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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας αποτελεί η ανάδειξη της πολιτικής της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων ως μέσου για την αντιμετώπιση ενός 

σημαντικού κοινωνικού προβλήματος, του αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία 

(ΑμεΑ) από την αγορά εργασίας. Η ανάπτυξη μιας πολιτικής  Ε.Κ.Ε., η οποία θα είναι 

προσοδοφόρα και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα θα βελτιώσει τις 

εργασιακές πιθανότητες ή συνθήκες των ΑμεΑ. Επιπλέον, στόχος είναι να αποτελέσει 

έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση και ανάπτυξη καλών πρακτικών. 

Στην εργασία αναπτύσσονται 2 μελέτες περιπτώσεων. Η πρώτη αφορά τη L’Oréal 

group, η οποία είναι μία επιχείρηση παγκόσμιας εμβέλειας, πρωτοπόρος στον κλάδο 

δραστηριότητάς της.  Η L’Oréal group μπορεί να απέχει πολύ από την πραγματικότητα 

των ελληνικών επιχειρήσεων, προσφέρει όμως τεχνογνωσία. και επιτυχημένα 

παραδείγματα στην εφαρμογή πολιτικής Ε.Κ.Ε. Η δεύτερη περίπτωση είναι η COCO-

MAT, η οποία είναι ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, κινείται πιο κοντά στα 

δεδομένα των ελληνικών επιχειρήσεων και μέσα από το παράδειγμά της μεταδίδει ότι 

τίποτα δεν είναι αδύνατο. Η ανάπτυξη των 2 περιπτώσεων επιβεβαιώνει, όσα 

υποστηρίζονται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσφέρει γνώση και ιδέες για καλές 

πρακτικές.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα ΑμεΑ αποτελούν μία από τις μειονοτικές πληθυσμιακές ομάδες που 

περιθωριοποιούνται πιο συχνά (ANON. 2015a. σελ.6), γεγονός που οδηγεί σε έντονο 

κοινωνικό πρόβλημα, εξοστρακίζοντας τα άτομα αυτά από την εργασία, την οικονομία 

και γενικότερα την καθημερινή ζωή. Τα μέτρα που λαμβάνουν μέχρι στιγμής οι 

κυβερνήσεις είναι καταπραϋντικά και δεν οδηγούν στην επίλυση του προβλήματος, 

ειδικά όταν δεν υπάρχει η υποστήριξη και από άλλα εμπλεκόμενα μέρη. Αν αναλογιστεί 

κανείς τα λόγια του συνιδρυτή της Hewlett – Packard,  David Packard, ο οποίος 

θέλοντας να περιγράψει την  κοινωνική εικόνα των επιχειρήσεων είπε: «Γιατί 

βρισκόμαστε εδώ; Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν, λανθασμένα, ότι μία επιχείρηση 

υφίσταται αποκλειστικά και μόνο για να βγάζει χρήματα. Οι άνθρωποι συνεργάζονται 

και υπάρχουν ως μία επιχείρηση ώστε να  είναι ικανοί να πετύχουν κάτι συλλογικά το 

οποίο δε θα μπορούσαν να το πετύχουν αν λειτουργούσαν ως μονάδα- κάνουν μία 

συνεισφορά στην κοινωνία» (VISSER W., 2010), γίνεται κατανοητό ότι η επίλυση 

σοβαρών κοινωνικών ζητημάτων μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη συνεργασία 

και την κινητοποίηση των επιχειρήσεων. Με  αυτό τον τρόπο θα μπορέσουν και οι 

επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν και τη δική τους αειφορία, καθώς πλέον στόχος τους δεν 

μπορεί είναι μόνο η οικονομική τους ανάπτυξη (απαραίτητη ωστόσο για να υφίσταται), 

αλλά και η ανάπτυξη και υποστήριξη της κοινωνίας και των μελών της και η βελτίωση 

του περιβάλλοντος, στο οποίο αναπτύσσεται. Αυτό εξασφαλίζεται μέσα από την 

ανάπτυξη μιας πολιτικής Ε.Κ.Ε. 

H εφαρμογή E.K.E. πέρα από τα κίνητρα που προσφέρει στις επιχειρήσεις, αποτελεί 

εργαλείο και μέσο υλοποίησης της διαφορετικότητας και κατά συνέπεια υποστήριξης 

των ΑμεΑ και προώθησης της απασχόλησής τους. Μπορεί να υποστηρίξει τις 

επιχειρήσεις, οι οποίες θα προσπεράσουν τις προκαταλήψεις και θα ταχθούν υπέρ της 

στήριξης των ΑμεΑ και της προώθησης της απασχόλησής τους. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Κ.Ε.) 

 

Η έννοια της Ε.Κ.Ε. έχει αναπτυχθεί σε διάφορες χώρες και σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. 

Η πρώτη απόπειρα διατύπωσης ορισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) 

παρατηρείται το 1953 από τον Bowen Η. (DAHLSRUD A., 2008; CARROLL B. A., 

1999), ο οποίος υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας κέντρα 

αποφάσεων και εξουσίας, των οποίων η δραστηριότητα επηρεάζει σε διάφορα επίπεδα 

τη ζωή των πολιτών. Απορρέουν, λοιπόν, κοινωνικές ευθύνες για τους επιχειρηματίες, 

οι οποίες αφορούν τη λήψη αποφάσεων, εφαρμογή στρατηγικής και δράσεων, οι οποίες 

είναι περισσότερο θεμιτές σε σχέση με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας, στην 

οποία δραστηριοποιούνται. Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, ο Carroll Α.Β. χαρακτηρίζει 

του Bowen Η. «Πατέρα της Ε.Κ.Ε.»  (CARROLL B. A., 1999)  

Ο A. Dahlsrud, τηρώντας παρόμοια στάση με τον Bowen, συγκεντρώνει 37 

διαφορετικούς ορισμούς της Ε.Κ.Ε., όπως αναπτύχθηκαν αυτοί κατά την περίοδο 1983-

2003, τους ομαδοποιεί και τους κατατάσσει σε 5 διαστάσεις, η κάθε μία από τις οποίες 

επικεντρώνεται σε διαφορετικό αντικείμενο: 

� τον προσανατολισμό στο φυσικό περιβάλλον (περιβαλλοντική), ο οποίος 

σύμφωνα με τον Νορβηγό Πρωθυπουργό Gro Harlem Burtland έγκειται στο 

«...να ικανοποιείς τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να προχωράς σε 

συμβιβασμούς στη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις 

δικές τους ανάγκες» (PORTER M. E. & KRAMER M. R, 2006. σελ.3) 

� τη σχέση μεταξύ της επιχείρησης και της κυβέρνησης (κοινωνική), 

� τις χρηματοπιστωτικές και κοινωνικό-οικονομικές πλευρές της επιχείρησης 

(οικονομική), 

� τις δραστηριότητες ή ενέργειες, που δεν επιβάλλονται/ προτείνονται από το 

νόμο (την εθελοντική) και 

� τις σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και διάφορων εμπλεκομένων μερών (τη 

διάσταση των εμπλεκομένων μερών). 

(DAHLSRUD A., 2008)  

 Μέσα από την έρευνά του ο Dahlsrud επισημαίνει ότι μεγαλύτερη σημασία έχει η 

κατανόηση της κοινωνικής δομής της Ε.Κ.Ε. και η ανάπτυξη εργαλείων για τη σύνδεση 

της με το στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης,  παρά η ανάπτυξη ενός κοινού 
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ορισμού της Ε.Κ.Ε. Στόχος είναι η προσαρμογή της στις εκάστοτε ανάγκες της 

επιχείρησης αλλά και του περιβάλλοντος αυτής, ώστε η εφαρμογή της να είναι πιο 

αποτελεσματική και εφικτή (DAHLSRUD A., 2008)  

Ο Harold Johnson παρουσίασε την μακροπρόθεσμη οπτική της Ε.Κ.Ε. αναφέροντας 

στο «Βusiness in contemporary Society: Framework and Issues» (1971) ότι μέσα από 

την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, η επιχείρηση θα επιτύχει την  αύξηση από 

τη μια των κερδών της και από την άλλη της χρησιμότητας της. Υποστηρίζει ότι οι 

οικονομικοί στόχοι της επιχείρησης μπορούν να επιτευχθούν μέσω κοινωνικών 

προγραμμάτων και έτσι η Ε.Κ.Ε. να καταστεί πρωταρχικός στόχος μιας επιχείρησης. 

(DAHLSRUD A., 2008) 

Η έννοια της Ε.Κ.Ε. προσεγγίστηκε από διάφορες πλευρές και αναπτύχθηκαν ποικίλοι 

ορισμοί κάποιοι από τους οποίους παρουσιάστηκαν εδώ. Μέσα από την ιστορική 

αναδρομή της Ε.Κ.Ε. θα παρουσιαστούν επιμέρους ορισμοί και προσεγγίσεις της 

έννοιας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 

 

Η ιδέα της Ε.Κ.Ε. εμφανίζεται αρχικά το 1913 με την ιδέα της εταιρικής φιλανθρωπίας, 

η οποία ανέπτυσσε ζωτικούς δεσμούς ανάμεσα στη δραστηριότητα της επιχείρησης και 

την κοινωνία. (FREDERICK C. W., 1994)  

Κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1920 εμφανίζεται η έννοια της Ε.Κ.Ε., καθώς τότε 

αναπτύσσεται η ανάγκη να γίνεται διαχείριση των συμφερόντων όχι μόνο των άμεσα 

εμπλεκόμενων στην επιχείρηση μερών αλλά και του ευρύτερου κοινού και 

περιβάλλοντος της επιχείρησης. (FREDERICK C. W., 1994) 

Κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο η Ε.Κ.Ε. εφαρμόστηκε για να στηρίζει τις επείγουσες 

ανάγκες (FREDERICK C. W., 1994). Άτομα που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας 

μεταφέρθηκαν από τα ιδρύματα στην κοινωνική εργασία κατά τη διάρκεια του 

πολέμου, καθώς υπήρχε έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού,  (SMITH K. M , 2002) .  

Παράλληλα παρατηρείται στροφή των επιχειρηματιών στην κοινωνική υπευθυνότητα, 

όπως διαπιστώνεται μέσα από έρευνα του περιοδικού Fortune το 1946 ότι πολύ μεγάλο 

ποσοστό (93,5%) των επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα, συμφωνούσε ότι 

οι επιχειρήσεις δεν είναι υπεύθυνες μόνο για την οικονομική ανάπτυξη και την 

κερδοφορία τους, αλλά και για το σύνολο των επιπτώσεων που προκύπτουν από τη 

δραστηριότητά τους. (BOWEN H. 1953 cited in CARROLL B. A., 1999)   
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Τη δεκαετία του '50 εμφανίζονται οι πρώτες γραπτές αναφορές από τον Howard 

Bowen, ο οποίος εκδίδει το βιβλίο "Social Responsibilities of the 

Businessman"(BOWEN H. 1953 cited in CARROLLB.A. & SHABANA K.M. 2010) 

και εκφράζει την πεποίθηση, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ότι οι επιχειρήσεις 

αποτελούν κέντρα αποφάσεων και εξουσίας και ως τέτοια επηρεάζουν τη ζωή των 

πολιτών σε διάφορα επίπεδα. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την πορεία τους στο μέλλον 

(BOWEN H. 1953 cited in CARROLL B. A., 1999). Την ίδια περίοδο ο FREDERICK 

C. W.  αναλύει παραπάνω την Ε.Κ.Ε. και υποστηρίζει ότι αποτελείται από 3 βασικές 

ιδέες: την ύπαρξη ενός διευθυντή επιχείρησης, ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη στο 

κοινό, την ευθύνη για τις πηγές και πρώτες ύλες της εταιρίας και την εταιρική 

φιλανθρωπία (FREDERICK C. W. 2006 cited in CARROLL B. A. & SHABANA K.M. 

2010) 

Τη δεκαετία του '60 εμπλουτίζεται η βιβλιογραφία γύρω από την έννοια της Ε.Κ.Ε. σε 

μια προσπάθεια να αναπτυχθεί ένας ολοκληρωμένος ορισμός. Οι προσπάθειες αυτές 

επηρεάζονται από το κλίμα της εποχής, που χαρακτηρίζεται από έντονες κοινωνικές 

κινήσεις, κυρίως σε σχέση με τα δημόσια δικαιώματα, ιδίως των γυναικών και σε σχέση 

με το περιβάλλον. (CARROLL B. A. & SHABANA K.M. 2010) 

Κατά τη δεκαετία του 1970 η Ε.Κ.Ε. λαμβάνει πλέον ευρύτητα και επισημότητα. Η 

Επιτροπή για την οικονομική ανάπτυξη (CED) παρουσιάζει την Ε.Κ.Ε. ως ένα 

κοινωνικό συμβόλαιο ανάμεσα στην επιχείρηση και την κοινωνία και αναπτύσσει 

σχετικό ορισμό. Ανάλογη προσέγγιση παρουσιάζει και ο Melvin Anshen 

(ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ Δ., 2006, σελ. 12), σύμφωνα με τον οποίο η κοινωνία θέτει ένα 

πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορεί η επιχείρηση να αναπτύσσει τη δραστηριότητά της. 

Προκύπτουν λοιπόν ευρύτερες ευθύνες της επιχείρησης προς την κοινωνία, πέρα από 

την προσφορά των προϊόντων και των υπηρεσιών, οι οποίες προσαρμόζονται ανάλογα 

με τις ανάγκες των ανθρώπων. (CED 1971 cited in CARROLL B. A., 1999). Το 

ενδιαφέρον πλέον κινείται περισσότερο σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και τους 

εργαζόμενους. 

Σε αυτή την περίοδο εμφανίζεται και μια παρεμφερής έννοια της Ε.Κ.Ε. η Εταιρική 

Κοινωνική Ανταπόκριση (Corporate Social Responsiveness-CSR2), η οποία 

καταδεικνύει τος στενές σχέσεις της επιχείρησης με την κοινωνία και την ανάγκη να 

ανταποκριθεί η πρώτη στις κοινωνικές πιέσεις. (FREDERICK C. W., 1994) 
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Κατά τη δεκαετία του '80 αναπτύσσεται η εμπειρική έρευνα σε σχέση με την Ε.Κ.Ε., 

αναδύοντας νέα εναλλακτικά θέματα, όπως η ηθική των επιχειρήσεων και η σύνδεση με 

τα οικονομικά. (CARROLL B. A. & SHABANA K.M. 2010) 

Στις δεκαετίες '90 και 2000 αναπτύσσονται και άλλοι όροι γύρω από την έννοια της 

Ε.Κ.Ε., γεγονός που καταδεικνύει την πολυδιάστατη φύση της. Οι συγκεκριμένες 

δεκαετίες χαρακτηρίζονται ως η εποχή της εταιρικής κοινωνικοποίησης. (FREDERICK 

C. W. 2008 cited in CARROLL B. A. & SHABANA K.M. 2010) 

 

ΜΕΤΩΠΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε. 

