαιακβάλνπλ 

θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο 60 1 5 3,98 1,02 

 ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο 

θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επαθέο ηνπο κε άιια 

ελδηαθεξφκελα κέξε 60 2 5 3,53 0,93 

 πηνζεηνχλ πξαθηηθέο πνπ πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ 60 1 5 3,48 1,20 

 ιεηηνπξγνχλ κε εζηθέο αξρέο 60 1 5 3,47 1,33 

 εμαζθαιίδνπλ νθέιε γηα ηα παηδηά θαη ηνπο 

λένπο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 60 1 5 3,17 1,06 

 παξέρνπλ εξγαζία ζε θνηλσληθά εππαζείο 

νκάδεο 60 1 5 3,10 1,13 

 δεζκεχνληαη λα θξνληίδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο 60 1 5 2,87 1,16 

 

 

 

 

Στήμα 4.6- Η Περιγραθή ηης ΕΚΕ καηά ηις Αθληηικές ΑΕ

3,98

3,53

3,48

3,47

3,17

3,10

2,87

1,02

0,93

1,20

1,33

1,06

1,13

1,16

0 1 2 3 4 5

 θάλνπλ ρνξεγίεο θαη αλαιακβάλνπλ

θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο

 ελζσκαηώλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη

πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη

ηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξόκελα κέξε

 πηνζεηνύλ πξαθηηθέο πνπ πξνζηαηεύνπλ ην

πεξηβάιινλ

 ιεηηνπξγνύλ κε εζηθέο αξρέο

 εμαζθαιίδνπλ νθέιε γηα ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο

 παξέρνπλ εξγαζία ζε θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο

 δεζκεύνληαη λα θξνληίδνπλ ηνπο εξγαδνκέλνπο

Μ.Ο. Τ.Α.

           Βαζκόο Απόδνζεο__________________________         1: Πνιύ Μηθξόο Βαζκόο                   5:Πνιύ κεγάινο βαζκόο

ΔΚΔ είλαη όηαλ νη Δπηρεηξήζεηο…
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ρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο (εξψηεζε 2), νη πην δεκνθηιείο ήηαλ νη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο (κ.ν.= 4,22), 

νη Υνξεγίεο (κ.ν.= 3,92), ε Γηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ (κ.ν.= 3,91), νη 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ (κ.ν.= 3,86), ε Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (κ.ν.= 

3,77), νη Οηθεηνζειείο δξάζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (κ.ν.= 3,70), νη Γσξεέο (κ.ν.= 3,62) 

θαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο (κ.ν.= 3,53). Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

παξαηίζεληαη ζην ρήκα 4.7 θαη ζηνλ Πίλαθα 4.8 πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 4. 8- ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη αθφινπζεο δξάζεηο εκπίπηνπλ ζηελ 

ΔΚΔ? 

  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

Φηιαλζξσπηθέο δξάζεηο 60 1 5 4,22 0,90 

Υνξεγίεο 60 1 5 3,92 1,12 

Γηνξγάλσζε αζιεηηθψλ εθδειψζεσλ 58 1 5 3,91 1,08 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ 59 1 5 3,86 1,01 

Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 60 1 5 3,77 0,87 

Οηθεηνζειείο δξάζεηο γηα πεξηβάιινλ 60 1 5 3,70 1,18 

Γσξεέο 60 1 5 3,62 1,01 

Πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 60 1 5 3,53 1,11 

Πξνζθνξά εξγαζίαο ζε εππαζείο 

θνηλσληθέο νκάδεο 60 1 5 3,35 1,22 

Πιεξνθφξεζε θηιάζισλ ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ 60 1 5 2,63 1,10 

Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο 60 1 5 2,62 1,12 

Πξφζζεηεο θαη εληζρπκέλεο παξνρέο 

ζηνπο εξγαδνκέλνπο 60 1 5 2,58 1,01 

Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο 

ζε εξγαδνκέλνπο 60 1 5 2,42 1,14 

 

 

ρήκα 4.7- Γξάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζηελ ΔΚΔ

4,22

3,92

3,91

3,86

3,77

3,70

3,62

3,53

3,35

2,63

2,62

2,58

2,42

0 1 2 3 4 5

Φηιαλζξσπηθέο δξάζεηο

Υνξεγίεο

Γηνξγάλσζε αζιεηηθώλ εθδειώζεσλ

Γξάζεηο εζεινληηζκνύ

Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ

Οηθεηνζειείο δξάζεηο γηα πεξηβάιινλ

Γσξεέο

Πξνγξάκκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο

Πξνζθνξά εξγαζίαο ζε εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο

Πιεξνθόξεζε θηιάζισλ ζε ζέκαηα πνηόηεηαο ππεξεζηώλ

Πξνγξάκκαηα δηα βίνπ κάζεζεο

Πξόζζεηεο θαη εληζρπκέλεο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο

Παξνρή ζπκπιεξσκαηηθήο αζθάιηζεο ζε εξγαδνκέλνπο

Μ.Ο.

                                                 Βαζκόο Απόδνζεο____________                1: Πνιύ Μηθξόο Βαζκόο                                                         5:Πνιύ κεγάινο βαζκόο
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Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ ΔΚΔ (Δξψηεζε 3), νη ΑΑΔ 

παξαδέρνληαη φηη ζε ζρεηηθά κηθξφ βαζκφ παξέρνπλ πξφζζεηεο παξνρέο ζην 

πξνζσπηθφ ηφζν νη ίδηεο (κ.ν.= 2,15) φζν θαη νη ππφινηπεο ΑΑΔ θαη φηη ζα 

εθαξκφζνπλ πεξηζζφηεξεο ζην κέιινλ (κ.ν.= 2,68-ρήκα 4.8).  

 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή ίζσλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, νη ΑΑΔ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ζε κέηξην βαζκφ έρνπλ εθαξκφζεη απηήλ ηελ πξαθηηθή ΔΚΔ (κ.ν.= 

2,72) φζν θαη νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ ρψξνπ θαη φηη ζα ηελ εθαξκφζνπλ 

βειηησκέλε νξηαθά ζην κέιινλ (κ.ν.= 2,98). Παξάιιεια θαη ε δηαζπνξά ησλ 

παξαηεξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε (βιέπε ΣΑ θαη κ.ν ζην ζρήκα 4.9). 

 

ρήκα 4.8- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Πξόζζεηεο Παξνρέο

2,15

2,68

2,27

0 1 2 3 4 5

α. Πξόζζεηεο παξνρέο

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο

β. Πξόζζεηεο παξνρέο

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο

γ. Πξόζζεηεο παξνρέο

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο

Σ.Α.

Μ.Ο.

Βαζκόο Δθαξκνγήο____________  1: Πνιύ Μηθξόο Βαζκόο                                                                 5:Πνιύ κεγάινο βαζκόο

Έρεη εθαξκόζεη ε επηρείξεζε

Γηαηίζεηαη λα εθαξκόζεη ζην 

κέιινλ

Έρνπλ εθαξκόζεη άιιεο ΠΑΔ-

ΚΑΔ 

ρήκα 4.9- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Ίζεο 

επαγγεικαηηθέο Δπθαηξίεο

2,72
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β. Παξνρή ίζσλ
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γ. Παξνρή ίζσλ

επαγγεικαηηθώλ

επθαηξηώλ

Σ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α. 1,06 1,06 0,87

Μ.Ο. 2,72 2,98 2,71

α. Παροτή ίζων 

επαγγελμαηικών 

εσκαιριών

β. Παροτή ίζων 

επαγγελμαηικών 

εσκαιριών

γ. Παροτή ίζων 

επαγγελμαηικών 

εσκαιριών

Έρεη εθαξκόζεη ε 

επηρείξεζε

Γηαηίζεηαη λα εθαξκόζεη 

ζην κέιινλ

Έρνπλ εθαξκόζεη άιιεο 

ΠΑΔ-ΚΑΔ 
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ε ζρέζε κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ αλαθνξηθά κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

νη ΑΑΔ ππέδεημαλ φηη ζε κέηξην βαζκφ έρνπλ εθαξκφζεη (κ.ν.= 2,53) ηφζν απηέο φζν 

θαη νη αληαγσληζηέο ηνπο θαη φηη πξνηίζεληαη λα εθαξκφζνπλ ζην κέιινλ ζε κέηξην 

πάιη βαζκφ, αιιά κε κεγαιχηεξε έληαζε απφ φηη έρνπλ εθαξκφζεη (κ.ν.= 3.03). Σν 

ρήκα 4.10 πνπ αθνινπζεί είλαη απνθαιππηηθφ. 

 

ε φηη αθνξά ηελ Δπαηζζεηνπνίεζε γηα πεξηβαιινληηθά ζεκάηα, νη ΑΑΔ 

δήισζαλ φηη ελεξγνπνηνχληαη ζε κέηξην βαζκφ ηφζν εθείλνη (κ.ν.= 3.03) φζν θαη νη 

ππφινηπεο ΑΑΔ. Σν ρήκα 4.11 απεηθνλίδεη φια ηα πεξηγξαθηθά κεγέζε. 

 

ρήκα 4.10- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Κίλεηξα γηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα

2,53

3,03

2,69

0,97

1,07

0,94
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εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

β. Κίλεηξα γηα

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

γ. Κίλεηξα γηα

εθπαηδεπηηθά

πξνγξάκκαηα

Σ.Α.

Μ.Ο.

Τ.Α. 0,97 1,07 0,94

Μ.Ο. 2,53 3,03 2,69

α. Κίνηηρα για 

εκπαιδεσηικά 

προγράμμαηα

β. Κίνηηρα για 

εκπαιδεσηικά 

προγράμμαηα

γ. Κίνηηρα για 

εκπαιδεσηικά 

προγράμμαηα

Έρεη εθαξκόζεη ε 

επηρείξεζε

Γηαηίζεηαη λα εθαξκόζεη ζην 

κέιινλ

Έρνπλ εθαξκόζεη άιιεο 

ΠΑΔ-ΚΑΔ 

ρήκα 4.11- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Δπαηζζεηνπνίεζε 

γηα πεξηβαιινληηθά ζεκάηα

3,07

3,45

3,34

1,01

1,27

0,86
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Δπαηζζεηνπνίεζε

γηα πεξηβαιινληηθά

ζεκάηα

β.

Δπαηζζεηνπνίεζε

γηα πεξηβαιινληηθά

ζεκάηα

γ.

