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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η εργασία που ακολουθεί µελετά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την 

εφαρµογή της µέσω του προτύπου ISO 26000 ως ένα εργαλείο το οποίο θα συµβάλει 

τόσο στη βελτίωση του εταιρικού προφίλ όσο και στην ικανοποίηση των εµπλεκόµενων 

µερών της ίδιας της επιχείρησης. Η υιοθέτηση ενός τέτοιου προτύπου σε συνδυασµό µε 

την πιστοποίηση ενός προτύπου διαχείρισης ποιότητας είναι δυνατό να οδηγήσει έναν 

οργανισµό σε ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας. Παραθέτονται ορισµοί των εννοιών 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, εµπλεκόµενα µέρη, ποιότητα, ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας καθώς και οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η δοµή του 

προτύπου ISO 26000 και η σχέση του µε τα πρότυπα ποιότητας τα οποία 

πιστοποιούνται σε αντίθεση µε το πρότυπο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο 

έχει εθελοντική µορφή και δίνει µια καθοδήγηση στον κάθε οργανισµό. Αναφέρονται οι 

πρωτοβουλίες πάνω στον προαναφερόµενο τοµέα σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, καθώς 

και η σηµασία εφαρµογής, τα πλεονεκτήµατα και η κριτική η οποία ασκείται ως 

αντίλογος.  Στη συνέχεια, εξετάζεται ως µελέτη περίπτωσης η τραπεζική εταιρεία 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. Παρουσιάζεται συνοπτικά η γενική εικόνα της 

επιχείρησης, το πρότυπο διαχείρισης ποιότητας το οποίο ακολουθεί καθώς και οι 

πρώτες δράσεις σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη την οποία ακολουθεί. 

∆ιαπιστώνεται το αρχικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η τράπεζα στον παραπάνω τοµέα 

και δεδοµένου ότι πρόκειται για µια κρατική τράπεζα η οποία έδινε ανέκαθεν έµφαση 

στον κοινωνικό της χαρακτήρα, προτείνεται η υιοθέτηση του προτύπου ISO 26000 

προκειµένου να επιτευχθεί ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µέσα από το συνδυασµό της 
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εφαρµογής του ήδη πιστοποιηµένου προτύπου ISO 9001 και του νέου προτύπου ISO 

26000.   
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ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

Όταν στις 14 Σεπτεµβρίου του 2009 η Lehman Brothers κατέληξε σε χρεωκοπία 

και ξεκίνησε η διεθνής οικονοµική κρίση, ο πρόεδρος των Ηνωµένων Πολιτειών της 

Αµερικής, Μπάρακ Οµπάµα, δήλωσε ότι η κρίση δεν οφείλεται σε παράλειψη ή 

έλλειψη πρόγνωσης, αλλά σε «έλλειψη υπευθυνότητας» των χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών που ανέλαβαν υψηλό ρίσκο. Εποµένως, η έλλειψη της ουσιαστικής 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , δηλαδή της υπεύθυνης συµπεριφοράς των 

επιχειρήσεων, αποτελεί το κύριο αίτιο της παρούσας οικονοµικής κρίσης.  

 

Στους δύσκολους αυτούς καιρούς, όπου σηµειώνονται επιχειρηµατικές αλλαγές, 

πολλοί θα θεωρήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως ένα περιττό στοιχείο που θα 

ήταν προτιµότερο να αδρανήσει ή ακόµα και να εγκαταλειφθεί τη δεδοµένη στιγµή, 

προκειµένου να διαφυλαχθεί η άµεση κερδοφορία των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, 

είναι εµφανές ότι ακόµα και σήµερα ξεχωρίζουν οι εταιρείες που έχουν ενσωµατώσει 

στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι 

εταιρείες αυτές, αναγνωρίζοντας τα οφέλη που τους παρέχουν τέτοιες πρακτικές, δε 

σταµάτησαν καθόλου να επενδύουν σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν µε 

επιτυχία τη σωστή και αποτελεσµατική εταιρική διακυβέρνησή τους, ένα ικανοποιητικό 

εργασιακό περιβάλλον για τους εργαζοµένους τους, την ικανοποίηση των πελατών και 

των προµηθευτών τους, τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία 

τους και γενικότερα το καλό της κοινωνίας µέσα στην οποία δραστηριοποιούνται. 
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Προκειµένου οι οργανισµοί να δηµιουργήσουν την εταιρική τους εικόνα, η 

οποία θα επηρεάσει την κοινή γνώµη, καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια για να 

καθορίσουν την εταιρική τους ταυτότητα, τη διάρθρωσή τους, το τι ακριβώς κάνουν, 

πώς το κάνουν, την παρουσία τους στα εµπλεκόµενα µέλη και τα µέσα µε τα οποία 

ξεχωρίζουν από τους άλλους οργανισµούς (Markwick and Fill, 1997). Η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη είναι από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µια επιχείρηση, για να βελτιώσει το προφίλ της (Becker-Olsen et al., 

2006). 

 

Οι Hayens et al. (2005) υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση των λειτουργιών, της 

ποιότητας, της στρατηγικής και της τεχνολογίας, εµφανίζεται ολοένα και αυξανόµενα 

τόσο ως ένας τρόπος διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος των οργανισµών όσο 

και ως ένας τρόπος του να ξεπεραστούν τα αρνητικά των προτύπων ποιότητας. 

 

Έρευνα των Ghobadian et al., (2007) έδειξε ότι είναι σηµαντικό να 

αναγνωριστούν οι συγκεκριµένες ανάγκες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και να 

συµπεριληφθούν στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας ως ένα αναπόσπαστο κοµµάτι της. 

 

Η παρούσα εργασία µελετά µε σφαιρικό τρόπο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

και παρουσιάζει ως µελέτη περίπτωσης την ολοκλήρωση της ∆ιοίκησης Ολικής 

Ποιότητας στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. µέσω της εφαρµογής του 

προτύπου ISO 9001, το οποίο ήδη διαθέτει, και του προτύπου ISO 26000. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

Οι πρώτες σκέψεις σχετικά µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη χρονολογούνται 

το 1950. Ωστόσο, απτά αποτελέσµατα σηµειώθηκαν τη δεκαετία του 1990 όπου 

επικράτησε µια νέα επιχειρηµατική στρατηγική, γνωστή ως «επιχειρηµατική ηθική». Ο 

λόγος για τον οποίο εκείνη την περίοδο υπήρξε ένα ρεύµα περί ηθικής επιχειρηµατικής 

και κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εκτιµάται ότι ήταν οι έντονες και συνεχείς 

αντιδράσεις ως προς την επιρροή των µεγάλων υπερεθνικών επιχειρήσεων (µποϊκοτάζ  

καταναλωτικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων, ενίσχυση κινηµάτων ενάντια στη 

νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση κτλ.). Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι η ενασχόληση 

µε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ξεκίνησε σε χώρες που υιοθέτησαν πρώτες 

νεοφιλελεύθερες πολιτικές όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής και το Ηνωµένο 

Βασίλειο. Αξίζει να σηµειωθεί το µεγάλο ενδιαφέρον της τότε βρετανικής κυβέρνησης, 

το οποίο αποδεικνύεται το έτος 2000 µε το διορισµό υπουργού µε αποκλειστικές 

αρµοδιότητες για το συγκεκριµένο θέµα ( Ευσταθόπουλος, 2009). 

 

 

Ορισµοί 

Ορισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
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Σύµφωνα µε τα Ηνωµένα Έθνη η έννοια της «υπεύθυνης επιχείρησης» ορίζεται 

ως «η εταιρεία που µπορεί να διεκπεραιώσει τις δραστηριότητες της κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να ενισχύει την οικονοµική ανάπτυξη και να αυξάνει την 

ανταγωνιστικότητα ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και 

προωθεί την κοινωνική ευθύνη». 

 

Το Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ορίζει την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη ως «την οικειοθελή δέσµευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις 

επιχειρηµατικές τους πρακτικές κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι 

πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νοµοθεσία και έχουν σχέση µε όλους όσοι άµεσα ή 

έµµεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους» (www.csrhellas.org). 

 

Οι Turban και Greening (1997) ορίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως «τη 

διοικητική ευθύνη του να ενεργεί για να προστατεύσει και να βελτιώσει εξίσου την 

ευηµερία της κοινωνίας γενικά και το ενδιαφέρον των οργανισµών». 

 

Το World Business Council for Sustaincible Development WBCSD (1999) 

ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως εξής: «Η συνεχής δέσµευση της επιχείρησης 

να συµπεριφέρεται ηθικά και να συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη, ενώ βελτιώνει 

τόσο την ποιότητα ζωής του ανθρώπινου δυναµικού και των οικογενειών του όσο και 

της τοπικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα». 
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Σύµφωνα µε τον ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2001), «η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη είναι µια έννοια σύµφωνα µε την οποία οι εταιρίες ενσωµατώνουν, 

σε εθελοντική βάση, κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηµατικές 

τους δραστηριότητες και στις επαφές τους µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη». 

 

Κατά τους Castka et al. (2004) η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα σχέδιο 

το οποίο λειτουργεί τους οργανισµούς επικερδώς αλλά µε ένα υπεύθυνο κοινωνικό και 

περιβαλλοντικό τρόπο, προκειµένου να επιτύχει επιχειρηµατική βιωσιµότητα και 

ικανοποίηση των εµπλεκόµενων µελών. 

 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Πιστοποίησης (2006) υποστηρίζει ότι οι ενέργειες ενός 

οργανισµού ο οποίος έχει την ευθύνη για τις επιπτώσεις των εργασιών του στην 

κοινωνία και το περιβάλλον είναι οι ενέργειες οι οποίες: 

� Είναι συνεπείς µε τα ενδιαφέροντα της κοινωνίας και της βιώσιµης ανάπτυξης 

� Βασίζονται σε ηθική συµπεριφορά, συµµορφώνονται µε το νόµο και τα 

διακυβερνητικά όργανα 

� Ολοκληρώνονται δια µέσου των συνεχιζόµενων εργασιών του οργανισµού. 

 

Κατά τον ορισµό του Ásványi (2009), η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκτελείται 

εθελοντικά σε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες συνεισφέρουν στην οικονοµική, 

κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, ενώ εξακολουθούν να λαµβάνουν  υπόψη τα 

ενδιαφέροντα των εµπλεκόµενων µερών. 
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Ορισµός Εµπλεκόµενων µερών (stakeholders) 

 

 

Το επιχειρηµατικό λεξικό ορίζει τη φράση εµπλεκόµενα µέρη σε έναν 

οργανισµό ως οι πιστωτές, οι καταναλωτές, οι διευθυντές, οι υπάλληλοι, η κυβέρνηση 

και τα υπουργεία τους, οι µέτοχοι, οι προµηθευτές, οι ενώσεις και η κοινότητα από την 

οποία ο οργανισµός τραβά τους πόρους της (Business Dictionary, 2010). 

 

Κατά τον Freeman (1998), τα εµπλεκόµενα µέρη είναι οµάδες και ιδιώτες οι 

οποίοι ωφελούνται ή ζηµιώνονται και τα δικαιώµατα τους παραβιάζονται ή γίνονται 

σεβαστά από τις δράσεις των επιχειρήσεων. 

 

  

Αρχές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει τις παρακάτω αρχές (Κατσούλη, 2010): 

1. Ευθύνη. Ένας οργανισµός πρέπει να είναι υπεύθυνος για τις επιδράσεις του 

στην κοινωνία και το περιβάλλον. 
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2. ∆ιαφάνεια. Ένας οργανισµός πρέπει να λειτουργεί µε διαφάνεια σχετικά µε τις 

αποφάσεις και τις ενέργειές του, οι οποίες έχουν επίδραση στην κοινωνία και το 

περιβάλλον. 

3. Ηθική Συµπεριφορά. Ένας οργανισµός πρέπει να συµπεριφέρεται ηθικά σε όλες 

τις δραστηριότητες του. 

4. Σεβασµός για τα ενδιαφέροντα των εµπλεκόµενων µερών. Ένας οργανισµός 

πρέπει να σέβεται, να αναλογίζεται και να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα 

των εµπλεκόµενων µερών. 

5. Σεβασµός στο νόµο. Ένας οργανισµός πρέπει να δέχεται ότι ο νόµος 

εφαρµόζεται σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά. 

6. Σεβασµός στους διεθνείς κανόνες συµπεριφοράς. Ένας οργανισµός πρέπει να 

σέβεται τους διεθνείς κανόνες συµπεριφοράς τηρώντας παράλληλα το γράµµα 

του νόµου. 

7. Σεβασµός στα ανθρώπινα δικαιώµατα. Ένας οργανισµός πρέπει να σέβεται τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και να αναγνωρίζει τη σηµασία τους. 

 

 

Πεδία δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  
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Η Σύνοδος κορυφής του Γκέτεµποργκ τον Ιούνιο του 2001 καθώς και ο Χάρτης 

των θεµελιωδών δικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νίκαια το 2000, είχαν ως 

αποτέλεσµα τη δέσµευση της ενσωµάτωσης οικονοµικών, κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών θεµάτων στις πολιτικές της σύµφωνα µε τις αρχές της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχουν µεγάλη 

σηµασία στις ακόλουθες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

� πολιτική απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων (εκπαίδευση, δια βίου 

µάθηση, ισότητα ευκαιριών) 

� πολιτική επιχειρήσεων (οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση) 

� περιβαλλοντική πολιτική (διαρκής αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

επιδόσεων, συνεκτίµηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων στις ετήσιες εκθέσεις 

των επιχειρήσεων, συµβολή στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής τεχνολογίας) 

� πολιτική για τους καταναλωτές (συνεκτίµηση των συµφερόντων των 

καταναλωτών, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα) 

� πολιτική για τις δηµόσιες συµβάσεις (συνεκτίµηση κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητηµάτων) 

� εξωτερική, αναπτυξιακή και εµπορική πολιτική (αξιοποίηση των διαφόρων 

δεσµών µε τρίτες χώρες, άµεσες επαφές µε πολυεθνικές επιχειρήσεις) 

� δηµόσιες διοικήσεις (ενσωµάτωση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης) 

(http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/employment_rights_an

d_work_organisation/n26034_el.htm). 
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Ο Καρµούσης (2010), πρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας 

τόνισε τα βασικά συστατικά ενός ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης: 

1. Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και επιµέρους πολιτικές ανά θέµα 

2. Αναγνώριση και αξιολόγηση θεµάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

3. Απαιτήσεις από νοµοθεσία και εθελοντικά κείµενα 

4. Στόχοι και προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µε συγκεκριµένες 

δράσεις, πόρους και χρονοδιάγραµµα   

5. Ευθύνες και αρµοδιότητες εργαζοµένων 

6. Ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση και συµµετοχή εργαζοµένων 

7. Επικοινωνία µε ενδιαφερόµενα µέρη 

8. Τεκµηρίωση µε διαδικασίες, οδηγίες και έντυπα και έλεγχος εγγράφων και 

αρχείων 

9. Επιχειρησιακός έλεγχος  

10. Πρόληψη και αντιµετώπιση κρίσεων 

11. Παρακολούθηση αποτελεσµάτων και µέτρηση απόδοσης  

12. Μη συµµορφώσεις, διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες 

13. Εσωτερικής επιθεωρήσεις 

14. Ανασκόπηση, παρουσίαση και έγκριση της Ανώτατης ∆ιοίκησης  

15. ∆ηµοσίευση αποτελεσµάτων επίδοσης στη Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
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Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 

 

Το τελευταίο βασικό συστατικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων επίδοσης, δεν είναι 

τίποτε άλλο από τον Απολογισµό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Πρόκειται για 

ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αφού µε αυτόν τον τρόπο ο οργανισµός θα καταφέρει 

να επικοινωνήσει τις δράσεις του στο ευρύ κοινό και στους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

Η Κατσούλη (2011), υποστηρίζει ότι ένας Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης αποτελεί το σηµαντικότερο µέσο καταγραφής και επικοινωνίας της επίδοσης 

µιας εταιρείας σε κρίσιµα θέµατα πέρα των οικονοµικών. Έτσι, όπως ο Οικονοµικός 

Απολογισµός δίνει µια ολοκληρωµένη χρηµατοοικονοµική εικόνα ενός οργανισµού, ο 

Απολογισµός της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καταφέρνει να παρέχει µια πλήρη 

εικόνα για τα υπόλοιπα σηµαντικά θέµατα που τον αφορούν. Η πρόκληση που 

αντιµετωπίζει µια εταιρεία κατά την ανάπτυξη του είναι η επιτυχηµένη συνεργασία των 

τµηµάτων επικοινωνίας, marketing και δηµοσίων σχέσεων που διαθέτει, µε τα τεχνικά 

τµήµατά του (σχεδιασµού προϊόντων, περιβάλλοντος, εταιρικής διακυβέρνησης κτλ.), 

ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική καταγραφή των δράσεών της. Ο Απολογισµός της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν αφορά µόνο στις χορηγίες που έχει προσφέρει µια 

εταιρεία, ούτε στο κοινωνικό πρόσωπο που έχει υιοθετήσει. Εκτός αυτών, έχει να κάνει 

µε πολλά περισσότερα και πιο ουσιώδη στοιχεία, που σχετίζονται µε το βαθµό µε τον 

οποίο η εταιρεία υποστηρίζει τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώµατα, προστατεύει το 

περιβάλλον και διέπεται από ορθή εταιρική διακυβέρνηση. Σύµφωνα µε την ίδια, τα 
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βασικά συστατικά που δεν πρέπει να λείπουν από έναν σωστό Απολογισµό Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης είναι το γράµµα του προέδρου όπου θα γίνεται αναφορά της 

στρατηγικής και του τρόπου προσέγγισης της αειφόρου ανάπτυξης, το προφίλ του 

οργανισµού όπου θα γίνεται αναφορά του εύρους των δραστηριοτήτων του, την ύπαρξη 

τυχόν θυγατρικών εταιρειών καθώς και των χωρών όπου δραστηριοποιείται, τη 

γνωστοποίηση της εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή µια αναφορά στο πλαίσιο 

διακυβέρνησης του οργανισµού, στη δοµή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στις 

επιτροπές, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και διαχείριση σχέσεων µε τα ενδιαφερόµενα 

µέρη και µια παράθεση των οικονοµικών στοιχείων του οργανισµού καθώς και της 

συµβολής του στην ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας. Επίσης, σηµαντική 

είναι η γνωστοποίηση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισµός και της 

διαχείρισης των πελατών και των συνεργατών καθώς και µια αναφορά στο Ανθρώπινο 

∆υναµικό µε τη βοήθεια στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την οργάνωση και την 

ανάπτυξή του και τις δοµές που υπάρχουν στο πλαίσιο της υγείας και της ασφάλειας 

στη εργασία. Εξίσου σηµαντική είναι και µια αναφορά στις πρακτικές που οδηγούν σε 

ίσες ευκαιρίες και στην προάσπιση των ανθρώπινων και εργασιακών δικαιωµάτων. 