 

Γύρω από τον ορισμό και την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε., όπως είναι αναμενόμενο, 

αναπτύχθηκαν δύο μέτωπα- οι πολέμιοι και οι υπερασπιστές της. Από πολύ νωρίς είχαν 

εκδηλωθεί αντιθέσεις σε σχέση με την Ε.Κ.Ε. και το κατά πόσο αυτή μπορεί να 

εφαρμοστεί από τις επιχειρήσεις και να είναι αποτελεσματική για όλους τους 

εμπλεκόμενους. Οι πολέμιοι της Ε.Κ.Ε. υποστηρίζουν ότι: 

1. Η πρωταρχική φύση των επιχειρήσεων είναι οικονομικής φύσης, αφού κύριο 

μέλημα των επιχειρήσεων είναι η αύξηση του κέρδους τους, γεγονός που 

έρχεται σε αντίθεση με την Ε.Κ.Ε. Όσο για τα κοινωνικά ζητήματα και την 

επίλυσή τους είναι μέλημα των κυβερνήσεων, των νόμων και των κανόνων της 

ελευθερίας αγοράς (FRIEDMAN M. 1962 cited in CARROLL B. A. & 

SHABANA K.M., 2010) 

2. Oι επιχειρήσεις και τα διοικητικά τους στελέχη έχουν την τεχνογνωσία να 

επιλύουν ζητήματα που αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη και όχι 

κοινωνικά ζητήματα. (DAVIS, 1973 cited in CARROLL B. A. & SHABANA 

K.M., 2010 ) 

3. Oι επιχειρήσεις ήδη έχουν πολύ μεγάλη δύναμη στα χέρια τους, οπότε δε θα 

ήταν φρόνιμο μέσα από την κοινωνική τους συμμετοχή να αποκτήσουν ακόμη 

περισσότερη δύναμη και επιρροή (DAVIS, 1973 cited in CARROLL B. A. & 

SHABANA K.M., 2010) 

4. Εάν η επιχείρηση ασχολείται με την Ε.Κ.Ε.,  αποπροσανατολίζεται από το 

βασικό οικονομικό στόχο της με αποτέλεσμα να γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική 

(CARROLL B. A. & SHABANA K.M., 2010) 

Από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της Ε.Κ.Ε. δήλωναν ότι : 
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1. Από τη στιγμή που έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να επιλυθούν διάφορα 

κοινωνικά ζητήματα είναι καλό να προσπαθήσουν και οι επιχειρήσεις να 

βοηθήσουν αφού διαθέτουν τη δύναμη να επηρεάσουν. (DAVES 1973 cited in 

CARROLL B. A. & SHABANA K.M., 2010 ) 

2. Η κοινωνική συμπεριφορά μιας επιχείρησης εξασφαλίζει την αειφορία του 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια και τη μακροβιότητά της.  

3. Μέσα από την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε., η επιχείρηση υποστηρίζει τις κυβερνητικές 

αποφάσεις, γεγονός που ενισχύει την εικόνα της και εξασφαλίζει αντίστοιχα την 

υποστήριξη των κυβερνήσεων. 

4. Πλέον οι καταναλωτές απαιτούν την κοινωνική συμπεριφορά των επιχειρήσεων, 

αφού τις θεωρούν υπεύθυνες για τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς τους. 

(CARROLL B. A. & SHABANA K.M., 2010) 

Ο KURUCZ θετικά προσκείμενος, υποστηρίζει ότι εφόσον εφαρμοστεί η Ε.Κ.Ε., 

υπάρχουν 4 σημεία της επιχείρησης που θα ευνοηθούν. (CARROLL B. A. & 

SHABANA K.M., 2010) 

1. Μείωση κόστους και κινδύνων. Μέσα από την περιβαλλοντική ευαισθησία και 

υπευθυνότητα επιτυγχάνεται λιτή παραγωγική διαδικασία, κατά συνέπεια 

μείωση λειτουργικών εξόδων, μεγιστοποίηση απόδοσης, μείωση λαθών, μείωση 

κόστους. Προφυλάσσει την επιχείρηση από μελλοντικά πρόστιμα, δημιουργεί 

θετική σχέση με την τοπική κοινωνία, μέσα από μία σχέση εμπιστοσύνης, 

(ELKINGTON J., 1994, σελ..91) γίνεται τυπική με τους υπάρχοντες ή ακόμη 

και τους επερχόμενους νόμους.  

2. Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές και δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, καθώς η Ε.Κ.Ε. βασίζεται στην αυθεντικότητα, την προσοχή  

και την ανταπόκριση στις ανάγκες των εμπλεκόμενων μερών (SARWAR A. U. 

& SHIGERU U. cited in ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Κ.,2010, σελ. 9)  

3. Ανάπτυξη της φήμης και δημιουργία καλής εικόνας, καθώς αναπτύσσει μία 

σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Φυσικά 

αυτό προϋποθέτει την κοινοποίηση της δραστηριότητας της επιχείρησης στον 

τομέα της Ε.Κ.Ε., μέσα από αναφορές ή εκθέσεις σχετικά με την πορεία της.  

4. Δημιουργείται μία αειφόρος αξία, ώστε τα εμπλεκόμενα μέρη να ικανοποιούν 

τις ανάγκες τους οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές και η επιχείρηση 

να είναι κερδοφόρα. (CARROLL B. A. & SHABANA K.M., 2010) 
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Όσον αφορά τη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων, δεν υπάρχει, ακόμη, 

μια διαπιστωμένη σχέση ανάμεσα σε αυτή και στην Ε.Κ.Ε. Υπάρχουν ενδείξεις από 

έρευνες ότι η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. σίγουρα δεν επιβαρύνει  την χρηματοοικονομική 

απόδοση των επιχειρήσεων, αλλά το πόσο θα την επηρεάσει εξαρτάται από το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της κάθε επιχείρησης. Σε μία μακροπρόθεσμη 

οπτική η Ε.Κ.Ε. θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά την χρηματοοικονομική απόδοση 

(FREEMAN, 1994 cited in ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Κ., 2010, σελ. 7), αφού αναπτύσσει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πιστούς πελάτες, δημιουργεί καλή εικόνα και φήμη. 

(ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.Κ., 2010, σελ. 17-21) 

Τέλος για μια επιτυχημένη και αποτελεσματική πολιτική Ε.Κ.Ε., η επιχείρηση πρέπει 

να επικεντρωθεί σε ένα πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται πιο άμεσα με τη λειτουργία της 

και για το οποίο είναι περισσότερο εξοπλισμένη να βοηθήσει στην επίλυση ή 

καταπολέμησή του. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να λύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα. 

(PORTER M. E. & KRAMER M. R, 2006) 

 

Η Ε.Κ.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Η Ε.Κ.Ε. εμφανίζεται στην Ελλάδα πολύ αργότερα, οργανωμένα το 2000 με τη 

σύσταση του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε. (CSR HELLAS, 2015). Από έρευνα 

που διεξήχθητε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2008 σε σχέση με τη στάση των 

ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) προς την Ε.Κ.Ε., προέκυψαν οι εξής 

διαπιστώσεις: 

� η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (53%) θεωρούν ότι δεν εφαρμόζουν πολιτική 

Ε.Κ.Ε. 

� όσες θεωρούν ότι εφαρμόζουν (35%), επικεντρώνουν την πολιτική τους 

περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό.  

� εξειδικεύοντας τον παραπάνω προσανατολισμό, δίνουν μεγαλύτερη  

προτεραιότητα στην παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους εργαζόμενους  

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Κ.Ε., 2008, σελ. 7). 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατά το 2015, διαπιστώθηκε ότι η στάση των 

επιχειρήσεων και η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. έχει βελτιωθεί: 

� η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (61%) θεωρούν ότι η πολιτική Ε.Κ.Ε. που 

εφαρμόζουν κυμαίνεται σε μέτρια επίπεδα. 
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� Προτεραιότητα στην πολιτική Ε.Κ.Ε. που ακολουθούν οι επιχειρήσεις δίνεται 

πλέον στην εφαρμογή συστήματος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας των 

προϊόντων,  

� η παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζομένους  μένει στις βασικές 

προτεραιότητες της πολιτικής Ε.Κ.Ε. των επιχειρήσεων (δεύτερη θέση) 

(FORTUNEGREECE.COM, 2015.) 

Τα χαρακτηριστικά που επικρατούν στις ελληνικές επιχειρήσεις, την αγορά και το 

δημόσιο βίο, μπορούν να ερμηνεύσουν την παραπάνω εικόνα: 

� η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων (90%) είναι μικρές ή μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις με περιορισμένους πόρους, τόσο σε α΄ύλες όσο και σε ανθρώπινο 

δυναμικό 

� χαρακτηρίζονται από οικογενειοκρατία, οπότε το λιγοστό προσωπικό που έχουν, 

είναι πολύ πιθανό να μην είναι διοικητικά εξειδικευμένο και να μην κατέχει 

σχετικά εργαλεία. Επικεντρώνονται στο βραχυπρόθεσμο κέρδος και 

προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν νομότυπες για αποφυγή προστίμων, έτσι η 

πολιτική της Ε.Κ.Ε. είναι πολύ χαμηλή έως ανύπαρκτη 

� Ακόμη και στην περίπτωση εφαρμογής της Ε.Κ.Ε., οι δράσεις τους λαμβάνουν 

πολύ μικρή δημοσιοποίηση και παραμένουν άγνωστες 

� το μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς βασίζεται σε κονδύλια, προϋπόθεση των 

οποίων είναι η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, μέσα στους οποίους δεν 

συμπεριλαμβάνεται η Ε.Κ.Ε. 

� ο δημόσιος τομέας, ο οποίος εκτελεί τις κρατικές δραστηριότητες, αδυνατεί να 

τις εφαρμόσει τυπικά, με αποτέλεσμα να επικρατεί αδιαφάνεια και διαφθορα 

(TSAKARETSOU B., 2005; ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2011, σελ. 31-33)  

Από την πλευρά των καταναλωτών διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό καταναλωτικό κοινό 

φαίνεται να τηρεί πιο εύκολα μια τιμωρητική συμπεριφορά απέναντι σε μια επιχείρηση 

που δεν έχει κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά, παρά μια επιβραβευτική στάση σε μια 

υπεύθυνη κοινωνικά εταιρία (ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2011, σελ. 35-37 & 63-66; 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2014). Παρατηρείται ωστόσο ότι τροποποιεί 

εξελικτικά τη στάση του απέναντι στις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Σε έρευνα 

του 2011 διαπιστώθηκε ότι η καχυποψία των καταναλωτών για την ειλικρίνεια των 

επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων που κοινοποιούν παραμένει έντονη, ωστόσο 

ολοένα και περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που 

ακολουθούν πολιτική Ε.Κ.Ε.. Σε μεγάλο ποσοστό προτιμά τα προϊόντα/ υπηρεσίες μιας 
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κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης, αλλά η αυξημένη τιμή τους αποτελεί ανασταλτικό 

παράγοντα (ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2011, σελ. 35-37 & 63-66). Η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε το 2014 από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας εμφανίζει μία μικρή 

τροποποίηση στη στάση των ελλήνων καταναλωτών. Πρώτον, αυξάνονται τα ποσοστά 

των καταναλωτών που εμπιστεύονται ελληνικές επιχειρήσεις και δεύτερον, η τιμή των 

προϊόντων μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, καθώς δίνεται μεγαλύτερη σημασία, στην εικόνα 

της επιχείρησης, δηλαδή να είναι ειλικρινής, αξιόπιστη, ηθική, διαφανής, να παραμένει 

στη χώρα, χαρακτηριστικά τα οποία συνδέονται με την κουλτούρα της επιχείρησης 

(ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 2014). Η θετική στάση των ελλήνων καταναλωτών 

απέναντι στα προϊόντα/ υπηρεσίες κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων, παρουσιάζει 

ένα ευαισθητοποιημένο κοινό έτοιμο να στηρίξει δράσεις Ε.Κ.Ε., αν λάβει κανείς 

υπόψη του το πολιτικό και οικονομικό κλίμα στο οποίο ζει τα τελευταία χρόνια 

(ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ Ε., 2011, σελ. 35-37 & 63-66). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά του ελληνικού καταναλωτικού 

κοινού, επιβεβαιώνονται οι επισημάνσεις της TSAKARETSOU Β. (2005) σχετικά με 

τις βασικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί μία επιχείρηση για να έχει 

ανταπόκριση η πολιτική Ε.Κ.Ε. στην ελληνική αγορά: 

� να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίας ποιότητας και με εμπιστοσύνη 

� να μην μετακυλήσει το κόστος που προκύπτει από την πολιτική της Ε.Κ.Ε. στην 

τελική τιμή του προϊόντος επιβαρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους καταναλωτές 

� να δημοσιοποιεί τις δράσεις της στα πλαίσια της Ε.Κ.Ε. και τα αποτελέσματα 

αυτών 

Διαφαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει περιθώριο και γόνιμο έδαφος να αναπτύξουν οι 

ελληνικές επιχειρήσεις στρατηγικό σχεδιασμό που να βασίζεται στην Ε.Κ.Ε., 

λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του έλληνα καταναλωτή.  

 

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ& ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι αμφισβητήσιμη, καθώς παρουσιάζονται 

φαινόμενα που επηρεάζουν έναν από τα βασικούς παράγοντες1 μιας επιτυχημένης 

                                                           
1
 Μια από τις άμεσα συνδεδεμένες μεταβλητές που επηρεάζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
επιχειρήσεων είναι το ανθρώπινο δυναμικό τους (TORRE T. 2007). Η διαχείρισή και η φροντίδα του 
παίζει σημαντικό ρόλο, ώστε να σταθεί μια επιχείρηση σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. (ΒECKER & 
GERHART, 1996; HILTROP, 1996 cited TORRE T. 2007) 
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επιχείρησης- το ανθρώπινο δυναμικό.( EUROPEAN COMMISSION, 2015, σελ. 7). 

Όπως διαπιστώνουν οι STRACK et al. (2008 cited in SCHULER et al 2012,σελ.10) σε 

αντίθεση με τις υπό ανάπτυξη οικονομίες, ο ενεργός πληθυσμός στις αναπτυγμένες 

οικονομίες συρρικνώνεται και γηράσκει. Με την έννοια της γήρανσης νοείται η μείωση 

του πληθυσμού που ανήκει στην ηλικία 15-64 ετών, η οποία θεωρείται παραγωγική και 

ενεργή για συμμετοχή στην εργασία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τη 

διαπίστωση  ότι μέχρι το 2025 ο πληθυσμός που ανήκει στις παραπάνω ηλικίες θα 

μειωθεί στην Γερμανία κατά 7%, στην Ιταλία κατά 9% και στην Ιαπωνία κατά 14%.( 

SCHULER et al. 2012, σελ.10).  Παρόμοια στοιχεία έχει και ο Οργανισμός 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) στην έκθεσή του το 2010, 

σύμφωνα με την οποία αναμένεται στα επόμενα 50 χρόνια να αυξηθεί δραματικά το 

ποσοστό των συνταξιούχων,  ενώ παράλληλα θα μειωθεί ο αριθμος των πολιτών που 

βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία.  (OECD. 2010) 

Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε επέκταση των ηλικιακών ορίων εργασίας γεγονός 

που αυξάνει την πιθανότητα οι εργαζόμενοι άνω των 50 ετών να παρουσιάσουν κάποια 

χρόνια ασθένεια ή πάθηση. (OECD. 2010) 

Θα πρέπει λοιπόν να αναζητηθούν τέτοιες πολιτικές και να οργανωθούν κινήσεις οι 

οποίες θα προωθήσουν την πρόσληψη, ένταξη και παραμονή ανθρώπων με μειονεξίες 

στους εργασιακούς χώρους. (OECD. 2010)  

Σε ενίσχυση των παραπάνω έρχεται και η έρευνα που πραγματοποιήθηκε  το 2012 σε 

επιχειρήσεις της Ευρώπης, οι οποίες σε ποσοστό 40% δήλωναν ότι πρωταρχικός λόγος 

για την ύπαρξη κενών θέσεων σε πρώτου σταδίου θέσεις  εργασίας αποτελούσε η 

έλλειψη δεξιοτήτων. (HUNT et al. 2014, σελ.9) 

Το περιβάλλον, λοιπόν, στο οποίο πρέπει να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις γίνεται 

συνεχώς πιο ανταγωνιστικό και με περισσότερες προκλήσεις, με τις επιχειρήσεις να 

αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να καταστούν βιώσιμες.  

