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Περίληψη  
 

Η παρούσα εργασία μελετά το ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

(ΕΚΕ) και της Αξιοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΑΔ) στον Τραπεζικό Κλάδο. 

Συγκεκριμένα, διερευνάται το πώς αξιοποιούν τους ανθρώπινους πόρους τους οι 

ελληνικές τράπεζες με σκοπό να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα της ΕΚΕ στο 

πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Μέσα από τη  βιβλιογραφική 

ανασκόπηση, διαφαίνεται πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναζητούν διέξοδο 

στην κρίση, εστιάζοντας την προσοχή τους περισσότερο στην ΕΚΕ. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η ΕΚΕ φαίνεται πως αποτελεί πρόκληση για τους διευθυντές τραπεζών 

ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης και 

δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού. 

Η ποσοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 113 τραπεζικών 

υπαλλήλων μέσω ερωτηματολογίου, έδειξε πως οι τραπεζικοί υπάλληλοι είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι με την έννοια της ΕΚΕ και την έχουν εντάξει ικανοποιητικά στην 

καθημερινότητά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, δεν 

διοργανώνονται σεμινάρια για την προσωπική επιμόρφωση των εργαζομένων σχετικά 

με τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ. Αναφορικά με την ΕΚΕ και τον 

εθελοντισμό, οι συμμετέχοντες έχουν συμμετάσχει σε διαφορετικά προγράμματα με 

τους λόγους συμμετοχής να διαφοροποιούνται μεταξύ των απόψεων των 

συμμετεχόντων. Σχετικά με την ΕΚΕ και την Τράπεζα, το ενδιαφέρον των 

τραπεζικών υπαλλήλων για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνάδει με 

το ουσιαστικό ενδιαφέρον της ίδιας της Τράπεζας που εργάζονται για την εφαρμογή 

δράσεων ΕΚΕ, ιδίως για το Φυσικό Περιβάλλον και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές 

Ομάδες.  Η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην Κοινωνία είναι ακράδαντα το πιο 

σημαντικό κίνητρο για την ίδια ώστε να κατασκευάσει κάποιο πρόγραμμα ΕΚΕ και 
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να το χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Τέλος, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία 

επιδρούν στην στάση των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της 

Τράπεζας, οι λόγοι συμμετοχής των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις εξαρτώνται 

από την ηλικία των εργαζομένων και το επίπεδο εκπαίδευσής τους και η υποχρέωση 

στα εργασιακά καθήκοντα είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για την συμμετοχή των 

υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ.  

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αξιοποίηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, 

Τραπεζικός Κλάδος 
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Abstract  
 

This dissertation examines the issue of corporate social responsibility (CSR) 

and human resource management in the banking sector. Specifically, it investigates 

how does human resource management in banks aims to achieve the optimal result of 

CSR in the context of business activity.  

Through the literature review, it appears obviously that the financial 

institutions are seeking a way out of the crisis, by focusing more on CSR, as to be a 

new kind of marketing. In this context, CSR seems to be challenging for bank HR 

managers in the implementation of developmental projects and human resource 

commitment. 

The quantitative survey that was conducted on a sample of 113 bank 

employees by using a questionnaire showed that bank employees are well informed 

about the concept of CSR and have adopted it in their daily lives. However, seminars 

for personal training at employees about the actions of CSR program are missing. 

With regard to CSR and volunteering, participants have been involved in different 

projects for various reasons. The improvement of the Bank's reputation in society is 

strongly believed to be the most important incentive.  

Finally, the educational level and age, affect the attitude of Bank officials 

about the Bank's corporate social responsibility program. The reasons of employee 

participation in volunteer actions depend on the age of the employees; their level of 

education and the obligation on tasks are the most important incentive for employee 

participation in CSR program. 

   

 

Key words: Corporate Social Responsibility, human resources management, banking industry 

  



vi 
 

Πίνακας περιεχομένων 

 

 
Περίληψη ................................................................................................................................... iii 

Abstract ...................................................................................................................................... v 

Πίνακας περιεχομένων .............................................................................................................. vi 

Κατάλογος σχημάτων- πινάκων  - γραφημάτων ...................................................................... vii 

1. Εισαγωγή ........................................................................................................................... 1 

1.1 Σκοπός και στόχοι ............................................................................................................ 1 

1.2 Σημαντικότητα ................................................................................................................. 2 

1.3 Δομή ................................................................................................................................ 2 

2. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας ....................................................................................... 4 

2.1 Οριοθέτηση της ΕΚΕ .................................................................................................. 4 

2.2 Ιστορικά στοιχεία ...................................................................................................... 8 

2.3 Διεθνείς μελέτες στον τραπεζικό κλάδο: ΕΚΕ & ΑΑΔ .............................................. 12 

3. Μεθοδολογία .................................................................................................................. 18 

3.1 Δείγμα ........................................................................................................................ 18 

3.2  Ερευνητικό Εργαλείο ................................................................................................ 18 

3.3  Συλλογή Δεδομένων ................................................................................................. 19 

3.4 Στατιστική Ανάλυση................................................................................................... 20 

4. Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία των ευρημάτων ...................................................... 21 

4.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τραπεζικός Υπάλληλος .......................................... 21 

4.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός ......................................................... 26 

4.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τράπεζα ................................................................. 30 

Συμπέρασμα και προτάσεις .................................................................................................... 36 

Κατάλογος των αναφορών ...................................................................................................... 42 

Παράρτημα .............................................................................................................................. 45 

 

   

 
  



vii 
 

Κατάλογος σχημάτων- πινάκων  - γραφημάτων 

 
Σχήμα 1. Βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των διαστάσεων ΕΚΕ στην 

κοινωνία .................................................................................................................................... 8 

Σχήμα 2. Η τροχιά 50-έτους ανάπτυξης της ΕΚΕ ................................................................... 12 

Σχήμα 3 Ο χάρτης ΕΚΕ των τραπεζών ................................................................................... 14 

 
Πίνακας 1.  Χρονοδιάγραμμα βασικών ερευνών ΕΚΕ: 1953-2004 ........................................ 10 

 
Γράφημα 1 Γνώσεις των τραπεζικών υπαλλήλων για τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη . 21 

Γράφημα 2 Ενδιαφέρον των τραπεζικών υπαλλήλωνγια το πρόγραμμα ΕΚΕ που εφαρμόζεται 

στο χώρο εργασίας τους .......................................................................................................... 22 

Γράφημα 3 Ένταξη ενεργειών που ορίζουν την ΕΚΕ στην καθημερινότητα των τραπεζικών 

υπαλλήλων............................................................................................................................... 23 

Γράφημα 4 Ταύτιση των τραπεζικών υπαλλήλων με τους σκοπούς του προγράμματος ΕΚΕ 

της Τράπεζας ........................................................................................................................... 23 

Γράφημα 5 Διοργάνωση σεμιναρίων για την προσωπική επιμόρφωση των εργαζομένων 

σχετικά με τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζει .......................................... 24 

Γράφημα 6 Βελτίωση των αξιών των εργαζομένων με την ενεργή συμμετοχή τους στο 

πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας ............................................................................................... 25 

Γράφημα 7  Υπερηφάνεια των εργαζομένων για την συνεργασία τους με την Τράπεζα  

εφόσον είναι γνώριμοι για το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας ................................................ 26 

Γράφημα 8 Λόγοι συμμετοχής των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις της Τράπεζας ...... 28 

Γράφημα 9 Αφιέρωση προσωπικού χρόνου των εργαζομένων στον εθελοντισμό ................. 29 

Γράφημα 10 Πρόταση των εργαζομένων σε συναδέλφους τους για συμμετοχή στον 

εθελοντισμό ............................................................................................................................. 30 

Γράφημα 11 Ενδιαφέρον της Τράπεζας για το πρόγραμμα ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων 31 

Γράφημα 12 Οφέλη του προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζας ως προς συγκεκριμένες πτυχές . 33 

Γράφημα 13 Σκοπός χρήσης του προγράμματος ΕΚΕ από την Τράπεζα ............................... 34 

Γράφημα 14 Βράβευση της Τράπεζας για τοπρόγραμμα ΕΚΕ που έχει υιοθετήσει ............... 35 

 

 



1 
 

1. Εισαγωγή  
 

1.1 Σκοπός και στόχοι 
 

Σκοπός  της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει το ζήτημα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και της Αξιοποίησης Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΑΑΔ) 

στον Τραπεζικό Κλάδο. Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστεί ο τρόπος αξιοποιήσεως των 

ανθρωπίνων πόρων τους από τις ελληνικές τράπεζες με σκοπό να πετύχουν το 

βέλτιστο αποτέλεσμα της ΕΚΕ στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους 

δραστηριότητας.  