Φυσικά, δε θα πρέπει να παραληφθεί  ο τοµέας του περιβάλλοντος, όπου θα γίνεται µια 

καταγραφή των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του οργανισµού στο περιβάλλον 

καθώς και των ενεργειών για εξοικονόµηση ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων κτλ. 

Τέλος, απαιτείται µια αναφορά όλων των δράσεων υποστήριξης της κοινωνίας µέσω 

χορηγιών και αγαθοεργιών και παράθεση δεικτών παρακολούθησης επίδοσης 

οργανισµού σε θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 
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Σηµασία της υιοθέτησης Κοινωνικής Ευθύνης από έναν Οργανισµό 

 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι τα 

παρακάτω (Ο.ΚΕ., 2003. ICFTU, 2004): 

� Αρχές και Αξίες. Ο οργανισµός θα πρέπει να περιλαµβάνει στις αρχές και αξίες 

του και το ενδιαφέρον του για το κοινωνικό σύνολο. Επιπρόσθετα, η 

αποδοτικότητα του οργανισµού είναι µια συνάρτηση της συνεισφοράς του στη 

βιώσιµη ανάπτυξη, δηλαδή «την ανάπτυξη που αντιµετωπίζει τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να υπονοµεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 

αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανάγκες» (United Nations World Commission on 

Environment and Development, Our Common Future, 1987). 

� Εθελοντισµός πέρα των νοµικών υποχρεώσεων. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

έχει εθελοντικό χαρακτήρα και δεν επιβάλλεται µε νοµοθετικές ρυθµίσεις. 

Επιπλέον, δεν υποκαθιστά καµία νοµοθεσία που αφορά σε κοινωνικά 

δικαιώµατα ή περιβαλλοντικά πρότυπα. 

� ∆ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση 

συνεργάζεται µε τα ενδιαφερόµενα µέρη (stakeholders) τα οποία είναι είτε 

εσωτερικά είτε εξωτερικά. Εσωτερικά µέρη θα µπορούσαν να είναι οι µέτοχοι, 

οι εργαζόµενοι και η διοίκηση και εξωτερικά η τοπική κοινωνία, οι πελάτες, οι 

προµηθευτές και οι δηµόσιες αρχές. 
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Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής φαίνεται να έχει µεγάλη απήχηση και 

ενδιαφέρον δεδοµένου ότι φορείς διαφορετικής προέλευσης, είτε πολιτικού είτε 

κοινωνικού ενδιαφέροντος, τονίζουν την αναγκαιότητα της εδραίωσής της τόσο στο 

διεθνές πολιτικό στερέωµα όσο και στο διεθνές κοινωνικό. Αυτή η παραδοχή 

µεταφράζεται µε την προσπάθεια θεσµοποίησης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

µέσω του προτύπου ISO 26000 που απορρέει από την αλληλεπίδραση µεταξύ  της 

κοινωνικής, εργασιακής και περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και των ποικίλων 

πρωτοβουλιών διεθνούς, εθνικής ή και κλαδικής εµβέλειας της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης που παράγουν οι νέες µορφές εθελοντικής δέσµευσης των µεγάλων 

επιχειρήσεων. Αναγνωρίζοντας δηλαδή την ευθύνη τους έναντι της κοινωνίας, εντός 

ενός εθελοντικού και µη νοµοθετικά επικυρωµένου πλαισίου, οι µεγάλες επιχειρήσεις 

ανάγονται σήµερα σε ισάξιους συνοµιλητές των δηµόσιων αρχών αναφορικά µε την 

διασφάλιση του γενικού συµφέροντος (Bodet and Lamarche, 2007). 

 

 Ο Michael (2003) υποστηρίζει ότι µε αυτόν τον τρόπο µέσω της Εταιρικής  

Κοινωνικής Ευθύνης επιτυγχάνεται η εταιρική δέσµευση µέσω της αντιπαράθεσης των 

νόµων του κράτους, της κοινωνικής στρατηγικής των επιχειρήσεων αλλά και µιας νέας 

µορφής ακτιβισµού από την πλευρά των ίδιων των επιχειρήσεων. Ο McGee (1998) 

υποστηρίζει ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εκτείνεται από µια καθαρά οικονοµική 

σε µια πιο σύγχρονη και ολοκληρωµένη ενεργά ανταποκρινόµενη κοινωνικά οπτική 

γωνία, η οποία δηµιουργεί µια επιχείρηση µε µακροπρόθεσµο ρόλο σε ένα δυναµικό 

κοινωνικό σύστηµα. Οι Mohr και Webb (2000) θεωρούν ότι υπάρχει µια θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στις ενέργειες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ενός οργανισµού 

και την καλή του θέληση. 
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Ειδικά για τον τραπεζικό χώρο, σύµφωνα µε τους Gonzalez et al. (2006) η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη βελτιώνει τη γενική εικόνα των τραπεζών 

συµπεριλαµβανοµένης την καλή θέληση των τραπεζών, του κοινωνικού προφίλ και την 

επέκταση της επιχείρησης. 

  

Αυτό που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν µια 

ευθύνη απέναντι στην κοινωνία στην οποία συµµετέχουν η οποία εκτείνεται πέρα από 

τη στενή ευθύνη που έχουν στους ιδιοκτήτες και τους µετόχους τους. 

 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εφαρµόζεται βασιζόµενη σε δυο παράγοντες  

1. Stakeholder model (µοντέλο βασιζόµενο στα εµπλεκόµενα µέλη) 

2. Triple bottom line (µοντέλο βασιζόµενο στη συνδυασµένη συνεισφορά της 

οικονοµικής ευηµερίας, της περιβαλλοντικής ποιότητας και του κοινωνικού 

κεφαλαίου). 

 

 

Πρωτοβουλίες θεσµοποίησης σε διεθνές επίπεδο 
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Οι σηµαντικότεροι διεθνείς οργανισµοί προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια να 

προωθήσουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µέσω κάποιων πρωτοβουλιών. Σύµφωνα 

µε τον Ευσταθόπουλο (2009), µεταξύ των πιο δηµοφιλών πρωτοβουλιών διακρίνονται: 

� Η πρωτοβουλία του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών Global Compact  το 2000 

όπου στο πρόγραµµά του ενθαρρύνει την συνεργασία µεταξύ του Ο.Η.Ε, 

µεγάλων επιχειρήσεων, συνδικάτων και ΜΚΟ για την προώθηση των 

Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Ένας αριθµός από 3600 επιχειρήσεις περίπου από 

120 κράτη συµµετέχουν σε εθελοντική βάση στην συγκεκριµένη πρωτοβουλία.  

Η Global Compact βασίζεται στην αρχή ότι καµία υποψηφιότητα δε θα πρέπει 

να απορρίπτεται δεδοµένου αξιολογείται η επίδειξη καλής θέλησης από την 

πλευρά των επιχειρήσεων. 

�  Η ∆ιεθνής Οργάνωση Εργασίας (∆.Ο.Ε) µε την Τριµερή ∆ιακήρυξη Αρχών για 

τις Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και την Κοινωνική Πολιτική από το 1977 και 

κατόπιν µε τροποποιήσεις τα έτη 2000 και 2006 παρουσιάζει αρχές για την 

απασχόληση, την κατάρτιση, τις  συνθήκες εργασίας και τις εργασιακές σχέσεις.  

�  Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε κοινωνικά 

ζητήµατα, εµφανίζει ενεργή δράση στην προσπάθεια θεσµοποίησης της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το έτος 2001 παρουσιάζει την Πράσινη Βίβλο 

για την Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την Κοινωνική Ευθύνη των 

Επιχειρήσεων. Το έτος 2002, τίθεται σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Πολυµερές 

Φόρουµ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Multi-Stakeholder Forum) 

µε σκοπό την προώθηση της καινοτοµίας, της σύγκλισης και της διαφάνειας στα 

υφιστάµενα εργαλεία και πρακτικές της Ε.Κ.Ε µέσω της επαφής  εργοδοτικών 

ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και δικτύων επιχειρήσεων. 
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�  Το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ (WEF) το έτος 2001 εφάρµοσε την 

πρωτοβουλία Global Corporate Citizenship Initiative, µε την στήριξη 40 

κορυφαίων επιχειρήσεων από 16 συνολικά χώρες και 18 κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας.  

�   H προσπάθεια του International Organization for Standardization µε έναρξη 

της το έτος 2001 και υλοποίησή της το έτος 2010. Αποτέλεσµα αυτής της 

προσπάθειας είναι ένα νέο πρότυπο ISO, το ISO 26000 για την κοινωνική 

ευθύνη των επιχειρήσεων. Το ISO 26000 περιορίζεται στην διατύπωση 

κατευθυντήριων γραµµών και δεν θα αποτελεί ένα πρότυπο για την πιστοποίηση 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης διατηρώντας τον εθελοντικό της χαρακτήρα. 

   

Συµπληρωµατικά, η ολοένα αυξανόµενη υιοθέτηση ∆ιαχείρισης Κοινωνικής 

Ευθύνης από εταιρείες και η έκδοση χιλιάδων Απολογισµών από αυτές, δηµιούργησε 

την ανάγκη σχεδιασµού ενός Βραβείου Απολογισµού, προκειµένου να είναι πλέον 

αντιληπτό ποιές είναι τελικά οι προτιµήσεις των εµπλεκόµενων µερών σε σχέση µε 

όλους αυτούς τους Απολογισµούς οι όποιοι εκδίδονται κάθε χρόνο. Για τους παραπάνω 

λόγους, Η Global Reporting Initiative, ένας διεθνής οργανισµός ο οποίος έχει θεσπίσει 

σε παγκόσµιο επίπεδο τα κριτήρια και το πλαίσιο για τους Απολογισµούς Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, µε τη συµβολή των οργανισµών KPMG, Sustainability, 

Rabobank, Tata Consulting Services, ACCA και Global Compact δηµιούργησαν το 

2007 τα GRIReaders’ Choice Awards. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανισµοί µπορούν 

ευκολότερα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εµπλεκόµενων µερών αφού 

ενηµερώνονται για τις προτιµήσεις τους. 
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα 

 

 

Είναι εύκολο να γίνει αντιληπτή η προσπάθεια εφαρµογής της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα δεδοµένου ότι οι οργανισµοί που 

δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τοµέα είναι µεγάλες επιχειρήσεις µε έντονο 

ανταγωνισµό, µεγάλη επιρροή και ένα σπουδαίο αριθµό τόσο εσωτερικών όσο και 

εξωτερικών εµπλεκόµενων µερών τους οποίους πρέπει  να ικανοποιούν. Οι 

σηµαντικότερα προσπάθειες που σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής 

(Ευσταθόπουλος, 2009): 

� Οι Αρχές του Λονδίνου (London Principles) οι οποίες δηµοσιοποιήθηκαν το 

2002 από τον Tony Blair στην Σύνοδο Κορυφής του Γιοχάνεσµπουργκ. Οι 

αρχές αυτές προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αειφορίας 

του χρηµατιστικού στη Μεγάλη Βρετανία. 

� Τα Ηνωµένα Έθνη και έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραµµατέα του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, σε 20 µεγάλες τράπεζες από 9 χώρες, 

παρουσίασαν το 2004 κατευθυντήριες γραµµές και συστάσεις σε µεθόδους που 

έχουν ως στόχο την υπαγωγή των επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού κλάδου 

σε κριτήρια κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου. 

�  Οι Αρχές του Ισηµερινού ΙΙ (Equator Principles) οι οποίες είναι ένα πλήθος 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων για το χρηµατιστικό κλάδο. 

Πρόκειται για µια πρωτοβουλία ιδιωτικών τραπεζών η οποία εφαρµόστηκε το 

2003 και τροποποιήθηκε το 2006.  
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� Το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για τον 

Χρηµατοπιστωτικό Τοµέα (UNEP-FI) η οποία είναι µια συνεργασία των 

Ηνωµένων Εθνών µε 170 επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δώσει τη δέσµευσή τους 

να ακολουθούν επιχειρησιακές στρατηγικές οι οποίες συµµορφώνονται µε την 

προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη και την αειφόρο 

ανάπτυξη. Σε αυτήν την προσπάθεια συµµετέχουν πέντε ελληνικές επιχειρήσεις 

οι οποίες είναι η Alpha Bank, η Eurobank, η Emporiki Bank, η Τράπεζα 

Πειραιώς και η Interamerican Hellenic Life από τον ασφαλιστικό κλάδο. 

 

 

Πρωτοβουλίες στην Ελλάδα 

 

 

Κατά το έτος 1994, µια οµάδα Ευρωπαίων Επιχειρηµατιών και ∆ιευθυντών 

επιχειρήσεων υπέγραψε την «Ευρωπαϊκή ∆ιακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του 

Κοινωνικού Αποκλεισµού» µε στόχο την ανεύρεση τρόπων για την προαγωγή της 

κοινωνικής τους υπευθυνότητας. Αποτέλεσµα αυτής της ∆ιακήρυξης ήταν έπειτα από 

ένα χρόνο, η δηµιουργία του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική 

Συνοχή (EBNSC). Ένας από τους βασικούς στόχους του ∆ικτύου αυτού ήταν και η 

υποστήριξη δηµιουργίας αντίστοιχων Εθνικών ∆ικτύων. Έτσι, το έτος 1999, 

πραγµατοποιείται η σύσταση ∆ικτύου και στην Ελλάδα, το οποίο ονοµάζεται 

«Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (∆ίκτυο) µε την αντίστοιχη 

αγγλική µετάφραση “Hellenic Network for Corporate Social Responsibility” (HNCSR). 
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Το «Ελληνικό ∆ίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» είναι ένα ∆ίκτυο 

επιχειρήσεων µε τη µορφή µη κερδοσκοπικού Σωµατείου. Αποστολή του είναι η 

προώθηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της, τόσο 

προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο 

στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης ανάπτυξης (www.csrhellas.gr). 

 

Στις προσπάθειες της Ελλάδας στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

αξίζει να αναφερθεί η µέτρηση της εταιρικής υπευθυνότητας και λογοδοσίας 

Accountability Rating η οποία στηρίζεται στη µεθοδολογία του οµώνυµου διεθνούς 

think tank. Η µέτρηση Accountability Rating, που πραγµατοποιείται στην Ελλάδα σε 

ετήσια βάση από το 2007, κατατάσσει τις 100 µεγαλύτερες επιχειρήσεις µε µέτρο την 

εταιρική τους υπευθυνότητα και λογοδοσία (www.accountabilityrating.gr). 