Πάνω στο θέμα της βιωσιμότητας τα Ηνωμένα Έθνη  μέσα από τις δράσεις του Global 

Compact, έχουν διατυπώσει ότι η αειφόρος ανάπτυξη μιας επιχείρησης εξαρτάται 

άμεσα από την πολιτική που τηρεί απέναντι στο ανθρώπινο δυναμικό της (UNITED 

NATIONS GLOBAL COMPACT 2014a, σελ. 11), την τήρηση κανόνων για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και πιο συγκεκριμένα από την καταπολέμηση των διακρίσεων, 

όχι μόνο στις προσλήψεις ατόμων, αλλά και κατά τη διάρκεια απασχόλησής τους. 

(INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2008, σελ. 31-34) 



11 

 

 Η εφαρμογή διακρίσεων αφορά όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου 

δραστηριότητας, και μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Διακρίσεις παρατηρούνται σε 

σχέση με το φύλλο, την καταγωγή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή πολιτικές 

πεποιθήσεις, την κοινωνική τάξη, την ηλικία, την αναπηρία (ύπαρξη προβλημάτων 

υγείας), τη συμμετοχή σε επαγγελματικές ενώσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό 

και οι οποίες μπορεί να εμφανίζονται τροποποιημένες ανάλογα με τον πολιτισμό ή την 

χώρα. (INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION 2008, σελ. 31-34) 

Οι αρνητικές συνέπειες των διακρίσεων στην αγορά/χώρο εργασίας, ωστόσο δεν 

περιορίζονται μόνο στον ενεργό πληθυσμό ή στο ανθρώπινο δυναμικό μιας 

επιχείρησης, επεκτείνονται και στην ίδια την επιχείρηση, με αποτέλεσμα να: 

� αναπτύσσεται η διχόνοια, δημιουργώντας εντάσεις και διασπαστικές δυνάμεις 

μέσα στις ομάδες ή τα τμήματα, 

� μειώνεται η απόδοση των εργαζομένων λόγω των αρνητικών συναισθημάτων τα 

οποία βιώνει το άτομο- «θύμα» διακρίσεων και αδικιών, 

� παρεμποδίζεται η ανάπτυξη της εμπιστοσύνης προς την επιχείρηση, λόγω των  

παραπάνω αρνητικών συναισθημάτων στους εργαζόμενους,  

� ελλοχεύει ο κίνδυνος να στιγματιστεί η επιχείρηση, επηρεάζοντας αρνητικά τη 

φήμη της, με απώτερη συνέπεια τη μείωση του κέρδους ή ακόμη και του 

κεφαλαίου της, 

� εμποδίζεται η διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφίων εργαζομένων, κατά 

συνέπεια να μειώνεται η πιθανότητα εύρεσης ατόμων με ποικιλία δεξιοτήτων, 

ικανοτήτων ή ταλέντων και τέλος, 

� εξαφανίζεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις με πολιτική 

διακρίσεων,  καθώς πλέον οι νέοι πτυχιούχοι και εργαζόμενοι λαμβάνουν 

σοβαρά υπόψη τους στην επιλογή μιας θέσης, τον κοινωνικό-ηθικό 

προσανατολισμό μιας επιχείρησης. (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT 

2014b) 

Η βιωσιμότητα, λοιπόν, των επιχειρήσεων είναι συνυφασμένη με τη διεύρυνση της 

δεξαμενής υποψήφιων εργαζομένων, με τη διαφορετικότητα και με την 

αποτελεσματική διαχείρισή της.  

Ανάλογη σημασία αποδίδουν και οι TALI et al. (2007 cited CIPD 2010, σελ. 1) στη 

διαφορετικότητα, επισημαίνοντας ότι κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός 

για αυτό και η διαχείριση της διαφορετικότητας είναι απαραίτητο συστατικό της καλής 

διοίκησης και της διατήρησης της καλής απόδοσης μίας επιχείρησης. 
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Διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας νοείται η απασχόληση στην ίδια επιχείρηση/ στο 

ίδιο τμήμα ατόμων ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ηλικίας, αναπηρίας, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων, αλλά με βάση την 

ικανότητά τους να εκτελέσουν συγκεκριμένη εργασία, σύμφωνα με τους στόχους και 

τις ανάγκες της επιχείρησης.(EUROPEAN COMMISSION, 2015, σελ. 7) 

Μέσα από τη διαφορετικότητα στο χώρο εργασίας επιτυγχάνονται: 

� Οικονομικά οφέλη και προώθηση της παραγωγικότητας (UNITED NATIONS 

GLOBAL COMPACT, 2014b). Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2014 και 

επικεντρωνόταν στη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στις 

επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν 

διαφοροποιημένο προσωπικό ως προς την εθνικότητα, είχαν 15% μεγαλύτερη 

πιθανότητα να έχουν έσοδα πάνω από το Εθνικό Μέσο Όρο  των επιχειρήσεων 

του κλάδου τους , αντίστοιχα, όσες είχαν προσωπικό διαφοροποιημένο ως προς 

το φύλο αύξαναν την πιθανότητα σε 35%. (HUNT et al., 2014, σελ. 3). Μέσα 

από τη συνεργασία διαφορετικών ατόμων για ένα κοινό στόχο, μειώνονται οι 

συγκρούσεις και καλλιεργείται η αφοσίωση στην επιχείρηση (HUNT et al., 

2014, σελ. 11). Η δημιουργία ομάδων με συνοχή αναπτύσσει την ικανοποίηση 

και την απόδοση των εργαζομένων (SWERINGA YVETTE, 2015)  

� Οι ομάδες των εργαζομένων γίνονται πιο δυναμικές και δημιουργικές, μέσα από 

την έκφραση, ανάπτυξη και επεξεργασία ποικιλίας προτάσεων, προσεγγίσεων 

και ιδεών. Καλλιεργείται ένας καλύτερος τρόπος λήψης αποφάσεων, ο οποίος 

κάνει τις ομάδες πιο καινοτόμες και με περισσότερη φαντασία. (UNITED 

NATIONS GLOBAL COMPACT, 2014b; SWERINGA YVETTE, 2015; 

HUNT et al., 2014, σελ. 12) 

� Καλύτερη υποστήριξη στη διαχείριση κινδύνων (UNITED NATIONS 

GLOBAL COMPACT, 2014b)  

� Θετική εικόνα της επιχείρησης προς τους εργαζόμενους, αφού εφαρμόζει μία 

πολιτική ισότητας και δικαιοσύνης (VASSILOPOULOU JOANNA, 2015). 

� Η δημιουργία θετικής εικόνας προς τους συνεργάτες, προμηθευτές και 

δημόσιους εταίρους  (VASSILOPOULOU JOANNA, 2015). 

� Η αντιπροσωπευτικότητά της κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση, στο προσωπικό της, βελτιώνοντας τον τρόπο προσέγγισης του 

αγοραστικού κοινού και η αναγνώριση των αναγκών του. Κατά συνέπεια 
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αναπτύσσεται η εμπιστοσύνη των πελατών και η ικανοποίησή τους. (UNITED 

NATIONS GLOBAL COMPACT, 2014b; SWERINGA YVETTE, 2015;) 

� Αύξηση της δεξαμενής υποψηφίων αλλά και της φήμης της επιχείρησης, δύο 

χαρακτηριστικά που ενισχύουν την πιθανότητα να ανοιχθεί και να έλκει 

ταλαντούχα άτομα. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα και η προστιθέμενη αξία (VASSILOPOULOU JOANNA, 2015) 

και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται και η διατήρηση των ευκαιριών της 

επιχείρησης. (UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2014b) 

� Η νομιμότητα της επιχείρησης, καθώς στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και την 

εθνική νομοθεσία των κρατών μελών της Ε.Ε. απαγορεύονται οι διακρίσεις. Η 

νομιμότητα μιας επιχείρησης ενισχύει την κοινωνική της υπευθυνότητα, η οποία 

αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στο αγοραστικό κοινό αλλά και στους 

εργαζόμενους. (VASSILOPOULOU JOANNA, 2015; HUNT ET AL, 2014, 

σελ. 9) 

Ωστόσο, η διαφορετικότητα δεν αποφέρει θετικά αποτελέσματα απλά και μόνο επειδή 

μια επιχείρηση επιλέγει και προσλαμβάνει διαφορετικά άτομα ως προσωπικό της και 

χρησιμοποιεί τη διαφορετικότητα ως ένα διοικητικό εργαλείο.( HUNT et al, 2014, 

σελ.14) 

Για να αποφέρει θετικά αποτελέσματα και στους εργαζόμενους αλλά και στην 

επιχείρηση είναι απαραίτητο: 

� Να αποτελέσει κουλτούρα της επιχείρησης, η οποία θα υποστηρίζει την 

ελεύθερη έκφραση, την αποδοχή του διαφορετικού και την ισότητα όλων 

(SWERINGA YVETTE, 2015; HUNT et al., 2014, σελ.14; STONER & 

RUSELL-CHAPIN, 1997 cited in SMITH K. M , 2002, σελ. 26-27), 

� η επιχειρηματική κουλτούρα προϋποθέτει την υποστήριξη και την έκφρασή της 

από τη διοίκηση και από τους μετόχους μέσα από τη δέσμευση της για σωστή 

διαχείριση της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη μιας μακροχρόνιας 

στρατηγικής βάσει των στόχων της επιχείρησης. (SWERINGA YVETTE, 2015; 

CIPD, 2010. σελ 17-18). 

� Επιπλέον, η ανάπτυξη της επιχειρησιακής κουλτούρας προϋποθέτει την 

υποστήριξη της διαφορετικότητας από όλα τα τμήματα της επιχείρησης. 

Μεγαλύτερης σημασίας είναι η αφοσίωση του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού 

στη διαφορετικότητα, το οποίο κατά κύριο λόγο εφαρμόζει την αποδοχή της 

διαφορετικότητας, μέσα από την αναζήτηση υποψηφίων, εργαζομένων, την 
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επιλογή προσωπικού, την εκπαίδευση, τη μισθοδοσία, την αξιολόγηση και 

επιβράβευση. (CIPD, 2010. σελ 17-18; EUROPEAN COMMISSION, 2015, 

σελ. 7). Ειδικότερα, στην περίπτωση των εργαζομένων με κάποια αναπηρία, με 

τους οποίους θα ασχοληθούμε, έχει αποδειχθεί ότι το τμήμα ανθρώπινου 

δυναμικού ενδυναμώνει τις διακρίσεις και την κακοποίηση των συγκεκριμένων 

εργαζομένων, λόγω των ελλείψεων σε καλά δομημένες πολιτικές της 

επιχείρησης για την αφομοίωση των εργαζομένων. (FOSTER 2007 cited in 

TORKILD TH., 2008. σελ. 586) 

� όσον αφορά την ικανοποίηση που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, αναφέρεται σε 

μια έρευνα, ότι έχει εφαρμογή εφόσον το ανθρώπινο δυναμικό είναι 

διαφοροποιημένο σε ποσοστό 15% ( HUNT et al., 2014, σελ.11) 

 

Η επίτευξη της βιωσιμότητας μέσα από την ένταξη της διαφορετικότητας και τη 

διαχείρισή της εντάσσεται πλέον στα πλαίσια εφαρμογής πολιτικής της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) των επιχειρήσεων. 

 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΜΕΑ 

 

Γενικότερα, η ενασχόληση με τη διαφορετικότητα έχει επικεντρωθεί στο φύλο και την 

καταγωγή. Αντίθετα, στα ΑμεΑ έχει δοθεί ελάχιστη προσοχή παρά το γεγονός ότι είναι 

η μεγαλύτερη μειονότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. (LANGTREE, I., 2010) 

Αποτελεί μια από τις πιο πολυπληθής μειονοτικές ομάδες, η οποία παραγκωνίζεται πιο 

συχνά. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται ότι οι άνθρωποι με μειονεξείες παγκοσμίως 

είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο (WHO, 2011 cited in ANON. 2015a. σελ.6), στην 

Ευρώπη υπολογίζεται ότι φτάνουν τα 80 εκατομμύρια, δηλαδή το 16% περίπου του 

πληθυσμού της (BALMAS et al., 2015. σελ. 6) και στην Ελλάδα το 18,2%. (ΕΛ.ΣΤΑΤ., 

2003) 

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει αύξηση του πληθυσμού με κάποια αναπηρία λόγω του ότι: 

� εμφανίζονται νέες ασθένειες και νέες αιτίες για βλάβες, όπως το άγχος, ο ιός 

HIV/AIDS και η κατάχρηση σε αλκοόλ και ναρκωτικά 

� επεκτείνεται το προσδόκιμο ζωής, παρατηρείται η γήρανση του πληθυσμού. 

Υπολογίστηκε ότι στις χώρες που το προσδόκιμο ζωής είναι πάνω από 70 

χρόνια οι άνθρωποι περνάνε 8 χρόνια της ζωής τους (11,5%) ζώντας με κάποια 

αναπηρία. 
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� αναμένεται στα επόμενα 30 χρόνια και κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

αύξηση των παιδιών με αναπηρία, καθώς δεν έχουν αντιμετωπιστεί η κακή 

σίτιση, οι ασθένειες, η παιδική εργασία και άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες 

� συντηρούνται οι πόλεμοι και η βία, που προκαλούν περισσότερα παιδιά με 

αναπηρίες.(ANON., 2015b) 

Τα ΑμεΑ αποτελούν μία ομάδα, η οποία έχει ανεπτυγμένες δεξιότητες, ταλέντα και 

δημιουργικότητα, παρόλα αυτά παραμένει αναξιοποίητη και στην αφάνεια. (LOPEZ 

ALBERTO DURAN, In: ANON. 2015a. σελ.3.). Με φόντο, λοιπόν, την ένδεια σε 

ανθρώπινο δυναμικό, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, είναι εύλογο οι επιχειρήσεις να 

στραφούν σε ομάδες, οι οποίες μέχρι πρόσφατα παρέμεναν αόρατες και δεν 

υπολογίζονταν ως πιθανό ανθρώπινο δυναμικό. (VASSILOPOULOU JOANNA, 2015) 

Η στροφή των επιχειρήσεων προς τα ΑμεΑ έχει θετικά αποτελέσματα σε πολλές 

διαστάσεις. 