Για το σκοπό της μελέτης αυτής, γίνεται αρχικά βιβλιογραφική ανασκόπηση  

με άξονα τις λέξεις – κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Αξιοποίηση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού, Τραπεζικός Κλάδος, προκειμένου να αναλυθούν κριτικά οι σχετικές 

μελέτες του ερευνητικού σώματος που αφορούν τις παραπάνω έννοιες. Στη συνέχεια, 

πραγματοποιείται ποσοτική έρευνα σε δείγμα τραπεζικών υπαλλήλων με εργαλείο το 

ερωτηματολόγιο, ώστε να απαντηθούν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα της 

παρούσας έρευνας: 

 1. Το μορφωτικό επίπεδο διαφοροποιεί την στάση των τραπεζικών 

υπαλλήλων σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας; 

2.    Η ηλικία διαφοροποιεί την στάση των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με 

το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας; 

3.   Οι απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων διαφοροποιούνται σχετικά με το 

ποια είναι τα οφέλη του προγράμματος ΕΚΕ προς την Τράπεζα; 

4.   Η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην κοινωνία που επιτυγχάνεται με 

την υιοθέτηση προγράμματος ΕΚΕ είναι πιο σημαντικός παράγοντας από την αύξηση 

πελατολογίου ή κερδών; 
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5. Η υποχρέωση των εργασιακών καθηκόντων είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας δράσης των τραπεζικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ σε σχέση με 

την συνεισφορά τους και την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων; 

 

1.2 Σημαντικότητα 

 

Έχοντας ως δεδομένο το δυσχερές  οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει 

τη χώρα μας, με επακόλουθο τις έντονες πιέσεις και  μεταβολές που δέχεται ο 

τραπεζικός κλάδος, είναι σημαντικό να διερευνηθεί το πώς υιοθετούν οι ελληνικές 

τράπεζες την ΕΚΕ στο πλαίσιο ΑΑΔ τους, προκειμένου να πετύχουν το βέλτιστο 

αποτέλεσμα όσον αφορά τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές του 

προσωπικού τους περί εταιρικής υπευθυνότητας. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης 

στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/τράπεζες μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, μέσα από τις δράσεις ΕΚΕ, τονίζοντας την 

προτεραιότητα για ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά που μπορεί να βοηθήσει τις 

τράπεζες στο σύνολο των οικονομικών και επενδυτικών διαδικασιών τους.  

 

1.3 Δομή 
 

Η παρούσα εργασία δομείται σε πέντε κεφάλαια. 

 Στην Εισαγωγή, δίνεται ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης, η σημαντικότητα 

αυτής και η δομή στις ενότητες. 

 Ακολουθεί το κεφάλαιο της Ανασκόπησης της Βιβλιογραφίας, όπου 

οριοθετείται η έννοια της ΕΚΕ και δίνονται κάποια βασικά ιστορικά στοιχεία, 

ενώ στη συνέχεια αναλύονται κριτικά οι σχετικές μελέτες της διεθνούς 

έρευνας αναφορικά με το εξεταζόμενο θέμα της ΕΚΕ και ΑΑΔ στις τράπεζες. 

 Στο κεφάλαιο της Μεθοδολογίας  γίνεται λόγος για τη μεθοδολογική 

προσέγγιση της έρευνας (ποσοτική), ενώ ακολουθεί το πεδίο εφαρμογής της 

στην παρούσα έρευνα με αναφορά στο δείγμα, στο ερευνητικό εργαλείο 
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(ερωτηματολόγιο), στο σχεδιασμό της παρούσης έρευνας, καθώς και στους 

περιορισμούς. 

 Ακολουθεί η Ανάλυση Δεδομένων και Ερμηνεία Ευρημάτων, όπου  

αναλύονται τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από το ερωτηματολόγιο, 

χρησιμοποιώντας περιγραφική και επαγωγική στατιστική τεχνική. Τέλος, 

ελέγχεται αν τα ευρήματα αποδεικνύουν ή απορρίπτουν τις ερευνητικές 

υποθέσεις της παρούσας έρευνας.   

 Η εργασία ολοκληρώνεται με το κεφάλαιο των Συμπερασμάτων και 

Προτάσεων,  όπου γίνεται σύνοψη των αποτελεσμάτων της διπλωματικής 

εργασίας, αναφορά στους περιορισμούς και τις αδυναμίες της μελέτης και 

δίνονται μελλοντικές προοπτικές για σχετική έρευνα με την υφιστάμενη 

μελέτη. Τέλος, διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις που πηγάζουν άμεσα 

από την ανάλυση του εξεταζόμενου προβλήματος, τη σχετική 

επιχειρηματολογία και τα συμπεράσματα που αναπτύχθηκαν.   
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1. Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας   
 

1.1 Οριοθέτηση της ΕΚΕ 
 

Η ΕΚΕ ορίζεται σύμφωνα με την Carroll (2015), ως ένα ρητό πλαίσιο για την 

καλύτερη κατανόηση της σχέσης των επιχειρήσεων με την κοινωνία. Η διεθνής 

έρευνα διατυπώνει τουλάχιστον 37 διαφορετικούς ορισμούς της ΕΚΕ οπότε είναι 

προφανώς δύσκολο να προσεγγισθεί η έννοια με έναν γενικό ορισμό. Η ΕΚΕ 

χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία ως ένας γενικός όρος, υποστηρίζοντας ότι 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αντίκτυπό τους στην 

κοινωνία και να εφαρμόζουν δράσεις που προστατεύουν και βελτιώνουν την 

ευημερία της κοινωνίας μαζί με τα δικά τους επιχειρηματικά συμφέροντα. 

Διαφαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν δυο ενεργές πτυχές της ΕΚΕ: η προστασία και η 

βελτίωση. 

Μια πρώιμη σκέψη σχετικά με την ΕΚΕ ήταν ότι οι εταιρίες είχαν όχι μόνο 

οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις, αλλά και ορισμένες ευθύνες πέρα από τις 

υποχρεώσεις αυτές. Με λίγα λόγια, η ΕΚΕ περιλαμβάνει οικονομικές, νομικές, ηθικές 

προσδοκίες της κοινωνίας ως προς τους οργανισμούς, προσδοκίες που μερικές φορές 

οδηγούνται από ηθικά κίνητρα, αλλά συχνά αφορούν εταιρίες που απλώς θέλουν να 

γίνουν αντιληπτές ως καλοί εταιρικοί φορείς για την ενίσχυση της φήµης και του 

κεφαλαίου τους (Ogula, 2012; Smith, 2011; Crowther & Aras, 2008; Freeman & 

Hasnaoui, 2011). 