 

Οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη κάνει τα πρώτα τους βήµατα στον τοµέα της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το έτος 2010 οι εταιρείες οι οποίες εξέδωσαν 

Απολογισµούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ήταν οι εξής: Alpha bank, διεθνής 

Αερολιµένας Αθηνών, Attica Group, CABLEL-Ελληνικά Καλώδια, Coca Cola 

Hellenic, Σωληνουργεία Κορίνθου, Ελλάκτωρ, ΕΛΒΑΛ, Όµιλος εταιρειών FOURLIS, 

ΧΑΛΚΟΡ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΑΓΕΤ Ηρακλής, Jet Oil, MOTOR OIL, Όµιλος 

Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΟΤΕ, Τράπεζα 

Πειραιώς, Regency Entertainment, S&B, ΤΙΤΑΝ, Vodafone Greece, ΑΒ 

Βασιλόπουλος, Eurobank EFG, Interlife, Mellon Group of Companies και ΝΗΡΕΥΣ. 
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Οµάδα ΕΛΟΤ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

 

Πρωταρχικά, «το 1976 ιδρύεται η Υπηρεσία Πολεµικής Βιοµηχανίας (ΥΠΟΒΙ) 

ως υπεύθυνη κρατική αρχή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας για τα υλικά των Ενόπλων 

∆υνάµεων. Το 1978 ιδρύεται ο Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) ο 

οποίος και αναλαµβάνει το δύσκολο έργο της δηµιουργίας των Ελληνικών 

Προδιαγραφών. Αργότερα ο ΕΛΟΤ ασχολείται και µε ποιοτικούς ελέγχους και έχει 

µάλιστα την αρµοδιότητα να δίνει το σήµα του σε προϊόντα της Ελληνικής Βιοµηχανίας 

που κατασκευάζονται µε βάση τις προδιαγραφές που έχει εκδώσει. Τα τελευταία χρόνια 

ο ΕΛΟΤ είναι ο µόνος αναγνωρισµένος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Ποιότητας 

(EFQM) Ελληνικός φορέας πιστοποίησης συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας 

σύµφωνα µε τα πρότυπα της σειράς ISO 9000» (Τσιότρας, 1995). 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός τυποποίησης συγκρότησε ειδική οµάδα για την 

παρακολούθηση και τη συµµετοχή στη διαδικασία εκπόνησης του διεθνούς προτύπου. 

Στην οµάδα αυτή συµµετέχουν εκπρόσωποι του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών 

(ΣΕΒ), των καταναλωτών, του Ελληνικού δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(ΕΚΕ) και ειδικοί επιστήµονες. Η οµάδα επεξεργάζεται, απέστειλε και θα αποστείλει 

και θα υποστηρίξει προτάσεις για την έκδοση ενός διεθνούς προτύπου που θα 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και προσδοκίες των επιχειρήσεων και των 

ενδιαφεροµένων στην Ελλάδα. 
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Εξέλιξη και παραδοχές 

 

 

Ο ιδιωτικός τοµέας, στις αρχές του 21ου αιώνα, µέσω της ποικιλοµορφίας του, 

µπορεί και πρέπει να παίξει παγκοσµίως τον κύριο ρόλο, στην υποστήριξη της 

κοινωνικής συµµετοχής και ανάπτυξης. Θα πρέπει να αλλάξει «προσανατολισµό» και 

να κατευθυνθεί από την πολιτική των shareholders στην πολιτική των stakeholders, 

αγκαλιάζοντας µε µεγαλύτερο σθένος το κοµµάτι της κοινωνικής ευθύνης. Είναι 

προφανές ότι δεν µπορεί από µόνος του να δώσει λύση στα µεγάλα παγκόσµια 

προβλήµατα, αλλά µπορεί να αναδειχθεί σε έναν ισχυρό partner στο πλαίσιο των 

συνεργασιών του µε κοινωνικούς φορείς και να βοηθήσει στην επίτευξη κοινωνικών 

στόχων, όπως η καταπολέµηση της φτώχειας, η πάταξη της διαφθοράς, ο σεβασµός των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η εξασφάλιση της καλής διακυβέρνησης κ.α. (CSR Leaders 

Meeting, 2003). 

 

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη εντοπίζεται στην εθελοντική προσφορά της 

επιχείρησης, στους τοµείς του πολιτισµού, του αθλητισµού, του περιβάλλοντος και της 

παιδείας, µέσω διαφόρων δράσεων και προγραµµάτων (Μήλιος, 2006 σελ.83). 

 

Ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων 

που αποσκοπούν στην συµβολή αντιµετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών 

ζητηµάτων. (WIKIPEDIA, 2007). 
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Από την πλευρά των επιχειρήσεων, τώρα, οι οργανισµοί που εφαρµόζουν 

πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους 

(Porter and Kramer, 2006) και πετυχαίνουν µακροπρόθεσµα πλεονεκτήµατα για τις 

επιχειρήσεις τους (Hermann, 2004). 

 

 

Πλεονεκτήµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 

 

Η εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συγκεντρώνει σύµφωνα µε την 

Κατσούλη (2009) τα παρακάτω πλεονεκτήµατα: 

- Βελτιώνει τη διαχείριση κινδύνου του οργανισµού 

- Βελτιώνει τη φήµη του οργανισµού και «χτίζει» εµπιστοσύνη  

- Βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα του οργανισµού µε σεβασµό στους 

ανταγωνιστές του 

- Αναβαθµίζει την αξία της επιχείρησης 

- Βελτιώνει τις σχέσεις µε τα εµπλεκόµενα µέρη και τις ικανότητες τους για 

καινοτοµία  

- Αυξάνει την ηθική και την τιµιότητα του ανθρώπινου δυναµικού, βελτιώνει την 

υγεία και την ασφάλεια τους και επιδρά θετικά στη δυνατότητα του οργανισµού 

να εντάσσουν, να δίνουν κίνητρα και τελικά να διατηρούν τους εργαζοµένους 

τους 
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- Επιτυγχάνει εξοικονόµηση µέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, της 

επάρκειας των πηγών ενέργειας, της µειωµένης κατανάλωσης σε ενέργεια και 

νερό, στη µείωση των αποβλήτων και στην ανακύκλωση των προϊόντων 

- Συνεισφέρει στη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του οργανισµού προωθώντας 

την αειφορία των φυσικών πηγών και των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

- Συνεισφέρει στο κοινό καλό και ενδυναµώνει την κοινωνία και τους θεσµούς 

της 

- Βελτιώνει την αξιοπιστία και τη δικαιοσύνη στις συναλλαγές µέσω του θεµιτού 

ανταγωνισµού και της απουσίας της διαφθοράς  

- Προλαµβάνει ή µειώνει ενδεχόµενες προστριβές µε τους καταναλωτές για 

θέµατα που σχετίζονται µε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η 

επιχείρηση. 

 

 

Κριτική ενάντια στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  

 

 

Όπως και σε κάθε νέο µοντέλο στρατηγικής, η υιοθέτηση της εφαρµογής της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει και πολλούς επικριτές. Έτσι, επικρατεί συχνά η 

άποψη ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τέχνασµα των 

επιχειρήσεων µε µόνο σκοπό την αύξηση των κερδών τους χωρίς να υπάρχει κανένα 

ενδιαφέρον για τα θέµατα τα οποία διαπραγµατεύεται. Θεωρείται ότι πρόκειται για ένα 

διαφηµιστικό κόλπο το οποίο έχει ως απώτερο σκοπό τη δηµιουργία καλής φήµης τόσο 
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στο καταναλωτικό κοινό όσο και στην εκάστοτε κυβέρνηση. Υποστηρίζεται πως αν η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη γίνει συνείδηση της επιχείρησης, τότε εκείνη θα 

καταστραφεί, αφού δεν αποτελεί µέρος των θεµελίων της, ενώ οι κοινωνικές ευθύνες 

είναι δουλειά των πολιτειών και όχι της ιδιωτικής αρχής. Θεωρείται, επίσης, ότι αν µια 

επιχείρηση αναλάβει κοινωνικές ευθύνες, θα το κάνει µόνο γιατί αποσκοπεί στην 

αύξηση του κέρδους της. Η ανάληψη κοινωνικών ευθυνών από οικονοµικούς 

οργανισµούς θα µπορούσε να οδηγήσει στην απόκλιση της πορείας τους προς τους 

στόχους τους, και ότι υπεύθυνο για την κοινωνία πρέπει να είναι το κράτος. Οι 

επιχειρήσεις αποσκοπούν στην παραγωγή αγαθών για την κάλυψη των αναγκών της 

κοινωνίας, χρησιµοποιώντας σωστά τους πόρους και όντας παραγωγικές, υιοθετώντας 

δε τους ηθικούς κοινωνικούς κανόνες. Αναλαµβάνοντας όµως κοινωνικές ευθύνες, δεν 

εκπληρώνουν το σκοπό τους. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες λιγότερο αρνητικές θέσεις 

όπου αναγνωρίζουν στις επιχειρήσεις κοινωνικές ευθύνες, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται 

πρακτικά αδύνατο, αφού πρέπει πρώτα να ασχοληθούν µε τον ανταγωνισµό που 

υπάρχει µεταξύ τους. Θεωρείται ότι η ανάληψη κοινωνικών ευθυνών µε τη διάθεση 

κεφαλαίων, θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική ισορροπία, και πολλές φορές µπορεί να 

µην αξίζει τον κόπο, γιατί πολλοί µέτοχοι δε διαθέτουν κοινωνική συνείδηση 

(http://en.wikipedia.org/wiki/corporate_social_responsibility). 

 

 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  
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Στο πέρασµα των χρόνων, η ανταγωνιστικότητα προϊόντων και υπηρεσιών στο 

διεθνές εµπόριο εξαρτιόνταν από διαφορετικούς παράγοντες ανάλογα µε τις απαιτήσεις 

της αγοράς. Αρχικά, και κατά τις πρώτες δεκαετίες µετά το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 

προσδιοριζόταν από την ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Αργότερα, προστέθηκε ο 

παράγοντας της καινοτοµίας τόσο σε προϊόντα όσο και σε παραγωγικές διαδικασίες. 

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών όπου επικρατεί ένα αβέβαιο 

περιβάλλον σε συνθήκες ταχείας παγκοσµιοποίησης και τεχνολογικών εξελίξεων, 

ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισµοί καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι 

η ποιότητα είναι η πιο αποτελεσµατική προϋπόθεση επιτυχίας. Από εµπειρικές έρευνες 

(Peters Tom (1987)) έχει διαπιστωθεί ότι για συγκρίσιµες τιµές, υπάρχει θετική 

συσχέτιση µεταξύ ποιότητας και µεριδίου της αγοράς. Υπάρχει, δηλαδή, αύξηση 

εσόδων της επιχείρησης είτε από µεγαλύτερες τιµές, είτε από αυξηµένες πωλήσεις είτε 

ακόµα από συνδυασµό των δυο. Όταν η αύξηση αυτή των εσόδων που συνδέεται µε η 

καλύτερη ποιότητα είναι µεγαλύτερη από την αύξηση του κόστους, έχουµε µια καθαρή 

αύξηση του κέρδους. Επιπρόσθετα, όπως αποδεικνύουν έρευνες (Juran (1988)) συχνά 

είναι δυνατό να σηµειώνεται µαζί µε τη βελτίωση ποιότητας και παράλληλη µείωση 

κόστους. Το κόστος που σχετίζεται µε την ποιότητα ανέρχεται στο 25-30% του 

συνολικού ύψους των πωλήσεων. Το κόστος αυτό δηµιουργείται τόσο από την 

αξιολόγηση της ποιότητας στις διάφορες φάσεις όσο από το κόστος που προκαλούν τα 

ελαττωµατικά. Η βελτίωση της ποιότητας µεταφράζεται αυτοµάτως σε µείωση του 

ποσοστού των ελαττωµατικών. 
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Εικόνα 1:Επιπτώσεις από τη βελτίωση της ποιότητας στο οικονοµικό αποτέλεσµα 

∆ερβιτσιώτης, Κ.Ν., Ανταγωνιστικότητα µε διοίκηση Ολικής Ποιότητας, 2001, σελ. 35 

 

 

Ορισµός ποιότητας 

 

 

Ο όρος ποιότητα προκαλεί συχνά σύγχυση. Παρακάτω παραθέτονται κάποιοι 

ορισµοί που προσδιορίζουν την έννοια της λέξης ποιότητας από τους πλέον 

διακεκριµένους ειδικούς. 
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- Juran: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν ή υπηρεσία) είναι η καταλληλότητά του 

για χρήση. 

- Deming: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν ή υπηρεσία) είναι η προβλέψιµη 

οµοιοµορφία και αξιοπιστία του σε χαµηλό κόστος και η καταλληλότητά του 

για την αγορά. 

- Crosby: Ποιότητα για ένα είδος (προϊόν ή υπηρεσία) είναι η συµµόρφωσή του 

µε τις απαιτήσεις/ προδιαγραφές του. 

 

 

Ορισµός ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 

 

Σύµφωνα µε τον James (1996), εντοπίζονται τέσσερις φάσεις της διοίκησης 

ποιότητας, δεδοµένου ότι ο κύριος στόχος των στρατηγικών των επιχειρήσεων πάνω σε 

αυτό το θέµα ήταν η ικανοποίηση του πελάτη, και η αναζήτησή του ανάλογα µε τις 

εποχές ήταν συνεχής. Έτσι, η πρώτη εποχή της διοίκησης ποιότητας ξεκίνησε έσω της 

επιθεώρησης η οποία θα προσέφερε σταθερή ποιότητα παραγωγής προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών. Στη συνέχεια επικράτησε η ανάπτυξη της ποιότητας µέσω του 

ελέγχου µε τη βοήθεια δειγµατοληψιών και διαχείρισης των δεδοµένων. Η τρίτη φάση 

ποιότητας προχώρησε µε τη διασφάλιση ποιότητας, δηλαδή το σχεδιασµό προτύπων 

διαχείρισης ποιότητας τα οποία εφαρµόζονταν σε ολόκληρο τον οργανισµό και την 

εισαγωγή της έννοιας των προδιαγραφών που θα έπρεπε να τηρούνται. Τέλος, η 
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τέταρτη φάση, χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη της ποιότητας µέσω της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. Σε αυτήν την περίπτωση, υπάρχει δέσµευση και συµµετοχή από 

ολόκληρο τον οργανισµό µε σκοπό τόσο την ελαχιστοποίηση των σφαλµάτων όσο και 

την ικανοποίηση των πελατών. 

 

ΕΠΟΧΗ ΣΗΜΕΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Επιθεώρηση Προϊόν 

Έλεγχος  ∆ιεργασία 

∆ιασφάλιση Ποιότητας  Σύστηµα 

∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας  Άνθρωποι 

Πηγή: James, P., Management ολικής ποιότητας, Κλειδάριθµος, 1996, σελ.70 

 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι ένα σχετικά σύγχρονο µοντέλο διοίκησης 

σύµφωνα µε το οποίο η ποιότητα στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών εξαρτάται 

τόσο από το σύνολο των εµπλεκόµενων µελών µέσα σε έναν οργανισµό όσο και από 

όλες τις λειτουργίες του. Η επιτυχία του συγκεκριµένου µοντέλου µπορεί να επιτευχθεί 

µε τον άριστο συνδυασµό όλων των συντελεστών παραγωγής που λαµβάνουν µέρος 
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στον οργανισµό. Σε κάθε περίπτωση ένα τεκµηριωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας 

και το ανθρώπινο δυναµικό σε συνάρτηση µε την κατάλληλη κουλτούρα της 

επιχείρησης µπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία της εφαρµογής της ∆ιοίκησης 

Ολικής Ποιότητας. 

  

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας βρίσκεται στη δεοντολογία η οποία οδηγεί στη 

βελτίωση της επιχείρησης τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά. (Zairi and Peters, 2001). 

∆εδοµένου ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πραγµατεύεται θέµατα βιώσιµης 

ανάπτυξης, προστασίας του περιβάλλοντος και κοινωνικής ευηµερίας είναι προφανές 

ότι όπως υποστηρίζουν και οι McAdam και Leonard (2003) η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη έχει µια ισχυρή συγγένεια µε τις αρχές της ∆ιοίκησης ολικής Ποιότητας. 

Επισηµαίνει, επίσης, ότι η ηθική βάση δεν παραβλέπεται στη διοίκηση ποιότητας και 

παίζει ηγετικό ρόλο στην προώθηση ηθικών επιχειρηµατικών πρακτικών. Η συνάφεια 

µεταξύ αυτών των δυο στρατηγικών διοίκησης δείχνει ότι η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη θα µπορούσε να ενσωµατωθεί στους οργανισµούς πιο αποτελεσµατικά και πιο 

σύντοµα χρονικά χρησιµοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές που εφαρµόζονται 

στη ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Vinten, 1998).  