Σε προσωπικό επίπεδο, αν προσεγγίσουμε το θέμα από την αντίστροφη κατάσταση, 

δηλαδή, ο εργαζόμενος που αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, αν απομονωθεί από 

την αγορά εργασίας: 

� αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, τα οποία πέρα από τις ευδιάκριτες 

δυσκολίες στην καθημερινότητα του ατόμου, αναπτύσσουν αρνητικά 

συναισθήματα όπως άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση και κατάθλιψη 

� η κατάσταση της υγείας του επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα να μειώνονται ακόμη 

παραπάνω οι πιθανότητες του να βρει εργασία 

� απομονώνεται κοινωνικά, καθώς ο χώρος  εργασίας αποτελούσε σημείο 

συνάντησης, πολλοί νιώθουν ότι χάνουν την κοινωνική τους ζωή και τους 

φίλους τους μαζί με  τη δουλειά τους. 

� μειώνεται η αποδοτικότητά τους σε κάποιες δεξιότητες, λόγω της 

παραμονής τους εκτός εργασίας. Χάνουν τη δυνατότητα ανανέωσης 

δεξιοτήτων που απαιτούν ανανέωση ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω 

αδυναμίας παρακολούθησης καταρτίσεων ή σεμιναρίων.(ADAMS L. & 

OLDFIELD K. 2011) 

Σε κοινωνικό επίπεδο, με την απασχόληση των ΑμεΑ το κράτος θα έχει μείωση 

των επιδομάτων πρόνοιας, των συντάξεων αναπηρίας και αύξηση των 

φορολογικών εισπράξεων. Η βελτίωση των εισοδηματικών επιπέδων των ω θα 

επηρεάσει θετικά το άμεσο περιβάλλον τους. Δημιουργώντας λοιπόν μία 

αλυσιδωτή οικονομική βελτίωση, ενισχύονται οι πόροι του κράτους με τη βοήθεια 
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των οποίων θα μπορούσε να αναπτύξει προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων 

που απασχολούν ΑμεΑ. (SMITH K. M , 2002, σελ. 35). Επιπλέον, η συμμετοχή 

των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας προωθεί την κοινωνική συνοχή, περιορίζοντας 

την περιθωριοποίηση τους και βελτιώνοντας τη στάση των υπολοίπων πολιτών 

απέναντί τους (W.H.O., 2011. σελ. 236). 

Σε επίπεδο επιχείρησης, πέρα από τις θετικές επιδράσεις της εφαρμογής της 

διαφορετικότητας, που αναπτυχθήκαν παραπάνω, έχει αποδειχθεί ότι εργαζόμενοι με 

μειονεξίες συγκρινόμενοι με το γενικότερο προσωπικό παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα, μικρότερα ποσοστά ατυχημάτων και μεγαλύτερη παραμονή σε μία 

θέση εργασίας. Ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ηθική στο χώρο εργασίας. 

(ANON., 2010. σελ. 1) 

Επιπλέον, ενισχύεται το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, καθώς αποτελούν 

συνήθως άτομα, τα οποία λόγω των εμπειριών τους, είναι ευπροσάρμοστα και 

επινοητικά και έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες ευαισθησίες και δεξιότητες. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά τους βοηθούν να αναπτύξουν δυναμικές επαγγελματικές ιδέες και 

λύσεις. (ANON., 2015b. σελ.11) 

Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο TSE (1994 cited in SMITH K. M , 2002, σελ. 44) 

διαπίστωσε ότι μεγάλη πλειοψηφία εργαζομένων με ήπια νοητική υστέρηση 

ανταποκρίθηκαν ή ξεπέρασαν τις προσδοκίες των εργοδοτών σε τομείς που σχετίζονταν 

με την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια, την κινητοποίηση, την υπευθυνότητα, την 

ειλικρίνεια, την ταχύτητα και τη σκληρή εργασία, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν κάποιο 

οικονομικό κίνητρο, αφού πληρώνονταν 30% λιγότερο από τους συναδέλφους τους. 

Αντίστοιχα, αποτελέσματα έχουν προκύψει και από έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

στην Αυστραλία, κατά την οποία σπουδαστές που είχαν κάποια μειονεξία είχαν 

προχωρήσει σε πρακτική άσκηση σε εταιρίες για ενάμιση χρόνο. Αξιολογήθηκαν από 

τους υπευθύνους τους ως ίσοι ή ανώτεροι των συναδέλφων τους που δεν αντιμετώπιζαν 

κάποιο πρόβλημα υγείας. Οι τομείς, στους οποίους αξιολογήθηκαν, ήταν: η ασφάλεια, 

η εργασιακή συμπεριφορά και ικανότητα, η προσέλευση και η εποπτεία στην εργασία, 

η ανάγκη εκπαίδευσης, και η παραγωγικότητα (LEWIS G. & PRIDAY J., 2008, σελ. 9-

10).  

Οι παραπάνω έρευνες καταπολεμούν τις προκαταλήψεις των επιχειρηματιών σχετικά με 

την αποδοτικότητα και την ικανότητα των ΑμεΑ, οι οποίες συνήθως οφείλονται  σε 

καχυποψία για το ξένο και το άγνωστο (WATERHOUSE P. et al, 2010. σελ.9-10) και 

στην ανακριβή και ελλιπή πληροφόρησή τους. (RUSELL 1998; STEIN 2000; 
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RAVAUD MADIOT AND VILLE 1992; BRICOUT & BENTLEY 2000  cited in 

SMITH K. M , 2002, σελ. 41-46) 

Γεγονός πάντως είναι ότι οι εργοδότες που έχουν ήδη απασχολήσει ΑμεΑ είναι 

πρόθυμοι και βλέπουν θετικά την πρόσληψη και άλλου ΑμεΑ. (SMITH K. M , 2002, 

σελ.46 & 105) 

Οι MC CAUGHRIN, ELLIS, RUSH & HEAL (1993 cited in SMITH K. M , 2002, σελ. 

36-37) απέδειξαν ότι προσλήψεις ατόμων με νοητική υστέρηση, διαφορετικής 

βαρύτητας, οι οποίες είχαν υποστηριχθεί από την κυβέρνηση, έγιναν κερδοφόρες για το 

κράτος μετά από το 5ο έτος εργασίας. Αυτό επισημαίνει την ανάγκη η επιχείρηση να 

μην επιδιώκει το βραχυπρόθεσμο κέρδος, αλλά τη βιωσιμότητά της και την 

μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Η σημασία της μακροπρόθεσμης προσέγγισης των 

προσλήψεων ΑμεΑ, υποστηρίζεται και από την επιστημονική βάση της εφαρμογής της 

διαφορετικότητας στις επιχειρήσεις, αλλά και από  διαπιστώσεις που έγιναν για έρευνες 

σε σχέση με τις οικονομικές επιπτώσεις και την απόδοση των εργαζομένων που 

αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, οι οποίες είναι πολλές φορές 

παραπλανητικές, καθώς δεν έχουν βάθος χρόνου. (SAMORODOV, 1996 cited in 

SMITH K. M , 2002, σελ. 37) 

Οι οικονομικές επιρροές που έχει η πρόσληψη ΑμεΑ σε μία επιχείρηση, συνδέονται 

άμεσα και με τις διαμορφώσεις του περιβάλλοντος της επιχείρησης, ώστε να μπορέσει 

να αποδώσει ο νέος εργαζόμενος. Το γεγονός αυτό κάνει τους εργοδότες πολύ 

συγκρατημένους, φοβούμενοι το κόστος των τροποποιήσεων. 

Πολλοί εργαζόμενοι, λόγω των προβλημάτων υγείας που έχουν, χρειάζονται 

διαμόρφωση του χώρου εργασίας ή και των διαδικασιών για να μπορέσουν να 

εκτελέσουν την εργασία τους και να είναι αποδοτικοί (HENDRICKS, 1995; LUNT & 

THORNTON 1994 cited in SMITH K. M , 2002, σελ. 28). Όσον αφορά το κόστος των 

διαμορφώσεων αυτών, βάσει  έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, 

περιορίζεται στο 37% των περιπτώσεων σε ένα εφάπαξ κόστος περίπου 500$. Το 58% 

των περιπτώσεων διαμόρφωσης χώρου απαιτούν ελάχιστο ή καθόλου κόστος. Ένα 

ποσοστό 5% των περιπτώσεων απαιτούσε μία συνεχή και ετήσια διαμόρφωση του 

χώρου. (LOY B., 2015. σελ. 4).  Το κόστος αυτό είναι σίγουρα πιο εύκολο να το 

αντιμετωπίσει μια μεγάλη επιχείρηση, αλλά οι μικρές επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να 

υλοποιήσουν τις τροποποιήσεις, καθώς είναι πιο πιθανό το άτομο, που αντιμετωπίζει 

κάποιο πρόβλημα υγείας, να γίνει αντιληπτό (W.H.O., 2011. σελ. 236) 
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Η επένδυση βέβαια που κάνει μία επιχείρηση για τη διαμόρφωση του χώρου και 

τροποποίησης των διαδικασιών, ώστε να εργαστεί κάποιος/α με αναπηρία δε θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά και μόνο το συγκεκριμένο 

εργαζόμενο/η, αλλά αντίθετα όλο το προσωπικό της, σε όλα τα επίπεδα (TORKILD 

TH., 2008. σελ. 592). Η θέση αυτή ενισχύεται και από την προαναφερόμενη έρευνα 

(LOY B., 2015. σελ. 5), η οποία κατέδειξε ότι με τη διαμόρφωση του επαγγελματικού 

χώρου και των διαδικασιών, πέρα από το γεγονός ότι ο εργαζόμενος με την αναπηρία 

παρέμεινε στην επιχείρηση αυξάνοντας την παραγωγικότητά του και η επιχείρηση 

απέφυγε τα έξοδα εκπαίδευσης ενός νέου εργαζόμενου, βελτιώθηκαν οι διαπροσωπικές 

σχέσεις ανάμεσα στους συναδέλφους, αυξήθηκε το επίπεδο ηθικής στην επιχείρηση και 

αυξήθηκε γενικότερα η παραγωγικότητα της επιχείρησης.  

Οι διαμορφώσεις που αφορούν τον επαγγελματικό χώρο και τις διαδικασίες που 

τηρούνται και οι οποίες θα περιόριζαν τα εμπόδια για τους εργαζόμενους με 

προβλήματα υγείας, επικεντρώνονται σε: 

� Δυνατή και ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους χώρους, η οποία προϋποθέτει 

ανελκυστήρες ή κεκλιμένα επίπεδα, ελαφριές πόρτες, παρκινγκ για τα ΑμεΑ 

όπου είναι δυνατόν, ελεύθερος χώρος στο γραφείο για μετακίνηση,  

� ο κλιματισμός να μην είναι κεντρικός, αντίθετα να μπορεί να ρυθμίζεται, χρήση 

ιονιστών,  

� ιατρικός και φαρμακευτικός εξοπλισμός, που να είναι προσιτός,  

� χώρος εκτόνωσης,  

� μέσα, υλικά και διαδικασίες που θα διευκολύνουν την διάχυση της πληροφορίας 

και της υποβολής αναφορών (αφορά κυρίως άτομα που έχουν προβλήματα 

όρασης ή ακοής) 

� ευελιξία στο ωράριο, προσαρμοσμένη απουσία, η οποία σχετίζεται με την 

κατάσταση της υγείας του και ανάλογα προσαρμόζεται και η δυνατότητα 

εργασίας από την άποψη των ωρών εργασίας, εξ αποστάσεως εργασία. 

(ADAMS L.  & OLDFIELD K.,  2011) 

Τέλος, με την ένταξη των ΑμεΑ στην επιχείρηση ανοίγεται ένα επιπλέον κομμάτι της 

αγοράς. Η επιχείρηση θα μπορέσει να γνωρίσει μέσα από τους συγκεκριμένους 

εργαζόμενους την οπτική, τις ανάγκες, τις επιθυμίες της ομάδας στην οποία ανήκουν, 

αλλά και τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν. Αυτό θα προσφέρει στην 

επιχείρηση τη δυνατότητα να εξελίξει τις υπηρεσίες, τα προϊόντα της,  ακόμη και τους 

χώρους υποδοχής των πελατών με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι φιλικά και να 
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ικανοποιούν τις ανάγκες μιας ομάδας που παραμελείται συνεχώς. (ANON., 2015b. σελ. 

7) 

Το κομμάτι της αγοράς, στο οποίο θα απευθύνεται η επιχείρηση, θα διευρυνθεί και 

επειδή τα προϊόντα/ υπηρεσίες της θα υποστηρίζονται και από καταναλωτές που έχουν 

τις ίδιες αξίες με την επιχείρηση. Αυτό βασίζεται στην ανάγκη του καταναλωτή να 

νιώθει ότι ταυτίζεται με την επιχείρηση στις αξίες και στις ιδέες που αυτή εκπροσωπεί 

και ότι ανήκει σε μία ομάδα για ένα κοινό σκοπό. (HOLBROOK, 2005 cited in 

VYTAUTAS J. & VYTAUTAS S., 2008, σελ. 38) 

Πρέπει λοιπόν, για να είναι αποδοτική και για τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές μία 

πρόσληψη, να προσεγγίζεται ο εργαζόμενος σε σχέση με τα προβλήματα υγείας, τις 

ανάγκες του, τη σωματική του κατάσταση και τις εμπειρίες του (TORKILD TH., 2008. 

σελ. 592). Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και κάθε 

νέος εργαζόμενος χρειάζεται χρόνο για να προσαρμοστεί στο νέο εργασιακό 

περιβάλλον και να εξοικειωθεί με τους συναδέλφους του. Το ίδιο ισχύει και για τα 

ΑμεΑ, μόνο που στην περίπτωση αυτή ο εργασιακός χώρος και το περιβάλλον μπορεί 

να του δημιουργεί εμπόδια. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ 

 

Παρά την ανάπτυξη της νομοθεσίας και την πρόβλεψη της απασχόλησης ΑμεΑ η 

διαφορά στην απασχολησιμότητα στα άτομα που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα 

υγείας και στα ΑμεΑ στη χώρα μας είναι διπλάσια. Σε ποσοστό 70% απασχολούνται τα 

άτομα που βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο 

πρόβλημα υγείας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα ΑμεΑ μειώνεται στο 35%, με πιο 

ευάλωτη ομάδα τα άτομα με πνευματικές παθήσεις, τα οποία έχουν διπλάσια 

πιθανότητα να παραμείνουν άνεργα. (OECD. 2010) 

Παρατηρείται ότι τα ΑμεΑ, κυρίως όσα άτομα αντιμετωπίζουν σωματικές αναπηρίες,  

εργάζονται περισσότερο με καθεστώς ημι-απασχόλησης.  Παράλληλα, είναι πολύ 

συχνό το φαινόμενο της μαύρης απασχόλησης. (OECD. 2010) 

Κατά τις δεκαετίες της ανάπτυξης των αγορών και των εργασιακών ευκαιριών, τα 

ΑμεΑ δε φαίνεται να επωφελούνται στο ίδιο ποσοστό με τους υπόλοιπους γεγονός που 

προκαλεί προβληματισμό αν αναλογιστεί κανείς και τις πολιτικές που αναπτύχθηκαν 

για την αύξηση της απασχολησιμότητας των ΑμεΑ. (OECD. 2010) 
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Ο αποκλεισμός των ΑμεΑ από την αγορά εργασίας, οδηγεί σε οικονομική δυσχέρεια 

και κοινωνικό αποκλεισμό. Ο κίνδυνος για τα ΑμεΑ να επέλθουν σε κατάσταση 

φτώχειας είναι αυξημένος, καθώς περίπου ένα 20% από τα ΑμεΑ δεν έχουν κανένα 

εισόδημα, είτε από μισθοδοσία είτε από κρατική επιδότηση. (OECD. 2010) 

Για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού προβλήματος πολλές χώρες, όπως και η 

Ελλάδα, ανέπτυξαν συστήματα, τα οποία επιδοτούν τα ΑμεΑ και επικεντρώνονται στο 

ποσοστό της αναπηρίας και όχι στο ποσοστό ικανοτήτων για απασχόληση, επιδοτούν 

δηλαδή την παραμονή εκτός εργασίας. Χαρακτηρίζονται από έντονη γραφειοκρατία, 

γεγονός που υποχρεώνει το άτομο να παραμένει για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός 

εργασίας. Τέλος, το οικονομικό βοήθημα αποτελεί αντικίνητρο από μόνο του για την 

αναζήτηση εργασίας, αφού το άτομο επαναπαύεται και δεν αναζητά εργασία, ειδικά 

όταν πρόκειται να απασχοληθεί σε μία χαμηλόμισθη θέση. (OECD. 2010) 

Στην Ελλάδα το ποσοστό των ατόμων που λαμβάνουν επίδομα αναπηρίας αυξήθηκε 

από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90 μέχρι και το 2008 πάνω από 2%  για τα άτομα που 

βρίσκονται στην παραγωγική ηλικία. (OECD. 2010) 

Η αύξηση αυτή αποτελεί ανησυχητικό στοιχείο λόγω της μόνιμης  ή ημι-μόνιμης 

μορφής τους και γιατί δημιουργεί παθητικούς πολίτες παρεμποδίζοντας την ένταξη τους 

στην αγορά εργασίας.  