Η δυσκολία να σχηματισθεί ένας κοινώς αποδεκτός ορισμός της ΕΚΕ 

αποκαλύπτει τους τρόπους με τον οποίο έχει αναπτυχθεί η εν λόγω έννοια. Ορισμένοι 

πιστεύουν ότι προήλθε από την εταιρική φιλανθρωπία με έμφαση στην κοινωνική 

βελτίωση, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι μια πολύ ευρεία έννοια και σχετίζεται άμεσα 

με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Σε μια πρόσφατη μελέτη, οι ορισμοί της ΕΚΕ χωρίστηκαν 

σε τρεις κατηγορίες (Kitzmueller & Shimshack, 2012):  

i) Η προοπτική που υιοθετεί μια επιφυλακτική στάση της ΕΚΕ. Με βάση αυτή 

την προοπτική, ο πιο σημαντικός στόχος της ΕΚΕ είναι να παρέχει την ευρύτερη 

δυνατή λύση επίτευξης πλούτου προς τους μετόχους της εταιρίας, και με την επίτευξη 

αυτού του στόχου, μόνο ένα μέρος της κοινωνίας αποκτά οφέλη.  
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ii) Η ουτοπική προοπτική που αντανακλά την ιδέα ότι οι εταιρίες έχουν ηθική 

υποχρέωση έναντι των μετόχων τους, καθώς και προς όλους τους εμπλεκόμενους και 

έτσι, παροχές δίνονται σε όλους τους με οποιονδήποτε τρόπο. 

iii) Η ρεαλιστική προοπτική που είναι ευρέως αποδεκτή στην επιστημονική 

και επιχειρηματική κοινότητα. Με βάση αυτή την προοπτική, το πεδίο εφαρμογής της 

ΕΚΕ αφορά τη διαχείριση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τόσο στους άμεσα 

όσο και στους έμμεσα εμπλεκομένους σε αυτό. Ως εκ τούτου, η ΕΚΕ δεν 

περιλαμβάνει μόνο κεφάλαια που παρέχονται από τις εταιρίες για την επίλυση 

κοινωνικών προβλημάτων αλλά επίσης την επίτευξη διαχείρισης, ενώ ακόμη 

εκπληρώνει την αποστολή της εταιρίας, την εφαρμογή των αξιών της, καθώς και τη 

μέτρηση των  αποτελεσμάτων. 

Σε διεθνές επίπεδο, πολλοί φορείς εμπλέκονται σε θέματα ΕΚΕ, 

προσπαθώντας να ορίσουν την έννοια αυτή. Σημαντική είναι η τοποθέτηση του 

Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την αειφόρο ανάπτυξη (WBCSD), μια 

παγκόσμια οργάνωση που αποτελείται από 200 εταιρίες, οι οποίες μοιράζονται μια 

κοινή δέσμευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από τρεις πτυχές: οικονομική 

ανάπτυξη, οικολογική ισορροπία και κοινωνική προόδος. Η ΕΚΕ ορίζεται από τον 

WBCSD ως «η συνεχιζόμενη δέσμευση μιας εταιρίας να συμπεριφέρεται ηθικά και 

να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 

εργαζομένων και των οικογενειών τους, καθώς και της τοπικής κοινότητας και της 

κοινωνίας γενικότερα» (World Business Council for Sustainable Development, 1999).  

Η επέκταση της έρευνας και του διαλόγου σε άλλες χώρες επιβεβαιώνουν την 

ποικιλομορφία στον ορισμό της έννοιας της ΕΚΕ από περιοχή σε περιοχή, διαφορά  

που σχετίζεται με τους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και το διαφορετικό βαθμό 

της ανάπτυξης κάθε χώρας (Williams & Aguilera, 2007; IISD, 2004; Jamali & 

Mirshak, 2007): 

 ΗΠΑ: η ΕΚΕ αφορά την προσωπική ευθύνη για τις ενέργειες μιας 

εταιρίας και τις συνέπειες τους στην κοινωνία. Εταιρίες και  

υπάλληλοι πρέπει να υποβάλλονται σε ανασχηματισμό και να 

επανεξετάζουν το ρόλο τους, τις ευθύνες τους και να αυξήσουν το 

επίπεδο λογοδοσίας περί ΕΚΕ. 
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 Ολλανδία: η ΕΚΕ αφορά τη δέσμευση σε θεμελιώδεις αξίες και την 

αναγνώριση των τοπικών και πολιτισμικών διαφορών κατά την 

εφαρμογή των παγκόσμιων πολιτικών εταιρικής υπευθυνότητας. 

Αναφέρεται επίσης στην έγκριση της σύμβασης του ΟΗΕ για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα του ΔΟΕ.  

 Ταϊβάν: η ΕΚΕ αφορά τη συμβολή στην ανάπτυξη του φυσικού και 

ανθρώπινου κεφαλαίου, και δεν επιδιώκει μόνο κερδοσκοπικές 

βλέψεις. 

 Βραζιλία: η ΕΚΕ αφορά τη δέσμευση για καλύτερη οικονομική 

ανάπτυξη για την κοινότητα, το σεβασμό στους υπαλλήλους και τη 

βελτίωση στις δεξιότητές τους, την προστασία του περιβάλλοντος και 

τη δημιουργία πλαισίων όπου οι ηθικές επιχειρήσεις μπορούν να 

ευημερούν. 

Ως αποτέλεσμα της έρευνας σε διεθνές επίπεδο, η έννοια της ΕΚΕ έχει σχέση 

με τον τρόπο που μια εταιρία εφαρμόζει την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία 

βασίζεται σε τρεις πτυχές: την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. 

Με λίγα λόγια, η ΕΚΕ δηλώνει ότι μια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι μόνο στην 

αποδοτικότητα και την ανάπτυξη, αλλά και με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 

στις ανησυχίες των ενδιαφερόμενων μερών: εργαζομένων, μετόχων, πελατών, 

προμηθευτών και γενικότερα στην κοινωνία.  

Σύμφωνα με τους Crowther & Aras (2008), οι κοινωνικά υπεύθυνες εταιρίες 

θεωρούν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την ΕΚΕ, όπως:  (i) επιχειρηματική 

δεοντολογία, (ii) επένδυση στην τοπική κοινότητα, (iii) επένδυση στο περιβάλλον, 

(iv) εταιρική διακυβέρνηση και λογοδοσία, (v) ανθρώπινα δικαιώματα (vi) εταιρική 

συμπεριφορά και αντίληψη της αγοράς και (vii) εφαρμογή πολιτικών και υπεύθυνων 

πρακτικών κατά την εργασία.  

Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζει την ΕΚΕ ως «μια έννοια με την 

οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις σχέσεις τους με τους ενδιαφερόμενους 

φορείς». Στην πραγματικότητα, η ΕΚΕ εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση, υπερβαίνει 

την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων και ενσωματώνεται στην επιχειρηματική 
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λειτουργία μιας εταιρίας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσω της ΕΚΕ, οι 

επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 

προσπαθούν να εκπληρώσουν τις διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές φιλοδοξίες τους. Η εκούσια απόφαση μιας εταιρίας για την ανάληψη 

δράσης για την ΕΚΕ περιλαμβάνει ετοιμότητα για δέσμευση και αλληλεπίδραση 

(European Commission, 2011). 

Σύμφωνα με την τοποθέτηση του OECD περί ΕΚΕ, τονίζεται η 

επιχειρηματική ηθική, π.χ. απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων, ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και περιβάλλον (OECD 2011). Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης 

(ISO) υιοθέτησε το ISO 26000 πρότυπο για την κοινωνική ευθύνη το 2010 (ISO 

2010). Το Global Reporting Initiative (GRI), που ιδρύθηκε το 1997, καθορίζει ένα 

πλαίσιο που οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μέτρηση και την έκθεση 

τους στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις. Το 2009, 

περισσότερες από 1500 οργανώσεις από 60 χώρες διέθεσαν εκθέσεις αειφορίας βάσει 

του GRI (GRI, 2016). 