 

Κατά τους Djordjevic et al. (2009) η επίτευξη της επιχειρηµατικής αριστείας και 

η δηµιουργία διεθνών προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι υπόθεση µόνο µιας 

λειτουργίας του οργανισµού ή µιας µόνο µονάδας της εταιρείας. Είναι το αποτέλεσµα 

µιας σύγχρονης δράσης όλων των λειτουργιών µέσα στην επιχείρηση σχετικά µε 

συγκεκριµένους και καθορισµένους επιχειρηµατικούς στόχους. Οι επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις δεν µπορούν να βασίζονται σε απαρχαιωµένες και ξεπερασµένες τεχνικές 
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διοίκησης. Η οργάνωση της διοίκησης πρέπει να προσαρµόζεται στις ανάγκες των 

καταναλωτών και στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Με άλλα λόγια, στις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις των εµπλεκόµενων µερών, πράγµα που αποτελεί και βασική αρχή για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Οι Djordjevic et al. (2009) καταλήγουν ότι «η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένας από τους πυλώνες της επιχειρηµατικής 

αριστείας σε έναν οργανισµό». Συνεχίζουν υποστηρίζοντας ότι η ∆ιοίκηση Ολικής 

Ποιότητας επιτυγχάνεται µε το συνδυασµό τριών πυλώνων: 

1. Ικανοποίηση πελάτη 

2. Βελτίωση παραγωγικότητας 

3. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Ο Zwetsloot (2003) θεωρεί ότι επικρατούν τρεις επιχειρηµατικές αρχές οι οποίες 

έχουν σηµασία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και για τα συστήµατα διοίκησης: 

1. Να γίνονται τα πράγµατα σωστά από την πρώτη φορά 

2. Να γίνονται τα σωστά πράγµατα 

3. Να υπάρχει συνεχής βελτίωση και καινοτοµία 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη εστιάζει στη δεύτερη αρχή ενώ τα συστήµατα διοίκησης 

στην πρώτη. Ωστόσο, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µπορεί να αναπτυχθεί σε τέτοια 

συστήµατα. Εξάλλου, για την ολοκλήρωσή της και οι τρεις παραπάνω αρχές είναι 

ζωτικής σηµασίας. 
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Ως οδηγός για τη διασφάλιση της ποιότητας σε έναν οργανισµό είναι η 

εφαρµογή ενός ή περισσότερων προτύπων ποιότητας ανάλογα µε τη δραστηριότητα 

του. 

 

 

Πρότυπα πιστοποίησης ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης (International 

Organization for Standardization ISO) 

 

 

Ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International Organization for 

Standardization ISO), είναι µια διεθνής οργάνωση η οποία ιδρύθηκε στις 23 

Φεβρουαρίου  του 1947. Αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισµών 

τυποποίησης (για την Ελλάδα ο ΕΛΟΤ) και παράγει τα παγκόσµια βιοµηχανικά και 

εµπορικά πρότυπα, γνωστά ως ISO. Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για µια µη 

κυβερνητική οργάνωση, κατέχει µια ιδιαίτερα ισχυρή θέση στις κυβερνήσεις, αφού τα 

πρότυπά της θέτονται ως προϋποθέσεις λειτουργίας µιας επιχείρησης είτε δια νόµων 

είτε δια συνθηκών παγκοσµίως από τις κυβερνήσεις των χωρών. 

 

«Σκοπός του ISO είναι να προωθήσει την ανάπτυξη της τυποποίησης και 

παρόµοιων δραστηριοτήτων ανά τον κόσµο, µε στόχο τη διευκόλυνση των διεθνών 

ανταλλαγών (προϊόντα και υπηρεσίες) και την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ 

πνευµατικών, επιστηµονικών, τεχνολογικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων. Τα 



32 

 

αποτελέσµατα των ερευνών και εργασιών του, δηµοσιεύονται σαν διεθνή πρότυπα, ενώ 

ο οργανισµός είναι µια µη κυβερνητική οργάνωση και ουσιαστικά αποτελεί µια γέφυρα 

µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα» (Κωτσίδης, 2009). 

 

 

Προσφορά των προτύπων διαχείρισης ISO  

 

 

Τα πρότυπα του ISO έχουν την εξής µορφή: «ISO nnnn:yyy: τίτλος». Όπου 

«nnnn» είναι ο τυποποιηµένος αριθµός, «yyy» είναι το έτος που δηµοσιεύεται το 

πρότυπο και όπου «τίτλος» είναι η περιγραφή του θέµατος το οποίο διαπραγµατεύεται. 

 

Παρακάτω παραθέτονται επιγραµµατικά τα πρότυπα διαχείρισης ISO τα οποία 

εφαρµόζονται περισσότερα από τους οργανισµούς  

• ISO 9001 Quality Management Systems. Οι Εvans και Linsday (2008), 

υποστηρίζουν ότι τα πρότυπα της σειράς ISO 9001:2000 επικεντρώνονται στο 

να αναπτύξουν, να καταγράψουν και να εφαρµόσουν τις διαδικασίες οι οποίες 

θα διασφαλίσουν τόσο τη συνέπεια των λειτουργιών όσο και την 

αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των διαδικασιών παραγωγής και 

διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών, µε κύριο σκοπό τη συνεχή βελτίωση και 

επίκεντρο τον πελάτη, υποστηρίζοντας τις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας. 

• ISO 14000 Environmental Management. Πρόκειται για µια σειρά διεθνών 

προτύπων, που σχετίζεται µε τα Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και 
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εστιάζεται στο σύνολο των οργανωτικών µέτρων και των ενεργειών, που 

υιοθετεί ο οργανισµός προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τις επιβλαβείς 

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων του οργανισµού στο περιβάλλον, να πετύχει 

µια συνεχή βελτίωση περιβαλλοντικής επίδοσης και συµπεριφοράς του 

οργανισµού καθώς και να υιοθετήσει ένα σύστηµα το οποίο θα τον οδηγήσει 

στην επίτευξη των στόχων του (www.iso.org). 

 

 

ISO 26000 

 

 

Το πρότυπο ISO 26000 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, θα µελετηθεί εκτενέστερα 

λόγω του αντικειµένου του. Το 2004 ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης (International 

Organization for Standardization ISO), ανακοίνωσε την προώθηση ενός νέου προτύπου, 

του ISO 26000, για την κοινωνική ευθύνη. Η διαδικασία σχεδιασµού ξεκίνησε το 2005 

από το ISO/TMB/WGSR (γνωστή ως SR working group) η οποία αποτελούνταν από 

τριακόσιους εκλεγµένους ειδικούς, πενήντα τέσσερις χώρες-µέλη του ISO και τριάντα 

τρεις σχετικούς οργανισµούς. Η παραπάνω οµάδα αντιπροσώπευε τους κύριους 

παράγοντες κλάδων (stakeholders). Τη βιοµηχανία, την κυβέρνηση, τους καταναλωτές, 

το εργατικό δυναµικό, τις µη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

Ο σχεδιασµός του προτύπου είχε τους παρακάτω στόχους: 

� Να βοηθήσει τους οργανισµούς να διευθύνουν τις κοινωνικές τους ευθύνες ενώ 

ταυτόχρονα θα απολαµβάνουν πολιτιστικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και 

νοµικές αλλαγές καθώς και οικονοµική ανάπτυξη. 



34 

 

� Να παρέχει πρακτική καθοδήγηση για λειτουργική κοινωνική ευθύνη, να 

καθορίσει ποια είναι τα εµπλεκόµενα µέρη και  να αυξήσει την αξιοπιστία των 

σχετικών εκθέσεων των οργανισµών. 

� Να αυξήσει την εµπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών και γενικότερα 

των εµπλεκόµενων µερών. 

� Να βοηθήσει τους οργανισµούς να παραµείνουν συνεπείς µε τα ήδη υπάρχοντα 

πρότυπα στα οποία είναι πιστοποιηµένοι. 

� Να προωθήσει κοινή ορολογία στο χώρο της κοινωνικής ευθύνης. 

� Να διευρύνει τη γνώση της κοινωνικής ευθύνης. 

� Να µη µειώσει την κυβερνητική εξουσία µε την οποία διευθύνει την κοινωνική 

ευθύνη των οργανισµών. 

 

Το ISO 26000 δεν είναι ένα πρότυπο πιστοποίησης όπως το 9000. ∆εν 

περιγράφει τις απαιτήσεις για ένα νέο σύστηµα διαχείρισης που αφορά την κοινωνική 

ευθύνη αλλά παρέχει καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν µε 

κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο. «Ο στόχος είναι, στο ISO 26000 να συµφωνηθεί διεθνώς 

τι σηµαίνει κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, να καταγραφούν οι κοινές αρχές, ο 

ενδεδειγµένος τρόπος υιοθέτησης και εφαρµογής των αρχών αυτών, η επικοινωνία και 

η διάδοση αρχών και ορθών πρακτικών προς όφελος της διεθνούς κοινότητας. Να 

µπορούν οι επιχειρήσεις να αναλαµβάνουν την ευθύνη για τις επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία και το περιβάλλον και να παίρνουν σχετικά µέτρα 

που να ενισχύουν τις θετικές επιπτώσεις, τα οφέλη για την κοινωνία» (Σαριδάκης). 
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Η Bowers (2006) υποστηρίζει ότι το πρότυπο ISO 26000 πρέπει να εκτιµηθεί 

από τα εµπλεκόµενα µέλη ενός οργανισµού ως ένα πρότυπο που δίνει την ίδια αξία µε 

τα προϋπάρχοντα πρότυπα ISO 9001 και 14001, πράγµα δύσκολο αφού αυτό θα 

σηµαίνει είτε ότι το σύνολο των εµπλεκόµενων φορέων είναι ικανοποιηµένο από το 

πρότυπο είτε ότι καµία κατηγορία δεν έχει κάποια πίεση. Σε µια τέτοια περίπτωση, δε 

θα είχε δηµιουργηθεί ένα ουσιώδες πρότυπο. Ωστόσο,  το γεγονός ότι καλύπτει την 

κοινωνική ευθύνη µε την ευρεία έννοια καθώς και ότι απευθύνεται σε όλους µε 

εθελοντική µορφή, του δίνει µεγαλύτερη αξία και ουσία όταν αυτό εφαρµόζεται. 

 

Η έκταση της µεγάλης διεθνούς υποστήριξης για το σχεδιασµό του ISO 26000 

µε αντικείµενο την εταιρική κοινωνική ευθύνη, έγινε εµφανής στην Πέµπτη συνάντηση 

του ISO Working Group on Social Responsibility, η οποία έλαβε χώρα στη Βιέννη το 

Νοέµβριο του 2007.  

 

 

∆οµή του προτύπου 

 

 

1. Εισαγωγή (Introduction). Η εισαγωγή δίνει πληροφορίες και διευκρινιστικά 

σχόλια για το περιεχόµενο του προτύπου και τους λόγους για τους οποίους 

σχεδιάστηκε. 
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2. Πεδίο δράσης (Scope). Το τµήµα αυτό περιγράφει το αντικείµενο του προτύπου 

και τα όρια εφαρµογής του. 

3. Παραποµπή σε προδιαγραφές (Normative references). Το τµήµα αυτό 

αναφέρεται σε µια σειρά από έγγραφα τα οποία πρέπει να µελετηθούν σε 

συνάρτηση µε το πρότυπο. 

4. Όροι και ορισµοί (Terms and definitions). Το τµήµα αυτό αναγνωρίζει τους 

όρους που θα χρησιµοποιηθούν στο πρότυπο και δίνει τους ορισµούς τους. 

5. Το πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης (The social responsibility context in which 

all organization operate). Το τµήµα ασχολείται µε τα ιστορικά αλλά και τα 

σύγχρονα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης. Επιπλέον, αντιµετωπίζει τα 

ερωτήµατα που προκύπτουν από τη γενική έννοια της κοινωνικής ευθύνης 

καθώς και τους προβληµατισµούς των εµπλεκόµενων µελών (stakeholders). 

6. Αρχές κοινωνικής ευθύνης σχετιζόµενες µε οργανισµούς (Social responsibility 

principles relevant to organizations). Το τµήµα αυτό αναγνωρίζει και καθοδηγεί 

τις αρχές της κοινωνικής ευθύνης και των εµπλεκόµενων µελών. 

7. Οδηγίες για τα βασικά θέµατα κοινωνικής ευθύνης (Guidance on core social 

responsibility issues). Το τµήµα αυτό δίνει οδηγίες για τα βασικά θέµατα τα 

οποία σχετίζονται µε τον οργανισµό και τους εµπλεκόµενους φορείς.  

8. Οδηγίες για την εκτέλεση κοινωνικής ευθύνης (Guidance for organizations on 

implementing social responsibility). Το τµήµα αυτό παρέχει πρακτικές οδηγίες 

για τη εκτέλεση και ενσωµάτωση της κοινωνικής ευθύνης στον οργανισµό, 

συµπεριλαµβανοµένων των πολιτικών και των πρακτικών που θα 

ακολουθηθούν. 



37 

 

9. Παράρτηµα (Guidance annexes). Πρόκειται για ένα προαιρετικό τµήµα του 

προτύπου. 

 

 

Εικόνα 2: Κοινωνική Ευθύνη: 7 βασικά θέµατα 

Πηγή: www.iso.org 

 

Όπως φαίνεται στο σχήµα του προτύπου, τα θέµατα µε τα οποία ασχολείται ένας 

οργανισµός προκειµένου να δηµιουργήσει ένα πρότυπο ∆ιαχείρισης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης είναι θέµατα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων (εργασιακά, οικονοµικά, 
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κοινωνικά, φυλετικά, πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώµατα), θέµατα εργατικού 

δυναµικού (σχέσεις εργοδότη- εργαζοµένου, συνθήκες εργασίας, υγιεινή και ασφάλεια 

στην εργασία), περιβαλλοντικά θέµατα (πρόληψη ρύπανσης, χρήση βιώσιµων πηγών 

ενέργειας, µείωση κλιµατικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος), θέµατα 

πρακτικών δίκαιης λειτουργίας (καταπολέµηση της διαφθοράς, θεµιτός ανταγωνισµός), 

θέµατα καταναλωτών (υγιεινή και ασφάλεια καταναλωτών, βιώσιµη κατανάλωση, 

προστασία προσωπικών δεδοµένων, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση και 

στήριξη, επίλυση παραπόνων και διαφορών µεταξύ οργανισµού και καταναλωτών), 

θέµατα κοινωνικής ανάπτυξης (εκπαίδευση και πολιτισµός, δηµιουργική εργασία και 

ανάπτυξη δυνατοτήτων, τεχνολογική ανάπτυξη). 

 

Σηµαντικά: 

1. Το έγγραφο είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο καθοδηγεί. 

2. Το πρότυπο δεν έχει πιστοποίηση από κάποιον ανεξάρτητο προς τον οργανισµό 

φορέα. 

3. Προτιµάται η χρήση της φράσης «θα έπρεπε» από τη φράση «πρέπει». 

 

Όπως έδειξαν και τα αποτελέσµατα του CSR Reporting Forum 2010 στην 

Αθήνα µετά από διεξοδικές συζητήσεις και αναλύσεις, το πρότυπο ISO 26000 δεν 

µπορεί να πιστοποιήσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, καθότι περιλαµβάνει µόνο 

κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες σχετικά µε τα σηµαντικά ζητήµατα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης που πρέπει να διαχειρίζεται ένας οργανισµός. Ωστόσο, ένας 

οργανισµός µπορεί αν θέλει να πιστοποιηθεί για τα προγράµµατα που εφαρµόζει µέσω 
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αντίστοιχων προτύπων που έχουν αναπτυχθεί ήδη σε εθνικό επίπεδο, όπως, για 

παράδειγµα,  αυτό της ∆ανίας µε τίτλο DS26001. Στο πλαίσιο επισηµάνθηκε στο 

φόρουµ η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών από το ελληνικό κράτος, το οποίο θα 

πρέπει να φροντίσει να δηµιουργήσει τις κατάλληλες υποδοµές πιστοποίησης Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης, όπως άλλωστε, έχουν ήδη αναπτυχθεί σε χώρες όπως η ∆ανία, Η 

Γαλλία, Η Ισπανία και η Πορτογαλία, ώστε η πιστοποίηση να γίνεται µε ελληνικό 

πρότυπο. 

 

 

Σχέση προτύπων 

 

 

Σύµφωνα µε τους Castka kai Balzarova (2008) παρατίθεται µια σύγκριση των 

τριών προτύπων ISO τα οποία εφαρµόζονται κατά κόρον στις ελληνικές επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 1: Σύγκριση των προτύπων ISO 9000, ISO 14000, ISO26000 

Castka, P. and Balzarova, M.A., (2008), The impact of ISO 9000 and ISO 14000 on standardization of 

social responsibility—an inside perspective, International Journal of Production Economics, Vol.113, 

Issue 1, p.74-87 

Πρότυπο ISO 9000 ISO 14000 ISO 26000 

Γενική 

περιγραφή 

Πρότυπο διαχείρισης 

συστηµάτων 

ποιότητας  

Πρότυπο διαχείρισης 

περιβαλλοντικών 

συστηµάτων 

Καθοδήγηση για την 

Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 

Πιστοποίηση 

από 

εξωτερικό 

φορέα 

Ναι Ναι  Όχι 

Στοιχεία 

κλειδιά 

*Σύστηµα διαχείρισης 

 Ποιότητας 

 

 

*∆ιαχείριση  

υπευθυνότητας  

 

*∆ιαχείριση πόρων 

*Περιβαλλοντική  

Πολιτική 

 

 

*Σχεδιασµός  

 

 

*Εκτέλεση 

*Το πλαίσιο της 

Κοινωνικής Ευθύνης 

στο οποίο όλοι οι 

οργανισµοί ενεργούν 

*Αρχές Κοινωνικής 

Ευθύνης σχετικές µε  

τον οργανισµό  

*Καθοδήγηση στον 
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*Υλοποίηση  

Προϊόντος 

 

 

*Μέτρηση, ανάλυση 

και βελτίωση  

και λειτουργία 

 

*Έλεγχος 

 

 

 

*Ανασκόπηση 

διαχείρισης 

πυρήνα των θεµάτων 

Κοινωνικής Ευθύνης 

*Καθοδήγηση στους  

οργανισµούς που 

εκτελούν Κοινωνική  

Ευθύνη  

 

Τα πρότυπα ISO 9000 και ISO 14000 επηρέασαν σηµαντικά τα πρώτα βήµατα 

της τυποποίησης της Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι γεγονός ότι η παγκόσµια διάδοση 

αυτών των δυο προτύπων και η µετέπειτα προσέγγιση στην τυποποίηση των πρακτικών 

διαχείρισης, έδωσε στους εµπνευστές της τυποποίησης της Κοινωνικής Ευθύνης µια 

προσέγγιση ώστε να αδράξουν τη διάταξη της Κοινωνικής Ευθύνης (ISO/Bulletin, 

2002). 