Πλέον οι περισσότερες χώρες προσανατολίζονται περισσότερο στη δημιουργία ενός 

συστήματος που θα λαμβάνει και θα αξιολογεί την ικανότητα για εργασία, αλλά και την 

ατομική προσπάθεια, θέληση και κινητοποίηση, θα προσφέρει οικονομικά κίνητρα 

στους εργοδότες (π.χ. φορολογικές ελαφρύνσεις, οικονομικές ενισχύσεις τόσο για την 

ασφαλιστική κάλυψη των ΑμεΑ όσο και για την δημιουργία των αναγκαίων 

εγκαταστάσεων), επιδότηση ενδιάμεσου διαστήματος μέχρι να συνηθίσει και να 

ενταχθεί στο χώρο εργασίας το προσλαμβανόμενο άτομο και από την πλευρά του 

εργοδότη μέχρι να επιβεβαιώσει την ικανότητα του υπό δοκιμασία ατόμου, 

προσαρμοστικότητα στις ανάγκες του ΑμεΑ, δημιουργία ενός δικτύου εργοδοτών που 

απασχολούν ΑμεΑ για παροχή συμβολών και στήριξη, μειωση των κινδύνων για τους 

εργοδότες. (OECD. 2010) 

Στην ένταξη των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας και στην εξάλειψη της περιθωριοποίησής 

τους θα μπορούσαν να επέμβουν δραστικά οι επιχειρήσεις, μέσα από το σχεδιασμό και 

υλοποίηση μιας στρατηγικής Ε.Κ.Ε. που εφαρμόζει πολιτική διαφορετικότητας. 
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1Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ- L’OREAL GROUP 

 

H L’Oréal δραστηριοποιείται στον τομέα των καλλυντικών εδώ και πάνω από 1 αιώνα. 

Αποτελεί πλέον έναν όμιλο εταιριών, ο οποίος διαχειρίζεται πολύ μεγάλη σειρά 

προϊόντων και παγκόσμιων μαρκών, τα οποία αφορούν γενικότερα την ομορφιά όπως: 

φροντίδα μαλλιών, δέρματος, make-up, αρώματα και βρίσκεται στην πρώτη θέση 

παγκοσμίως στο χώρο της ομορφιάς.  

Το μέγεθος και η εμβέλεια του ομίλου γίνεται κατανοητή καλύτερα μέσα από τους 

αριθμούς. Κατά το έτος 2014 απασχολεί 78.600 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται σε 30 

επιστημονικά πεδία (όπως βιολογία, χημεία, φυσική, οπτική, μικροβιολογία, στατιστική 

ανάλυση, βιοπληροφορική, εθνολογία, κοινωνιολογία, δερματολογία κλπ), 

συνεργάζεται με 3.782 επιστήμονες και έχει καταθέσει 501 πατέντες. Η δραστηριότητά 

της αναπτύσσεται σε πάνω από 130 χώρες και διαθέτει 5 τοπικούς κόμβους έρευνας  

(Ηνωμένες Πολιτείες , την Ιαπωνία , την Κίνα , την Ινδία και τη Βραζιλία), 43 

εργοστάσια, 71 κέντρα διανομής, 15 κέντρα έρευνας και 15 κέντρα αξιολόγησης. 

(L’OREAL, 2015a;  L’OREAL, 2015b) 

Χαρακτηριστικά που την στήριξαν και τη στηρίζουν, αναπτύχθηκαν από τον ιδρυτή 

της, Eugène Schueller, και αποτέλεσαν τους πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζεται η 

διοίκηση καθ' όλη την πορεία της. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η έρευνα και η 

καινοτομία, η αναζήτηση του καλύτερου τρόπου για την ικανοποίηση των αναγκών των 

καταναλωτών, η αξιοποίηση νέων ευκαιριών, πολλές επενδύσεις στην έρευνα, η 

δέσμευσή στην ασφάλεια των καταναλωτών, η προστασία του περιβάλλοντος, η 

ποιότητα ζωής και η ικανοποίηση των εργαζομένων της επιχείρησης. (L’OREAL, 

2015c) 

Η κουλτούρα της επιχείρησης διαφαίνεται ήδη από τα πρώτα 4 χρόνια, κατά τα οποία 

μέσα από τις επιχειρηματικές αποφάσεις του ιδρυτή της, έχει επεκταθεί σε ξένες αγορές 

όπως την Ιταλία (1910), την Αυστρία (1911) και την Ολλανδία (1913) ακόμη και στις 

ΗΠΑ, τον Καναδά, τη Μ. Βρετανία και τη Βραζιλία. (L’OREAL, 2015c) 

Παράλληλα, με τις καθοριστικές επιχειρηματικές αποφάσεις, ο Eugène Schueller 

αναδεικνύει την κοινωνική υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη για όλους, μέσα 

από ενέργειες, όπως η ευαισθητοποίηση των Γάλλων σχετικά με τη σημασία της 

σωματικής υγιεινής και η  υποστήριξη της απελευθέρωσης των γυναικών, μέσα από την 

ομορφιά και την υγιεινή. (L’OREAL, 2015c) 
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Μέσα από τη μακροχρόνια πορεία του, ο όμιλος έχει διαμορφώσει μια σταθερή 

επιχειρηματική  κουλτούρα, η οποία υποστηρίζεται και υιοθετείται από όλους τους 

εργαζόμενους του. Βάσει της συγκεκριμένης κουλτούρας η δραστηριότητα του ομίλου 

αναπτύσσεται σε 3 διαστάσεις. Τη δραστηριότητα ως εταιρία, ως εργοδότης και ως 

εταιρικός πολίτης. (LULIN E., 2014) 

Ως εταιρία στοχεύει στην τελειότητα και την κατάκτηση της ηγετικής θέσης στον τομέα 

των καλλυντικών μέσα από την επένδυση στη συνεχή έρευνα και την ανάπτυξη, ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες των καταναλωτών. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 

στόχος απαιτείται ειλικρίνεια και τήρηση της νομιμότητας τόσο προς τους πελάτες και 

συνεργάτες όσο και προς τους ανταγωνιστές καθώς και συνεχής αμφισβήτηση των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται. (LULIN E., 2014) 

Ο όμιλος ως εργοδότης έχει ως πρωταρχικό σκοπό να αποτελέσει τον καλύτερο χώρο 

εργασίας. Δίνει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, την 

κοινωνική προστασία και την εκπαίδευση όλων των εργαζομένων του σε οποιοδήποτε 

σημείο του κόσμου εργάζονται. Επίσης, δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του 

ατόμου και των ταλέντων του, μέσα από την αποδοχή και την αναγνώριση της 

διαφορετικότητας, την εκπαίδευση, την υποστήριξη της ισορροπίας ανάμεσα στην 

προσωπική ζωή και την εργασία. Επιδίωξή του να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και 

παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον, το οποίο θα χαρακτηρίζεται από σεβασμό και 

υποστήριξη. (LULIN E., 2014) 

Ο ρόλος του ομίλου ως εταιρικός πολίτης είναι ουσιαστικά και αυτός που επηρεάζει 

ουσιαστικά τους προαναφερθέντες ρόλους. Βασική γραμμή του ομίλου είναι ότι πέρα 

από την οικονομική του δραστηριότητα και την πώληση προϊόντων ομορφιάς, η 

λειτουργία του επηρεάζει την κοινωνία. Αυτό το εκφράζει εύστοχα και ο Jean-Paul 

Agon, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, ο οποίος αναφέρει "Στον 21ο 

αιώνα μία επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να οραματίζεται την επιτυχία της και την 

αειφόρο ανάπτυξη της αποκλειστικά και μόνο μέσα από το πρίσμα της οικονομικής 

απόδοσης. Ούτε μπορεί να εφαρμόζει βραχυπρόθεσμα προγράμματα αειφόρου 

ανάπτυξης, τα οποία είναι αποκομμένα από την επιχειρηματική μακροπρόθεσμη 

στρατηγική. ... Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν θετική επιρροή όχι μόνο μέσα από τις 

ενέργειές τους αλλά και μέσα από την αλυσιδωτή αντίδραση που θα πυροδοτηθεί μέσω 

των επιμέρους ενδιαφερόμενων, από τους προμηθευτές μέχρι και τους καταναλωτές." 

(L’OREAL’S IMAGE & CORPORATE COMMUNICATION DEPARTMENT, 2014, 

σελ.4 ) 
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Βασιζόμενη λοιπόν στο ρόλο της ως εταιρικός πολίτης και με σκοπό να αποτελέσει μια 

κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση, η L’Oréal δραστηριοποιείται σε πολλά επίπεδα, όπως:  

• Μείωση ρύπανσης, διατήρηση της βιοποικιλότητας και εξάλειψη των 

πειραμάτων στα ζώα 

• Κατάργηση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας  

• Σεβασμός των τοπικών πολιτισμών και θετική συνεισφορά στις χώρες και τις 

κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται 

• Πλήρης σεβασμός και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  

• Συνεργάτες που συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες 

(LULIN E., 2014) 

Το επίπεδο που ενδιαφέρει τη συγκεκριμένη εργασία αφορά τον πλήρη σεβασμό και 

την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός του διαφορετικού είναι 

εμφανής σε όλους τους τομείς του ομίλου και αναφέρεται σε όλα τα κείμενα που 

περιγράφουν τους στόχους, την αποστολή και τις αξίες της επιχείρησης ∙ εκφράζεται 

ακόμη και μέσα από τα ίδια τα προϊόντα που παράγει, αφού πλέον η L’Oréal 

υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος ομορφιάς αλλά ποικιλία η οποία 

αντανακλά την ουσιαστική διαφορετικότητα της υφηλίου και πάνω σε αυτό στηρίζει 

και την παραγωγή του. 

Η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει ότι μέσα από τη διαφορετικότητα του προσωπικού 

της: 

• επιτυγχάνεται ένα μείγμα ταλέντων με υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας,  

• ενισχύεται η καινοτομία και η πρόοδος, 

• ενισχύονται οι κοινωνικοί δεσμοί και δημιουργούνται νέοι δεσμοί με τους 

καταναλωτές, 

• αναπτύσσεται μία κινητήρια δύναμη, καθώς αντανακλώνται οι ανάγκες της 

κοινωνίας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση,  

• δημιουργείται αξία του εμπορικού σήματος και 

• επιτυγχάνεται ο πρωταρχικός σκοπός του ομίλου, ο οποίος έγκειται στην 

αύξηση των καταναλωτών των προϊόντων της κατά 1 δισεκατομμύριο 

(L’OREAL , 2015e; L’OREAL, 2015d) 

Η διαφορετικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς, αποτελεί το θεμέλιο λίθο του ομίλου 

και πάνω σε αυτή η L’Oréal αναπτύσσει μια ενεργητική πολιτική σε παγκόσμιο 
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επίπεδο, έχοντας θέσει ως προτεραιότητα την υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που 

διαφοροποιούνται βάσει 3 κριτηρίων  

• το φύλο 

• την αναπηρία και  

• την κοινοπολιτισμική και εθνική προέλευση  

(L’OREAL, 2010)  

Ωστόσο οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις που θέτει ο όμιλος σε δεξιότητες και 

επιδόσεις δεν επηρεάζονται από τις παραπάνω προτεραιότητες. Ακολουθεί μια 

εργασιακή πολιτική συνδυάζει την απόδοση με την ανάπτυξη του ατομικού ταλέντου 

και την προετοιμασία των νέων ηγετών. (L’OREAL, 2014a) 

Τα κίνητρα που οδήγησαν την L’Oreal να επικεντρωθεί στα ΑμεΑ, η οποία αποτελεί 

την ομάδα ενδιαφέροντος, είναι πρώτον η νομοθεσία. Βασικό χαρακτηριστικό του 

ομίλου είναι να ακολουθεί πάντα την νομοθεσία της χώρας στην οποία 

δραστηριοποιείται, προσπαθώντας κάποιες φορές να παράσχει πιο ευνοϊκές συνθήκες 

εργασίας από τις προβλεπόμενες. Βάσει της ευρωπαϊκής και γαλλικής νομοθεσίας 

(10.07.1987, 3.02.2005 και 11.02.2015) οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσλαμβάνουν 

ΑμεΑ σε ποσοστό 6% του δυναμικού τους και να παρέχουν προσβασιμότητα και 

κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. (L’OREAL, 2010) 

Επιπλέον, ο όμιλος αναγνωρίζει ότι η ανεργία των ΑμεΑ, αποτελεί ένα σημαντικό 

κοινωνικό πρόβλημα, αφού το ποσοστό των ανέργων ΑμεΑ φτάνει στο διπλάσιο αυτής 

των ατόμων που δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα υγείας, δημιουργώντας 

περιθωριοποίηση, φτώχεια και κοινωνική ανισότητα (L’OREAL, 2010). Αποτελεί 

λοιπόν ένα κοινωνικό πρόβλημα, στη λύση του οποίου μπορεί και επιθυμεί να 

προσφέρει ο όμιλος μέσα από μια κοινωνικά υπεύθυνη πολιτική. Βάσει του Προέδρου 

και Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου Jean-Paul Agon, «μόνο μέσα από τη σύζευξη 

όλης της ευφυΐας και της ενέργειας των εταιριών, κυβερνήσεων, ΜΚΟ και πολιτών, θα 

μπορέσει να καταστεί δυνατό να επιλυθούν τα μεγαλύτερα προβλήματα του κόσμου 

αποτελεσματικά». (L’OREAL, 2015f) 

Ακόμη, η L’Oreal υποστηρίζει ότι  οι προσλήψεις των ΑμεΑ θα βελτιώσουν την 

προσβασιμότητα των προϊόντων της σε όλους τους καταναλωτές. (L’OREAL , 2015e). 