Δπαηζζεηνπνίεζε

γηα πεξηβαιινληηθά

ζεκάηα

Σ.Α. 1,01 1,27 0,86

Μ.Ο. 3,07 3,45 3,34

α. Δπαηζζεηνπνίεζε γηα 

πεξηβαιινληηθά ζεκάηα

β. Δπαηζζεηνπνίεζε γηα 

πεξηβαιινληηθά ζεκάηα

γ. Δπαηζζεηνπνίεζε γηα 

πεξηβαιινληηθά ζεκάηα

Έρεη εθαξκόζεη ε 

επηρείξεζε

Γηαηίζεηαη λα 

εθαξκόζεη ζην 

κέιινλ

Έρνπλ εθαξκόζεη 

άιιεο ΠΑΔ-ΚΑΔ 
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Παξάιιεια, δειψλνπλ φηη ζα εληείλνπλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (κ.ν.= 3.45). Σν ρήκα 4.12 είλαη απνθαιππηηθφ. 

 

 

 

Oη ΑΑΔ δήισζαλ φηη έρνπλ εθαξκφζεη ζε κέηξην βαζκφ ηελ πξαθηηθή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, ηφζν νη ίδηνη (κ.ν.= 3.48) φζν θαη νη άιιεο ΠΑΔ-ΚΑΔ 

(κ.ν.= 3,41). Δηνχηνηο, δειψλνπλ φηη δηαηίζεληαη ζε κεγάιν βαζκφ λα εθαξκφζνπλ 

ηελ πξναλαθεξφκελε πξαθηηθή ΔΚΔ ζην κέιινλ (κ.ν.= 3,86).    

Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο ηεο πξαθηηθήο ηνπ εζεινληηζκνχ κεηαμχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ΑΑΔ ππνζηήξημαλ φηη έρνπλ εθαξκφζεη ζε κεγάιν βαζκφ (κ.ν.= 

3,54) ελψ νη ππφινηπεο ΠΑΔ-ΚΑΔ έρνπλ εθαξκφζεη ζε κέηξην βαζκφ (κ.ν.= 3.39). 

Παξφια απηά, δειψλνπλ φηη ζα εθαξκφζνπλ ηνλ εζεινληηζκφ αθφκε πεξηζζφηεξν 

ζην κέιινλ (κ.ν.= 3.97). Σν ρήκα 4.13, καδί κε ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα 

παξνπζηάδνπλ δηαγξακκαηηθά ηα πξναλαθεξφκελα. 

 

ρήκα 4.12- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Πνιηηηζηηθέο  

εθδειώζεηο 

3,48 

3,86 

3,41 

0,88 

0,96 

0,84 

0 1 2 3 4 5 

α. Πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο 

β. Πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο 

γ. Πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο 

Σ.Α. 0,88 0,96 0,84 
Μ.Ο. 3,48 3,86 3,41 

α.Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ β. Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ γ. Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

Έρεη εθαξκόζεη ε  
επηρείξεζε 

Γηαηίζεηαη λα  
εθαξκόζεη ζην  

κέιινλ 

Έρνπλ εθαξκόζεη  
άιιεο ΠΑΔ-ΚΑΔ  
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Αλαθνξηθά κε ηνλ βαζκφ απνδνρήο ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ (εξψηεζε 4) απφ 

ηνπο σθεινχκελνπο, απηφο παξνπζηάδεηαη  ζην ρήκα 4.14.  

 

 

 

ρήκα 4.14- Βαζκόο απνδνρήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ από ωθεινύκελνπο 

4,02 

3,86 

3,84 

3,53 

3,48 

3,39 

3,33 

0 1 2 3 4 5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ μεταξφ 
των εργαηομζνων 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ τουσ 
εργαηομζνουσ 

Παροχι ίςων επαγγελματικϊν 
ευκαιριϊλ 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςειο 

Δπαηζζεηνπνίεζε επί 
περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο 
πλαίςιο τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

         Βαζκόο Απνδνρήο____________               1: Πνιύ Μηθξόο Βαζκόο            5:Πνιύ κεγάινο βαζκόο                                                                                                    

ρήκα 4.13- Βαζκόο εθαξκνγήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ - Γξάζεηο  

εζεινληηζκνύ κεηαμύ ηωλ εξγαδνκέλωλ 

3,54 

3,97 

3,39 

1,33 

1,23 

0,93 
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α. Γξάζεηο 
εζεινληηζκνύ 
κεηαμύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

β. Γξάζεηο 
εζεινληηζκνύ 
κεηαμύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

γ. Γξάζεηο 
εζεινληηζκνύ 
κεηαμύ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

Σ.Α. 1,33 1,23 0,93 
Μ.Ο. 3,54 3,97 3,39 

α. Δράςεισ εκελοντιςμοφ  
μεταξφ των εργαηομζνων 

β. Δράςεισ εκελοντιςμοφ  
μεταξφ των εργαηομζνων 

γ. Δράςεισ εκελοντιςμοφ  
μεταξφ των εργαηομζνων 

Έρεη εθαξκόζεη ε  
επηρείξεζε 

Γηαηίζεηαη λα  
εθαξκόζεη ζην  

κέιινλ 

Έρνπλ εθαξκόζεη  
άιιεο ΠΑΔ-ΚΑΔ  
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Πην αλαιπηηθά, νη Γξάζεηο εζεινληηζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα 

θίλεηξα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη πξφζζεηεο παξνρέο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο έρνπλ ηελ κέγηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα κε κέζν φξν 4.02, 3,86 θαη 

3,84 αληίζηνηρα (Μεγάινο Βαζκφο). Ο Πίλαθαο 4.9 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηνλ βαζκφ 

απνδνρήο δηαθφξσλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ. 

  

Πίλαθαο 4. 9- Βαζκφο απνδνρήο ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ απφ εξγαδνκέλνπο ή άιινπο 

σθεινχκελνπο?  

  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 59 1 5 4,02 1,01 

Κίλεηξα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 57 2 5 3,86 0,90 

Πξφζζεηεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 57 1 5 3,84 1,08 

Παξνρή ίζσλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ 58 1 5 3,53 0,96 

Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 60 2 5 3,48 0,81 

Δπαηζζεηνπνίεζε επί πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ 59 1 5 3,39 0,95 

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο 58 1 5 3,33 0,76 

      

 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ βαζκφ απνδνρήο πξαθηηθψλ ΔΚΔ απφ ηνπο 

θηιάζινπο (εξψηεζε 5), νη πξαθηηθέο ΔΚΔ κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ απνδνρήο 

παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 4.15 θαη ζηνλ Πίλαθα 4.10 πνπ αθνινπζνχλ.  

 

ρήκα 4.15- Βαζκόο απνδνρήο πξαθηηθώλ ΔΚΔ από ηνπο θηιάζινπο 

4,42 
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περιβαλλοντικϊν κεμάτων 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ μεταξφ 
των εργαηομζνων 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά 
προγράμματα 

Παροχι ίςων επαγγελματικϊν 
ευκαιριϊν 

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ τουσ 
εργαηομζνουσ 

Σ.Α. 
Μ.Ο. 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη απνηειεζκαηηθφηεξεο πξαθηηθέο ΔΚΔ κε κεγάιν βαζκφ 

απνδνρήο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο ΑΑΔ είλαη νη παξαθάησ (Πίλαθαο 

4.10): 

1. Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (4,42) 

2. Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο (κν= 4,22) 

3. Δπαηζζεηνπνίεζε επί πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ (κν= 3,76) 

Πίλαθαο 4.10- ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη αθφινπζεο δξάζεηο εθ κέξνπο κηαο 

Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΠΑΔ - ΚΑΔ) επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο θηιάζινπο - 

πειάηεο?  

  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο 60 2 5 4,42 0,65 

Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 60 2 5 4,22 0,76 

Δπαηζζεηνπνίεζε επί πεξηβαιινληηθψλ 

ζεκάησλ 59 1 5 3,76 0,99 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ 60 1 5 3,25 1,22 

Κίλεηξα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 58 1 4 2,16 0,81 

Παξνρή ίζσλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ 59 1 4 2,15 0,81 

Πξφζζεηεο παξνρέο πξνο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο 59 1 5 2,03 0,98 

 

Οη ηνκείο εθαξκνγήο πνπ επηθεληξψλνληαη νη ΑΑΔ (Δξψηεζε 6) κε ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο είλαη ε Αγνξά, ε Κνηλσλία, ην Φπζηθφ Πεξηβάιινλ θαη ηέινο ην 

Αλζξψπηθν Γπλακηθφ, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην ρήκα 4.16. 

  

ρήκα 4.16- Σνκείο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ από ηηο ΑΑΔ 

2,95 

4,18 

3,53 

3,85 

1,17 
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1,05 

0,82 

0 1 2 3 4 5 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό (π.ρ. παξνρέο, 
εθπαίδεπζε) 

Αγνξά (θίιαζινη, πξντόληα- 
ππεξεζίεο) 

Φπζηθό πεξηβάιινλ (π.ρ. δηαρείξηζε 
απνβιήησλ, αλαθύθισζε) 

Κνηλσλία (π.ρ πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο, ηνπηθή αλάπηπμε) 

Σ.Α. 1,17 0,77 1,05 0,82 
Μ.Ο. 2,95 4,18 3,53 3,85 

Αλζξώπηλν  
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ε φηη αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΚΔ, ε 

έξεπλα έδεημε φηη ε ΔΚΔ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ επηθέξεη Βειηίσζε ηεο Δηαηξηθήο 

Δηθφλαο ζηηο ΠΑΔ-ΚΑΔ (κ.ν.= 4,55), ελψ ε εθαξκνγή πξαθηηθψλ ΔΚΔ επηθέξεη  ζε 

κεγάιν βαζκφ ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν (κ.ν.= 4,33). Παξάιιεια ε 

έξεπλα έδεημε φηη ζε κέηξην βαζκφ ε πινπνίεζε δξάζεσλ επηθέξεη έκκεζε αχμεζε 

πσιήζεσλ θαη έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε κε κέζν φξν 3,73 θαη 3,67 αληίζηνηρα.  