 

 

Ο ρόλος του ISO 9001 σε σχέση µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
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«Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη φαίνεται πολύ πιθανό να αναπτυχθεί στα 

συστήµατα διαχείρισης. Από τη σκοπιά της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 

επικρατούσα γενιά των συστηµάτων διαχείρισης µε επίκεντρο το λογικό έλεγχο 

(κάνουµε τα πράγµατα σωστά) µπορεί µόνο λίγο να χρησιµεύσει στην ανάπτυξη της 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ωστόσο, οι προληπτικές λογικές των συστηµάτων 

διαχείρισης είναι σηµαντικές. Οι αξίες και η αρχή του «κάναµε το σωστό» είναι 

απόλυτα σχετική µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τη 

παρούσα γενιά των συστηµάτων διαχείρισης ISO» (Zwetsloot, 2003). 

  

Το τµήµα επτά (7) του σχεδίου του προτύπου ISO 26000 µε τίτλο «Οδηγίες για 

τα βασικά θέµατα κοινωνικής ευθύνης», παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την 

ολοκλήρωση και την εφαρµογή της κοινωνικής ευθύνης στους οργανισµούς, Σε αυτό το 

πλαίσιο (Castka and Balzarova, 2007), αυτό το τµήµα του προτύπου µπορεί να 

θεωρηθεί πανοµοιότυπο του συνόλου του προτύπου ISO 9000 αφού παρέχει ένα 

πλαίσιο το οποίο µοιράζεται οµοιότητες µε τη λογική και το πνεύµα των συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας (όπως αναπτύσσοντας στρατηγικές και στόχους, 

επανεξετάζοντας την απόδοση για βελτίωση κτλ.). 

 

Η επίτευξη αριστείας στον τοµέα της Κοινωνικής Ευθύνης απαιτεί συνδυασµό 

πολλών διαφορετικών εργαλείων. Στο διάγραµµα των Peddle και Rosam (2004) που 

ακολουθεί, φαίνεται ότι η πορεία προς την Κοινωνική Ευθύνη ξεκινάει από τη 

διαχείριση η οποία βασίζεται στις διαδικασίες, δηλαδή το πρότυπο ISO 9001, και 

συνδυάζεται µε τις δεξιότητες των ανθρώπων, την εκπαίδευση και την αλλαγή.  
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Εικόνα 3: Η µεταβατική πορεία προς της Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Peddle, R. and Rosam, I. (2004) Finding the balance, Quality World, 18-26 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΤΕΒΑΝΚ ΑΕ 

Γενική εικόνα ΑΤΕbank 

 

 

H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύεται το 1929.  Λειτουργεί αρχικά ως ένα 

εξειδικευµένο πιστωτικό ίδρυµα, µε σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του 

αγροτικού τοµέα στην Ελλάδα, ο οποίος παραµένει και σήµερα ένας από τους βασικούς 

πυλώνες δραστηριοποίησής της µε προσφορά πιστώσεων και εγγυήσεων σε αγρότες και 
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συνεταιρισµούς και µε ταχεία διανοµή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Σήµερα, ο ρόλος 

της ΑΤΕbank έχει διευρυνθεί µε επέκταση σε όλα τα πεδία τραπεζικών εφαρµογών.  

 

  Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 η ΑΤΕbank εµπλούτισε τις 

δραστηριότητες της, παρέχοντας ευρύ φάσµα  χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και 

υπηρεσιών τόσο προς τα φυσικά πρόσωπα - πελάτες όσο και στις ατοµικές και λοιπές 

επιχειρήσεις. Το 1991 µετατρέπεται σε Ανώνυµη Εταιρεία και το 2000 πραγµατοποιεί 

αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. Το 

2004 και 2005, µε µια γιγαντιαία αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου (Ιούνιος 2005), 

µε δυναµική πολιτική εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, µε αποτελεσµατική 

εφαρµογή του νόµου για τα Πανωτόκια, µε µετασχηµατισµό της εταιρικής της εικόνας 

ως ΑΤΕbank, καθώς και µε την εισαγωγή της µετοχής της ΑΤΕbank στο δείκτη 

FTSE/Athex 20 των επιχειρήσεων µεγάλης κεφαλαιοποίησης(Νοέµβριος 2005), 

επιβεβαιώνει τη θέση της ως µία από τις µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα.  

 

  Το 2006, συνεχίζοντας την πολιτική των δύο προηγούµενων ετών, επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της στα Βαλκάνια µε την εξαγορά ποσοστού της AIKBanka στη 

Σερβία και της MINDΒank (Ιούλιος 2006) στη Ρουµανία, η οποία µετασχηµατίζεται σε 

ATEbank Romania και επιτυγχάνει την έκδοση άδειας για τραπεζοασφαλιστικές 

εργασίες.  

 

 Το νέο όνοµα και η σύγχρονη εταιρική εικόνα της ΑΤΕbank οριοθετεί 

συµβολικά και ουσιαστικά το πέρασµα της Τράπεζας στη νέα εποχή ως Τράπεζας όλων 
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των Ελλήνων, όλων των ηλικιών και όλων των επαγγελµατικών και κοινωνικών 

κατηγοριών. 

 

Με ισχυρή κεφαλαιακή δοµή, αυξανόµενη κερδοφορία, µε αποτελεσµατική και 

σύγχρονη διοίκηση, µε διαφάνεια στη λειτουργία της, καθώς και επιχειρησιακή 

πελατοκεντρική φιλοσοφία, η ΑΤΕbank στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της στο 

ελληνικό και διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.  

 

∆ιαθέτοντας το δεύτερο µεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο εξυπηρέτησης στην 

Ελλάδα και το µεγαλύτερο στην Ελληνική Περιφέρεια, µε: 

� 483 Καταστήµατα στην Ελλάδα 

� 35 Καταστήµατα στη Ρουµανία 

� ένα Κατάστηµα στη Γερµανία 

� 25 Γραφεία 

� 924 ΑΤΜ  

� και πάνω από 6.000 POS, 

προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών 

σε εταιρίες και ιδιώτες. 

  

Όσον αφορά στα οικονοµικά της µεγέθη, διαθέτει τα παρακάτω: 
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Πίνακας 2: Βασικά Μεγέθη Οµίλου ΑΤΕbank για το έτος 2009 

Πηγή: www.atebank.gr 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΟΜΙΛΟΥ (σε εκ. €) 31/12/2010 31/12/2009 

Σύνολο Ενεργητικού 31.2 32.8 

Χορηγήσεις 22.9 23.2 

Καταθέσεις 19.7 22.6 

Σύνολο Ίδιων Κεφαλαίων 0.7 1.3 

 

  Με έµπειρο, εξειδικευµένο, φιλικό και συνεχώς εκπαιδευόµενο προσωπικό, το 

οποίο ενηµερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις αλλά και µε τη χρήση 

τεχνολογιών αιχµής εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της, επιτυγχάνει ταχύτητα και διαρκή 

ανάπτυξη, βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης και καλύπτει κάθε ανάγκη του πελάτη. 

Επενδύει στο έργο του µετασχηµατισµού των καταστηµάτων της µε στόχο την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ώστε να λαµβάνουν την πιο 

συµφέρουσα χρηµατοοικονοµική απόφαση.  

 

H ΑΤΕbank µε σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισµό είναι επικεφαλής ενός 

δυναµικού Οµίλου που περιλαµβάνει τις παρακάτω εταιρείες: 

� ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΤΕ Αµοιβαία) 

� Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων (ΑΤΕ Ασφαλιστική) 

� Πιστωτικές Κάρτες (ΑΤΕ Κάρτα) 

� Τεχνική Εταιρεία (ΑΤΕ Τεχνική) 

� Χρηµατιστηριακή (ΑΤΕ Χρηµατιστηριακή) 
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� Εταιρεία Μίσθωσης (ΑΤΕ Leasing)  

� Εταιρεία Μακροχρόνιας µίσθωσης ΙΧ Αυτοκινήτων (ΑΤΕ Rent) 

� Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο (ATExcelixi)  

� ΑΤΕ Bank Romania 

 

H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος έχει το παρακάτω όραµα: 

� ∆ιατήρηση οµίλου ως ένας ισχυρός Χρηµατοοικονοµικός Όµιλος στην Ελλάδα 

ο οποίος θα αποκτήσει και µια θέση στην Ευρωπαϊκή αγορά του 21ου αιώνα. 

� Αποτελεσµατική συµβολή στον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονοµίας 

� Ικανοποίηση αναγκών και προσδοκιών των πελατών µέσω της προσφοράς 

υψηλών επιπέδων εξυπηρέτησης και ολοκληρωµένου πακέτου σύγχρονων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων 

� ∆ιατήρηση του πελάτη και του ανθρώπινου δυναµικού στο επίκεντρο των 

ενεργειών της. 

 

Η ATEbank είναι η Τράπεζα συνεργάτης που µε την κατανόηση, την 

αµεσότητα, την ευαισθησία και κοινωνική ευθύνη, εξασφαλίζει γρήγορες και ευέλικτες 

λύσεις σε διαφορετικές οµάδες κοινού και ικανοποιεί όλες τις χρηµατοοικονοµικές 

ανάγκες τους. Το µέγεθος και η ιστορία της εγγυώνται το κτίσιµο µακροχρόνιων 

σχέσεων µε τους πελάτες της, γεγονός που την κάνει ένα από τα ανταγωνιστικότερα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας την οποία ακολουθεί ο χαρακτηρισµός της 

«Τράπεζας Εµπιστοσύνης». (www.atebank.gr). 
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Πιστοποίηση ISO 9001 

 

 

Η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος εφαρµόζει σύστηµα ∆ιαχείρισης ποιότητας 

DIN ISO 9001:2000, πιστοποιηµένο από την TÜV Rheinland Hellas. Την πιστοποίηση 

της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος στη ∆ιεύθυνση ∆ηµοσίου Τοµέα  κατά το 

σύγχρονο πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2000 ενέκρινε το Συµβούλιο Πιστοποίησης του 

ΤÜV, µε οµόφωνη απόφασή του. Η πρώτη πιστοποίηση λήφθηκε το έτος 2004. Το 

παρόν πιστοποιητικό ισχύει από 23 Σεπτεµβρίου 2010 έως 22 Σεπτεµβρίου 2013. 

 

Μετά από αξιολόγηση από την εταιρία TÜV RHEINLAND HELLAS, 

ανεξάρτητο, διαπιστευµένο Φορέα Πιστοποίησης του TÜV RHEINLAND 

διαπιστώθηκε η συµµόρφωση του συστήµατος 

Α. της ταµειακής διαχείρισης και των µηχανογραφηµένων πληρωµών κοινοτικών 

γεωργικών ενισχύσεων προς παραγωγούς-τελικούς αποδέκτες, 

Β. της διαδικασίας ένταξης των ενδιαφεροµένων στο πρόγραµµα πρόωρης 

συνταξιοδότησης αγροτών, της ταµειακής διαχείρισης και των µηχανογραφηµένων 

πληρωµών των δικαιούχων του προγράµµατος καθώς και τους προβλεπόµενους 

διοικητικούς και δειγµατοληπτικούς ελέγχους, χρησιµοποιώντας αποτελεσµατικούς 

τρόπους εκτέλεσης των υποχρεώσεων που αναλαµβάνει απέναντι στους πελάτες της, 

έτσι ώστε να είναι πάντα ανταγωνιστική και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις 

προσδοκίες των πελατών της. 
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Το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2000 επικεντρώνεται στη συνεχή βελτίωση της 

εταιρίας και στην απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη από τις παρεχόµενες υπηρεσίες και 

αποτελεί εργαλείο στρατηγικής σηµασίας για την επίτευξη των επιχειρηµατικών 

στόχων της Τράπεζας, µε πρώτο την ικανοποίηση των πελατών. Στην ΑΤΕbank, η 

πιστοποίηση ISO αποτελεί το επακόλουθο µιας πολυετούς και διαρκούς προσπάθειας 

να τυποποιεί και να βελτιώνει τις διαδικασίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των 

πελατών της. 

 

H αναγνώριση της ποιότητας που επιτεύχθηκε µέσω της παραπάνω 

πιστοποίησης, είναι µια δέσµευση για την Τράπεζα όχι µόνο προς την κατεύθυνση της 

διατήρησης του ποιοτικού επιπέδου των υπηρεσιών της αλλά και προς την κατεύθυνση 

της διαρκούς µελλοντικής βελτίωσής της. 

 

Για τους πελάτες ISO σηµαίνει εγγύηση ελέγχου ποιότητας, σιγουριά και 

ασφάλεια για τη σταθερότητα αυτής της ποιότητας παντού και πάντα, σε όλα τα σηµεία 

εξυπηρέτησης του δικτύου. Οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να διαπιστώσουν το επίπεδο 

της ποιότητας των υπηρεσιών τόσο στο µεγάλο δίκτυο των Καταστηµάτων της 

Τράπεζας όσο και στα πολυάριθµα ΑΤΜ’s.  

 

Στην ΑΤΕbank, στόχος της διαρκούς βελτίωσης προσφοράς ποιότητας είναι η 

ικανοποίηση των απαιτήσεων, των αναγκών και των προσδοκιών κάθε πελάτη. H 

πιστοποίηση κατά ISO διασφαλίζει την ύπαρξη προοπτικής για περαιτέρω αναβάθµιση 

των υπηρεσιών µε τελικό αποδέκτη το πελατολόγιό της. 
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Αρµόδια όργανα σχεδιασµού και τήρησης προτύπου ISO 

 

 

Προκειµένου να διασφαλιστεί η σωστή τήρηση τόσο του προτύπου ISO 9001 

όσο και συνολικά της πολιτικής Ποιότητας που έχει οριστεί, αλλά και για να υπάρχει 

µια συνεχής προσπάθεια για βελτίωση σε αυτήν την κατεύθυνση, η ∆ιοίκηση της 

Τράπεζας δηµιούργησε µια ξεχωριστή ∆ιεύθυνση στο οργανόγραµµα της, τη 

∆ιεύθυνση ∆ιαρκούς Βελτίωσης καθώς και το Συµβούλιο Ποιότητας. 

 

 

∆ιεύθυνση ∆ιαρκούς Βελτίωσης 

 

 

 Αποστολή της διεύθυνσης είναι ο σχεδιασµός και η διαχείριση των σηµαντικών 

παρεµβάσεων στη λειτουργία της Τράπεζας (έργα αλλαγής), σύµφωνα µε τη 

στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιό της, ο σχεδιασµός οργανωτικών δοµών και 

συστηµάτων διοίκησης και η υποστήριξη του σχεδιασµού και της ανάλυσης της ροής 

των εργασιών µε στόχο τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισµό της Τράπεζας 

και των Μονάδων της. 