 Τέλος, ένα στοιχείο που ενισχύει το πάθος του ομίλου για την υπεύθυνη κοινωνική 

στάση αποτελεί και η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο τον όμιλο το 2012 

και στην οποία αναφέρεται ότι το 65% των καταναλωτών εκφράζουν ότι "έχω την 
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ευθύνη να αγοράζω προϊόντα που είναι καλά για το περιβάλλον και την 

κοινωνία"(L’OREAL, 2014b).  

Μέσα από την πρόσληψη των ΑμεΑ, η L’Oréal θα μπορέσει να γίνει αρεστή σε 

ευρύτερο φάσμα καταναλωτών και να ικανοποιήσει ηθικά τους ήδη υπάρχοντες 

πελάτες της. (L’OREAL , 2015e) 

Η εφαρμογή πολιτικής ένταξης των ΑμεΑ στον εργασιακό χώρο ξεκίνησε από το 1995. 

Η πολιτική αυτή αναπτυσσόταν σε 4 πτυχές: 

• Την πρόσληψη και την διατήρηση στην εργασία.  

• Την ανάπτυξη της υπεργολαβίας 

• Την ενημέρωση και αφύπνιση των υπόλοιπων εργαζομένων,  

• Τη Βελτίωση της προσβασιμότητας στους εργασιακούς χώρους και στην 

πληροφόρηση. (L’OREAL, 2010) 

Το 2005 αναγνωρίζοντας ότι για την επίτευξη των στόχων που θέτει  απαιτείται 

οργάνωση και τυποποίηση της πολιτικής της διαφορετικότητας, προχώρησε στην 

ανάπτυξη ενός μοντέλου που αποτελούνταν από 6 κατηγορίες προτεραιότητας 

(εθνικότητα, πολιτισμική & εθνική καταγωγή, κοινωνική άνοδος, φύλο, αναπηρία και 

ηλκία) και 7 επίπεδα δραστηριότητας (επάνδρωση και ένταξη, εκπαίδευση, διαχείριση 

της καριέρας, διοίκηση και συμμετοχή, επικοινωνία, ενέργειες στο οικοσύστημα και 

ρύθμιση πολιτικής). (L’OREAL, 2015g; L’OREAL, 2010) 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα μοντέλου πολιτικής της L’Oréal (L’OREAL, 2010) 

 

Το συγκεκριμένο μοντέλο επιτάχυνε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και αύξησε τις 

σχετικές πρωτοβουλίες και των L’Oréal άλλων χωρών. (L’OREAL, 2010) 



26 

 

Πιο αναλυτικά το μοντέλο πολιτικής της διαφορετικότητας του ομίλου σε σχέση με την 

ένταξη ΑμεΑ περιλαμβάνει: 

1. Την επάνδρωση και την ένταξη, προσπαθεί να ενισχύσει τη δεξαμενή των 

υποψηφίων, σε όλες τις χώρες, και να τη διαφοροποιήσει. Για αυτό το λόγο  

συνεργάζεται με ενώσεις, εταιρίες ευρέσεως εργασίας, γραφεία πληροφόρησης της 

νεολαίας και σχετικές ιστοσελίδες. Με αυτό τον τρόπο διαφοροποιεί τις πηγές 

επάνδρωσης, στοχεύοντας σε μεγαλύτερη αντιπροσώπευση διαφόρων 

πληθυσμιακών ομάδων. Επιπλέον, για την πιο υποκειμενική επιλογή υποψηφίων 

ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία 

που μπορεί να οδηγήσουν σε διακρίσεις, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας, φύλο, 

ηλικία και εθνικότητα (BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010). 

Τέτοια παραδείγματα είναι: 

η L’Oréal Γαλλίας, η οποία οργάνωσε και συμμετείχε στο Forum 

"EMPLOYMENT & DIVERSITY” FOR YOUNG GRADUATES το 2006 και το 

2007 και προχώρησε σε πρόσληψη 9 και 5 ατόμων αντίστοιχα, τα οποία είχαν 

αποκλειστεί από την αγορά εργασίας λόγω καταγωγής, ηλικίας ή αναπηρίας, 

 η συνεργασία της L’Oréal Γαλλίας με την LB DEVELOPPMENT το 2008, μέσω 

της οποίας προσλήφθηκε 1 ΑμεΑ ύστερα από πρακτική άσκηση . (BALUSTRE-

d’ERNEVILLE S., 2010), 

η L’Oréal Ιταλίας μέσα από το πρόγραμμα “Sustainable Engagement” και σε 

συνεργασία με την οργάνωση ANGSA από το 2011 εντάχθηκαν στον όμιλο  άτομα 

που έχουν αυτισμό. Ένα άτομο εργάζεται στο Οικονομικό Τμήμα και τρία ακόμη 

άτομα τοποθετήθηκαν στο τμήμα πακεταρίσματος.. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

έχει αποτελέσει καλή πρακτική και σχεδιάζεται η επέκταση και σε άλλα εργοστάσια 

του ομίλου. (L’OREAL, 2015h) και  

η L’Oréal Ιαπωνίας έχει προχωρήσει σε μακροχρόνιες προσλήψεις ΑμεΑ τόσο στις 

εργοστασιακές μονάδες όσο και στα κεντρικά γραφεία. (L’OREAL, 2015h) 

Παρόμοια δράση έχει εδώ και 10 χρόνια το εργοστάσιο στην Suzhou στην Κίνα. 

(L’OREAL, 2015h) 

Ένα ξεχωριστό κομμάτι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατέχει και η ανάθεση 

υπεργολαβιών. Αναθέτει δηλαδή η  L’Oréal συγκεκριμένες εργασίες σε εξωτερικούς 

συνεργάτες, οι οποίοι απασχολούν αποκλειστικά ΑμεΑ. Τέτοια παραδείγματα είναι 

L’Oréal Βελγίου, η οποία από το Μάρτιο του 2011 αναθέτει κάποιες λειτουργίες 

της στον οργανισμό Manufast, ο οποίος απασχολεί σταθερά ΑμεΑ και το 
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εργοστάσιο της  L’Oréal στο Μπουργκός της Ισπανίας, το οποίο αναθέτει 

υπεργολαβία στις επιχειρήσεις Aspanias (από το 1980), και  στην επιχείρηση 

Servigest (από το 2006). Η  Aspanias απασχολεί 65 ΑμεΑ και είναι υπεύθυνη για το 

50% της παραγωγής του εργοστασίου και η Servigest, της οποίας το προσωπικό 

αποτελείται 100% από ΑμεΑ, έχει αναλάβει το πακετάρισμα των προϊόντων του 

τομέα των επαγγελματικών προϊόντων. (L’OREAL, 2015h) 

2. Την εκπαίδευση, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, 

στοχεύοντας στην πρόληψη του αποκλεισμού αλλά και στην ομαλή ένταξη στην 

αγορά εργασίας ατόμων μειονοτικών ομάδων. Μέσα από την εξασφάλιση της 

εκπαίδευσής τους και την πρακτική τους άσκηση διασφαλίζει την ανάπτυξη 

ενεργητικού και ικανού ανθρώπινου δυναμικού.  

Παραδείγματα, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι: 

η συνεργασία της L’Oréal Γαλλίας με την LB DEVELOPPMENT το 2008, η οποία 

αναφέρθηκε και παραπάνω και αφορούσε την πρακτική άσκηση 12 ΑμεΑ και η 

συνεργασία της L’Oréal Ισπανίας με το Ίδρυμα Manpower, βάσει της οποίας από 

το 2009 η L’Oréal Ισπανίας προσφέρει 6μηνη πρακτική άσκηση σε νέους με 

προβλήματα υγείας. (BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010). 

Αντίστοιχες δράσεις ανέπτυξαν και η L’Oréal Γερμανίας σε συνεργασία με το 

Πανεπιστήμιο Henriche Heine στο Ντίσελντορφ, η L’Oréal Ιταλίας σε συνεργασία 

με 10 πανεπιστήμια στο Lombardy και το ίδρυμα Sodalidas και η L’Oréal USA 

(L’OREAL, 2015h) 

Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις είναι αυτή της L’Oréal Νιγηρίας, η οποία σε 

συνεργασία με μία ένωση επαγγελματιών κομμωτικής και αισθητικής στο Λάγος, 

εκπαίδευσαν στην κομμωτική και τις πωλήσεις και βοήθησαν ΑμεΑ και τα 

υποστήριξαν ώστε να ανοίξουν το δικό τους σαλόνι ομορφιάς. Από αυτή την 

προσπάθεια 8 κομμωτές απέκτησαν σταθερό εισόδημα μέσα στο 2014.( L’OREAL, 

2014a) 

Επιπλέον, στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εντάσσεται και η εκπαίδευση του 

προσωπικού του ομίλου με στόχο την αφύπνιση και την κινητοποίηση των 

εργαζομένων, αλλά και την υποστήριξη ανώτερων στελεχών στη διαχείριση της 

διαφορετικότητας. 

Για παράδειγμα η L’Oréal Ιταλίας, στα τέλη του 2010 οργάνωσε ένα εργαστήριο με 

τίτλο «Εργασία και αναπηρία, από τα λόγια στις πράξεις» με σκοπό να αφυπνίσει 
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τους εργαζόμενους. Μέσα από το εργαστήριο προέκυψαν πολλά σχετικά 

προγράμματα.  

Ο όμιλος πραγματοποιείται από το 2006 εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν τη 

συμμετοχή, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη των διευθυντών της L’Oréal 

Ευρώπης σε σχέση με την προώθηση και τη διαχείριση της 

διαφορετικότητας(BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010) 

3. Τη διαχείριση της καριέρας, στοχεύει σε μακροχρόνιες συνεργασίες με τους 

εργαζόμενους της. Επιθυμεί για αυτό να παραμείνει ανοιχτός ο δρόμος για την 

εργασιακή εξέλιξη των ατόμων και να αναπτύσσεται μια προοπτική μακροχρόνιας 

επαγγελματικής ζωής. Σε σχέση με τα ΑμεΑ θέλει να στηρίξει την παραμονή τους 

στην εργασία για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, είτε με εφαρμογή 

τροποποιήσεων στην ίδια θέση είτε με αλλαγή της θέσης εργασίας τους. Για το λόγο 

αυτό έχει αναπτύξει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο «Η αναγνώριση της ποιότητας των 

εργαζομένων με αναπηρία»( Recognition of the Quality of Disabled Workers), μέσα 

από το οποίο γνωστοποιούνται οι προσεγγίσεις και οι τρόποι υποστήριξης για 

αυτούς τους εργαζόμενους. (BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010). 

4. Τη διοίκηση και συμμετοχή, το οποίο αφορά την ανάπτυξη και διατήρηση μιας 

διοικητικής κουλτούρας αποδοχής και σεβασμού όλων, συμμετοχής όλων στη 

διοίκηση της επιχείρησης. Για τη θωράκιση της διοικητικής κουλτούρας ο όμιλος 

στελεχώνεται στις υψηλές διοικητικές θέσεις με άτομα που συμμερίζονται τις ίδιες 

αξίες και το όραμα του ομίλου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία 

κατάλληλων κριτηρίων αξιολόγησης για την επιλογή των διευθυντών, στα οποία ο 

όμιλος έχει εντάξει την ικανότητα του στελέχους να προωθεί και να διαχειρίζεται τη 

διαφορετικότητα και να καταπολέμα τις διακρίσεις. (BALUSTRE-d’ERNEVILLE 

S., 2010). Επίσης, στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας από το 2000 έχει αναπτύξει 

τον Κώδικα επιχειρηματικής Δεοντολογίας, για να διευκολύνει το προσωπικό του. Ο 

κώδικας αποτελεί την πρώτη έγγραφη δέσμευση του ομίλου για την αποφυγή 

διακρίσεων, σε αυτόν απευθύνονται όλοι οι εργαζόμενοι, είναι μεταφρασμένος σε 45 

γλώσσες και στην Braille στα γαλλικά και τα Αγγλικά, για να καλύψει όλο το 

προσωπικό του ομίλου. (LULIN E., 2014) 

5. Την επικοινωνία, η οποία αφορά τόσο την πληροφόρηση του προσωπικού του 

ομίλου όσο και την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τη 

διαφορετικότητα. Δράσεις που σχετίζονται με την πληροφόρηση του προσωπικού 

του ομίλου είναι: η ανάπτυξη και προώθηση σε όλους τους εργαζόμενους του 
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Κώδικα Δεοντολογίας και των Χαρτών Διαφορετικότητας
2, όπου αυτοί έχουν 

υπογραφεί, σεμινάρια εργαζομένων, άρθρα που κοινοποιούνται στο εσωτερικό 

δίκτυο του ομίλου, οργάνωση εκδηλώσεων. Για παράδειγμα οργανώθηκε κατά την 

Εθνική Εβδομάδα για τα ΑμεΑ (Γαλλία) εσωτερικός διαγωνισμός με τίτλο 

«Πρωτοβουλίες για την Αναπηρία», στον οποίο επιβραβεύονται οι καλύτερες 

πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την υποστήριξη της ένταξης των ΑμεΑ στην 

εργασία.   

Δράσεις που σχετίζονται με την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού είναι: οργάνωση 

και συμμετοχή σε φόρα, συμπόσια, αθλητικές χορηγίες, έκδοση και δημοσιοποίηση 

ετήσιων εκθέσεων αναφοράς για την ενίσχυση της διαφορετικότητας,. 

(BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010).  

Παράδειγμα η οργάνωση από τη Garnier, τμήμα της L’Oréal, το 2009 εκδήλωσης 

κατά την οποία παρουσίασε τα πακέτα για τη φροντίδα του δέρματος, τα οποία ήταν 

γραμμένα και στην Braille και την αναμόρφωση της ιστοσελίδας της για την 

εξυπηρέτηση πελατών έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη και φιλική στα άτομα με 

κώφωση και γενικότερα προβλήματα ακοής. Στην εκδήλωση πραγματοποιούνταν 

και ημερίδα σε σχέση με τη Διαφορετικότητα. Στόχος της ήταν η ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των εργαζομένων της. (L’OREAL, 2010) 

Στην ίδια δραστηριότητα εντάσσονται και οι προσπάθειες βελτίωσης της 

προσβασιμότητας στην πληροφόρηση. Για παράδειγμα, η μετάφραση του κώδικα 

επιχειρηματικής δεοντολογίας έχει μεταφραστεί και στην Braille στα γαλλικά και τα 

Αγγλικά (LULIN E., 2014). 

6. Τις ενέργειες στο οικοσύστημα, δηλαδή την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ώστε να 

επεκταθεί η πολιτική του ομίλου και στην ευρύτερη κοινωνία και τον επιχειρηματικό 

κόσμο. (L’OREAL, 2010). Aυτό περιλαμβάνει υποστήριξη οργανώσεων που 

εργάζονται για την εξάλειψη των διακρίσεων, συμμετοχή σε βραβεύσεις σχετικές με 

την ισότητα, σχετικές χορηγίες, συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις για την προώθηση 

της διαφορετικότητας, υποστήριξη των τοπικών αρχών, ανοιχτές συζητήσεις, ενεργή 

συμμετοχή ή ακόμη και οργάνωση δικτύων για την προώθηση της ισότητας κ.α. 