 

 

 

ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά αλαθνξηθά κε ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

έδεημαλ: 

 Σελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ (Μ.Ο.= 4,12) 

 Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο (4,10) 

 Σελ έιιεηςε ελεκέξσζεο (4,08) 

 Όηη δελ απαηηείηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) (3,92) 

 Όηη ε E.K.E δελ απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο 

(3,58) 

 Σελ γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηείηαη (3,57) θαη ηέινο 

 Σν κέγεζνο επηρείξεζεο 3,35 

ρήκα 4.17- Οθέιε πξνθύπηνπλ από ηελ πινπνίεζε δξάζεωλ ΔΚΔ 
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Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθό 
ζύλνιν 

Έκκεζε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ 

Έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε (π.ρ. 
θνξνειαθξύλζεηο) 

Βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνύ θιίκαηνο 
εληόο ηεο επηρείξεζεο 

Σ.Α. 0,70 0,82 0,88 1,04 0,99 
Μ.Ο. 4,55 4,33 3,73 3,67 3,40 

Βειηίσζε  
ηεο  

εηαηξηθήο  

Θεηηθή  
ζπλεηζθνξ 

ά ζην  

Έκκεζε  
αύμεζε  

ησλ  

Έκκεζα  
νηθνλνκηθά  

νθέιε  

Βειηίσζε  
ηνπ  

εξγαζηαθν 
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Σν ρήκα 4.18 παξνπζηάδεη δηαγξακκαηηθά ηνπο απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

 

 

 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο απφ ηελ άιιε πιεπξά πνπ ιεηηνπξγνχλ ελζαξξπληηθά 

γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΚΔ είλαη ηα παξαθάησ: 

 

 Καιχηεξε Πξνβνιή – δηαθήκηζε (κ.ν.= 4,77) 

 Αληαγσληζκφο θιάδνπ (κ.ν.= 3,82) 

 Βειηίσζε ζρέζεσλ κε επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ (κ.ν.= 3,52)  

 Αίηεκα ηνπηθήο θνηλσλίαο (κ.ν.= 3,47) 

 

 

 

 

ρήκα 4.18- Απνηξεπηηθνί παξάγνληεο γηα πινπνίεζε δξάζεωλ ΔΚΔ 

4,12 

4,10 
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3,92 

3,58 

3,57 

3,35 

1,04 
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0,96 
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Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηώλ 

Οηθνλνκηθό θόζηνο 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο 

Γελ απαηηείηαη από ηα ελδηαθεξόκελα κέξε 
(stakeholders) 

H E.K.E δελ απνηειεί κέξνο ηεο 
γεληθόηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο εηαηξείαο 

Γξαθεηνθξαηία 

Μέγεζνο επηρείξεζεο 
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Σν ρήκα 4.19 παξνπζηάδεη ηα βαζηθά πεξηγξαθηθά κεγέζε αλαθνξηθά κε 

ηνπο ελζαξξπληηθνχο παξάγνληεο πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ γηα ηηο ΠΑΔ θαη 

ΚΑΔ.  

 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπνπδαηφηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο ησλ ΠΑΔ- ΚΑΔ ζε ζέκαηα 

ΔΚΔ είλαη 1) Σα Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο κε ζπρλφηεηα 54 ή πνζνζηφ 31,03%, 2) 

Οη άιιεο Α.Α.Δ (ΠΑΔ- ΚΑΔ) κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 32 ή πνζνζηφ 18,39% θαη 3) 

νη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) κε ζπρλφηεηα 25 ή πνζνζηφ 14,37%. Σν 

ρήκα 4.20 παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο ζπρλφηεηεο ρξήζεο δηαθφξσλ πεγψλ 

ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ. 

 

 

ρήκα 4.20- Πεγέο ελεκέξωζεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ  
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Δξσπαηθή Δλσζε 

Δμεηδηθεπκέλνη Δπαγγεικαηηθνί Φνξείο 
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ΜεΚπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο  (ΜΚΟ) 

Άιιεο 
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ρήκα 4.19- Δλζαξξπληηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο δξάζεωλ ΔΚΔ 
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πεξηβάιινλ 

Αίηεκα ηνπηθήο θνηλσλίαο 

Πίεζε θηιάζισλ θαη ζπλεξγαηώλ 

Αίηεκα εξγαδνκέλσλ 
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Παξάιιεια, κε βάζε ηνλ βαζκφ πξνηίκεζεο πξνέθπςε φηη φιεο νη δηαζέζηκεο 

επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο ΔΚΔ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη θπξίσο ε  Γεκηνπξγία 

θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο, ε Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ  

αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ Δ.Κ.Δ, ε Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ, αιιά θαη 

ε χληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε εθζέζεσλ θαιψλ πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ. 

 

 

Πίλαθαο 4.11- Δθθξάζηε ην βαζκφ πξνηίκεζήο ζαο γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ 

επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο γηα ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  

  N Διαρ. Μεγ. Μ.Ο. Σ.Α. 

Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο 

Πχιεο  60 2 5 3,98 0,75 

Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ 

νξγάλνπ  αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ Δ.Κ.Δ 60 1 5 3,88 1,04 

Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ 60 2 5 3,83 0,76 

χληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε εθζέζεσλ θαιψλ 

πξαθηηθψλ Δ.Κ.Δ 59 2 5 3,83 0,85 

Δλεκέξσζε κέζσ ζπιινγηθψλ θνξέσλ 60 2 5 3,70 0,81 

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ Α.Α.Δ 60 2 5 3,67 0,77 

Γεκηνπξγία θαη δηάρπζε έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ 60 2 5 3,57 0,95 

 

ρήκα 4.21- Βαζκόο πξνηίκεζεο επηθνηλωληαθώλ πξαθηηθώλ ΔΚΔ 
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Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πύιεο  

Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ  
αμηνιόγεζεο ελεξγεηώλ Δ.Κ.Δ 

Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ 

ύληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε εθζέζεσλ θαιώλ 
πξαθηηθώλ Δ.Κ.Δ 

Δλεκέξσζε κέζσ ζπιινγηθώλ θνξέσλ 

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελόο δηθηύνπ 
επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ Α.Α.Δ 

Γεκηνπξγία θαη δηάρπζε έληππνπ ελεκεξσηηθνύ 
πιηθνύ 
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Οη θαηαιιειφηεξνη θνξείο γηα γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, κε 

βάζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Οη εμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηηθνί θνξείο, κε ζπρλφηεηα εκθάληζεο 45 

(27,61%) 

 Αθαδεκατθνί θνξείο (25,77%) 

 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) κε ζπρλφηεηα 32 ή 19,63% 

 

Σν ρήκα 4.22 θαη ν Πίλαθαο 4.12 πνπ αθνινπζνχλ, παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά 

ηε ζπρλφηεηα θαη ην πνζνζηφ εκθάληζεο ησλ θαηαιιειφηεξσλ θνξέσλ γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

 

 

Πίλαθαο 4.12 Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεγέο ελεκέξσζεο ζαο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 

Πεγέο Δλεκέξσζεο πρλόηεηα Πνζνζηό εκθάληζεο 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο 54 31,03% 

Άιιεο Α.Α.Δ (ΠΑΔ- ΚΑΔ) 32 18,39% 

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο) 25 14,37% 

Δπξσπατθή έλσζε 24 13,79% 

Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηηθνί θνξείο 19 10,92% 

Κξαηηθνί θνξείο 18 10,34% 

Άιιε 2 1,15% 

ΤΝΟΛΟ 174 100,00% 

 

ρήκα 4.22- Καηαιιειόηεξε θαηεγνξία θνξέωλ γηα  γλωζηνπνίεζε  

πξνγξακκάηωλ ΔΚΔ 
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Σέινο, ζε ζρέζε κε ην βαζηθφ δείθηε απφδνζεο δειαδή ηα θέξδε, νη 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα δήισζαλ «κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη» ηφζν σο πξνο ηνπο 

ζηφρνπο (κν= 2.73) φζν θαη σο πξνο ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά (κν= 2.70). Δπίζεο 

κέηξην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο σο πξνο ηα θέξδε ππήξμε ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο. Σν ρήκα 4.23 είλαη ελδεηθηηθφ.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.23- Απόδνζε ηεο Αζιεηηθήο Αλώλπκεο Δηαηξείαο 
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Δπαγυγική Ανάλςζη 

 

Αλάιπζε Παξαγφλησλ 

Ζ Αλάιπζε παξαγφλησλ εμππεξεηεί ζηελ εχξεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

κεηαβιεηψλ (components), νη νπνίεο αιιεινζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη ζπλεπψο 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ σο κία, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην κέγεζνο ηεο θιίκαθαο. 

Παξάιιεια, ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο απφ κηα νκάδα (Items), δελ ζπζρεηίδνληαη κε 

άιιεο απφ άιιε νκάδα. Σν ηειεπηαίν γεγνλφο, νδεγεί ζηελ απινχζηεπζε ησλ 

αλαιχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη πιένλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν φγθνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

εμεηάδνληαη. 

Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ items ηεο εξψηεζεο 17 «ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠ‟ 

ΣΖΝ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ», 

έδεημε φηη φιεο νη κεηαβιεηέο ηεο θιίκαθαο αιιεινζπζρεηίδνληαη θαη ζπλεπψο 

κπνξνχλ λα κεησζνχλ ζε κία. Ζ ρξήζε Cronbach‟s Alpha Reliability Test, έδεημε 

ηζρπξή αμηνπηζηία κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ 0,70. Ο Πίλαθαο 4.13 πνπ αθνινπζεί 

δείρλεη φηη φιεο νη κεηαβιεηέο πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο, φηη δειαδή ππάξρεη 

ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ items (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε έλαο παξάγνληαο), 

θαη φηη νκαδνπνηνχληαη ζε κηα λέα κεηαβιεηή ηελ «ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟΓΟΖ Δ 

ΥΔΖ ΜΔ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ» 

 

Πίλαθαο 4.13- ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟΓΟΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΔ (a) 

 ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΩΝ (ΔΡΩΣΖΖ 17) Component  

  1 

Κέξδε (Profit) .847 

Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (RoI) 
.805 

Πσιήζεηο (Sales volume) .797 

Μεξίδην Αγνξάο (Market share) 
.860 

RELIABILITY TEST (CRONBACH ALPHA) 
0.842 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  1 components extracted. 
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Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ items ηεο εξψηεζεο 7 

«ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ ΔΚΔ», αλέδεημε φηη ηα αληηιακβαλφκελα νθέιε 

κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζε 2 νκάδεο, νη νπνίεο νλνκάζηεθαλ 1) «ΆΜΔΑ ΟΦΔΛΖ 

ΔΚΔ» (1
ε
 νκάδα) θαη 2) «ΈΜΜΔΑ ΟΦΔΛΖ ΔΚΔ» (2

ε
 νκάδα), φπσο απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.14.   