Σήμερα η ΕΚΕ περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό θεωριών, προσεγγίσεων και 

ορολογιών ως προς τις διαστάσεις της ΕΚΕ στην κοινωνία (σχήμα 1). Υπάρχει 

μεγάλο ενδιαφέρον για την ΕΚΕ στις μέρες μας και νέες επιλογές έχουν προταθεί, 

συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας (Matten et al., 2003; Wood and Lodgson, 

2002). Ωστόσο, παρά το σημαντικό ενδιαφέρον γύρω από την ΕΚΕ, δεν είναι πάντα 

σαφές τι στοχεύουν οι επιχειρήσεις και πώς κατευθύνουν τις επιχειρηματικές 

συμπεριφορές τους (Hazlett et al., 2007).   
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Σχήμα 1. Βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των διαστάσεων 

ΕΚΕ στην κοινωνία  

(Garriga and Mele, 2004) 

 

 

1.2       Ιστορικά στοιχεία 
 

 

Τα τελευταία 50 χρόνια, έχουν δοθεί ποικίλες παραλλαγές σχετικά με την 

έννοια της ΕΚΕ, ενώ ο όρος αναπτύχθηκε ιδίως μέσα από την ευρεία αποδοχή της 

επιχειρηματικής κοινότητας και ερμηνεύτηκε από τους περισσότερους μέσα από τις 

διαστάσεις: κίνητρα (ευθύνη), ενέργειες (ανταπόκριση) και αποτελέσματα (απόδοση). 

Στη σύγχρονη διατύπωσή της, η ΕΚΕ είναι ένα προϊόν της περιόδου μετά τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές στην κοινωνική συνείδηση που 

έλαβαν χώρα στη δεκαετία του 1960, η ΕΚΕ ως έννοια έχει αυξηθεί σε συνάφεια και 

σημαντικότητα από τότε.  

διαστάσεις που 
αφορούν την ΕΚΕ 

στην κοινωνία 

διαχείριση 
κοινωνικών 
ζητημάτων 

δημόσια 
πολιτική και 
επιχειρήσεις 

διαχείριση 
μετόχων 

επιχειρησαική 
κερδοφορία 

κοινωνία και 
επιχειρήσεις 
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Τα ιστορικά στοιχεία, και σύμφωνα με τον πίνακα 1, δείχνουν πως η δεκαετία 

του 1960 θα μπορούσε εύκολα να επισημανθεί ως η αρχή του μοντέρνου κινήματος 

ΕΚΕ, αν και τα αποδεικτικά στοιχεία για το ξεκίνημά της είναι ανιχνεύσιμα αρκετά 

πιο πίσω χρονικά. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '60,  ορισμένες εταιρίες 

άρχισαν να παίρνουν πρωτοβουλίες σχετικά με τα ατομικά δικαιώματα, τον 

καταναλωτισμό και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά σε σταδιακή βάση.  

Η ΕΚΕ επεκτάθηκε ως προς την υιοθέτηση της κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1970, με τη δημιουργία του Οργανισμού Περιβαλλοντικής Προστασίας 

(EPA), την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (CPSC), την Επιτροπή 

για Ίση Ευκαιρία στην Απασχόληση (EEOC) και Επαγγελματικής Υγείας και 

Ασφάλειας Διοίκησης (OSHA). Με την εκλογή του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν το 

1980, το κίνημα της ΕΚΕ νομιμοποιήθηκε περαιτέρω. Στη δεκαετία του 1990 ισχυρές 

τάσεις σημειώθηκαν περί Ε.Κ.Ε. και συνεχίστηκαν με την παγκοσμιοποίηση. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι πρακτικές ΕΚΕ έγιναν κοινός τόπος, 

περισσότερο συγκροτημένες, ποικίλες και πιο βαθιά ενσωματωμένες σε 

επιχειρηματικές πρακτικές. Η θεσμοθέτηση της ΕΚΕ στην επιχειρηματική σκέψη, 

στις πολιτικές, στα οργανογράμματα και στην πρακτική ήταν ένα αποτέλεσμα 

μετασχηματισμού μεγάλης χρονικής διάρκειας, με ορισμένες εταιρίες να την 

υιοθετούν ορθά και άλλες όχι. Το 1992 διαμορφώθηκε ο Οργανισμός Business for 

Social Responsibility (BSR)  για να καλύψει την επιτακτική ανάγκη για μια εθνική 

επιχειρηματική συμμαχία που θα προωθεί τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρηματικές 

πρακτικές. Αν και το ζήτημα της εταιρικής διακυβέρνησης δεν ήταν κεντρικό θέμα 

στη δεκαετία του 1990, έγινε ολοένα και πιο σημαντικό, ιδιαίτερα μάλιστα ο ρόλος 

και η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου.   

Σήμερα, μετά από μια 50ετή τροχιά ανάπτυξης της ΕΚΕ (σχήμα 2), η ΕΚΕ 

αντιπροσωπεύει μια προοπτική γνωστή σε όλο τον κόσμο, όλο και πιο ζωτικής 

σημασίας. Σήμερα, οι κοινωνικά υπεύθυνες προσδοκίες στις σύγχρονες οργανώσεις 

τις βοηθούν να είναι βιώσιμες σε μια αγορά ανταγωνιστική, δυναμική, παγκόσμια, 

ενώ συνάμα η επιχειρηματική ηθική, η διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και η 

βιωσιμότητα έχουν λάβει ευρέως την αποδοχή των πολιτών, με εμφανή την έννοια 

της δημιουργίας κοινής αξίας στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και 

ενσωματώνονται στο πλαίσιο της ΕΚΕ, όντας  σημείο αναφοράς και κεντρικός 

άξονας δράσης σε μια κοινωνικά συνειδητή επιχείρηση (Carroll, 2015). 
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Πίνακας 1.  Χρονοδιάγραμμα βασικών ερευνών ΕΚΕ: 1953-2004 

1953 Bowen: Social responsibilities of the Businessman 

1960 Davis: Can business afford to ignore social responsibilities 

Frederick: the growing concern over business responsibility 

1963 McGuire: Business and Society 

1966 Davis and Blomström: Business and its Environment 

1967 Walton: Corporate Social Responsibilities 

1970 Head: The Social Responsibilities of Business: Company and Community 

1900-1960 

1971 Johnson: Business in Contemporary Society: Framework and Issues 

Committee for Economic Development (CED): Social Responsibilities of 

Business Corporations 

1972 Manne and Wallich: The Modern Corporation and Social Responsibility 

1973 Davis: The Case for and against business assumption of social 

Responsibilities 

Eilbert and Parket: The Current Status of Corporate Social Responsibility 

1974 Eells and Walton: Conceptual foundations’ of business 

1975 Backman (Ed.): Social responsibility and accountability 

Sethi: Dimensions of Corporate social performance: An analytic 

Framework 

Preston and Post: Private Management and Public Policy: The Principle of 

Public Responsibility 

1976 Fitch: Achieving Corporate Social Responsibility 

1979 Zenisek: Corporate Social Responsibility: a conceptualization based on 

organizational literature 

Carrol: A three-dimensional conceptual model of corporate social 

performance 

1980 Jones: Corporate social responsibility revisited, redefined 

1981 Tuzzolino and Armandi: A need-hierarchy framework for assessing 

corporate social responsibility 

1983 Strand: A system paradigm of organizational adaptations to the social 

Environment 
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Carrol: Corporate Social Responsibility: Will industry respond to cutbacks 

in social program funding? 