 

Η ∆ιεύθυνση ∆ιαρκούς Βελτίωσης διαρθρώνεται σε τρεις (3)Υποδιευθύνσεις :  
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α) Υποδιεύθυνση Οργάνωσης και ∆ιαδικασιών 

β) Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Έργων  

γ) Υποδιεύθυνση Συστηµάτων ∆ιοίκησης  

 

Η Υποδιεύθυνση ∆ιαρκούς Βελτίωσης ασχολείται µε: 

� Το σχεδιασµό των οργανωτικών αλλαγών και βελτιώσεων στις δοµές της 

Τράπεζας και το συντονισµό των ενεργειών για την εφαρµογή τους µε στόχο 

την επίτευξη των στρατηγικών στόχων 

� τη διαµόρφωση, υποστήριξη και συντήρηση του συστήµατος περιγραφής των 

θέσεων εργασίας (job description) της Τράπεζας σε συνεργασία µε τις αρµόδιες 

Μονάδες 

� την  υποστήριξη στο σχεδιασµό και την ανάλυση των διαδικασιών και της ροής 

των εργασιών της Τράπεζας µε βάση τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τους 

κανόνες που καθορίζονται και παρακολουθούνται από τις αρµόδιες Μονάδες 

της Τράπεζας 

� τη διαµόρφωση και τη συντήρηση του συστήµατος αποτύπωσης των 

διαδικασιών 

� την υποστήριξη για τον τεχνικό σχεδιασµό της τελικής µορφής των εντύπων της 

Τράπεζας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τους κανόνες που καθορίζονται και 

παρακολουθούνται από τις αρµόδιες Μονάδες 

� τον  εντοπισµό και την αξιολόγηση των προβληµάτων των Κεντρικών 

Υπηρεσιών της Τράπεζας σε οργανωτικά και λειτουργικά θέµατα και το 

συντονισµό των ενεργειών για την επίλυσή τους 
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� τον εντοπισµό και την αξιολόγηση των λειτουργικών και οργανωτικών 

προβληµάτων των περιφερειακών υπηρεσιών της Τράπεζας και τη συνεργασία 

µε τις Μονάδες Πελατείας για την επίλυσή τους 

� την ευθύνη για τον εκσυγχρονισµό και τη συνεχή βελτίωση του Καταστατικού 

και του Οργανισµού της Τράπεζας 

� την ευθύνη για το σχεδιασµό και την ανάπτυξη του ∆ικτύου των καταστηµάτων 

σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Μονάδες της Τράπεζας 

� την κατάρτιση προγράµµατος για την υλοποίηση του σχεδιασµού του ∆ικτύου 

των καταστηµάτων (ανάπτυξη νέων ή αναδιάρθρωση υφιστάµενων), το 

συντονισµό και την παρακολούθηση της πορείας των εργασιών υλοποίησης του 

προγράµµατος, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες Μονάδες 

�  την ενηµέρωση για τις διατάξεις των Νοµισµατικών αρχών που αφορούν στην 

αναδιάρθρωση του ∆ικτύου (Ίδρυση, κατάργηση, µεταστέγαση) και η ευθύνη 

για την πιστή εφαρµογή τους 

� την παρακολούθηση, την ενηµέρωση και την εξέταση σε συνεχή βάση της 

διεθνούς εµπειρίας, των υποδειγµατικών πρακτικών, των τάσεων και εξελίξεων 

σε θέµατα υποδοµής και τεχνολογικών απαιτήσεων του δικτύου των 

καταστηµάτων στον τραπεζικό χώρο 

� τον  καθορισµό των προτύπων υποδοµής, εµφάνισης και ταυτότητας του 

δικτύου των καταστηµάτων της Τράπεζας µε βάση τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις και τους στόχους 

� την παρακολούθηση, την εξέταση και την αξιολόγηση του βαθµού εφαρµογής 

της ταυτότητας, των προδιαγραφών και των προτύπων υποδοµής (standards) του 
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δικτύου των καταστηµάτων και τον εντοπισµό πιθανών προβληµάτων ή 

αποκλίσεων και 

� τη συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αναγκών του ∆ικτύου σε θέµατα 

υποδοµής, καθώς και ο σχεδιασµός του προγράµµατος κάλυψής τους. 

 

Η Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Έργων ασχολείται µε: 

� τον καθορισµό και τη συγκέντρωση, των προτεινόµενων από τις άλλες 

Κεντρικές Υπηρεσίες, σηµαντικών παρεµβάσεων – αλλαγών, στη λειτουργία 

της Τράπεζας, που απαιτούνται για τη συνεχή βελτίωση και προσαρµογή της 

στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς 

� την  αξιολόγηση των προτεινόµενων αλλαγών 

� το  σχεδιασµό των έργων αλλαγής, τον προσδιορισµό και τη διασφάλιση των 

αναγκών κάθε έργου σε ανθρώπινους πόρους και µέσα, σε συνεργασία µε τον 

Προϊστάµενο της Μονάδας και τις αντίστοιχες Μονάδες/ Υπηρεσίες της 

τράπεζας 

� την εισήγηση στη ∆ιοίκηση της Τράπεζας για την ανάθεση της ευθύνης 

υλοποίησης έργων, όταν αυτά αφορούν σε περισσότερες από µία Μονάδες 

της ΑΤΕ, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Μονάδες 

� τη µέριµνα για τη σύσταση Οµάδας ή Οµάδων Έργου µέσω εγκεκριµένων 

διαδικασιών, την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Έργων και το 

συντονισµό της εκτέλεσης των επιµέρους έργων που απαιτούνται 

� την εισήγηση για την άµεση λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων σε περίπτωση 

αποκλίσεων από το βασικό σχέδιο του προγράµµατος υλοποίησης του έργου 
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� τη µελέτη της σκοπιµότητας και την εισήγηση για την ανάθεση υποέργων ή 

υποστηρικτικών έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες 

� την ενηµέρωση της ∆ιοίκησης της Τράπεζας σχετικά µε την πορεία των 

έργων υλοποίησης της αλλαγής, µέσω εκθέσεων προόδου εργασιών που 

υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

� τη µέριµνα για την πλήρη τεκµηρίωση του προγράµµατος υλοποίησης των 

έργων αλλαγής και 

� τη διασφάλιση της εσωτερικής επικοινωνίας των επιχειρούµενων αλλαγών 

στην Τράπεζα, σε συνεργασία µε την Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας. 

 

Η Υποδιεύθυνση Συστηµάτων ∆ιοίκησης ασχολείται µε: 

� το σχεδιασµό των συστηµάτων ∆ιοίκησης της Τράπεζας 

� τη µέριµνα για την κατάρτιση Προγράµµατος Υλοποίησης των συστηµάτων 

∆ιοίκησης και την υποστήριξη των αρµοδίων Μονάδων για την ένταξη των 

συστηµάτων αυτών στη λειτουργία της Τράπεζας 

� την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιοποίηση της εφαρµογής των 

συστηµάτων  ∆ιοίκησης στη λειτουργία της Τράπεζας 

� τη µέριµνα για τη συνεχή βελτίωση και προσαρµογή των συστηµάτων στις 

νέες απαιτήσεις της αγοράς 

� την κατάρτιση συστήµατος ενηµέρωσης και καθοδήγησης των Μονάδων της 

Τράπεζας διαµέσου εργαλείων και µεθόδων για την τεκµηρίωση και 

διαχείριση της γνώσης (πρότυπα, αρχεία, εγκύκλιες κτλ.) 
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� την ευθύνη για τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του εγχειριδίου 

πιστοδοτήσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες µονάδες της Τράπεζας. 

 

 

Συµβούλιο Ποιότητας 

 

 

Η αποστολή του Συµβουλίου Ποιότητας είναι η αξιολόγηση της επάρκειας και 

αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος Ποιότητας, η παρακολούθηση του έργου του 

Υπεύθυνου ∆ιαχείρισης Ποιότητας, των Εσωτερικών Ελεγκτών Ποιότητας καθώς και 

των Υπευθύνων Έγκρισης ∆ιαδικασιών και Εντύπων µε έµφαση σε θέµατα που 

σχετίζονται µε την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργούνται. Επιπλέον, το 

Συµβούλιο κάνει τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που λαµβάνονται 

για την βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών από την Τράπεζα καθώς 

και τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ποιότητας µε βάση τα 

οποία λειτουργεί η Τράπεζα. 

 

Το Συµβούλιο Ποιότητας ασχολείται µε: 

� τη διαµόρφωση και την εισήγηση στο αρµόδιο µέλος της ∆ιοίκησης της 

Πολιτική Ποιότητας της Τράπεζας 

� την έγκριση του Εγχειρίδιου Ποιότητας καθώς και τις αναθεωρήσεις αυτού 

όποτε απαιτείται 
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� την εξέταση και αξιολόγηση των δεικτών µέτρησης ποιότητας των διαδικασιών,  

τα παράπονα που υποβάλλονται από τους πελάτες, τα µέτρα που λήφθηκαν για 

την βελτίωση των συγκεκριµένων διαδικασιών καθώς και την 

αποτελεσµατικότητα αυτών 

� την έγκριση της ανασκόπησης του Συστήµατος Ποιότητας 

� την λήψη αποφάσεων για ενέργειες διόρθωσης των αποκλίσεων (µη 

συµµορφώσεων) προς το Πρότυπο Ποιότητας όπως αυτές προκύπτουν από την 

ανασκόπηση του Συστήµατος Ποιότητας καθώς και για οποιαδήποτε ανάγκη για 

βελτίωση προκύπτει 

� τη διαµόρφωση στόχων ποιότητας του επόµενου έτους και τη µέριµνα της 

διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την υλοποίηση τους 

� την οριστικοποίηση του Ελεγκτικού  Προγράµµατος Ποιότητας για το επόµενο 

έτος 

� τις ανάγκες εκπαίδευσης προσωπικού σε θέµατα ποιότητας και την ανάθεση της 

παρακολούθησης υλοποίησης του σχετικού προγράµµατος στον Υπεύθυνο 

∆ιαχείρισης Ποιότητας 

� την αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης σε θέµατα ποιότητας και  

� την εξέταση οποιουδήποτε θέµατος τεθεί υπόψη του µέσα στο πλαίσιο των 

καθηκόντων του.  

 

Το Συµβούλιο Ποιότητας συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 

τουλάχιστον µια (1) φορά τον χρόνο. Εκτάκτως διεξάγονται ειδικές συνεδριάσεις όταν 

το απαιτούν οι περιστάσεις και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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 Συµπληρωµατικά όλων των παραπάνω, ανατίθεται στην ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 

Ελέγχου, παράλληλα µε τον έλεγχο των διαδικασιών, η διεξαγωγή ελέγχων στο 

Σύστηµα Ποιότητας προκειµένου να διαπιστωθεί ότι αυτό λειτουργεί όπως 

προγραµµατίστηκε, είναι αποτελεσµατικό και συµφωνεί µε τις απαιτήσεις του 

προτύπου ISO, καθώς και στους  Προϊσταµένους των Υποδιευθύνσεων Σχεδιασµού και 

∆ιαχείρισης Προϊόντων των ∆ιευθύνσεων Ιδιωτών / Αγροτών και Επιχειρήσεων καθώς 

και στον καθ’ ύλην αρµόδιο Υποδιευθυντή της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιου Τοµέα η Έγκριση 

των διαδικασιών, των εντύπων και της εφαρµογής των προτάσεων του Συµβουλίου για 

την ποιότητα των διαδικασιών των ∆ιευθύνσεων τους. 

 

 

Πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη τράπεζα 

 

 

Όπως κάθε οργανισµός, ανάλογα µε το αντικείµενο στο οποίο 

δραστηριοποιείται µπορεί να επικεντρωθεί σε ορισµένα θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης 

δίνοντας τους µεγαλύτερη έµφαση. Στον τραπεζικό τοµέα έχουν µεγαλύτερη εφαρµογή 

τα παρακάτω θέµατα: 

� διασφάλιση εµπιστευτικότητας πληροφοριών 

� καταπολέµηση διαφθοράς  

� καταπολέµηση ξεπλύµατος χρήµατος 
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� σεβασµός δεοντολογίας διαµόρφωσης διαφήµισης 

� υγιεινή και ασφάλεια 

� περιβαλλοντικοί κανόνες 

� ποιότητα εξυπηρέτησης πελατών 

� προϊόντα και υπηρεσίες ειδικών οµάδων (ΑΜΕΑ, µετανάστες, παλιννοστούντες, 

σεισµόπληκτοι, πυρόπληκτοι κτλ) 

� υπεύθυνη διαχείριση υπερδανεισµού 

� σωστή στάση απέναντι στην οικονοµική κρίση (ρυθµίσεις δανείων) 

� εκπαίδευση και δια βίου µάθηση εργαζοµένων 

� κώδικας δεοντολογίας εργαζοµένων 

� συµµετοχή εργαζοµένων σε επιτροπές και ∆ιοικητικά Συµβούλια 

� φιλανθρωπία 

� χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων υψηλής κοινωνικής και 

περιβαλλοντικής αξίας (φωτοβολταϊκά δάνεια, δάνεια παλιννοστούντων, δάνεια 

σεισµόπληκτων/ πυρόπληκτων κτλ). 

 

 

Ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην ΑΤΕbank 

 

 



59 

 

Ο Schuster (2000) υποστηρίζει ότι οι τράπεζες αποτελούν «ηµιδηµόσιους 

θεσµούς», ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, δεδοµένου ότι έχουν 

θεµελιώδη ρόλο στην οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα και µέσα από τη 

διαχείριση κεφαλαίων και τη χορήγηση πιστώσεων επηρεάζουν το σύνολο των 

οικονοµικών δραστηριοτήτων. Η άποψη αυτή ενισχύεται όταν πρόκειται για µια 

τράπεζα κρατικών συµφερόντων όπως η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

Ο Hinson et al. (2010) υποστηρίζει ότι οι τράπεζες µε µεγαλύτερο αριθµό 

καταστηµάτων θα πρέπει να έχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικές µε κοινωνική 

ευθύνη από τις τράπεζες µε λιγότερο αριθµό καταστηµάτων. Αυτό γιατί οι τράπεζες που 

διαθέτουν µεγάλο δίκτυο έχουν και µεγαλύτερη ευθύνη να συµπεριφέρονται υπεύθυνα 

εξαιτίας τόσο λόγω του ότι είναι περισσότερο ορατές όσο και λόγω του διαδεδοµένου 

εµπορικού τους σήµατος. Σύµφωνα µε την παραπάνω παραδοχή και δεδοµένου ότι η 

ΑΤΕbank διαθέτει το δεύτερο σε µέγεθος δίκτυο καταστηµάτων στην Ελλάδα και το 

µεγαλύτερο στην ελληνική περιφέρεια, δίνει ακόµα έναν σηµαντικό παράγοντα ο 

οποίος συνηγορεί στην ανάγκη εφαρµογής κοινωνικής ευθύνης µέσα στον Οργανισµό. 

Τελευταίος και ίσως πιο σηµαντικός παράγοντας είναι το ίδιο το όραµα της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδος, όπου µέσα από αυτό τονίζονται ιδιαιτέρως οι κοινωνικές 

ευαισθησίες και προτεραιότητες του οργανισµού. Μια από τις θεµελιώδεις αρχές 

λειτουργίας της ΑΤΕbank σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδροµής είναι η 

συνεισφορά της στην πρόοδο και την ευηµερία της ελληνικής κοινωνίας. Έχοντας ως 

στόχο της τη λειτουργία της σε αρµονία µε την κοινωνία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε 

θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αναλυτικότερα, στοχεύει στην εξασφάλιση 

ενός κυρίαρχου ρόλου στη χώρα αλλά και µιας ισχυρής παρουσίας στο διεθνές 

περιβάλλον, αξιοποιώντας τους ισχυρούς δεσµούς της µε τον αγροτικό χώρο, δηλαδή 
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µια ειδική κατηγορία του κοινωνικού συνόλου. Επιµένει στη διατήρηση ενός 

ανθρώπινου προσώπου το οποίο συνδυάζεται µε την ποιότητα των υπηρεσιών, το 

κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου 

και το ανταγωνιστικό κόστος το οποίο εµπιστεύονται και προτιµούν οι πελάτες της 

στην πορεία των χρόνων. Με δίκαιες αµοιβές, συµµετοχή στα αποτελέσµατα, συνεχή 

εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελµατικής ανέλιξης, αναγνώριση και ευχάριστο 

περιβάλλον προσπαθεί να συνεχίζει να εµπνέει το ανθρώπινο δυναµικό της. Προσπαθεί 

για την εξασφάλιση υψηλής κερδοφορίας για τους µετόχους της και τη δηµιουργία 

πραγµατικών αξιών ώστε να συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη, την πρόοδο και την 

ευηµερία της κοινωνίας. Με άλλα λόγια στοχεύει να είναι µια σύγχρονη και ανθρώπινη 

τράπεζα για όλους τους πολίτες (www.atebank.gr). Όπως είναι, λοιπόν, προφανές, το 

όραµα της επιχείρησης συνάδει απόλυτα και λέξη προς λέξη µε της αρχές της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Πρόκειται για ένα όραµα µιας επιχείρησης η οποία τοποθετεί τα 

εµπλεκόµενα µέρη της στην πρώτη της προτεραιότητα. Τα εµπλεκόµενα µέρη για την 

Τράπεζα είναι οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι µέτοχοι, οι συνεργάτες, οι προµηθευτές, η 

επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

 

 Έρευνες δείχνουν (Pérez, 2011) ότι το σηµαντικότερο πρόβληµα στην 

επικοινωνία των προσπαθειών των Τραπεζών στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η 

έλλειψη του στρατηγικού σχεδιασµού και όχι η επιλογή των καναλιών επικοινωνίας ή 

των οικονοµικών επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις υποτιµούν το 

γεγονός ότι η σωστή επικοινωνία είναι σηµαντικό εργαλείο και αντιµετωπίζουν τον 

κίνδυνο να µη γίνουν αντιληπτές οι ενέργειες τους από τα εµπλεκόµενα µέρη. Αυτό έχει 

ως τελικό αποτέλεσµα να θεωρηθεί από την εταιρεία ότι η οποιαδήποτε επένδυση πάνω 
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στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι χάσιµο χρηµάτων και δεν οδηγεί στα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. 