Πίλαθαο 4.14- ΑΝΣΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΟΦΔΛΖ ΔΚΔ (a)  

 

 ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ (ΔΡΧΣΖΖ 7) Component 

  1 2 

Έκκεζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
.836   

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο 
.785   

Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 
    

Έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε (π.ρ. θνξνειαθξχλζεηο) 
    

Βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο εληφο ηεο επηρείξεζεο 
  .959 

 

RELIABILITY TEST (CRONBACH ALPHA) 0.716 N/A 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 3 iterations. 

 

Παξάιιεια, ε αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ items ηεο εξψηεζεο 5 «ΓΡΑΔΗ 

ΔΚΔ ΜΔ ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ/ ΦΗΛΑΘΛΟΤ», θαζφξηζε ηελ χπαξμε 2 

παξαγφλησλ, ηελ επνλνκαδφκελε 1) «ΠΡΑΚΣΗΚΔ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΩΡΩΝ» (cronbach‟s alpha> 0.70) θαη ηελ 2) 

«ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» (cronbach‟s alpha> 0.70). Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

παξαθαιψ φπσο αλαηξέμαηε ζηνλ Πίλαθαο 4.15 πνπ αθνινπζεί.  
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Πίλαθαο 4.15- ΟΦΔΛΖ ΔΚΔ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΠΔΛΑΣΔ (a) 

 

 ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ (ΔΡΧΣΖΖ 5) Component 

  1 2 

Πξφζζεηεο παξνρέο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο 
.828   

Παξνρή ίζσλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ 
.879   

Κίλεηξα γηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
.774   

Δπαηζζεηνπνίεζε επί πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ 
  .818 

Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο   .810 

Γξάζεηο εζεινληηζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ 
   

Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 
  .727 

 

RELIABILITY TEST (CRONBACH ALPHA) 0.824 0.719 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
 

 

Ζ Δπίδξαζε ησλ Γξάζεσλ ΔΚΔ ζηελ Απφδνζε ησλ Δηαηξεηψλ 

Γηα ηελ ζηαηηζηηθή επαγσγή πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 2 ή πεξηζζνηέξσλ 

κεηαβιεηψλ ζηνλ ζπλνιηθφ πιεζπζκφ, ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ε κέζνδνο ηεο 

δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο (πζρέηηζε Pearson) φζν θαη απηή ηεο πνιπκεηαβιεηήο 

αλάιπζεο (Πνιιαπιή παιηλδξφκεζε). ηελ ηειεπηαία ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ε «ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟΓΟΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ», ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε παξαγφλησλ», ελψ σο 

αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο νη κεηαβιεηέο ηεο εξψηεζεο 6 «ΣΟΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΔΚΔ» (βιέπε εξσηεκαηνιφγην).  

ε ζρέζε κε ηε ρξήζε δηκεηαβιεηήο αλάιπζεο, ε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηέζη 

«Pearson Correlation», απέδεημε φηη νη Γξάζεηο ΔΚΔ ησλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγνξά (θίιαζινη, πξντφληα- ππεξεζίεο), νδήγεζαλ 

ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο (r=0,423, 

p<0,01). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο πνπ έδεημαλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

αγνξά, έκεηλαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ απφδνζε ησλ αληαγσληζηψλ 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κία κνλάδα κεγαιχηεξε πξνηεξαηφηεηα ζηελ αγνξά, 

επηθέξεη 0.423 κνλάδεο πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε ζηελ απφδνζε ησλ ΑΑΔ ζε ζρέζε 
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κε ηνπο αληαγσληζηέο. Όπσο δείρλεη θαη ν Πίλαθαο 4.16, ε εζηίαζε ησλ δξάζεσλ 

ΔΚΔ πξνο ηελ Αγνξά ήηαλ απηή πνπ επέθεξε θαιχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηνπο 

αληαγσληζηέο απφδνζε ζηηο ΑΑΔ. Κακία άιιε θαηεχζπλζε δελ έδεημε ζπζρέηηζε κε 

ηελ απφδνζε.    

 

Πίλαθαο 4.16- Ζ ΥΔΖ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ ΔΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ 

ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΑΑΔ 

 ΓΡΑΔΗ ΔΚΔ 

ΣΑΣΗΣΗΚΟ 

ΣΔΣ 

ΑΠΟΓΟΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΔ 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  Pearson Correlation .163 

  Sig. (2-tailed) .212 

Αγνξά  Pearson Correlation .423(**) 
  Sig. (2-tailed) .001 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ  Pearson Correlation .060 
  Sig. (2-tailed) .650 

Κνηλσλία  Pearson Correlation .123 

  Sig. (2-tailed) .348 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  *  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

Σν παξαπάλσ εχξεκα επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηε ρξήζε ηεο πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο κε ηε κέζνδν stepwise. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν πνπ πξνέθπςε, 

εμεγεί ην 16.50% ηεο ζπλνιηθήο ζπγθξηηηθήο απφδνζεο (θέξδε, πσιήζεηο, κεξίδηα 

αγνξάο θιπ) αλαθνξηθά κε ηνλ αληαγσληζκφ 

Πίλαθαο 4.17- ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΜΟΝΣΔΛΟΤ ΓΡΑΜΜΗΚΖ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ(b) 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .423(a) .179 .165 .712 
a  Predictors: (Constant), Αγνξά (θίιαζινη, πξντφληα- ππεξεζίεο) 

b  Dependent Variable: COMPARATIVE PERFORMANCE 
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Σν κνληέιν πξφβιεςεο (Model 1- Πίλαθαο 4.18) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο πεξηέρεη α) ηελ ζηαζεξά α=  1,392 (sig= 0.01<5%) θαη β) 

ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή Υ1: Σνκέαο εθαξκνγήο ΔΚΔ – ΑΓΟΡΑ κε ζπληειεζηή 

βήηα β= 0,423 θαη επνκέλσο: ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ= 1,392 + 

0,423*(ΓΡΑΔΗ ΔΚΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ)   

 

Πίλαθαο 4.18- ΔΠΑΓΧΓΖ ΓΡΑΜΜΗΚΖ ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ(a) 
 

 Model 1 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

  B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) 1.392 .512   2.72 .009     

Αγνξά  
.428 .120 .423 3.56 .001 1.000 1.000 

a  Dependent Variable: COMPARATIVE PERFORMANCE 
 

Δπηπξφζζεηα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα αλάιπζε, νη κεηαβιεηέο πνπ 

εμαηξέζεθαλ σο κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ήηαλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία (Πίλαθαο 4.19). 

 

Πίλαθαο 4.19- ΔΞΑΗΡΔΜΔΝΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ(b) 
 

 Model 1 Beta In t Sig. 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (π.ρ. παξνρέο, εθπαίδεπζε) 
.000(a) .000 1.000 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

αλαθχθισζε) -.072(a) -.575 .568 

Κνηλσλία (π.ρ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηνπηθή 

αλάπηπμε) -.023(a) -.180 .857 

a  Predictors in the Model: (Constant), Αγνξά (θίιαζινη, πξντφληα- ππεξεζίεο) 
b  Dependent Variable: COMPARATIVE PERFORMANCE 

Με βάζε ην δηάγξακκα πηζαλνηήησλ (Γηάγξακκα 4.1), ην κνληέιν πνπ 

πξνέθπςε αθνινπζεί ηελ θαλνληθή θαηαλνκή, δεδνκέλνπ φηη νη πξνβιεπφκελεο 

πηζαλφηεηεο ησλ ηηκψλ πξνζεγγίδνπλ ηηο παξαηεξεζείζεο. Δπνκέλσο, είλαη ινγηθφ λα 

ζπκπεξάλνπκε φηη ην πξναλαθεξφκελν πξνβιεπηηθφ κνληέιν είλαη αξθεηά αμηφπηζην. 
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Γηάγξακκα 4.1- ΓΡΑΦΖΜΑ ΚΑΝΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

ΠΑΛΗΝΓΡΟΜΖΖ 

 

 

Ζ Δπίδξαζε ηεο χπαξμεο ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ Απφδνζε ησλ ΑΑΔ 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο χπαξμεο μερσξηζηνχ 

ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ απφδνζε ησλ ΑΑΔ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε T-test αλάκεζα 

ζηε δηρνηνκηθή εξψηεζε 18 (Τπάξρεη δνκεκέλν ηκήκα ΔΚΔ; ΝΑΗ/ΟΥΗ) (νλνκαζηηθή 

θιίκαθα) θαη ηελ λέα κεηαβιεηή «ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟΓΟΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ» (θιίκαθα Ratio), ε νπνία πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ. Ζ αλάιπζε απηή εμππεξεηεί ζηνλ εληνπηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο αλαινγηθήο θιίκαθαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ 

απάληεζαλ είηε ΝΑΗ είηε ΟΥΗ. 

Όπσο δείρλνπλ ηφζν ν Πίλαθαο 4.20, φζν θαη ην ζρήκα 4.24, ην απνηέιεζκα 

ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηεζη T-test έδεημε φηη ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ δνκεκέλν ηκήκα ΔΚΔ θαη ζηελ 

απφδνζε απηψλ πνπ δελ έρνπλ ηκήκα ΔΚΔ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε 
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επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο ΔΚΔ, επηθέξεη θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ επελδχνληαη ζε δξάζεηο ΔΚΔ. 

  

 

Πίλαθαο 4.20- T-test – ύγθξηζε κέζσλ όξσλ 

   Levene's Test for Equality of Variances 

    F Sig. 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ 
ΑΠΟΓΟΖ 

Equal variances assumed 
5.11 .028 

  Equal variances not 
assumed     

 

 

 

Ζ Δπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ, ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ πξαθηηθψλ ΔΚΔ 

  

Ζ αλάιπζε παξαγφλησλ ησλ items ηεο εξψηεζεο 5 «ΓΡΑΔΗ ΔΚΔ ΜΔ 

ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΔ/ ΦΗΛΑΘΛΟΤ», ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ 

παξάγξαθν 4.3.1, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία 2 λέσλ κεηαβιεηψλ, ηελ επνλνκαδφκελε 

1) «ΠΡΑΚΣΗΚΔ  ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ 

ΠΩΡΩΝ» (cronbach‟s alpha> 0.70) θαη ηελ 2) «ΠΡΑΚΣΗΚΔ 

ρήκα 4.24- Ζ Δπίδξαζε ηεο ύπαξμεο ηκήκαηνο  

ΔΚΔ ζηελ Απόδνζε ηωλ ΑΑΔ 

3,23 

2,86 

2 

3 

4 

5 

ΝΑΗ ΟΥΗ 

Τπάξρεη δνκεκέλν ηκήκα EKE? 