1984 Drucker: The new meaning of corporate social responsibility 

Cochran and Wood: Corporate social responsibility and financial 

performance 

1985 Aupperle, Carrol and Hatfield: An empirical investigation of the 

relationship between corporate social responsibility and profitability 

Wartick and Cochran: The evolution of corporate social performance 

model 

1987 Epstein: The Corporate social policy process: Beyond business ethics, 

corporate social responsibility and corporate social responsiveness 

1991 Wood: Corporate social performance revisited 

1995 Swanson: Addressing a theoretical problem by reorienting the corporate 

social performance model 

2000 Holme and Watts: Corporate Social Responsibility: Making a good 

business sense 

Walhurst and Mitchell: Corporate social responsibility and the case of 

Summitville mine 

2004 Lockwood: Corporate social responsibility: HR’s leadership role 

 

(Arat, 2011: 9-13) 
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Σχήμα 2. Η τροχιά 50-έτους ανάπτυξης της ΕΚΕ 

(Carroll, 2015: 91) 

 

 

1.3  Διεθνείς μελέτες στον τραπεζικό κλάδο: ΕΚΕ & ΑΑΔ 
 

Σύμφωνα με μελέτη των Lentner et al (2015),  η κρίση που ξέσπασε το 2008 

στις οικονομικές αγορές των ΗΠΑ, επηρέασε βαθύτατα τις περισσότερες χώρες του 

αναπτυγμένου κόσμου, προκαλώντας όχι μόνο ύφεση στην πραγματική οικονομία, 

αλλά και ποικίλα κοινωνικά προβλήματα. Σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ψάχνοντας για μια διέξοδο στην κρίση, άρχισαν να 

εστιάζουν περισσότερο στην ΕΚΕ, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή τις κοινωνικές, 
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οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους. Αποτέλεσμα 

ήταν πολλοί χρηματοπιστωτικοί φορείς να επιδιώξουν, εκτός από τα βραχυπρόθεσμα 

εσωτερικά επιχειρηματικά συμφέροντα τους, και ένα σύνολο κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών στόχων, καθώς και στόχων ανθρωπίνου δυναμικού, αυξάνοντας το 

ρόλο τους στην ΕΚΕ. Κύριο κίνητρο σε αυτό αποτέλεσε το γεγονός ότι η 

χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ενέτεινε την αναγκαιότητα για αποκατάσταση της 

εμπιστοσύνης στον τραπεζικό κλάδο, καθώς και για διασφάλιση λογοδοσίας και  

διαφάνειας (Tzu-Kuan Chiu, 2013). Αξίζει να αναφερθεί πως, σύμφωνα με μελέτη 

του Viganò ‒ Nicolai (2009),  ο τραπεζικός τομέας απάντησε σχετικά αργά στις 

προκλήσεις της ΕΚΕ σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας.  

Τα ενδιαφερόμενα μέρη των τραπεζών περιλαμβάνουν τους ιδιοκτήτες, τους 

δανειολήπτες, τους καταθέτες, τους εργαζόμενους, τους διαχειριστές, και το σύνολο 

των ρυθμιστικών αρχών. Σε σύγκριση με άλλους τομείς, ένα βασικό χαρακτηριστικό 

του τραπεζικού τομέα είναι ότι επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό και εύρος ανθρώπων. 

Αυτό οδηγεί σε σημαντικά πιο πολύπλοκη ασυμμετρία πληροφόρησης. Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του τραπεζικού συστήματος είναι το ότι για να εξασφαλιστεί η 

σταθερότητα του τραπεζικού τομέα, απαιτείται πολύ αυστηρότερη ρύθμιση (Yamak 

et al., 2005). Συνεπώς, δεδομένου ότι ο τραπεζικός τομέας διαφέρει από άλλους 

οικονομικούς τομείς, οι πρακτικές της ΕΚΕ είναι επίσης διαφορετικές, όπως 

διαφαίνεται στην έρευνα των Viganò ‒ Nicolai (2009): Εδώ υπάρχει περισσότερη 

έμφαση στην ευθύνη στους τομείς του τραπεζικού δανεισμού, των επενδύσεων και 

της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπου η καταπολέμηση της δωροδοκίας και 

το «ξέπλυμα χρήματος» είναι ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που αφορούν τη διαφθορά, 

η οποία είναι ένα κρίσιμο μέρος της ΕΚΕ στις δραστηριότητες των τραπεζών. Ο 

χάρτης ΕΚΕ των τραπεζών μπορεί να διατυπωθεί όπως φαίνεται παρακάτω, με βάση 

τη μελέτη των Lentner et al (2015): 
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Σχήμα 3 Ο χάρτης ΕΚΕ των τραπεζών 

(Lentner et al, 2015:100) 

 

Η παγκόσμια έρευνα του CFA Institute (2013) διερεύνησε τις απόψεις 6783 

ερωτηθέντων  από 22 χώρες, όπου 56 τοις εκατό προσδιόρισε τη συνεχιζόμενη 

έλλειψη ηθικής των χρηματοπιστωτικών εταιρειών ως το σημαντικότερο παράγοντα 

που συμβάλλει στην τρέχουσα έλλειψη εμπιστοσύνης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η κουλτούρα της ηθικής και ακεραιότητας 

στο εσωτερικό των τραπεζών πρέπει να αποκατασταθεί, ενώ συνάμα τα οικονομικά 

στελέχη είναι απαραίτητο να βελτιώσουν την αίσθηση του αυτοελέγχου και να 

Δράσεις μέσα στην τράπεζα 

•Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών 
γνώσεων και χρηματοοικονομικής 
εκπαίδευσης  

•Υπεύθυνη και συνετή διαχείριση 
δανεισμού και κινδύνου  

•Δίκαιες και διαφανείς 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 
διεκπεραίωση των καταγγελιών 

•Βοήθεια στους μειονεκτούντες πελάτες 
να χρησιμοποιήσουν τραπεζικές 
υπηρεσίες,  προϊόντα για πελάτες με 
ειδικές ανάγκες  

•Συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
μερών  

•Παροχή οικονομικής υποστήριξης 
κοινωνικών επιχειρήσεων  

•Χρηματοδότηση  

•Επενδύσεις προστασίας του 
περιβάλλοντος  

•Καταπολέμηση της διαφθοράς και της 
τρομοκρατίας 

•Παροχή θέσεων εργασίας, κατάλληλες 
συνθήκες εργασίας, ίσες ευκαιρίες 

Δράσεις έξω από την τράπεζα 

•Εθελοντισμός για τη βελτίωση της 
διαβίωσης στο περιβάλλον  

•Στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

•Στήριξη τοπικών κοινοτήτων  

•Στήριξη αθλητισμού  

•Υποστήριξη των ΜΚΟ  
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εφαρμόζουν αυστηρές κυρώσεις για τυχόν παράνομες και ανήθικες δραστηριότητες 

(CFA Institute, 2013: 9).  

Αξίζει να αναφερθεί, σύμφωνα με την έρευνα των Lentner et al, 2015, πως η 

ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών γνώσεων και η εντατικοποίηση της 

χρηματοπιστωτικής παιδείας σε συνδυασμό με την ενεργό επικοινωνία μέσα στο 

εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει βασικός άξονας  της ΕΚΕ των 

κεντρικών τραπεζών. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να καθορίζονται άρτια τα διάφορα 

κανάλια και οι μορφές επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στην Ουγγαρία για 

παράδειγμα, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας έχει αναπτύξει μια στρατηγική ΕΚΕ με 

σημαντικές αλλαγές από το 2013, κάνοντας σύνδεση μάκρο  και μίκρο προληπτικών 

εποπτικών δραστηριοτήτων σε μια ευρύτερη έννοια η οποία επιτρέπει την εφαρμογή 

σε νέα εργαλεία αειφόρου και ασφαλούς οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μια 

σημαντική αλλαγή στη νομισματική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της Ουγγαρίας 

είναι ότι οι στόχοι εστιάζουν στη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, την 

οικονομική σταθερότητα και την υποστήριξη της οικονομικής πολιτικής, 

υπηρετώντας το κοινό καλό αποτελεσματικά, τόσο για την κοινωνία όσο και τις 

εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διοικητική επικράτεια της Ουγγαρίας.   

Όσον αφορά την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ από τράπεζες στις αναπτυγμένες 

οικονομίες, ενδεικτικά αναφέρουμε την έρευνα των Khan et al (2009), μέσα από την 

οποία εξετάζονται οι αντιλήψεις των υπαλλήλων σχετικά με τα θέματα ΕΚΕ. Μέσα 

από την έρευνα σε 20 επιλεγμένες τράπεζες,  με εργαλείο το ερωτηματολόγιο, η εν 

λόγω μελέτη έδειξε ότι γίνεται   κάποια (έστω και μικρή) δράση ΕΚΕ  σε εθελοντική 

βάση, με τους υπαλλήλους να είναι υπέρ της ΕΚΕ και να υποστηρίζουν πως 

χρειάζεται περισσότερη δημοσιοποίηση. 