(BALUSTRE-d’ERNEVILLE S., 2010) 

                                                           
2 Ο Χάρτης διαφορετικότητας αποτελεί μία έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων για την εφαρμογή πολιτικής 

ισότητας, διαφορετικότητας και εξάλειψης των διακρίσεων. Αποτελεί έναν οδηγό για τις επιχειρήσεις, ο οποίος τους 

καθοδηγεί στον τρόπο εφαρμογής μιας πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, η οποία θα εντάσσει όλο το προσωπικό 

(CHARTE DE LA DIVERSITE EN ENTREPRSE, 2015) 
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Παράδειγμα αποτελεί η ένταξή του ομίλου το 2003 στο Global Compact3, με στόχο 

να επισημοποιήσει την αφοσίωσή της στην εξάλειψη των διακρίσεων, την προώθηση 

και το σεβασμό της διαφορετικότητας (L’OREAL, 2010; L’OREAL’S IMAGE & 

CORPORATE COMMUNICATION DEPARTMENT, 2014). 

7. η ρύθμιση πολιτικής στην οποία εντάσσεται η μέτρηση και η αξιολόγηση των 

δράσεων, η συνεχής αμφισβήτηση των μεθόδων που αξιοποιούνται με στόχο τη 

βελτίωση της πολιτικής που ακολουθείται. Σε αυτό το πλαίσιο ανήκει και η 

ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης, που αρχικά αναπτύχθηκαν από την L’Oréal 

Γαλλίας, η δημιουργία συγκεκριμένων στόχων και η ανάπτυξη του Diversity 

Balance Sheet, το οποίο αποτελεί έκθεση αναφοράς, στην οποία παρουσιάζεται η 

πορεία του ομίλου σε σχέση με τη διαφορετικότητα (L’OREAL, 2015g) 

Επιπλέον, σε αυτή τη δραστηριότητα εντάσσεται και η ανάπτυξη του προγράμματος 

«Solidarity Sourcing», το οποίο αφορά την αναζήτηση νέων συνεργατών και 

προμηθευτών συμπεριλαμβάνοντας ως κριτήριο επιλογής το κατά πόσο ο 

προμηθευτής υποστηρίζει ην εργασία ατόμων που ανήκουν σε μειονοτικές ομάδες, 

όπως τα ΑμεΑ. Μέσα από αυτό το πρόγραμμα κινητοποιεί και τους ήδη υπάρχοντες 

συνεργάτες της να εφαρμόσουν παρόμοια τακτική στην επιλογή των δικών τους 

προμηθευτών. Υπολογίζεται ότι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρήκαν 

εργασία συνολικά 52.000 άτομα. (L’OREAL, 2015i) 

Τα αποτελέσματα που μπορεί να παρουσιάσει η L’Oréal μέσα από την πολιτική 

διαφορετικότητας που έχει αναπτύξει είναι: 

• η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου για τη διαφορετικότητα, το οποίο 

αποτελείται από ένα τμήμα εταιρικής διαφορετικότητας, 24 Παρατηρητήρια 

Διαφορετικότητας στη Γαλλία, στα οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι εργατικών 

ενώσεων, διοικητές ανθρώπινου δυναμικού και εθελοντές εργαζόμενοι και 

τοποθετούνται διευθυντές και διοικητές διαφορετικότητας σε όλα τα διοικητικά 

κέντρα. Υπολογίζεται ότι περίπου 200 άτομα ασχολήθηκαν με τον τομέα αυτό 

ανάγοντας τη διαφορετικότητα σε καθημερινότητα όλων των εργαζομένων. 

(L’OREAL, 2010; L’OREAL, 2015h) 

                                                           
3 Το Global Compact αποτελεί ένα δίκτυο επιχειρήσεων παγκοσμίου εμβέλειας, που έχει στόχο την 

υποστήριξη των επιχειρήσεων και οργανισμών στην ανάπτυξη μιας στρατηγικής σεβασμού των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ανθρώπινου δυναμικού και του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της 

διαφθοράς.( UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2015) 
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• συνολικά μέχρι το τέλος του 2014 η L’Oréal απασχολούσε με κάθε είδους 

συνεργασία (μόνιμοι, ορισμένου χρόνου, σύμβουλοι) 815 ΑμεΑ. ( L’OREAL, 

2014a) 

• από το 2006 έως το 2009 ο ρυθμός προσλήψεων ΑμεΑ είναι μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο ρυθμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο  παγκόσμιος ρυθμός αυξάνεται κατά 

1.21 βαθμούς, του ομίλου αυξάνεται κατά 1.79 βαθμούς. (L’OREAL, 2010) 

Ο όμιλος αναφέρει ωστόσο ότι είναι δύσκολη η καταμέτρησή των ΑμεΑ καθώς από τα 

μία στην κατηγορία ΑμεΑ περιλαμβάνονται μόνο όσοι επιθυμούν και έχουν δηλώσει 

επίσημα στην εταιρία το πρόβλημα υγείας τους, από την άλλη η ανάπτυξη ενός ορισμού 

του ΑμεΑ είναι πολύ δύσκολη καθώς ποικίλει στις διάφορες χώρες που 

δραστηριοποιείται ο όμιλος. ( L’OREAL, 2014 a) 

 

2Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ COCO-MAT 

 

Η COCO-MAT  ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα, ως μια οικογενειακή επιχείρηση, από 

τους Παύλο και Μιχάλη Ευμορφίδη και την Mirjam Wiggers. (COCO-MAT, 2015a)  

Πρωταρχικός στόχος ήταν και παραμένει  η προσφορά προϊόντων που θα βελτίωναν 

τον ύπνο και θα στηρίζονταν μόνο σε φυσικές α΄ ύλες. Το αρχικό προϊόν που 

παρήγαγαν ήταν στρώματα, αλλά καθώς επεκτεινόταν η επιχείρηση, διευρύνθηκαν και 

τα προϊόντα που παράγουν, τα οποία πλέον περιλαμβάνουν στρώματα, μαξιλάρια, 

έπιπλα και λευκά είδη (COCO-MAT, 2015b). Έχοντας ως επίκεντρο την καινοτομία, 

την ποιοτική ικανοποίηση των πελατών της και τη φιλοξενία  η COCO-MAT επεκτείνει 

τη δραστηριότητά της μέσα από τη δημιουργία ξενοδοχείων και την παραγωγή ξύλινων 

ποδηλάτων. (COCO-MAT, 2015c; COCO-MAT, 2015d, 2015). 

Η COCO-MAT από την αρχή γνώρισε πολύ ταχεία ανάπτυξη και πλέον διαθέτει 68 

καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Δραστηριοποιείται σε 3 ηπείρους: Ευρώπη, Ασία και 

Αμερική και συνολικά σε 10 διαφορετικές χώρες. (COCO-MAT, 2015a). Βασικός 

παράγοντας της ταχείας ανάπτυξής της αποτελεί ο καινοτόμος χαρακτήρας της, ο 

οποίος είναι ευδιάκριτος στο ίδιο το προϊόν, το οποίο παράγεται από φυσικές α΄ ύλες, 

αλλά και στη δημιουργία και χρήση για πρώτη φορά του ανωστρώματος, με σκοπό να 

προάγει μια σημαντική ανθρώπινη λειτουργία, όπως είναι ο ύπνος, καθώς και στην 

παραγωγή στρωμάτων με φερμουάρ, ώστε να μπορεί ο αγοραστής να βλέπει τι ακριβώς 

αγοράζει (IEFIMERIDA, 2013). 
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Η COCO-MAT, αποτελεί μία ενδιαφέρουσα περίπτωση όχι μόνο για την ταχεία 

ανάπτυξή της και την καινοτομία της, αλλά και γιατί από πολύ νωρίς (1990), σχεδόν 

από την έναρξή της ως επιχείρηση, εκφράζει την κοινωνική υπευθυνότητά της απέναντι 

στους πελάτες της, τους εργαζόμενούς της και την ευρύτερη κοινωνία, σε μία περίοδο 

μάλιστα που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι σε πρώιμο στάδιο στην 

Ελλάδα (ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Χ., 2009 cited in NAGOPOULOS Ν. et al. 2013) .  

Επιπλέον, ιδιαιτερότητά της αποτελεί και το γεγονός ότι δεν έχει αναπτύξει 

συγκεκριμένο τμήμα που ασχολείται με την Ε.Κ.Ε., αλλά η κα. Λιανού Ευγενία,  

υπεύθυνος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Ανθρώπινου Δυναμικού είναι και 

υπεύθυνη για την Ε.Κ.Ε. Ωστόσο, η COCO-MAT παραμένει ενεργή και ενήμερη σε 

σχέση με τις πρακτικές ΕΚΕ και συμμετέχει διαρκώς σε συνέδρια ή άλλες 

πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προώθηση της Ε.Κ.Ε. (ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Χ., 

2009). Στοιχείο που αποδεικνύει την ευαισθησία της στον τομέα αυτό είναι το γεγονός 

ότι παραμένει ενεργό μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Ε.Κ.Ε. με δράσεις της να 

συμπεριλαμβάνονται στη «Λίστα Καλών Πρακτικών ΜΜΕ» του Δικτύου 

(NAGOPOULOS Ν. et al. 2013) 

Η βάση της εφαρμογής της πολιτικής Ε.Κ.Ε. στηρίζεται σε δύο χαρακτηριστικές 

εκφράσεις που χρησιμοποιούν στην ιστοσελίδα τους «…θέλουμε να κάνουμε τον 

κόσμο ένα καλύτερο μέρος» και «….να πηγαίνουμε για ύπνο στο τέλος της ημέρας με 

καθαρή συνείδηση». Αυτή είναι η μαγιά της κουλτούρας της COCO-MAΤ. (COCO-

MAT, 2015b) 

Βασική πεποίθηση της COCO-MAT είναι ότι η αειφόρος ανάπτυξη μιας επιχείρησης 

επέρχεται μέσα από την Ε.Κ.Ε.. Σε αυτό το πλαίσιο η επιχείρηση δραστηριοποιείται 

συστηματικά:  

• στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία 

• στην υποστήριξη ΜΚΟ και τοπικών κοινοτήτων 

• στο σεβασμό του ανθρώπου 

• στις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των εργαζομένων 

• στην υποστήριξη των ανθρώπων ανεξαρτήτως  εθνικής, πολιτιστικής ή 

θρησκευτικής προέλευσης 

(COCO-MAT, 2015b; ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Α.,  2010). 
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Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής ευαισθησίας και προστασίας το 

εργοστάσιο παραγωγής της COCO-MAT  αποτελεί παράδειγμα μίμησης για το 

σεβασμό του περιβάλλοντος καθώς: 

• έχει σχεδόν ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα,  

• το ποσοστό ανακύκλωσης φτάνει στο 96%,  

• η λειτουργία του γίνεται χωρίς καπνό ή θόρυβο, σεβόμενοι το περιβάλλον και το 

οικοσύστημα της περιοχής,  

• γίνεται χρήση  φυσικά ανακυκλώσιμων υλικών , όπως το βαμβάκι, τα φύκια, το 

μαλλί και το ξύλο,  

• δεν χρησιμοποιεί πλαστικό ή χημικές ουσίες 

(COCO-MAT, 2015b) 

Σε σχέση με την υποστήριξη ΜΚΟ και τοπικών κοινοτήτων, η COCO-MAT συμμετέχει 

ενεργά μέσα από διάφορες συλλογικές πρωτοβουλίες με στόχο πάντα τη στήριξη 

ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Τέτοια παραδείγματα είναι:   

• η συνεργασία της με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)«Συνεργώ», η οποία στελεχώνεται από άτομα από ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και δημιουργεί μικρά  μαξιλάρια, ειδικά για γυναίκες που 

έχουν υποστεί επεμβάσεις για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, 

(CSRNEWS.gr, 2015). 

• η χορηγία αθλητικών ομίλων, συλλόγων και γενικότερα πολιτιστικών 

γεγονότων χρηματοδότηση οικολογικών δραστηριοτήτων, εκστρατειών 

πληροφόρησης και υποστήριξη όσων έχουν ανάγκη (π.χ. θύματα πλημμυρών, 

ηλικιωμένους, κέντρα αποκατάστασης εξαρτημένων, πρόσφυγες κλπ.) 

(ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ, 2009).  

Ο σεβασμός του ανθρώπου, η διασφάλιση ίσων ευκαιριών μεταξύ των εργαζομένων και 

η υποστήριξη των ανθρώπων ανεξαρτήτως  εθνικής, πολιτιστικής ή θρησκευτικής 

προέλευσης, είναι χαρακτηριστικά που αλληλοσυνδέονται, και υποστηρίζονται μέσα 

από την εργασιακή πολιτική της COCO-MAT. 

Γενικά η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στην εργασιακή πολιτική κάνει τους ανθρώπους της 

διοίκησης να αισθάνονται καλά και δεν στηρίζεται σε αριθμούς ή σε μαρκετίστικους 

στόχους. (PARASKEYOPOULOU  Α.,  2010)   

Επιπλέον, η εργασιακή πολιτική της COCO-MAT στηρίζεται σε μία επίπεδη διοίκηση, 

με στόχο την εξάλειψη των ανισοτήτων και τη δημιουργία ενός φιλικού και ευχάριστου 
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περιβάλλοντος (PARASKEYOPOULOU  Α.,  2010). Αυτό εκφράζεται στην πράξη σε 

ισορροπία ανάμεσα στους μισθούς, καθώς η μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ του  πιο  

υψηλού  μισθού  και  του  πιο  χαμηλού  είναι  τέσσερις  φορές (ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ, 

2015). 

Εμπιστεύεται τους εργαζόμενούς της και τους ενθαρρύνει συνεχώς να συμμετέχουν στη 

διατύπωση προβλημάτων, ιδεών, των δικών τους απόψεων, καθώς οι εργαζόμενοι είναι 

αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζεται για να επιτευχθεί το καλύτερο 

αποτέλεσμα.  (COCO-MAT, 2012). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το επικοινωνιακό 

σχέδιο της επιχείρηση, στο οποίο κεντρική θέση λαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Το σχέδιο 

αυτό περιλαμβάνει: 

• Το θεσμό του «Πρωινού Καφέ», σύμφωνα με τον οποίο, κάθε πρωί, όταν 

ξεκινάει  η εργασία τους, συναντιούνται οι εργαζόμενοι για τον πρωινό καφέ και 

για να συζητήσουν μεταξύ τους, όχι μόνο για θέματα της καθημερινότητας αλλά 

και για προβλήματα που συνάντησαν στη δουλειά ή για τα αποτελέσματα της 

προηγούμενης μέρας και το πρόγραμμα της σημερινής μέρα. Ο θεσμός αυτός 

ικανοποιεί τους εργαζόμενους, τους φέρνει πιο κοντά και βοηθάει στην επίλυση 

τυχόν προβλημάτων ανάμεσα στους εργαζόμενους και τη διοίκηση. (COCO-

MAT, 2012; ΛΙΑΝΟΥ Ε., 2003).  