πγθξηηηθή Απόδνζε  
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ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖΝ ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» 

(cronbach‟s alpha> 0.70).  

Όπσο παξνπζηάδνπλ θαη ηα Pearson correlation tests, νη «ΠΡΑΚΣΗΚΔ  

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΩΡΩΝ», 

επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν αληίθηππν ησλ 

δξάζεσλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ (r=0.550, p<0,01) θαη ηελ αγνξά 

(r=0,297, p<0,05). Σέινο, νη «ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΔΝΔ ΣΖΝ 

ΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ηνλ 

αληηιακβαλφκελν αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(r=-0,309, p<0,05) θαη ζεηηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ 

ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (r=0,332, p<0,05) θαη ηελ θνηλσλία (r=0,398, 

p<0,01).  

Πίλαθαο 4.21- Ζ Δπίδξαζε ησλ αληηιήςεσλ γηα ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ 

ΔΚΔ, ζηνλ θαζνξηζκό ησλ πξαθηηθώλ ΔΚΔ 

ΑΝΣΗΛΖΦΔΗ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

ΔΚΔ ΣΟΤ 

ΦΗΛΑΘΛΟΤ 

HR DRIVEN 

PRACTICES 

(Pearson 

Correlation test) 

SOCIETY AND ENVIRONMENT 

DRIVEN PRACTICES 

(Pearson Correlation test) 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ 

(π.ρ. παξνρέο, 

εθπαίδεπζε) 
.550(**) -.309(*) 

Αγνξά (θίιαζινη, 

πξντφληα- ππεξεζίεο) 
.297(*) .012 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ 

(π.ρ. δηαρείξηζε 

απνβιήησλ, 

αλαθχθισζε) 

.011 .332(*) 

Κνηλσλία (π.ρ 

πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο, ηνπηθή 

αλάπηπμε) 

-.083 .398(**) 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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VII.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε ησλ δξάζεσλ 

Δηαηξηθήο  επάλσ ζηελ εηαηξηθή εηθφλα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα επεξγεηηθά έκκεζα 

απνηειέζκαηά ηνπο επάλσ ζηα κειινληηθά θέξδε ησλ επηρεηξήζεσλ (Gao, 2009), 

(Buciuniene θαη Kazlauskaite, 2011), (Hazlett, McAdam θαη Murray, 2007). 

Οξηζκέλνη πξνζπάζεζαλ λα ζπλδέζνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή πξαθηηθψλ ΔΚΔ κε ηα 

θέξδε, φπνπ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ακθηιεγφκελα (Riliang, 2009) (Buciuniene θαη 

Kazlauskaite, 2011). Οξηζκέλνη απφ ηνπο εξεπλεηέο ζε ζέκαηα ΔΚΔ θαζφξηζαλ φηη ηα 

ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα επεηεχρζεζαλ επάλσ ζηελ ηθαλνπνίεζε πειαηψλ, φπσο 

ήηαλ νη έξεπλεο ησλ McDonald θαη Lai, (2011), ησλ McDonald θαη Rundle-Thiele, 

(2008).  

 

Η Δθαπμογή ηηρ ΔΚΔ ζηιρ Δλληνικέρ ΑΑΔ 

Παξφια απηά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (ην 88,33%) ησλ ειιεληθψλ 

Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ δελ δηαζέηνπλ δνκεκέλν ηκήκα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ελψ κφιηο ην 11,67% έρνπλ εληάμεη ηελ ΔΚΔ ζηελ νξγαλσηηθή 

ηνπο δνκή. Απηφ δείρλεη φηη ε ΔΚΔ σο έλλνηα είλαη θάηη ην λέν ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη βξίζθεηαη ζε εκβξπαθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ηα ηειεπηαία 4 

ρξφληα πξσηνεκθαλίζηεθε θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 3 άηνκα αλά επηρείξεζε πνπ 

πινπνηεί ζρεηηθέο δξάζεηο. ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ηα ζπκκεηέρνληα 

ζηειέρε ζηελ έξεπλα έδεημαλ φηη νη Διιεληθέο ΑΑΔ ζε κέηξην βαζκφ εθαξκφδνπλ 

δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (κ.ν= 2,80 ζε 5βάζκεηα θιίκαθα 

δηαζηήκαηνο) θαη απηφ δελ είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζεκάδη.  ε απηφ ην ζπκπέξαζκα 

ζπκπιέεη ην γεγνλφο φηη ην 40,38% ησλ ειιεληθψλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

(ΠΑΔ&ΚΑΔ) ζα πξνρσξήζεη ζηε ζχζηαζε ζρεηηθνχ ηκήκαηνο, γεγνλφο πνπ δείρλεη 

φηη νη εηαηξείεο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο πξαθηηθψλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  χκθσλα κε ηηο 

ΑΑΔ, ν φξνο ηεο ΔΚΔ  πεξηιακβάλεη ρνξεγίεο θαη θηιαλζξσπηθέο δξάζεηο, 

εζεινληηζκφ ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ εζηθή ιεηηνπξγία ηνπο. 

ε απηή ηε βάζε ζρεδηάδνπλ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζην κέιινλ, 

θπξίσο φζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο πνιηηηζηηθέο 
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εθδειψζεηο θαη ηηο δξάζεηο εζεινληηζκνχ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε απηφ 

ζπληείλεη θαη ν βαζκφο απνδνρήο ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζηελ Διιάδα απφ ηνπο 

θηιάζινπο ησλ ΠΑΔ - ΚΑΔ, νη νπνίεο εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ ζην πιαίζην ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζηηο Πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε επί πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη ζηηο δξάζεηο εζεινληηζκνχ 

κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε ζρέζε κε ηνπο βαζηθνχο ηνκείο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ, νη 

ΑΑΔ εζηηάδνληαη κε ζεηξά πξνηίκεζεο 1) ζηελ Αγνξά, 2) ηελ Κνηλσλία θαη 3) ζην 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ιηγφηεξν ζην 4) Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ηνπο. ε φηη αθνξά ηα 

νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ΔΚΔ, νη ΑΑΔ έδεημαλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ φηη 

βειηηψλεη ηελ εηαηξηθή ηνπο εηθφλα θαη φηη έρεη ζεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Παξάιιεια, ζε κεγάιν βαζκφ επηθέξεη έκκεζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη 

φηη έρεη έκκεζα νηθνλνκηθά θίλεηξα.  

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο δειψζεθαλ (ζε θζίλνπζα 

ζεκαληηθφηεηα) 1) ε έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ, 2) Σν κεγάιν νηθνλνκηθφ 

θφζηνο, 3) ε έιιεηςε ελεκέξσζεο, 4) ην φηη δελ απαηηείηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε, 5) ην φηη ε E.K.E δελ απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

εηαηξείαο θαη 6) ε γξαθεηνθξαηία πνπ απαηηείηαη. Δπηπιένλ, νη ζεκαληηθφηεξνη 

ελζαξξπληηθνί παξάγνληεο πινπνίεζεο δξάζεσλ ΔΚΔ (ζε θζίλνπζα ζεκαληηθφηεηα) 

είλαη 1) ε πξνβνιή, 2) ε επηηαγή ηνπ αληαγσληζκνχ, 3) ε Βειηίσζε ζρέζεσλ κε 

επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ θαη 4) ε απαίηεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

ηηο βαζηθφηεξεο πεγέο ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε πξνγξάκκαηα ΔΚΔ 

εληάζζνληαη 1) ηα ΜΜΔ, 2) νη άιιεο ΠΑΔ- ΚΑΔ θαη 3) νη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο), ελψ ζηηο επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο δξάζεσλ ΔΚΔ εκπίπηνπλ 1) 

ε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο, 2) Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία 

αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ  αμηνιφγεζεο ελεξγεηψλ Δ.Κ.Δ, 3) ε Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα 

ζέκαηα Δ.Κ.Δ θαη 4) ε χληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε εθζέζεσλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

Δ.Κ.Δ. Σέινο, νη θαηαιιειφηεξνη θνξείο γηα γλσζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, 

κε βάζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απνδείρηεθαλ 1) Οη εμεηδηθεπκέλνη 

επαγγεικαηηθνί θνξείο, 2) νη Αθαδεκατθνί θνξείο θαη 3) νη Με Κπβεξλεηηθέο 

Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο). 
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Η Δπίδπαζη ηυν Γπάζευν ΔΚΔ ζηην Απόδοζη ηυν Δηαιπειών 

Ζ ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηέζη «Pearson Correlation», απέδεημε φηη νη Γξάζεηο 

ΔΚΔ ησλ Αζιεηηθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αγνξά (θίιαζινη, 

πξντφληα- ππεξεζίεο), νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο (r=0,423, p<0,01). Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη νη εηαηξείεο πνπ 

έδεημαλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο δξάζεηο ΔΚΔ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ηνπο, έκεηλαλ 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλεο απφ ηελ απφδνζε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Ζ πνιιαπιή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηε ζπγθξηηηθή απφδνζε ησλ 

εηαηξεηψλ θαη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηηο δξάζεηο ΔΚΔ, επηβεβαίσζαλ ζην κνληέιν 

ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ= 1,392 + 0,423*(ΓΡΑΔΗ ΔΚΔ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ) φηη 

νη δξάζεηο ΔΚΔ εζηηαζκέλεο ζηελ αγνξά είλαη απηή πνπ νδήγεζε ηηο ΑΔΔ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφηεξεο απνδφζεηο.  Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ζπλεπή κε 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ Riliang (2009), ν νπνίνο αλέδεημε ηελ θαηεγνξία 

δξάζεσλ ΔΚΔ εζηηαζκέλσλ ζηελ αγνξά σο βαζηθφ ζπληειεζηή κε άκεζε επίδξαζε 

ζην κεξίδην αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Κίλα.  