 

 Στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας και δεδοµένου ότι πρόκειται για µια 

κρατική Τράπεζα, εκτός από την επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους, στοχεύει και στη διατήρηση του κοινωνικού της 

χαρακτήρα που επιδεικνύει από την ίδρυσή της. Έτσι, παράλληλα µε τους στόχους που 

έχει κάθε Πιστωτικό Ίδρυµα που δραστηριοποιείται στα αστικά κέντρα και έχει ως 

επίκεντρο µισθωτούς, ελεύθερους επαγγελµατίες, επιχειρήσεις κτλ, εστιάζει και στους 

παρακάτω σκοπούς: 

� Χορήγηση βραχυπρόθεσµων δανείων προς τους αγρότες 

� Άσκηση της Αγροτικής Πίστης σε όλες τις µορφές  

� Προµήθεια χρήσιµων ειδών στη γεωργία 

� Ενίσχυση συνεταιριστικών οργανώσεων 

� Οργάνωση γεωργικών ασφαλίσεων 

� Βοήθεια των γεωργικών βιοµηχανιών µε τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο 

ίδρυσης τους και µε πιστωτική βοήθεια 

 

  Για την επιτυχία όλων των ανωτέρω, η ΑΤΕbank διέθεσε και διαθέτει στους 

αγρότες όσο το δυνατό µικρότερο επιτόκιο. Ωστόσο, η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

είναι πλέον µια εµπορική τράπεζα η οποία δεν απευθύνεται µόνο στον αγροτικό κόσµο 

αλλά σε όλες τις οµάδες πολιτών. Για το λόγο αυτό, οι δράσεις τις στην Κοινωνική 

Ευθύνη αφορούν σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. 

 



62 

 

 Πρωταρχικά, η συµµετοχή σε χορηγικές δραστηριότητες έχουν ως βασικό 

κίνητρο την αλληλεγγύη και την απόδοση στην κοινωνία µέρους των κερδών, µε τη 

µορφή της κοινωνικής, εκπαιδευτικής, πολιτιστικής αθλητικής προσφοράς, ανάλογα µε 

τους τοµείς εφαρµογής της χορηγίας. Η ΑΤΕ µέχρι σήµερα εφαρµόζει πρακτικές 

Κοινωνικής Ευθύνης στους τοµείς της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, στις τέχνες και 

τον πολιτισµό, στην παιδεία και την εκπαίδευση, στον αθλητισµό, στον αγροτικό 

κόσµο, την υγεία και το περιβάλλον. 

 

 

Κοινωνική Υπευθυνότητα 

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ» είναι η ταυτότητα µιας σηµαντικής ενέργειας που 

στόχο έχει την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών στην ενίσχυση του καταθετικού 

λογαριασµού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ».  Ο λογαριασµός έχει ανοιχτεί στην ΑΤΕbank, 

από τον Φιλανθρωπικό Οργανισµό ΑΠΟΣΤΟΛΗ για τη στήριξη των συσσιτίων της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  Στο λογαριασµό αυτό µπορούν να καταθέτουν όλοι 

όσοι επιθυµούν οποιοδήποτε ποσό, ακόµη και 1 ευρώ. Η κατάθεση µπορεί να γίνει στα 

καταστήµατα και τα ΑΤΜ της ΑΤΕbank, είτε εφάπαξ, είτε µε πάγια εντολή και 

µέσω  web banking. Επίσης, η ΑΤΕbank χρηµατοδοτεί την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ» µε 1 

ευρώ, για κάθε λογαριασµό ΑΤΕ Προοδεύω (ειδικός καταθετικός λογαριασµός) που 

ανοίγεται στην Τράπεζα από τους πελάτες της. 
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Επιπρόσθετα, Η ΑΤΕbank έχει στηρίξει τη διοργάνωση και φιλοξενία στη χώρα 

µας των Παγκοσµίων Αγώνων  Special Olympics, µε τη χορηγία  της Ελληνικής 

Εθνικής Οµάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου  Special Olympics 7X7. Πολλές οργανώσεις 

όπως ο Σύλλογος Φλόγα, το Σωµατείο Πνοή, η Unicef, η Ελληνική Εταιρεία 

Μαστολογίας, το Χαµόγελο του Παιδιού, η M.D.A., η Action aid, το «Μαζί για το 

Παιδί», η Γραµµή Ζωής Ελλάδος, Σωφρονιστικά Καταστήµατα της Χώρας και το 

Ερευνητικό Πανεπιστηµιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής για το Πρόγραµµά του κατά 

του Στίγµατος των Ψυχικών ∆ιαταραχών «Αντι-Στίγµα» χρηµατοδοτήθηκαν από την 

τράπεζα προκειµένου να προχωρήσουν στο έργο τους. Επιπλέον, στηρίχθηκαν 

ραδιοτηλεοπτικοί µαραθώνιοι, που διοργανώθηκαν, µε σκοπό την ενίσχυση αδύναµων 

κοινωνικά οµάδων ή πληγέντων από διάφορα κοινωνικά και φυσικά αίτια, όπως των 

παιδιών – θυµάτων του πολέµου του Ιράκ, των θυµάτων του τσουνάµι της Ν.Α. Ασίας, 

των άστεγων παιδιών της µη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Κιβωτός». 

 

Η ΑΤΕbank ενίσχυσε επίσης εκκλησιαστικούς φορείς για την υποστήριξη των 

κοινωνικών αλλά και πολιτιστικών σκοπών τους, όπως το Οικουµενικό Πατριαρχείο, 

την Ελληνική Ορθόδοξη Μητρόπολη Παναµά και Κεντρικής Αµερικής, Ιερές 

Μητροπόλεις και Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, το Επικοινωνιακό & Μορφωτικό 

Ίδρυµα της Εκκλησίας της Ελλάδος, την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης. 

Γενικότερα, ενισχύει τους  παρακάτω φορείς: 

- Το «Μερόπειον Φιλανθρωπικό Ίδρυµα» (Ίδρυµα Φροντίδας Ηλικιωµένων 

Ατόµων, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 
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- Το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» (κρατικό Ν.Π.Ι.∆. υπό την εποπτεία του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

- Το Σύλλογο Φίλων Παιδιών µε καρκίνο «ΕΛΠΙ∆Α» (µη Κυβερνητική 

Οργάνωση  

- τη Στέγη κατάκοιτων γερόντων, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών  

- την «Κιβωτό του Κόσµου». 

 

Στον τοµέα της έκτακτης βοήθειας για την αντιµετώπιση της φωτιάς το 

καλοκαίρι του 2007 η ΑΤΕ ενήργησε µε τους παρακάτω τρόπους: 

- κατάθεση 3 εκατοµµυρίων ευρώ στο  Ειδικό Ταµείο που έχει συσταθεί  για το σκοπό 

αυτό 

- διανοµή ζωοτροφών ποσού 500.000 ευρώ στους Νοµούς Ηλείας, Λακωνίας, 

Μεσσηνίας και Εύβοιας για την αντιµετώπιση των άµεσων αναγκών των πληγέντων 

από τις καταστροφές. 

 

 

Τέχνες και πολιτισµός  
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Στην Επίδαυρο, στο Ηρώδειο, σε αρχαίους χώρους αλλά και σε σύγχρονα 

θέατρα η ΑΤΕbank έχει ενισχύσει µε τις χορηγίες της πολλά έργα. Το ενδιαφέρον της 

χορηγικής δραστηριότητας της ΑΤΕbank δεν περιορίζεται µόνο στο θέατρο αλλά και σε 

άλλες µορφές πολιτισµού όπως εκθέσεις καταξιωµένων ή ανερχόµενων ζωγράφων και 

φωτογράφων. 

 

 

Παιδεία και εκπαίδευση 

 

 

Στον χώρο της παιδείας η ΑΤΕbank υποστήριξε σηµαντικά πανεπιστηµιακά 

συνέδρια και εκδόσεις εκπαιδευτικών φορέων όπως του Πανεπιστηµίου 

Πελοποννήσου, της Ένωσης Οικονοµικών Πανεπιστηµίων Ν.Α. Ευρώπης, του Εθνικού 

Ιδρύµατος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος, του Πολιτιστικού Σωµατείου 

«Ελληνική Γλωσσική Κληρονοµιά», του Ιδρύµατος Προαγωγής ∆ηµοσιογραφίας 

«Αθανασίου Μπότση», της «Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», του Ελληνικού 

Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics and Political Science, του 

Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Επίσης, υπήρξε χορηγός σε συνέδρια και 

διεθνείς συνδιασκέψεις. 

 

Η τράπεζα διέθεσε περίπου 4500 υπολογιστές οι οποίοι αντικαταστάθηκαν στα 

πλαίσια του έργου εκσυγχρονισµού των πληροφοριακών συστηµάτων και τα οποία 
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διένεµε δωρεάν σε εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς λόγω της 

χρηστικότητας του εξοπλισµού. 

 

 

Αθλητισµός 

 

 

Η συµβολή της ΑΤΕbank στην ανάπτυξη του αθλητισµού, κυρίως στην 

ελληνική περιφέρεια, σηµατοδοτεί το σηµαντικό έργο που διαδραµατίζει για την 

ελληνική νεολαία. Υπήρξε χορηγός στους Ολυµπιακούς αγώνες του 2004, στην Εθνική 

Οµάδα Ελληνορωµαϊκής Πάλης.  

 

 

∆ιεθνής κατοχύρωση σηµάτων για το ελληνικό λάδι 

 

 

Η ΑΤΕbank µε µια πρωτοποριακή για τα δεδοµένα της χώρας µας πρωτοβουλία 

και επιβεβαιώνοντας τη συµβολή της στον αγροτικό τοµέα της χώρας, κατοχύρωσε σε 

εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο έξι εµπορικά σήµατα (brand names) για το 

τυποποιηµένο ελληνικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα οποία αντιστοιχούν σε 

συγκεκριµένα υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και προδιαγραφές και 
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διατίθεται δωρεάν στις ελαιοκοµικές Ενώσεις της Χώρας µας. Η κατοχύρωση των 

εµπορικών σηµάτων για το Ελληνικό Λάδι, δίνει τη δυνατότητα στις ελαιοκοµικές 

Ενώσεις της Ελλάδας να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε να κατακτήσουν τις 

διεθνείς αγορές.  

 

 

Υγεία 

 

 

Στον Τοµέα της Υγείας η ΑΤΕbank ενίσχυσε  νοσηλευτικά ιδρύµατα όπως τα 

Γενικά Νοσοκοµεία Παπανικολάου, Ασκληπιείο Βούλας, Θριάσιο, Ανδρέας 

Παπανδρέου, ∆ράµας, Άγιος Παντελεήµων, Άγιος ∆ηµήτριος, Νίκαιας, Λαµίας, 

Βενιζέλειο- Πανάνειο και Σωτηρία για την ανάπτυξη υποδοµών και τεχνολογικού 

εξοπλισµού καθώς και για την κάλυψη σοβαρών λειτουργιών νοσηλείας και 

περίθαλψης. 

 

 

Περιβάλλον 
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Η Αγροτική Τράπεζα σε συνεργασία µε τον Κοινωνικό Συνεταιρισµό Κλίµαξ 

plus εφαρµόζεται πρόγραµµα ανακύκλωσης σε κτήρια της Τράπεζας. Ο Κοινωνικός 

Συνεταιρισµός Κλίµαξ plus λειτουργεί υπό την εποπτεία της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και σκοπός του είναι η 

ανάπτυξη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση της κοινωνικής 

οικονοµίας, µε απώτερο στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την 

κοινωνικοοικονοµική αποκατάσταση ατόµων µε προβλήµατα ψυχικής υγείας που, 

µεταξύ άλλων, βιώνουν τον εργασιακό αποκλεισµό. Μια από τις δράσεις του είναι η 

µεταφορά και συλλογή χαρτιού προς ανακύκλωση.  

 

Επιπλέον, µε συνεχώς αυξανόµενες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της (web 

banking, ATM, prepaid-credit-cash cards) η Τράπεζα επιτυγχάνει τη µείωση της 

κατανάλωσης χαρτιού και ενέργειας µε αποτέλεσµα να εξοικονοµεί πόρους. 

 

Επιπρόσθετα, η τράπεζα επιλέγει να επενδύει σε εξοπλισµό 

υπολογιστών  χαµηλής ανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και σε συστήµατα υπολογιστών 

πράσινων τεχνολογιών. Υιοθετεί νέες τεχνολογίες και εγκαθιστά υπολογιστές 

σύγχρονης τεχνολογίας όπως Blade servers, server consolidation, virtual server και 

storage consolidation. Προβαίνει σε προµήθειες πληροφοριακών συστηµάτων νέας 

γενιάς τα οποία κατασκευάζονται από υλικά φυσικά προς το περιβάλλον και 

ανακυκλώσιµα. Τέλος, στηρίζει την έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 

Αθηνών για την εκτίµηση των επιδράσεων της κλιµατικής αλλαγής στην ελληνική 

γεωργία και την προµήθεια ενός ροµποτικού κάδου ανακύκλωσης από την ΕΑΣ 

Λάρισας στο εµπορικό κέντρο Gaea Lifestyle Center. 
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Αρµόδια όργανα σχεδιασµού και τήρησης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

 

 

Το αρµόδιο τµήµα της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος για το σχεδιασµό και 

την εφαρµογή δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι το τµήµα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης το οποίο υπάγεται στην Υποδιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας 

της ∆ιεύθυνσης Προώθησης Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας και 

δηµιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2010. 

 

Οι αρµοδιότητες του τµήµατος είναι οι εξής: 

� Η µέριµνα για τη διαµόρφωση κοινών πολιτικών εταιρικής επικοινωνίας και η 

διασφάλιση της εφαρµογής της από την τράπεζα και τις εταιρείες του οµίλου. 

� Η ευθύνη για τα θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε στόχο την ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δράσεων για την ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου της 

τράπεζας και του οµίλου γενικότερα. 

� Η κατάρτιση και αξιολόγηση προγραµµάτων και δραστηριοτήτων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. 

� Η συµµετοχή σε χορηγίες σε φορείς µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

� Η συστηµατική προβολή του κοινωνικού έργου της τράπεζας. 

� Η εξέταση δράσεων «πράσινης» πολιτικής και ευαισθησίας, οι οποίες θα 

υλοποιούνται και θα προβάλλονται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Μονάδες. 
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� Ο συντονισµός των απαιτούµενων ενεργειών για τη διενέργεια των παραπάνω 

σε ό,τι αφορά στις εταιρείες του οµίλου. (πηγή: www.atebank.gr) 

 

 

Εφαρµογή προτύπου ISO 26000 στην ΑΤΕbank 

 

 

Τη στιγµή που οι τράπεζες αυξάνουν τα κεφάλαια που επενδύουν στις δράσεις 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, πολλές τράπεζες ανά τον κόσµο αντιµετωπίζουν 

αυξανόµενα επίπεδα δυσαρεστηµένων πελατών (Thornhill, 2007). Έρευνα των Manrai 

and Manrai (2007) υποστηρίζει ότι η δυσαρέσκεια των πελατών είναι ο κυριότερος 

λόγος για τον οποίο οι πελάτες αλλάζουν τράπεζα. Ωστόσο, δεύτερη έρευνα των Luo 

and Bhattacharya (2006) έδειξε ότι οι εταιρείες διαπίστωσαν µια απευθείας θετική 

συσχέτιση ανάµεσα στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την ικανοποίηση των 

πελατών. Επιπρόσθετα, εξαιτίας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, διαπιστώθηκε 

αύξηση της αξίας των εταιρειών στην αγορά. Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι 

περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη µείωσε τα επίπεδα της 

ικανοποίησης των πελατών και έβλαψε την αξία των επιχειρήσεων, ήταν εκείνες όπου 

οι επιχειρήσεις είχαν µειωµένη την ικανότητα να είναι καινοτόµες. Λαµβάνοντας 

υπόψη τα παραπάνω και εφαρµόζοντάς τα στην περίπτωση µιας τράπεζας και ειδικά 

της ΑΤΕ, µπορεί εύκολα να προκύψει το συµπέρασµα της ανάγκης για τη δηµιουργία 

νέων προϊόντων τα οποία θα απαντούν στις ανάγκες της σύγχρονης και τεχνολογικά 

αναπτυγµένης εποχής την οποία διανύουµε.  
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Σύµφωνα µε τους Schimidheiny et al. (2002) υπάρχουν τρεις προσεγγίσεις βάσει 

των οποίων οι οργανισµοί επικοινωνούν της Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τους. 

1. “talk the talk”. Είναι ο τύπος της επιχείρησης ο οποίος µιλάει για την 

υπευθυνότητα αλλά δεν υπάρχει καµία σχετική  ενέργεια πίσω από αυτό. 

2. “walk the talk”. Είναι ο τύπος της επιχείρησης ο οποίος εφαρµόζει ήδη Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη αλλά δεν την επικοινωνεί. 

3. “talk the walk”. Είναι ο τύπος της επιχείρησης ο οποίος αρχικά ενεργεί 

σύµφωνα µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και έπειτα επικοινωνεί αυτές τις 

ενέργειες προκειµένου να βελτιώσει την αξία της επιχείρησης. 