Κατά τον Yeung (2011), σε έρευνα του με σκοπό τη διερεύνηση της 

αντίληψης των τραπεζικών υπαλλήλων στην ΕΚΕ μεγάλων τραπεζών στο Χονγκ 

Κονγκ, στις ΗΠΑ και στη Σκωτία, το προσωπικό κρίνει ως σημαντικότερους 

παράγοντες στην εφαρμογή της ΕΚΕ την εσωτερική διαχείριση, την εφαρμογή 

ουσιαστικής στρατηγικής, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και την 

εξωτερική διαχείριση – λογοδοσία ως προς τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν μελέτες που 

αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ οργανωτικής αφοσίωσης και αντιλήψεων των 
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εργαζομένων περί ΕΚΕ, όπως αυτή των Brammer et al (2007), όπου διαφαίνεται πως 

η ικανοποίηση από την εργασία, η ηγεσία, τα δημογραφικά στοιχεία των 

εργαζομένων και οι τυχόν διακρίσεις επιδρούν στην οργανωτική αφοσίωση και στη 

διαμόρφωση των αντιλήψεων των εργαζομένων περί ΕΚΕ. Η ανάλυση των Brammer 

et al (2007)  σε  δείγμα  4712 εργαζομένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έδειξε 

μια θετική σχέση μεταξύ των συνιστωσών της ΕΚΕ και της συναισθηματική 

δέσμευσης και προτείνει ότι η συνεισφορά της ΕΚΕ στη συναισθηματική δέσμευση 

είναι εξίσου σημαντική όσο εκείνη της ικανοποίησης από την εργασία. Επομένως, η 

ΕΚΕ έχει θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και 

στη δέσμευση των εργαζομένων εντός του τραπεζικού οργανισμού.  Όπως ορίζει και 

ο Ledwidge (2007), η ΕΚΕ αποτελεί πρόκληση για τους διευθυντές τραπεζών 

ανθρώπινου δυναμικού, καθώς πρέπει να διασφαλίζεται πως τα προγράμματα 

ανάπτυξης και δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού θα προσανατολίζονται στη 

διασφάλιση του ότι η εμπειρία του πελάτη αντικατοπτρίζεται στις αξίες του 

οργανισμού. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, διαφαίνεται πως τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αναζητούν διέξοδο στην κρίση, εστιάζοντας 

περισσότερο στην ΕΚΕ, παρά το γεγονός πως ο τραπεζικός κλάδος απάντησε σχετικά 

αργά στις προκλήσεις της ΕΚΕ σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Δεδομένου ότι ο τραπεζικός τομέας διαφέρει από άλλους οικονομικούς τομείς, οι 

πρακτικές της ΕΚΕ είναι επίσης διαφορετικές, με το ανθρώπινο δυναμικό να 

υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη έλλειψη ηθικής των χρηµατοπιστωτικών εταιρειών ως 

το σημαντικότερο παράγοντα που συμβάλλει στην τρέχουσα έλλειψη εμπιστοσύνης 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η κουλτούρα της ηθικής και ακεραιότητας στο 

εσωτερικό των τραπεζών επίσης υποστηρίζεται πως πρέπει να αποκατασταθεί στα 

τραπεζικά ιδρύματα, ενώ συνάμα τα οικονομικά στελέχη πρέπει να βελτιώσουν την 

αίσθηση του αυτοελέγχου και να εφαρμόσουν αυστηρές κυρώσεις για τυχόν 

παράνομες και ανήθικες δραστηριότητες. Η ανάπτυξη των χρηματοοικονομικών 

γνώσεων και η εντατικοποίηση της χρηματοπιστωτικής παιδείας σε συνδυασμό με 

την ενεργό επικοινωνία μέσα στο εργασιακό τραπεζικό περιβάλλον πρέπει να 

αποτελεί βασικό άξονα της ΕΚΕ των τραπεζών. Η εσωτερική διαχείριση, η εφαρμογή 

ουσιαστικής στρατηγικής, η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, και η εξωτερική 

διαχείριση – λογοδοσία ως προς τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να αποτελούν βασικά 

http://www.emeraldinsight.com/author/Ledwidge%2C+Jonathan
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στοιχεία μέσα στο τραπεζικό περιβάλλον. Τέλος, η ικανοποίηση από την εργασία, η 

ηγεσία, τα δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων και οι τυχόν διακρίσεις επιδρούν 

στην οργανωτική αφοσίωση και στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των εργαζομένων 

περί ΕΚΕ, με αποτέλεσμα η ΕΚΕ να αποτελεί πρόκληση για τους διευθυντές 

τραπεζών ανθρώπινου δυναμικού στην υλοποίηση των προγραμμάτων ανάπτυξης και 

δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού. Με βάση τα παραπάνω, διαμορφώνονται τα 

παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Το μορφωτικό επίπεδο διαφοροποιεί την στάση των τραπεζικών 

υπαλλήλων σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας; 

2 Η ηλικία διαφοροποιεί την στάση των τραπεζικών υπαλλήλων σχετικά με το 

πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας; 

3. Οι απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων διαφοροποιούνται για το ποια είναι 

τα οφέλη του προγράμματος ΕΚΕ προς την Τράπεζα; 

4. Η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην κοινωνία που επιτυγχάνεται με 

την υιοθέτηση προγράμματος ΕΚΕ είναι πιο σημαντικός παράγοντας από την αύξηση 

πελατολογίου ή κερδών; 

5. Η υποχρέωση των εργασιακών καθηκόντων είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας δράσης των τραπεζικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ σε σχέση με 

την συνεισφορά τους και την ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων; 
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2. Μεθοδολογία   
 

 

3.1 Δείγμα  

113 τραπεζικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε τράπεζες της Ελλάδας 

συμμετείχαν στην έρευνα (52 άνδρες, 61 γυναίκες), μέσης ηλικίας 40 ετών (Μ= 

39,93, SD= 2,929).Οι περισσότεροι τραπεζικοί υπάλληλοι (56,6%) είναι έγγαμοι και 

το 34,5% των υπαλλήλων είναι άγαμοι. Ένας στους δέκα εργαζομένους είναι 

διαζευγμένοι (8,8%) και ένας μόλις εργαζόμενος είναι χήρος (0,9%). 

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι όλοι οι τραπεζικοί υπάλληλοι που εργάζονται 

στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας. Οι συμμετέχοντες επιλέχτηκαν με τη 

δειγματοληψία ευκολίας, αφού τα δεδομένα συλλέχτηκαν μέσω κοινωνικού δικτύου, 

καθώς  και μέσω των επαφών του ερευνητή. Η συμμετοχή τους ήταν εθελοντική και 

σημειώνεται ότι διατηρήθηκε η ανωνυμία των προσώπων που συμμετείχαν στην 

έρευνα και η εμπιστευτικότητα των απαντήσεων τους. 

Κριτήριο συμμετοχής των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν να έχουν 

ολοκληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους, να εργάζονται στο τραπεζικό σύστημα της 

Ελλάδας και να έχουν συμμετάσχει ως εθελοντές σε κάποια ενέργεια ΕΚΕ της 

Τράπεζάς τους.  

 

3.2  Ερευνητικό Εργαλείο 

Το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας είναι το ερωτηματολόγιο που 

παρουσιάζεται στο παράρτημα και κατασκευάστηκε ύστερα από εκτενή μελέτη των 

αντίστοιχων άρθρων και βιβλίων της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που 

μελετούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις εφαρμογές αυτής, σε ιδρύματα του 

Τραπεζικού Κλάδου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο ενότητες και είκοσι-

μία (21) ερωτήσεις.  