 

Η Δπίδπαζη ηηρ ύπαπξηρ ημήμαηορ ΔΚΔ ζηην Απόδοζη ηυν ΑΑΔ 

Αλαθνξηθά κε ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο χπαξμεο μερσξηζηνχ 

ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ απφδνζε ησλ ΑΑΔ, πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε T-test αλάκεζα 

ζηε δηρνηνκηθή εξψηεζε 18 (Τπάξρεη δνκεκέλν ηκήκα ΔΚΔ; ΝΑΗ/ΟΥΗ) (νλνκαζηηθή 

θιίκαθα) θαη ηε κεηαβιεηή «ΚΛΗΜΑΚΑ ΑΠΟΓΟΖ Δ ΥΔΖ ΜΔ 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΔ» (θιίκαθα Ratio), ε νπνία πξνέθπςε κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

παξαγφλησλ. Ζ αλάιπζε απηή εμππεξεηεί ζηνλ εληνπηζκφ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθήο 

δηαθνξάο ζηνπο κέζνπο φξνπο ηεο αλαινγηθήο θιίκαθαο αλάκεζα ζηηο νκάδεο πνπ 

απάληεζαλ είηε ΝΑΗ είηε ΟΥΗ. Σν απνηέιεζκα ηνπ ζηαηηζηηθνχ ηεζη T-test έδεημε φηη 

ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ απφδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ δνκεκέλν ηκήκα ΔΚΔ θαη ζηελ απφδνζε απηψλ πνπ δελ έρνπλ ηκήκα ΔΚΔ. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ε χπαξμε επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο ΔΚΔ, επηθέξεη θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ επελδχνληαη ζε δξάζεηο 

ΔΚΔ. Αλάινγα απνηειέζκαηα έδεημε θαη ε έξεπλα ησλ Buciuniene θαη Kazlauskaite 

(2011) νη νπνίνη εμέηαζαλ ηελ νξγάλσζε ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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 Η Δπίδπαζη ηυν ανηιλήτευν ζσεηικών με ηην επίδπαζη ηυν δπάζευν 

ΔΚΔ ζηον καθοπιζμό ηυν ππακηικών ΔΚΔ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο απέδεημαλ φηη νη πξαθηηθέο  

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, επεξεάδνληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ (r=0.550, p<0,01) θαη ηελ αγνξά (r=0,297, p<0,05). Σέινο, νη 

πξαθηηθέο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ επεξεάδνληαη 

αξλεηηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ (r=-0,309, p<0,05) θαη ζεηηθά απφ ηνλ αληηιακβαλφκελν 

αληίθηππν ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (r=0,332, p<0,05) 

θαη ηελ θνηλσλία (r=0,398, p<0,01). Παξφια απηά, πξνεγνχκελε έξεπλα επάλσ ζε 

απηφ ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα δελ έρεη ππάξμεη πνηέ ζην παξειζφλ.  
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VIII.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΤΕΖΣΖΖ 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, έδεημαλ φηη ε ΔΚΔ ζηηο Διιεληθέο Αζιεηηθέο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΠΑΔ θαη ΚΑΔ) απνηειεί ην θάηη λέν θαη ζπλεπψο ε ΔΚΔ 

βξίζθεηαη ζε εκβξπαθφ ζηάδην αλάπηπμεο. Παξφια απηά, ιφγσ ηνπ φηη ν αζιεηηζκφο 

παξάγεη πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη κηα αζιεηηθή αλψλπκε εηαηξεία λα βξίζθεηαη πνιχ 

θνληά ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά θαη λα δίλεη ην θαιφ παξάδεηγκα 

κέζα απφ ηε δίθαηε θαη θαιή κεηαρείξηζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο (Buciuniene & 

Kazlauskaite, 2011). Σελ θξηζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ ηελ έρνπλ θαηαλνήζεη 

νη ΠΑΔ & ΚΑΔ θαη απηφ θαίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη παξαπάλσ απφ ην 40% ησλ 

εηαηξεηψλ επηζπκνχλ λα ηελ εληάμνπλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπο. Δπηπξφζζεηα, ε 

πνζνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, απέδεημε ηελ θξηζηκφηεηα ησλ δξάζεσλ 

ζηηο ΑΑΔ, δεδνκέλνπ φηη νη δξάζεηο ΔΚΔ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Αγνξά (θίιαζινη, 

πξντφληα- ππεξεζίεο) επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ εηαηξεηψλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Απηφ δείρλεη φηη ε πξνζνρή πξνο ηνπο πειάηεο/ θηιάζινπο (πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε), κέζα απφ ηελ έληηκε ηηκνιφγεζε ησλ πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ/ πξντφλησλ 

επηθέξεη πςειφηεξε ηθαλνπνίεζε πειαηψλ θαη άξα κεγαιχηεξε πηζηφηεηα πειαηψλ 

θαη ζπλάκα πςειφηεξα θέξδε (Riliang, 2009).  

Γηα λα γίλνπλ φκσο φια απηά, ρξεηάδεηαη νη ΑΑΔ λα εληάμνπλ ηελ ΔΚΔ ζηε 

δνκή ηνπο, δεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ηκήκα ΔΚΔ, 

έρνπλ θαηνξζψζεη λα επηηχρνπλ θαιχηεξεο απνδφζεηο ζηελ αγνξά (θέξδε, πσιήζεηο, 

κεξίδηα αγνξά θιπ) ζε ζρέζε κε απηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηκήκα ΔΚΔ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ε χπαξμε επαγγεικαηηψλ ζην ρψξν ηεο ΔΚΔ, επηθέξεη θαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ησλ πφξσλ πνπ επελδχνληαη ζε δξάζεηο 

ΔΚΔ.  

Παξφια απηά, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δελ 

εμαξηάηαη απιά θαη κφλν απφ ηε δεκηνπξγία ελφο ηκήκαηνο ΔΚΔ ζηελ νξγαλσηηθή 

δνκή ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη ε ηειεπηαία εθηφο απφ ην λα θαηαζηξψλεη θαη λα 

πινπνηεί πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, λα είλαη ζε ζέζε λα ηα ειέγρεη ψζηε λα εμεηάδεη αλ νη 

ζηφρνη πνπ εηέζεζαλ έρνπλ ηειηθά εθπιεξσζεί ην επφκελν έηνο. Αιιά πέξαλ ηνχηνπ, 

ζα πξέπεη νη ΑΑΔ λα έρνπλ ζέζεη ζηφρνπο νη νπνίνη λα είλαη SMART, δειαδή είλαη 

πγθεθξηκέλνη, Μεηξήζηκνη, Δθηθηνί, Πξνθιεηηθνί θαη λα αλαθέξνληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε Υξνληθή πεξίνδν (Silberhorn & Warren, 2007). 
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Γπζηπρψο, ζε κηα εκβξπαθή εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ, φπσο γίλεηαη ζηνλ Διιεληθφ 

επαγγεικαηηθφ αζιεηηζκφ, νη επηρεηξήζεηο αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο ηεο ΔΚΔ κφλν 

επηθαλεηαθά θαη φρη ηεθκεξησκέλα θαη δελ επηθνηλσλνχλ ηηο δξάζεηο ηνπο πξνο ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (Αλζξψπηλνη Πφξνη, Κνηλσλία θαη Αγνξά) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεψλ ηνπο δελ είλαη ε αλακελφκελε. ε απηφ 

ζπκβάιινπλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φπνπ ην budget γηα ηνπο 

πφξνπο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν (Arevalo & 

Aravind, 2010).   

Σν βαζηθφ εκπφδην πάλησο γηα ηελ εμάπισζε ηεο ΔΚΔ ζηηο Αζιεηηθέο 

Αλψλπκεο Δηαηξείεο είλαη ε ίδηα ε θνπιηνχξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ Γηεζλήο πξαθηηθή 

ησλ θαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ παγθνζκίσο αθνξά ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ φρη απιά 

ζηελ ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ επηθνηλσλία ηεο ΔΚΔ, αιιά θαη ζηελ 

νινθιήξσζή ηεο ζε ζρέζε κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπο. Γειαδή ζα πξέπεη ε ίδηα 

ε εγεζία θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ λα κεηαβάιινπλ ηελ Δηαηξηθή 

Κνπιηνχξα απφ ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη απξφζσπν κνληέιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

αλνηθηνχ ζπζηήκαηνο (εζηηαζκέλε ζηελ αγνξά θαη ηελ θνηλσλία) θαη λα ηελ 

εκπνηίδνπλ απφ πάλσ πξνο ηα θάησ (Silberhorn & Warren, 2007) . 

Οη βαζηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ επηηπρή αιιαγή ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη 

ηελ ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΚΔ, φπσο αλαθέξεη ν θαζεγεηήο Μπνπξαληάο 

(2005) είλαη α) ε δηάδνζε ηεο θνπιηνχξαο, β) ε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε (facilitation) 

θαη γ) ε εθαξκνγή ζηελ πξάμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε ζρέζε κε ηελ δηάδνζε, ζα 

πξέπεη ε δηνίθεζε κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία απφ πάλσ πξνο ηα θάησ λα επηθνηλσλεί 

ηα νθέιε ηεο ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ηνπο απινχο εξγαδφκελνπο. Παξάιιεια, αλαθνξηθά 

κε ηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε είλαη απαξαίηεηε ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

ζέκαηα ελδεδεηγκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα αληακείβνληαη νη θαηάιιειεο 

ζπκπεξηθνξέο, πξνζαξκφδνληαο ηηο δνκέο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηά ηεο 

επηρείξεζεο (αμηνιφγεζε, ζπζηήκαηα ακνηβψλ θιπ). Σέινο ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θνπιηνχξαο, είλαη αλαγθαίν λα δίδεηαη ην θαιφ παξάδεηγκα ζην πξνζσπηθφ κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ηεο δηνίθεζεο.   

 

Πποηάζειρ για Μελλονηική Έπεςνα - Πεπιοπιζμοί 

Οη βαζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο εληνπίδνληαη ζε δπν βαζηθέο 

πεγέο, ζηνλ πιεζπζκφ πνπ αθνξά ε έξεπλα θαη ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ δεκηνχξγεζε εκπφδηα ζηελ 
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δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Απηφ νθείιεηαη, φπσο έδεημε θαη ε έξεπλα, φηη νη ηζχλνληεο 

είραλ ειάρηζηεο γλψζεηο ησλ ελλνηψλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν πξνθεηκέλνπ 

λα ζπιιερζνχλ ηα δεδνκέλα.  

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ ζηηο 

Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο. Οπνηαδήπνηε αλαγσγή ζε άιινλ πιεζπζκφ, 

θνπιηνχξα ή θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθέο 

δπζρέξεηεο θαη πξέπεη λα δηεξεπλεζεί ζε κειινληηθή έξεπλα. Άιινο πεξηνξηζκφο 

πεγάδεη απφ ηε κεζνδνινγία. Ζ ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο πνζνηηθήο κεζφδνπ 

απνθιείεη ηελ ιήςε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ε νπνία ζα νδεγνχζε ζε γλψζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζε εθκαίεπζε απφςεσλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δλαιιαθηηθά, ε 

πνηνηηθή κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη ζηελ 

δηαζηαχξσζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ, αιιά θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

γλψζεο γηα ην πψο ζθέθηνληαη θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο νη Αζιεηηθέο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο.  