 

Θα µπορούσε να διαπιστωθεί ότι σήµερα η ΑΤΕ βρίσκεται πιο κοντά στη 

δεύτερη κατηγορία των επιχειρήσεων, αφού κάνει ήδη αρκετές ενέργειες χωρίς όµως να 

τις παρουσιάζει και να τις προωθεί µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο. Στόχος της θα έπρεπε 

να είναι η τρίτη κατηγορία επιχείρησης µιας και αφού έχουν γίνει τα πρώτα βήµατα 

προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και µε τη βοήθεια καταγραφής των διαδικασιών 

της µέσω ενός προτύπου θα καταφέρει µέσα από την επικοινωνία αυτής της 

προσπάθειας να βελτιώσει την αξία της. 

 

Ο Grunig (1992) κατηγοριοποιεί τις τεχνικές των δηµοσίων σχέσεων 

προκειµένου να επικοινωνήσουν τις δεσµεύσεις τις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 

1. Προφορική επικοινωνία. (συνέδρια, συναντήσεις, συνεντεύξεις, συζητήσεις). 

Είναι το καλύτερο µέσο για να δηµιουργήσει εµπιστοσύνη. 
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2. Γραπτή επικοινωνία. (περιοδικά, άρθρα, αναφορές). Το πλεονέκτηµα του 

γραπτού λόγου είναι ότι παραµένει σε σταθερή µορφή. Το µειονέκτηµά του 

είναι ότι η αναπληροφόρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. 

3. ∆ιαδικτυακή επικοινωνία. (ηλεκτρονική αλληλογραφία, διαδίκτυο). Αυτή η 

µορφή επικοινωνίας έχει το πλεονέκτηµα ότι συνδυάζει την προφορική και τη 

γραπτή επικοινωνία. 

4. Συναντήσεις οµάδων. (εκθέσεις, διασκέψεις). ∆ιαθέτει τα πλεονεκτήµατα της 

προφορικής επικοινωνίας. 

 

Είναι, λοιπόν, φανερό ότι οι τρόποι επικοινωνίας δεν απαιτούν απαραίτητα έναν 

µεγάλο προϋπολογισµό, πράγµα που προβληµατίζει ιδιαίτερα γενικά όλους τους 

οργανισµούς σε µια περίοδο οικονοµικής ύφεσης αλλά και ειδικά την ΑΤΕ η οποία 

βρίσκεται σε µια περίοδο αναδιάρθρωσης προκειµένου να παραµείνει µια ισχυρή 

τράπεζα. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό που είναι απαραίτητο είναι ο στρατηγικός 

σχεδιασµός και όχι τόσο οι οικονοµικές επενδύσεις.   

 

Κατανοώντας ότι το οικονοµικό σκέλος δεν µπορεί να δράσει ανασταλτικά προς 

την υιοθέτηση του προτύπου ISO 26000 και διατηρώντας ήδη ειδικό τµήµα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στην Υποδιεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης 

Προώθησης Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας το οποίο έχει  ήδη ασχοληθεί µε 

θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης και έχει κάνει τις προαναφερόµενες προσπάθειες, ο όµιλος 

έχει τη δυνατότητα και την υποδοµή να προχωρήσει σε µια ολοκληρωµένη προσπάθεια 
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εφαρµογής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης µέσω του προτύπου ISO 26000, το οποίο θα 

καθοδηγήσει τον οργανισµό στην επικοινωνία τω δράσεών του.   

 

 Συνοψίζοντας και συσχετίζοντας τη βιβλιογραφία µε τη µελέτη περίπτωσης της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, είναι εµφανές ότι το ίδιο το προφίλ της 

συγκεκριµένης τράπεζας, µια κρατική τράπεζα η οποία ασκούσε πάντα κοινωνική 

πολιτική, απαιτεί οργανωµένη δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η εφαρµογή του 

προτύπου ISO 26000 µπορεί πιο εύκολα να εφαρµοστεί αφού υπάρχει ήδη η γνώση του 

προτύπου διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο ήδη κατέχει η ΑΤΕ. Η σχέση που 

υπάρχει µεταξύ των δυο προτύπων φαίνεται ότι θα διευκολύνει την υιοθέτηση του 

προτύπου Κοινωνικής Ευθύνης ακόµα κι αν πρόκειται για ένα πρότυπο το οποίο απλά 

καθοδηγεί και έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, η περίπτωση ενός τραπεζικού 

ιδρύµατος φαίνεται ότι µπορεί να βρει εφαρµογή σε όλα τα θέµατα µε τα οποία 

ασχολείται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

(εργασιακά δικαιώµατα, εµπιστευτικότητα πληροφοριών κτλ.), θέµατα εργατικού 

δυναµικού (ανάπτυξη και εκπαίδευση, συνθήκες εργασίας κτλ.), περιβαλλοντικά 

θέµατα (πληροφοριακά συστήµατα φιλικά προς το περιβάλλον, µείωση εκτυπώσεων 

κτλ.), θέµατα δίκαιης λειτουργίας (καταπολέµηση διαφθοράς, καταπολέµηση 

ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος κτλ), θέµατα καταναλωτών (ποιότητα εξυπηρέτησης, 

προϊόντα και υπηρεσίες ειδικών οµάδων πληθυσµού κτλ.), θέµατα κοινωνικής 

ανάπτυξης (φιλανθρωπία, χρηµατοδότηση παραγωγικών επενδύσεων κτλ.).  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Στη νέα αυτή εποχή, οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να εντάσσουν και να 

ενισχύουν την κοινωνική τους ευθύνη ως σηµαντικό συστατικό της στρατηγικής τους. 

Είναι εξίσου σηµαντικό να γνωστοποιούν τις δράσεις τους ώστε να έχουν το σεβασµό 

και την εκτίµηση των ενεργών πολιτών, των καταναλωτών, των συνεργατών και των 

µετόχων τους.  

 

Οι τράπεζες, µέσω της υιοθέτησης πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

έχουν µια µοναδική ευκαιρία να απαντήσουν στις δηµόσιες κριτικές που τους 

απευθύνονται και να αποδείξουν ότι µπορούν να συµβάλλουν στην οικονοµική και 

κοινωνική συνοχή που σήµερα παρουσιάζεται πιο επιτακτική από ποτέ. 

 

«Το ζήτηµα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης αποδεικνύεται ενόψει της 

τρέχουσας οικονοµικής κρίσης πιο επίκαιρο από ποτέ. ∆ιότι σήµερα, οι επενδυτές 

αναµένουν από τις εταιρείες να επιδείξουν µεγαλύτερη υπευθυνότητα µε σκοπό να 

διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά τους και τη µακρόχρονη λειτουργία τους, 

επιτυγχάνοντας παράλληλα τη διαρκή ανάπτυξή τους σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις σήµερα καλούνται να επιδείξουν αυξηµένο έλεγχο για τον 

τρόπο που λειτουργούν» (Κατσούλη, 2009) 
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Η βιβλιογραφία δείχνει ότι οι οργανισµοί υιοθετούν δράσεις Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης έχοντας κυρίως τρία κίνητρα: αναγκαστικά/ υποχρεωτικά, 

αλτρουιστικά, στρατηγικά (McWilliams et al., 2006). Το πρότυπο ISO 26000 

χρησιµοποιείται για να καλύψει διαφορετικές περιοχές οι οποίες είναι βασικές για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όπως η σχέση του οργανισµού µε την τοπική κοινότητα, 

τις αρχές και την προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα 

δείχνει ότι το πρότυπο ISO 9000 χρησιµοποιείται κυρίως για να επιτευχθούν βελτιώσεις 

τόσο στην ποιότητα και την ικανοποίηση των πελατών όσο και του εταιρικού προφίλ ( 

Castka and Balzarova, 2006; Corbett and Luca, 2002). Όλες οι παραπάνω επιδιώξεις 

είναι εξίσου σηµαντικές για µια επιχείρηση και λίγο ως πολύ σχετίζονται µεταξύ τους. 

Εποµένως, τα δυο πρότυπα θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά προς 

ένα κοινό στόχο, την επίτευξη ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας κατά την οποία θα 

καλύπτονται όλα τα προαναφερόµενα πεδία. 

 

Όσον αφορά στην περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, επιτακτική 

θεωρείται η ανάγκη υιοθέτησης και εφαρµογής του προτύπου ISO 26000, αφού είναι 

φανερό ότι τόσο από την ιστορία της και τη θέση της στην Ελληνική κοινωνία όσο και 

από την κατάσταση την οποία βρίσκεται στον επιχειρηµατικό στερέωµα σήµερα έχει 

και τα τρία κίνητρα προκειµένου να παρουσιάσει Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αρχικά, 

βρίσκεται αναγκασµένη δεδοµένου του µεγάλου ανταγωνισµού στο χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα όπου όλες οι τράπεζας εκδίδουν απολογισµούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

τα τελευταία χρόνια. Επιπρόσθετα, η φύση της δραστηριότητας της απαιτεί ίσως 

περισσότερο από κάθε άλλη επιχειρηµατική δραστηριότητα ενός κοινωνικά ευαίσθητου 

εταιρικού προφίλ, δεδοµένης της συνεχούς αµφισβήτησης των τραπεζών από τους 

πολίτες της χώρας. ∆εύτερο, το αλτρουιστικό κίνητρο, είναι περισσότερο αναπτυγµένο 



76 

 

από κάθε άλλη τράπεζα, αφού πρόκειται για µια κρατική τράπεζα η οποία από την 

ίδρυση της µέχρι και σήµερα ασκούσε κοινωνική πολιτική. Τρίτο, αλλά εξίσου 

σηµαντικό, είναι το κίνητρο του στρατηγικού σχεδιασµού. Σε µια ιδιαίτερη δύσκολη 

εποχή στον τραπεζικό τοµέα, όπου υπάρχουν πολλά προβλήµατα εξαιτίας της 

σηµερινής οικονοµικής κρίσης, οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν φαίνονται να 

είναι πιο κρίσιµες από ποτέ. 

 

Η δεδοµένη δυσχερής οικονοµική κατάσταση και η περίοδος αναδιάρθρωσης 

την οποία διανύει η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, έχει φυσικά µεγάλο αντίκτυπο 

στην ίδια την τραπεζική εταιρεία, πράγµα που σηµαίνει ότι ίσως να είναι η 

δυσκολότερη χρονική περίοδος για να διατεθούν µεγάλα χρηµατικά ποσά για 

κοινωνικούς σκοπούς. Ωστόσο, η βιβλιογραφία υποστηρίζει όπως προαναφέρθηκε ότι 

οι τρόποι επικοινωνίας δεν απαιτούν απαραίτητα έναν µεγάλο προϋπολογισµό. Αυτό 

που κρίνεται απαραίτητο είναι ο στρατηγικός σχεδιασµός και όχι τόσο οι οικονοµικές 

επενδύσεις.  Στο στρατηγικό σχεδιασµό µπορεί να συµπεριληφθεί ο σχεδιασµός νέων 

προϊόντων. Σήµερα, τα προϊόντα δανείων µε τη µορφή ρυθµίσεων ή διακανονισµού τα 

οποία βελτιώνουν τους όρους υπαρχόντων δανείων στη διάρκεια αποπληρωµής και στο 

επιτόκιο, κρίνονται πιο επίκαιρα και αναγκαία από ποτέ, ειδικά για συγκεκριµένες 

οµάδες µισθωτών οι οποίοι έχουν υποστεί είτε µείωση των αποδοχών τους είτε 

απόλυση. Ανάλογα χρηµατοδοτικά προϊόντα τα οποία θα απευθύνονται σε ειδικές 

οµάδες πληθυσµού, όπως ΑΜΕΑ, µετανάστες κτλ, θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια 

καλή πρακτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην τράπεζα. Φυσικά, µια πράσινη 

στρατηγική σχεδιασµού προϊόντων απαιτεί τη δηµιουργία επενδυτικών προϊόντων 

χρηµατοδότησης παραγωγικών επενδύσεων. 
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Φυσικά, κάθε ενέργεια ξεχωριστά αλλά και το σύνολο των δράσεων ως ένα 

συγκροτηµένο πρόγραµµα δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, θα πρέπει 

οπωσδήποτε να διαπιστώνεται από τον ίδιο τον οργανισµό κατά πόσο έχει τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Ένας τρόπος για την επίτευξη αυτού του σκοπού θα 

µπορούσε να είναι η συµµετοχή στη µέτρηση της εταιρικής υπευθυνότητας και 

λογοδοσίας Accountability Rating η οποία πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στην Ελλάδα 

και κατατάσσει τις 100 µεγαλύτερες επιχειρήσεις µε µέτρο την εταιρική τους 

υπευθυνότητα και λογοδοσία. 

 

Επιπλέον, ένας καλός Απολογισµός είναι απαραίτητο να εκδοθεί από τον 

οργανισµό προκειµένου να επικοινωνήσει µε έναν ολοκληρωµένο τρόπο τις ενέργειες 

του. Ο απολογισµός θα πρέπει να καλύπτει βασικά θέµατα αναλύοντάς τα ουσιαστικά 

και µε πλήρη στοιχεία, και φυσικά να αναφέρεται λεπτοµερώς στα εµπλεκόµενα µέρη 

και τις δράσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.  

 

Σύµφωνα µε την κα Παρσωτάκη, Προϊσταµένη του τµήµατος Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης της Υποδιεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας της ∆ιεύθυνσης 

Προώθησης Προϊόντων, Προβολής και Επικοινωνίας, γίνεται προσπάθεια 

συγκέντρωσης των δράσεων που εφαρµόζονται από την κάθε ∆ιεύθυνση ξεχωριστά 

ανάλογα µε το αντικείµενο της, µε σκοπό την έκδοση Απολογισµού για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη στην ΑΤΕ. Βάσει της προαναφερόµενης βιβλιογραφίας, η έκδοση 

Απολογισµού κρίνεται πολύ σηµαντική και δίνει µια ολοκληρωµένη και οργανωµένη 

εικόνα των δράσεων του Οργανισµού. Εποµένως, η παραπάνω προσπάθεια κρίνεται 

θετική. Ωστόσο, η δοµή του προτύπου ISO 26000 η οποία αναπτύχθηκε παραπάνω 
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δίνει µια πιο ασφαλή εφαρµογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ειδικά όταν 

εφαρµόζεται ήδη ένα σύστηµα διαχείρισης ποιότητας, όπως ακριβώς συµβαίνει στην 

περίπτωση της Αγροτικής Τράπεζας, διότι όπως αναλύθηκε, υπάρχει η κοινή αρχή στα 

δυο πρότυπα του «κάναµε το σωστό». Επιπρόσθετα, το τµήµα του προτύπου ISO 26000 

το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες για τα βασικά θέµατα Κοινωνικής Ευθύνης, µπορεί 

να θεωρηθεί πανοµοιότυπο του συνόλου του προτύπου ISO 9000 αφού παρέχει ένα 

πλαίσιο το οποίο µοιράζεται οµοιότητες µε τη λογική και το πνεύµα των συστηµάτων 

διαχείρισης ποιότητας. Το συµπέρασµα είναι ότι η ύπαρξη του προτύπου ISO 9001 

στην ΑΤΕ είναι ένα µέσο µε το οποίο θα γίνει πιο εύκολη και κατανοητή η εφαρµογή 

του προτύπου ISO 26000. Επιπλέον, ο συνδυασµός των δυο προτύπων θα δώσουν µια 

πιο ολοκληρωµένη ∆ιοίκηση Ποιότητας.  

 

Συµπερασµατικά, η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας µπορεί να εφαρµοστεί µέσα 

από το συνδυασµό προτύπων ISO είτε αυτά πιστοποιούνται (ISO 9000, ISO 14000) είτε 

παρέχονται ως µια καθοδήγηση (ISO 26000). Τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

σίγουρα επιβάλλεται να πιστοποιούνται από τρίτους φορείς ώστε να είναι βέβαιη η 

τήρησή τους. Ωστόσο, πρότυπα Κοινωνικής Ευθύνης έχουν εξ’ ορισµού µια εθελοντική 

µορφή και είναι θεµιτό να υπάρχουν περισσότερο σε µια µορφή καθοδήγησης. Παρά 

τον εθελοντικό χαρακτήρα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις απόψεις οι 

οποίες υποστηρίζουν ότι πρόκειται περισσότερο για ένα διαφηµιστικό τέχνασµα µε 

µοναδικό σκοπό την κερδοφορία, είναι εµφανές ότι µόνο θετικές επιπτώσεις µπορεί να 

έχει οποιαδήποτε δράση προς αυτήν την κατεύθυνση. Θετικές είναι οι επιπτώσεις τόσο 

για τον ίδιο τον οργανισµό αφού βελτιώνει το προφίλ, τη φήµη και την 

ανταγωνιστικότητά του, όσο και για τα εµπλεκόµενα µέρη του τα οποία είναι η ίδια η 

κοινωνία, αφού βελτιώνει την υγεία και την ασφάλεια του εργατικού δυναµικού, το 
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περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται και γενικότερα συνεισφέρει µέσα από 

φιλανθρωπίες στο κοινό καλό. 
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