Στην πρώτη ενότητα, διερευνάται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης και η εφαρμογή της στην Τράπεζα. Μελετώνται οι στάσεις των τραπεζικών 
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υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας που έχει υιοθετηθεί, οι απόψεις τους 

για τον εθελοντισμό και οι αντιλήψεις τους για το πως η Τράπεζα ενσωματώνει την 

ΕΚΕ στην καθημερινότητα των τραπεζικών υπαλλήλων. Για παράδειγμα, η ερώτηση 

2 είναι η εξής «Σας ενδιαφέρει το πρόγραμμα ΕΚΕ που εφαρμόζεται στο χώρο 

εργασίας σας;» και μελετά το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για το πρόγραμμα 

ΕΚΕ. Οι συμμετέχοντες στην συγκεκριμένη ερώτηση καλούνται να επιλέξουν μία 

από τις πέντε επιλογές: Καθόλου, Ελάχιστα, Μέτρια, Πολύ, Πάρα Πολύ. Η ενότητα 

ορίζεται συνολικά από δεκαεπτά (17) ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ πενταβάθμιας 

κλίμακας Likert ερωτήσεις από Καθόλου έως και Πάρα Πολύ ορίζουν την ενότητα. 

Ακόμα, υπάρχουν ερωτήσεις τύπου Ναι/Όχι/Δε γνωρίζω, καθώς και βαθμωτές 

ερωτήσεις.  

Η δεύτερη ενότητα εξετάζει τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, φύλο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο 

μόρφωσης. 

Το ερωτηματολόγιο αυτό κατασκευάστηκε και χρησιμοποιήθηκε στην 

συγκεκριμένη έρευνα, διότι τα δεδομένα που συλλέχτηκαν, μελετούν τις στάσεις και 

απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

(Cronbach’s alpha= ,892). 

 

3.3  Συλλογή Δεδομένων 

Για τη μελέτη των ερευνητικών υποθέσεων μελετήθηκε η βιβλιογραφία για 

την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και κατασκευάστηκε το ερευνητικό εργαλείο της 

ποσοτικής έρευνας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας δόθηκε σε τραπεζικούς 

υπαλλήλους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω κοινωνικού δικτύου καθώς 

και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Το ερωτηματολόγιο κατασκευάστηκε μέσω της υπηρεσίας Google Forms και 

οι τραπεζικοί υπάλληλοι απάντησαν στο ερωτηματολόγιο μέσω της συγκεκριμένης 

υπηρεσίας από τον Δεκέμβριο 2015 έως Ιανουάριο 2016. Η διάρκεια συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου ήταν περίπου δέκα (10) λεπτά. 
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Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να επικοινωνήσουν μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου με τον ερευνητή αν ήθελαν να μάθουν περισσότερα για τον σκοπό της 

έρευνας και τις ερευνητικές υποθέσεις της μελέτης, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη 

απορία. Όλα τα ερωτηματολόγια που καταγράφηκαν στο σύστημα ήταν καταλλήλως 

συμπληρωμένα, και στην περίπτωση που κάποιοι από τους τραπεζικούς υπαλλήλους 

δεν ήθελαν τελικά να συμμετάσχουν στην έρευνα, με το κλείσιμο της συγκεκριμένης 

σελίδας, κανένα από τα στοιχεία που έγραψαν δεν αποθηκεύτηκε στη βάση 

δεδομένων. Η συμμετοχή των τραπεζικών υπαλλήλων στην έρευνα ήταν εθελοντική 

και ανώνυμη. 

3.4 Στατιστική Ανάλυση 

Με τη χρήση της εφαρμογής Google Forms υπολογίστηκε το ποσοστό 

συχνότητας των επιλογών της κάθε ερώτησης που ορίζει το ερωτηματολόγιο. Η 

γραφική απεικόνιση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης συχνότητας 

πραγματοποιήθηκε στην εφαρμογή Google Forms και τα αντίστοιχα ραβδογράμματα 

και γραφήματα πίτας παρουσιάζονται για την κάθε ερώτηση στο επόμενο κεφάλαιο. 

Αποκωδικοποίηση των απαντήσεων των τραπεζικών υπαλλήλων ακολούθησε 

για να εξεταστούν οι ερευνητικές υποθέσεις της έρευνας. Με τη χρήση του SPSS και 

των επιλογών του, εξετάστηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις.  Τα δημογραφικά στοιχεία 

των εργαζομένων είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές και οι ερωτήσεις πολλαπλών 

επιλογών που μελετούν την ΕΚΕ είναι οι εξαρτημένες μεταβλητές της ανάλυσης. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαφοροποίησης μέσων σε ανεξάρτητα δείγματα, t-test, 

για τον έλεγχο διαφοροποίησης των απόψεων των εργαζομένων ανάλογα τα 

δημογραφικά στοιχεία. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν έλεγχοι διαφοροποίησης μέσων σε 

μη ανεξάρτητο δείγμα, paired t-test, για να μελετηθούν οι τελευταίες ερευνητικές 

υποθέσεις. Ανάλυση ανεξαρτησίας X
2
εφαρμόστηκε για τον έλεγχο ανεξαρτησίας των 

δημογραφικών στοιχείων και των ερωτήσεων που εξετάζουν τις στάσεις των 

εργαζομένων για την ΕΚΕ και ακολουθούν τη μορφή Ναι/Όχι. Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο εμπιστοσύνης ,05.  
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3. Ανάλυση δεδομένων και Ερμηνεία των ευρημάτων    

 

 4.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τραπεζικός Υπάλληλος 

 

Οι 113 τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης είναι αρκετά ενημερωμένοι για την έννοια που εξετάζεται και 

αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή 

αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Είναι γνώριμες οι 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις που οργανώνονται από την 

Τράπεζα που εργάζονται από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. Το 29,2% των 

εργαζομένων γνωρίζει πάρα πολύ τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το 40,7% 

είναι πολύ ενημερωμένοι. Μέτρια γνώση για τον όρο ΕΚΕ σημειώθηκε από το 23% 

των συμμετεχόντων. Ελάχιστη γνώση για το θέμα έχουν μόλις το 5,3% και καθόλου 

γνώση το 1,8%. 

 

 

 Γράφημα 1 Γνώσεις των τραπεζικών υπαλλήλων για τον όρο Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 

Παρόλο που το ποσοστό των τραπεζικών υπαλλήλων που γνωρίζουν πολύ 

καλά τον όρο είναι αρκετά μεγάλο, το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για το 

πρόγραμμα ΕΚΕ που εφαρμόζεται στο χώρο εργασίας τους είναι μικρότερο (17,7%). 

Όμως, αθροίζοντας και το ποσοστό των εργαζόμενων  που ενδιαφέρονται πολύ για το 

πρόγραμμα ΕΚΕ, φαίνεται πως δύο στους τρεις συμμετέχοντες (60,2%) 

ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα της Τράπεζας που ασχολείται με οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Το 29,2% των εργαζομένων εκφράζουν 



22 
 

μέτριο ενδιαφέρον και το 8% ελάχιστο ενδιαφέρον. Μερικοί από τους υπαλλήλους 

που έλαβαν μέρος δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται καθόλου για το πρόγραμμα ΕΚΕ 

που εφαρμόζεται στο χώρο εργασίας τους  (2,7%). 

 

 

 Γράφημα 2 Ενδιαφέρον των τραπεζικών υπαλλήλων για το πρόγραμμα ΕΚΕ που εφαρμόζεται στο 

χώρο εργασίας τους 

 

Το ουσιαστικό ενδιαφέρον των εργαζομένων για τον όρο της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης και τις δράσεις που την ορίζουν αποτυπώνεται και στο γεγονός 

ότι το 18,6% των συμμετεχόντων έχουν εντάξει στην καθημερινότητά τους ενέργειες 

που ορίζουν την ΕΚΕ. Τέσσερεις στους δέκα  (39,8%) τραπεζικούς υπάλληλους  

δρουν ενεργά στο πνεύμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συμμετέχουν σε 

περιβαλλοντικές δράσεις όπως για παράδειγμα ενέργειες για την εξοικονόμηση 

χαρτιού που τυπώνουν για τις ανάγκες της εργασίας τους. Όλοι οι εργαζόμενοι 

ασχολούνται ενεργά με τα προγράμματα της ΕΚΕ, από ελάχιστα (13,3%) ή μέτρια 

(28,3%) επίπεδα έως και πολύ υψηλά. 
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 Γράφημα 3 Ένταξη ενεργειών που ορίζουν την ΕΚΕ στην καθημερινότητα των τραπεζικών 

υπαλλήλων 

Το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων επιδρά στο πόσο ενεργοί είναι περί 

ΕΚΕ και το επίπεδο που έχουν εντάξει ενέργειες που ορίζουν την ΕΚΕ στην 

καθημερινότητα τους (F(3, 112)= 4,939, MSE= ,810, p= ,009). Οι απόφοιτοι Λυκείου 

έχουν εντάξει λιγότερες ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ στην καθημερινότητά τους 

από τους αποφοίτους ΤΕΙ, p= ,045, τους αποφοίτους ΑΕΙ, p= ,006 και τους κατόχους 

μεταπτυχιακού, p= ,042.  