Παξφια απηά, κηα λέα κειινληηθή έξεπλα ζα κπνξνχζε λα εζηηάζεη ζε 

πνηνηηθά δεδνκέλα εζηηαζκέλε ζηε δηαζηαχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνζνηηθήο 

αλάιπζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Παξάιιεια, κηα επηπξφζζεηε επθαηξία γηα 

κειινληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ε κειέηε ηεο έκκεζεο επίδξαζεο (mediating effect) ησλ 

δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ ζρέζε αλάκεζα ζηελ 

αληηιακβαλφκελε πνηφηεηα ησλ αζιεηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε 

πειαηψλ/ θηιάζισλ. Σέινο, θαιφ ζα ήηαλ λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα έξεπλα, ε νπνία ζα 

εμεηάδεη ηελ επίδξαζε ηεο εηθφλαο ησλ θνηλσληθά ππεχζπλσλ ΠΑΔ- ΚΑΔ ζηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ/ ζεαηψλ. 

 

Πξνηάζεηο γηα ηηο Αζιεηηθέο Αλώλπκεο Δηαηξίεο  

Ωο απφξξνηα φισλ ησλ παξαπάλσ , ζα ζπλνςίζνπκε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ  

πξέπεη λα θάλνπλ νη ππεχζπλνη ησλ Αζιεηηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ην κέγηζην φθεινο απφ ηελ ρξήζε δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. 

Αξρηθά, νη ηζχλνληεο πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αμία ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ψζηε λα ηελ εληάμνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο Αζιεηηθήο 

Αλψλπκεο εηαηξείαο θαη ζηελ θνπιηνχξα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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Θα πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο πξψηα απφ ηελ αγνξά, αθνχ φπσο έδεημε θαη ε έξεπλα, απηφ ζα νδεγήζεη 

ζηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο απφδνζεο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο. 

Σέινο, επηηαθηηθή είλαη ε αλάγθε χπαξμεο επαγγεικαηηψλ ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνλ ρψξν ησλ Αζιεηηθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξηψλ, αθνχ φπσο 

έδεημε ε έξεπλα, ε χπαξμε δνκεκέλνπ ηκήκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

έθεξε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απφδνζε ηνπο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

 

 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ 

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                          

 

                       

 

 

ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΗ 

ΑΘΛΖΣΗΚΔ ΑΝΩΝΤΜΔ ΔΣΑΗΡΗΔ (ΠΑΔ- ΚΑΔ) 

 

Σηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών Σποςδών ηος  

Τμήμαηορ Οπγάνυζηρ και Διασείπιζηρ Αθληηιζμού ηος Πανεπιζηημίος 

Πελοποννήζος, ςπό ηη επίβλετη ηος Καθηγηηή κ. Θάνος Κπιεμάδη, 

διεξάγοςμε έπεςνα για ηο θέμα ηηρ Εηαιπικήρ Κοινυνικήρ Εςθύνηρ 

(Ε.Κ.Ε) ζε ζσέζη με ηιρ Αθληηικέρ Ανώνςμερ Εηαιπίερ (ΠΑΕ-ΚΑΕ). 

Αςηονόηηο είναι όηι οι απανηήζειρ ζαρ είναι απολύηυρ εμπιζηεςηικέρ και 

θα σπηζιμοποιηθούν αποκλειζηικά και μόνο για ηην εξαγυγή 

ζηαηιζηικών αποηελεζμάηυν ηα οποία και θα ζαρ κοινοποιηθούν μεηά 

ηην ολοκλήπυζη ηηρ έπεςναρ. Σαρ εςσαπιζηούμε θεπμά για ηη 

ζςνεπγαζία και ηη ζςμβολή ζαρ ζηην έπεςνα. 
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1. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ πεξηγξαθέο απνδίδνπλ πιεξέζηεξα 

ηνλ φξν ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

Οι επιχειριςεισ ενςωματϊνουν ςε εκελοντικι βάςθ κοινωνικζσ 
και περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τουσ και 
ςτισ επαφζσ τουσ με άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ 

1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ δεςμεφονται να φροντίηουν τουσ εργαηομζνουσ 1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ λειτουργοφν με θκικζσ αρχζσ 1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ υιοκετοφν πρακτικζσ που προςτατεφουν το 
περιβάλλον 

1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ εξαςφαλίηουν οφζλθ για τα παιδιά και τουσ 
νζουσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ 

1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ παρζχουν εργαςία ςε κοινωνικά ευπακείσ 
ομάδεσ 

1 2 3 4 5 

Οι επιχειριςεισ κάνουν χορθγίεσ και αναλαμβάνουν 
φιλανκρωπικζσ δράςεισ 

1 2 3 4 5 

 

2. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη αθφινπζεο δξάζεηο εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

Δωρεζσ 1 2 3 4 5 

Πρόςκετεσ και ενιςχυμζνεσ παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ 1 2 3 4 5 

Χορθγίεσ 1 2 3 4 5 

Προςφορά εργαςίασ ςε άτομα που ανικουν ςε ευπακείσ 
κοινωνικζσ ομάδεσ 

1 2 3 4 5 

Οικειοκελείσ δράςεισ ςχετικά με τθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

1 2 3 4 5 

Φιλανκρωπικζσ δράςεισ 1 2 3 4 5 

Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων 1 2 3 4 5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ 1 2 3 4 5 

Παροχι ςυμπλθρωματικισ αςφάλιςθσ ςε εργαηομζνουσ 1 2 3 4 5 

Προγράμματα δια βίου μάκθςθσ 1 2 3 4 5 

Πλθροφόρθςθ φιλάκλων ςε κζματα ποιότθτασ υπθρεςιϊν 1 2 3 4 5 

Προγράμματα τοπικισ ανάπτυξθσ 1 2 3 4 5 

Διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (ακλθτιςμόσ για όλουσ) 1 2 3 4 5 
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3. ε ποιο βακμό ζχετε: 
α. εφαρμόςει τισ ακόλουκεσ δράςεισ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

β. διατίκεςτε να εφαρμόςετε ςτο μζλλον  

γ.  γνωρίηετε να ζχουν εφαρμόςει άλλεσ ΠΑΕ-ΚΑΕ? 

1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

Α. 
Εφαρμόηετε 

Β. 
Διατίκεςτε να 
εφαρμόςετε 
ςτο μζλλον 

Γ. 
Εφαρμόηουν 

άλλεσ ΠΑΕ ΚΑΕ 

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ 
τουσ εργαηομζνουσ (π.χ 
πρόςκετθ αςφάλιςθ, άτοκα 
δάνεια, επιδότθςθ γεφματοσ, 
μεταφορά εργαηομζνων, 
πρόςκετθ 
ιατροφαρμακευτικι 
περίκαλψθ)  

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Παροχι ίςων 
επαγγελματικϊν ευκαιριϊν 
(π.χ πρόςλθψθ μεταναςτϊν, 
ιςότθτα ςτθν πρόςλθψθ των 
δφο φφλων) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά 
προγράμματα (π.χ  
ςεμινάρια, υποτροφίεσ) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Ευαιςκθτοποίθςθ επί 
περιβαλλοντικϊν κεμάτων 
(π.χ  δενδροφφτευςθ, 
ανακφκλωςθ) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ 
διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, 
ακλθτικϊν εκδθλϊςεων) 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ 
μεταξφ των εργαηομζνων (π.χ  
εκελοντικι αιμοδοςία)   

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων 
ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Άλλθ δράςθ (προςδιορίςτε): 
……………………………………………. 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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4. Δάλ αθνινπζείηε δξάζεηο, φπσο απηέο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ηη βαζκφ 

απνδνρήο έρνπλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ή άιινπο σθεινχκελνπο?  
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ 
(π.χ πρόςκετθ αςφάλιςθ, άτοκα δάνεια, 
επιδότθςθ γεφματοσ, μεταφορά εργαηομζνων, 
πρόςκετθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ)  

1   2   3   4   5 

Παροχι ίςων επαγγελματικϊν ευκαιριϊν (π.χ 
πρόςλθψθ μεταναςτϊν, ιςότθτα ςτθν πρόςλθψθ 
των δφο φφλων) 

1   2   3   4   5 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ  
ςεμινάρια, υποτροφίεσ) 

1   2   3   4   5 

Ευαιςκθτοποίθςθ επί περιβαλλοντικϊν κεμάτων 
(π.χ  δενδροφφτευςθ, ανακφκλωςθ) 

1   2   3   4   5 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ διοργάνωςθ 
ςυναυλιϊν, ακλθτικϊν εκδθλϊςεων) 

1  2   3   4   5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ μεταξφ των εργαηομζνων 
(π.χ  εκελοντικι αιμοδοςία)   

1   2   3   4   5 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ 

1   2   3   4   5 

 

5. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη αθφινπζεο δξάζεηο εθ κέξνπο κηαο Αζιεηηθήο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΠΑΔ - ΚΑΔ) επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο θηιάζινπο - 

πειάηεο?  
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ 
(π.χ πρόςκετθ αςφάλιςθ, άτοκα δάνεια, 
επιδότθςθ γεφματοσ, μεταφορά εργαηομζνων, 
πρόςκετθ ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ)  

1   2   3   4   5 

Παροχι ίςων επαγγελματικϊν ευκαιριϊν (π.χ 
πρόςλθψθ μεταναςτϊν, ιςότθτα ςτθν πρόςλθψθ 
των δφο φφλων) 

1   2   3   4   5 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ  
ςεμινάρια, υποτροφίεσ) 

1   2   3   4   5 

Ευαιςκθτοποίθςθ επί περιβαλλοντικϊν κεμάτων 
(π.χ  δενδροφφτευςθ, ανακφκλωςθ) 

1   2   3   4   5 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ διοργάνωςθ 
ςυναυλιϊν, ακλθτικϊν εκδθλϊςεων) 

 1  2   3   4   5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ μεταξφ των εργαηομζνων 
(π.χ  εκελοντικι αιμοδοςία)   

1   2   3   4   5 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ 
τοπικισ κοινωνίασ 

1   2   3   4   5 
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6. ε πνην βαζκφ, δίλεηε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο εθαξκνγήο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΣΟΜΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΔ ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ (π.ρ. παξνρέο, εθπαίδεπζε) 1 2 3 4 5 