• Το δείπνο, το οποίο αποτελεί και αυτό σημείο συνάντησης και ανταλλαγής 

απόψεων μεταξύ όλων των εργαζομένων και της διοίκησης (COCO-MAT, 

2012) 

• Οι Κυριακάτικες εκδρομές (COCO-MAT, 2012) 

• Μηνιαίες Συναντήσεις, των υπευθύνων των τμημάτων με τους εργαζόμενους 

του τμήματος, για αναφορά δυσκολιών και προτάσεις επίλυσης.(COCO-MAT, 

2012) 

• Εξαμηνιαίες συναντήσεις, κατά τις οποίες το προσωπικό μπορεί να διατυπώσει 

τις απόψεις του για τους στόχους του επόμενου εξαμήνου ή να θέσει τους δικούς 

του στόχους. (COCO-MAT, 2012) 

• Συμπλήρωση του Εντύπου DP-021, το οποίο αφορά την ικανοποίηση των 

εργαζομένων σε σχέση με την εργασία τους. Το ερωτηματολόγιο δίνει τη 

δυνατότητα να κρατήσει κάποιος την ανωνυμία του, ωστόσο 99% των 

εργαζομένων το συμπληρώνει επώνυμα. Για το 2012, το ποσοστό ικανοποίησης 
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των εργαζομένων ανά τμήμα έφτανε ήταν πάνω από το 97%. (COCO-MAT, 

2012) 

• Η δημιουργία Ομάδων Άμεσης Επίλυσης Προβλημάτων, οι οποίες 

σχηματίζονται από τον υπεύθυνο του τμήματος, όταν προκύψει κάποιο 

πρόβλημα και αποτελούνται από 3 εργαζόμενους, οι οποίοι είναι γνώστες του 

προβλήματος. (COCO-MAT, 2012) 

 Έχει μακροπρόθεσμη οπτική και αντιμετωπίζει τους εργαζόμενούς της ως μία 

επένδυση.  Για αυτό το λόγο δεν προτιμά τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και επενδύει 

σε αυτούς μέσα από την εκπαίδευσή τους, όχι μόνο κατά τον πρώτο μήνα πρόσληψής 

τους αλλά και καθ’ όλη την πορεία τους. Για παράδειγμα ενθαρρύνει το προσωπικό να 

μάθει την Αγγλική γλώσσα μέσα από τη χορηγία επιπλέον μισθού για τις ώρες 

εκπαίδευσης και παρέχει δωρεάν μαθήματα Η/Υ για όσους εργαζόμενους επιθυμούν να 

αναπτύξουν αυτή τη δεξιότητά τους. Στόχος είναι να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα της επιχείρησης μέσα από τη δημιουργία ενός προσωπικού έτοιμου να 

αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τη διατήρηση της επαγγελματικής 

αξίας του προσωπικού της. (COCO-MAT, 2012) 

Ακολουθεί μία ανθρωποκεντρική πολιτική, της οποίας βασικό συστατικό είναι η 

διαφορετικότητα και ο σεβασμός της. Υποστηρίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι μια 

από τις σημαντικότερες επενδύσεις και η διαφορετικότητά του αποτελεί ενισχυτικό 

παράγοντα για την καινοτομία της και την επιτυχή διαδρομή της επιχείρησης. 

Απασχολεί συνολικά σε όλο τον κόσμο 220 εργαζόμενους (COCO-MAT, 2015), από 

τους οποίους οι 26 είναι ΑμεΑ, δηλαδή το 11% του συνολικού προσωπικού της, και οι 

οποίοι απασχολούνται σε διάφορους τομείς (NAGOPOULOS Ν. et al. 2013; 

ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ, 2015).4 

Διαμορφώνει λοιπόν μια εργασιακή πολιτική, η οποία σε όλα τα στάδια παρέχει ίσες 

ευκαιρίες σε όλους χωρίς να περιορίζεται από την εθνικότητα, το χρώμα, τη θρησκεία ή 

τη φυσική ανικανότητα (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΗΘΙΚΗ, 2009). Για την επιλογή των εργαζομένων της επικεντρώνεται σε κριτήρια 

όπως: η προσωπικότητα, η ενεργητικότητα, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η 

συνέπεια του εργαζομένου, αλλά λαμβάνονται υπόψη και οι σπουδές, οι γνώσεις και η 

                                                           
4
 Αξίζει να αναφερθεί ότι στο προσωπικό της  COCO-MAT, συμπεριλαμβάνονται και άτομα από 

διάφορες πολιτισμικές και θρησκευτικές καταγωγές, τα οποία φτάνουν το 40% του προσωπικού της. 
(NAGOPOULOS Ν. Et al. 2013) 
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επαγγελματική ανάπτυξη και εμπειρία (HR PROFESSIONAL, 2011; NAGOPOULOS 

Ν. et al.2013). Η COCO-MAT «επιθυμεί να έχει κοντά της τους καλύτερους, και τους 

καλύτερους για να τους βρεις δεν πρέπει να αποκλείσεις ούτε έναν», τονίζει η κα. 

Ευγενία Λιανού,  διευθύντρια ποιότητας και ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας και η 

ίδια άτομο με κινητικά προβλήματα. Για να επιτευχθεί η διεύρυνση της δεξαμενής 

υποψηφίων η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεργασία με οργανισμούς που ασχολούνται με 

ΑμεΑ.( PARASKEYOPOULOU  Α.,  2010) 

Στα πλαίσια αυτής της εργασιακής πολιτικής η διοίκηση αναφέρεται στα άτομα, τα 

οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, ως άτομα με ειδικά προσόντα και όχι ως 

άτομα με αναπηρία, ένα επιπλέον χαρακτηριστικό που αναδεικνύει την προσέγγιση και 

την κουλτούρα της επιχείρησης (ΛΙΑΝΟΥ Ε., 2003).   

Επιπλέον, τα ΑμεΑ τοποθετούνται σε διάφορους τομείς και σε καίριες θέσεις ανάλογα 

με τα προσόντα τους. Τους παρέχεται η δυνατότητα για ελαστικότητα στο ωράριο,  

όπως συγκεκριμένος αριθμός ωρών ή ημερών εργασίας την εβδομάδα, ανάλογα με τις 

ανάγκες τους και τις ικανότητές τους.  Γίνονται απαραίτητες προσαρμογές στον 

εργασιακό χώρο ανάλογα με τις ανάγκες τους, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν. 

Ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία εξυπηρέτησης πελατών. 

(ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Χ., 2009.) 

Η επιτυχία της εργασιακής πολιτικής φαίνεται από το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό των 

ΑμεΑ έχει ελιχθεί σε υψηλές θέσεις τις ιεραρχίας λόγω της εμπιστοσύνης που τους έχει 

δείξει η διοίκηση. (ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Χ., 2009; NAGOPOULOS Ν. et al. 2013) 

Από την εφαρμογή της παραπάνω στρατηγικής Ε.Κ.Ε., η οποία βασίζεται στην ισότητα 

και το σεβασμό του διαφορετικού, αναγνωρίζει η διοίκηση ότι απολαμβάνει τα 

παρακάτω οφέλη: 

• αποδεικνύει έμπρακτα στους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και 

την ευρύτερη κοινωνία, το σεβασμό στις αξίες που πρεσβεύει, 

• δημιουργεί και διατηρεί στενούς δεσμούς με τους πελάτες της και ικανοποιεί το 

κοινωνικό σύνολο, 

• συνεισφέρει στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

• μείωσε τα κόστη της επιχείρησης και 

• ανέπτυξε βαθιά εμπιστοσύνη των εργαζομένων στην επιχείρηση. 

(ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ Χ., 2009.) 

• οι απουσίες του προσωπικού από την εργασία είναι σχεδόν μηδενικές 
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Εικόνα 2: Πωλήσεις κατά τα
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χαρακτηριστικά: 

στοιχεία που παρουσιάζει η COCO-MAT στο ενημερωτικό

παρουσιάζουν μια επιχείρηση με επιτυχημένη 

Όπως αναφέρεται η COCO-MAT αποτελεί ηγέτιδα

τοπικούς παραγωγούς και παράλληλα εμφανίζει μία

εξωτερικού. Παρουσιάζει αύξηση στις πωλήσεις παρά

υπάρχει στην αγορά της Ελλάδας. Οι προσδοκίες

να υπάρξει άνοδος, κυρίως λόγω του ενδιαφέροντος

Γερμανία αλλά και στα καταστήματα franchise. (

κατά τα έτη 2012-2014 στην Ελλάδα και σε όλο τον
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Βραβεία: 

 

Ακόμη ένα ενδεικτικό της επιτυχημένης πολιτικής που ακολουθεί η COCO-MAT αλλά 

και της έντονης δραστηριότητάς της είναι  τα βραβεία που έχει λάβει καθ’ όλη την 

πορεία της. Από το 1994 η COCO-MAT κάνει αισθητή την παρουσία της σε 

πανευρωπαϊκούς και εθνικούς διαγωνισμούς και βραβεύεται σε τομείς που αφορούν την 

Ε.Κ.Ε. σε σχέση με το περιβάλλον ή το ανθρώπινο δυναμικό, την Διοίκηση Ολικής 

ποιότητας (TQM), την ποιότητα του παραγόμενου  προϊόντος, την καινοτομία στην 

παραγωγή και την επιχειρηματικότητα και την παγκόσμια στρατηγική. (COCO-MAT, 

2015a) 

Μέχρι τώρα έχει λάβει 22  διακρίσεις με πιο χαρακτηριστικές το βραβείο Henry Ford 

για την έρευνα και χρήση πρωτοποριακών και φυσικών α΄ υλών (1997), 1ο βραβείο 

(2003) και 2ο βραβείο (2002)  στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό ποιότητας (ΤQM) του 

EFQM, το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής Αρίστευσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης 

(2007) και τη διάκρισή της ανάμεσα στις 10 καλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις 

(επιχειρηματικότητα & καλές πρακτικές) της Ευρώπης στα «European Business 

Awards sponsored by RSM» (2014). (COCO-MAT, 2015a; CAPITAL.GR, 2014) 

Στον τομέα της διαφορετικότητας και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού έχει 

διακριθεί το 2010 λαμβάνοντας από την ένωση των Ελλήνων Διαφημιστών   το βραβείο 

«Ε.Κ.Ε. στο ανθρώπινο δυναμικό/ Ίσες Ευκαιρίες» αλλά και το 1ο Βραβείο για το 

Ανθρώπινο Δυναμικό από την KPMG (2006). (COCO-MAT, 2015a) 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΣΕΙΣ-  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η κάθε επιχείρηση όπως έχει αναφερθεί και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση αλλά και 

όπως διαφαίνεται και από τις μελέτες περιπτώσεων, δεν μπορεί να λύσει όλα τα 

προβλήματα της κοινωνίας. Ανάλογα με το μέγεθός της και σε σχέση με την εφαρμογή 

πολιτικής διαφορετικότητας στο ανθρώπινο δυναμικό της, μπορεί να επικεντρωθεί σε 

μία ή περισσότερες μειονοτικές ομάδες. Η επικέντρωση σε συγκεκριμένη ομάδα, θα 

υποστηρίξει την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικότερης πολιτικής διαφορετικότητας. 

Σταδιακά η πολιτική αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες ομάδες. 

Τα κοινά στοιχεία των 2 επιχειρήσεων σε σχέση με την πολιτική που ακολουθούν και 

τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν τις υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι: 
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• Η ανθρωποκεντρική πολιτική που ακολουθούν με κύρια συστατικά το σεβασμό του 

άλλου/ διαφορετικού και την εξάλειψη των διακρίσεων 

• Η ανάπτυξη μιας κουλτούρας, η οποία ξεκινάει από τα ανώτερα στελέχη της 

επιχείρησης. Ο προσανατολισμός στη διαφορετικότητα και ο σεβασμός θα πρέπει 

να είναι ορατός όχι μόνο στην ιδεολογία που εκφράζει η επιχείρηση, αλλά και μέσα 

από την καθημερινή στάση και συμπεριφορά της διοίκησης αλλά και όλων των 

τμημάτων της επιχείρησης. Η πίστη και η αφοσίωση σε αυτή την επιχειρησιακή 

κουλτούρα οδηγεί στη μετάδοσή της σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό.  

• Η μακροχρόνια δέσμευση. Η πολιτική που σχεδιάζει και υλοποιεί είναι 

μακροπρόθεσμη. Εκτιμά το προσωπικό της ως επένδυση και γενικότερα 

παρουσιάζουν ενεργητική πολιτική και δράση συνεχώς μέσα από συμμετοχές σε 

συνέδρια, διαγωνισμούς και χορηγίες. 

• Η ευρύτερη κοινωνική στάση της επιχείρησης. Η υπευθυνότητα της επιχείρησης 

δεν περιορίζεται μόνο στην ισότητα και το σεβασμό των ΑμεΑ. Επεκτείνεται και 

σε άλλους τομείς όπως περιβάλλον, πελάτες, εργαζόμενους, ευρύτερη κοινωνία. Η 

ανεύθυνη στάση μιας επιχείρησης σε ένα τομέα επηρεάζει αρνητικά και 

καθοριστικά την εφαρμογή Ε.Κ.Ε. στους υπόλοιπους τομείς. 

• Διεύρυνση της δεξαμενής υποψηφίων με στόχο να μην αποκλειστεί κανείς και να 

αναδειχθούν όλα τα ταλέντα και οι μελλοντικοί ηγέτες. Αυτό όμως δεν 

συνεπάγεται τη μείωση των προσδοκιών της επιχείρησης. Οι απαιτήσεις και οι 

προδιαγραφές  σε γνώσεις, δεξιότητες ή/ και εμπειρία παραμένουν σταθερές. 

• Συνεργασία με οργανισμούς και ενώσεις που σχετίζονται με την ένταξη και τη 

διαχείριση της διαφορετικότητας γενικότερα αλλά και με την ένταξη των ΑμεΑ, 

ειδικότερα, στον εργασιακό χώρο.(π.χ. Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε., 

Ελληνικό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε., Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Ε.Κ.Ε. και την 

Αναπηρία, UN Global Compact κ.α.). Αυτοί οι φορείς θα μπορέσουν να στηρίξουν 

την επιχείρηση στην πορεία της, μέσα από τη διάχυση της πληροφορίας, τη 

μετάδοση τεχνογνωσίας και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της. 

• Η ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτική ένταξης ΑμεΑ στον εργασιακό χώρο 

έγινε σταδιακά και μέσα από μακροχρόνια προσπάθεια και μελέτη.  

• Μεγάλη βαρύτητα δίνουν στην αξιολόγηση της επιχείρησης, ώστε να είναι σε 

θέση να εκτιμήσουν τις δράσεις, τα αποτελέσματα αυτών και να 

αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους 
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Μια ιδιαιτερότητα της COCO-MAT, η οποία μπορεί να σταθεί καθησυχαστική στην 

προσπάθεια ελληνικών επιχειρήσεων να εντάξουν ΑμεΑ στο δυναμικό τους, είναι ότι η 

COCO-MAT δεν έχει αναπτυγμένο ειδικό τμήμα για τη διαχείριση της 

διαφορετικότητας. Με τη συγκεκριμένη πολιτική ασχολείται η Υπεύθυνη ποιότητας και 

ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν είναι κάτι ακατόρθωτο, αλλά μια 

τακτική που πρέπει να ενταχθεί στην καθημερινότητα της επιχείρησης. 

 

Τέλος, ο ιδρυτής και Πρόεδρος της Coco-Mat, Παύλος Ευμορφίδης, αναφέρει «Η κρίση 

είναι καλοδεχούμενη, γιατί αλλάζει συνήθειες» αποτελεί μία αναφορά η οποία μπορεί 

να αποτελέσει κίνητρο για νέες πρακτικές και νέες επενδύσεις (IEFIMERIDA, 2013) 
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