Αγνξά (θίιαζινη, πξντφληα- ππεξεζίεο) 1 2 3 4 5 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ (π.ρ. δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

αλαθχθισζε) 

1 2 3 4 5 

Κνηλσλία (π.ρ πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, ηνπηθή αλάπηπμε) 1 2 3 4 5 

 

7. ε πνηφ βαζκφ ζεσξείηε φηη ηα παξαθάησ νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΟΦΔΛΖ ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Έκκεζε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 1 2 3 4 5 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο 1 2 3 4 5 

Θεηηθή ζπλεηζθνξά ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 1 2 3 4 5 

Έκκεζα νηθνλνκηθά νθέιε (π.ρ. θνξνειαθξχλζεηο)  1 2 3 4 5 

Βειηίσζε ηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο εληφο ηεο επηρείξεζεο 1 2 3 4 5 

Γελ γλσξίδσ/ Γελ απαληψ 1 2 3 4 5 

Άιιν (πξνηείλεηε):…………………………………………... 1 2 3 4 5 

 

8. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο (ΠΑΔ, ΚΑΔ) 

ζηελ Διιάδα πινπνηνχλ δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

9. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείεο (ΠΑΔ, ΚΑΔ) 

εθαξκφδνπλ ηηο αθφινπζεο δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο?  
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

Πρόςκετεσ παροχζσ προσ τουσ εργαηομζνουσ (π.χ 
πρόςκετθ αςφάλιςθ, άτοκα δάνεια, επιδότθςθ 
γεφματοσ, μεταφορά εργαηομζνων, πρόςκετθ 
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ)  

1   2   3   4   5 
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Παροχι ίςων επαγγελματικϊν ευκαιριϊν (π.χ 
πρόςλθψθ μεταναςτϊν, ιςότθτα ςτθν πρόςλθψθ 
των δφο φφλων) 

1   2   3   4   5 

Κίνθτρα για εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ  
ςεμινάρια, υποτροφίεσ) 

1   2   3   4   5 

Ευαιςκθτοποίθςθ επί περιβαλλοντικϊν κεμάτων 
(π.χ  δενδροφφτευςθ, ανακφκλωςθ) 

1   2   3   4   5 

Πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ (π.χ διοργάνωςθ 
ςυναυλιϊν, ακλθτικϊν εκδθλϊςεων) 

1   2   3   4   5 

Δράςεισ εκελοντιςμοφ μεταξφ των εργαηομζνων 
(π.χ  εκελοντικι αιμοδοςία)   

1   2   3   4   5 

Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων ςτο πλαίςιο τθσ τοπικισ 
κοινωνίασ 

1   2   3   4   5 

 

10. ε πνηφ βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ 

απνηξεπηηθά γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Οηθνλνκηθφ θφζηνο 1 2 3 4 5 

Μέγεζνο επηρείξεζεο 1 2 3 4 5 

Έιιεηςε ελεκέξσζεο 1 2 3 4 5 

Γελ απαηηείηαη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders) 1 2 3 4 5 

Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ 1 2 3 4 5 

H E.K.E δελ απνηειεί κέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο εηαηξείαο 

1 2 3 4 5 

Γξαθεηνθξαηία 1 2 3 4 5 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε):………………………………………... 1 2 3 4 5 

 

11. ε πνην βαζκφ ζεσξείηε φηη νη παξαθάησ παξάγνληεο ιεηηνπξγνχλ 

ελζαξξπληηθά γηα ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΘΔΖ 
ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Πξνβνιή (δηαθήκηζε) 1 2 3 4 5 

Πίεζε θηιάζισλ θαη ζπλεξγαηψλ 1 2 3 4 5 

Αληαγσληζκφο θιάδνπ 1 2 3 4 5 

Αίηεκα ηνπηθήο θνηλσλίαο 1 2 3 4 5 

Αίηεκα εξγαδνκέλσλ 1 2 3 4 5 

Βειηίσζε ζρέζεσλ κε επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 1 2 3 4 5 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε):………………………………………... 1 2 3 4 5 
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12. Πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεγέο ελεκέξσζεο ζαο ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο? 

(επηιέμηε κε „„√‟‟,   δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ) 

Κξαηηθνί θνξείο  

Δπξσπατθή έλσζε  

Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηηθνί θνξείο  

Άιιεο Α.Α.Δ (ΠΑΔ- ΚΑΔ)  

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο  

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

(Μ.Κ.Ο) 

 

Άιιν (πξνζδηνξίζηε):…………………………………………………………... 

 

13. Δθθξάζηε ην βαζκφ πξνηίκεζήο ζαο γηα θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ 

επηθνηλσληαθέο πξαθηηθέο γηα ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  
1 2 3 4 5 

Πολφ μικρό 
βαθμό 

Μικρό βαθμό Μέτριο βαθμό Μεγάλο βαθμό Πολφ μεγάλο 
βαθμό 

 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο κεηαμχ 

ησλ Α.Α.Δ (ΠΑΔ- ΚΑΔ) 

1 2 3 4 5 

Οξγάλσζε ζεκηλαξίσλ γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ 1 2 3 4 5 

χληαμε θαη δεκνζηνπνίεζε εθζέζεσλ θαιψλ πξαθηηθψλ 

Δ.Κ.Δ ΑΠΟ ηηο Α.Α.Δ (ΠΑΔ-ΚΑΔ) 

1 2 3 4 5 

Θέζπηζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηνπ, ζπκβνπιεπηηθνχ 

νξγάλνπ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ελεξγεηψλ 

Δ.Κ.Δ 

1 2 3 4 5 

Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (Web site)  

ζην internet γηα ζέκαηα Δ.Κ.Δ 

1 2 3 4 5 

Γεκηνπξγία θαη δηάρπζε έληππνπ ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα 

ζέκαηα Δ.Κ.Δ 

1 2 3 4 5 

Δλεκέξσζε κέζσ ζπιινγηθψλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο 

αλήθεηε  

1 2 3 4 5 

Άιιε (πξνζδηνξίζηε) :……………………………………….. 1 2 3 4 5 

 

 

14. Πνηα θαηεγνξία θνξέσλ πηζηεχεηε φηη είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα λα 

γλσζηνπνηήζεη ηα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηηο 

Αζιεηηθέο Αλψλπκεο Δηαηξείαο (ΠΑΔ-ΚΑΔ)? 

(επηιέμηε κε „„√‟‟,   δπλαηφηεηα πνιιαπιψλ απαληήζεσλ) 

Αθαδεκατθνί θνξείο  

Γεκφζηνη θνξείο  

πιινγηθνί Φνξείο  

Δμεηδηθεπκέλνη επαγγεικαηηθνί θνξείο  

Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο (Μ.Κ.Ο)  

Άιιε θαηεγνξία (πξνζδηνξίζηε): ……………………………………………… 
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15.  Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηελ απφδνζε ηεο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο (ΠΑΔ-ΚΑΔ) πνπ αλήθεηε ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεηε 

ζέζεη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

1= θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο – 5 = πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο). 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολφ Πάρα πολφ 

 

 ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Κέξδε (Profit) 1 2 3 4 5 
Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (RoI) 1 2 3 4 5 
Πσιήζεηο (Sales volume) 1 2 3 4 5 
Μεξίδην Αγνξάο (Market share)   1 2 3 4 5 

 

16. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηελ απφδνζε ηεο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο (ΠΑΔ - ΚΑΔ) πνπ αλήθεηε ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά 

ζηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

(1= θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο – 5 = πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο). 

1 2 3 4 5 
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολφ Πάρα πολφ 

 

 ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Κέξδε (Profit) 1 2 3 4 5 
Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (RoI) 1 2 3 4 5 
Πσιήζεηο (Sales volume) 1 2 3 4 5 
Μεξίδην Αγνξάο (Market share)   1 2 3 4 5 

 

17. Πφζν ηθαλνπνηεκέλνο είζηε απφ ηελ απφδνζε ηεο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο πνπ αλήθεηε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ζαο ζηα αθφινπζα 

θξηηήξηα:  
 (1= θαζφινπ ηθαλνπνηεκέλνο – 5= πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνο). 

1 2 3 4 5 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολφ Πάρα πολφ 

 

 ΘΔΖ 

ΑΠΑΝΣΖΖ 

(ΒΑΘΜΟ) 

Κέξδε (Profit) 1 2 3 4 5 
Απφδνζε ηεο Δπέλδπζεο (RoI) 1 2 3 4 5 
Πσιήζεηο (Sales volume) 1 2 3 4 5 
Μεξίδην Αγνξάο (Market share)   1 2 3 4 5 
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18. Τπάξρεη δνκεκέλν ηκήκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ ΑΑΔ; 

(ζεκεηψζηε κε Υ ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν) 

 

 

    NAI 

                                                 ΟΥΗ 

 

19. Δάλ ππάξρεη ζε πνην ηκήκα ή δηεχζπλζε ηεο Αζιεηηθήο Αλψλπκεο Δηαηξείαο 

(ΠΑΔ- ΚΑΔ) αλήθεη, πφζα ρξφληα ιεηηνπξγεί θαη πφζα άηνκα απαζρνιεί ? 

 
ΣΜΖΜΑ:…………………… 

ΥΡΟΝΗΑ:…………………... 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΗ:…………. 

 

20. Δάλ δελ ππάξρεη ηκήκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ ΑΑΔ, 

πξνβιέπεηαη λα ζπζηαζεί ζηα επφκελα δχν ρξφληα; 

 

                                                NAI   

OXI   

 

21. Πνηα είλαη ε ζέζε ζαο ζηελ ΑΑΔ; (ζεκεηψζηε κε Υ ην αληίζηνηρν ηεηξάγσλν) 

                       Γηεπζχλσλ χκβνπινο     

Γεληθφο Γηεπζπληήο       

Γηεπζπληήο Μάξθεηηλγθ   

                        Γηεπζπληήο Οηθνλνκηθψλ   

Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

Άιιν:               

22.  Πνην είλαη ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ζαο; (ζεκεηψζηε κε Υ ην αληίζηνηρν 

ηεηξάγσλν) 

   Βαζηθέο ζπνπδέο 

   Παλεπηζηεκηαθφο ηίηινο     

Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο   
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23.  Πνηα είλαη ε εξγαζηαθή εκπεηξία ζαο; 

 

   Κακία εκπεηξία    

1-3 ρξφληα    

3-7 ρξφληα 

Πεξηζζφηεξα απφ 7 ρξφληα    

 

ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ Α  

 

 

 

 

 

 

 