Αν και δεν είναι αρκετοί (13,3%) οι εργαζόμενοι που ταυτίζονται με τους 

σκοπούς του προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζάς τους στο μέγιστο, το 45,1% των 

συμμετεχόντων ενδιαφέρεται πολύ για το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας και 

ταυτίζεται με τους σκοπούς του. Σχεδόν ένας στους τρεις (33,6%) ταυτίζεται με την 

Τράπεζα στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των σκοπών του 

προγράμματος. Μόλις το 7,9% των τραπεζικών υπαλλήλων ταυτίζεται με το ρόλο του 

προγράμματος ΕΚΕ στο ελάχιστο ή ακόμα και καθόλου (0,9%). 

 

 

 Γράφημα 4 Ταύτιση των τραπεζικών υπαλλήλων με τους σκοπούς του προγράμματος ΕΚΕ της 

Τράπεζας 

 

Το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων επίσης επιδρά στο πόσο ταυτίζονται 

οι τραπεζικοί υπάλληλοι με τους σκοπούς του προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζας 

(F(3, 112)= 5,751, MSE= ,621, p= ,001). Οι απόφοιτοι ΑΕΙ ταυτίζονται περισσότερο 

με τους σκοπούς του προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζας από τους αποφοίτους 

Λυκείου, p= ,029 και τους αποφοίτους ΤΕΙ, p= ,004. 
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Η Τράπεζα ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την εφαρμογή δράσεων Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με τις απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων, αλλά η 

Τράπεζα δεν διοργανώνει σεμινάρια για την προσωπική επιμόρφωση των 

εργαζομένων σχετικά με τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ που έχει υιοθετήσει. 

Το 65,5% των εργαζομένων απάντησε αρνητικά στην ερώτηση της έρευνας σχετικά 

με αν η Τράπεζα που εργάζονται επιμορφώνει τους εργαζομένους της για τις δράσεις 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

φύσεως. 

 

  

Γράφημα 5 Διοργάνωση σεμιναρίων για την προσωπική επιμόρφωση των εργαζομένων σχετικά με 

τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ που εφαρμόζει 

 

Αν και δεν επιμορφώνονται από την Τράπεζα που εργάζονται οι 

συμμετέχοντες για το πρόγραμμα ΕΚΕ στην πλειοψηφία τους, οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι πιστεύουν ότι αν είναι ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της 

Τράπεζας και συμμετέχουν ενεργά, θα κερδίσουν αξίες που θα τους βελτιώσουν ως 

άνθρωπο. Το 25,7% των τραπεζικών υπαλλήλων πιστεύουν πάρα πολύ ότι η 

προσωπική τους βελτίωση θα επέλθει μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις 

κοινωνικού χαρακτήρα. Το 46,9% των εργαζομένων πιστεύει πολύ στην 

συγκεκριμένη άποψη και μέτρια επίδραση στη βελτίωση του ανθρώπου και στις αξίες 

του μπορεί να σημειωθεί από την ενεργή συμμετοχή του στο πρόγραμμα ΕΚΕ κατά 

το 20,4% των συμμετεχόντων. Το 6,2% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι θα 

βελτιώσει το χαρακτήρα του ελάχιστα με την ενεργή του συμμετοχή σε δράσεις που 
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διοργανώνει η Τράπεζα στα πλαίσια της ΕΚΕ. Καμία βελτίωση ως άνθρωπο δε 

προβλέπει μόνο ένας εργαζόμενος. 

 

 Γράφημα 6 Βελτίωση των αξιών των εργαζομένων με την ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

ΕΚΕ της Τράπεζας 

 

Αντιθέτως, οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι αν είναι ενήμεροι 

σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας και συμμετέχουν ενεργά, δε θα 

καταφέρουν να ανέβουν επαγγελματικά στην οργανωσιακή ιεραρχία. Μόνο το 5,3% 

των τραπεζικών υπαλλήλων πιστεύουν πάρα πολύ ότι η επαγγελματική τους 

βελτίωση θα επέλθει μέσω της συμμετοχής τους σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. 

Το 8,8% των εργαζομένων πιστεύει πολύ στην συγκεκριμένη άποψη και μέτρια 

επίδραση στην επαγγελματική βελτίωση μπορεί να σημειωθεί από την ενεργή 

συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα ΕΚΕ κατά το 30,1% των 

συμμετεχόντων. Το 25,7% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η ενεργή συμμετοχή σε 

δράσεις που διοργανώνει η Τράπεζα στα πλαίσια της ΕΚΕ θα βελτιώσει την 

επαγγελματική πορεία των εργαζομένων στην Τράπεζα ελάχιστα. Καμία βελτίωση δε 

προβλέπει η πλειοψηφία των εργαζομένων (30,1%). 

Η βελτίωση αξιών του ανθρώπου μέσω της συμμετοχής του στις δράσεις του 

προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα κάνει 

και τους συμμετέχοντες να είναι περισσότερο περήφανοι για την Τράπεζα που 

εργάζονται όπως απάντησε και το 23% των εργαζομένων. Γνωρίζοντας την ΕΚΕ της 

Τράπεζας, είναι πολύ περισσότερο υπερήφανοι το 31% των εργαζομένων για την 

Τράπεζα που εργάζονται και μέτρια επίπεδα υπερηφάνειας καταγράφονται από το 
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31,9% των εργαζομένων. Το 10,6% των συμμετεχόντων είναι ελάχιστα περισσότερο 

περήφανοι για την Τράπεζα, ενώ το 3,5% των εργαζομένων δε θεωρεί ότι αν γνωρίζει 

ουσιαστικά την ΕΚΕ της Τράπεζας που εργάζεται, τότε θα είναι και περισσότερο 

περήφανοι για την Τράπεζα που εργάζονται. 

 

 

 Γράφημα 7  Υπερηφάνεια των εργαζομένων για την συνεργασία τους με την Τράπεζα  εφόσον 

είναι γνώριμοι για το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας 

 

 Η υπερηφάνεια των εργαζομένων για την συνεργασία τους με την Τράπεζα  

εφόσον είναι γνώριμοι για το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας διαφοροποιείται 

ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων (F(3,112)= 4,567, MSE= 1,037, 

p=,005). Οι απόφοιτοι ΑΕΙ είναι περισσότερο υπερήφανοι από τους απόφοιτους ΤΕΙ, 

p= ,026, αλλά οι κάτοχοι μεταπτυχιακού είναι περισσότερο υπερήφανοι από τους 

απόφοιτους ΤΕΙ, p= ,037. 

 

4.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εθελοντισμός 

 Η συμμετοχή των εργαζομένων της Τράπεζας στο πρόγραμμα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης είναι ενεργή μέσω του εθελοντισμού σε δράσεις που 

διοργανώνει η Τράπεζα και αφορούν διαφορετικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, την 

κοινωνικοποίηση και την επιμόρφωση.  

 Οι συμμετέχοντες έχουν συμμετέχει σε διαφορετικά προγράμματα όπως τον 

καθαρισμό δρόμων ή εξωτερικών δρόμων, τη συλλογή τροφίμων, και άλλα. 
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Συγκεκριμένα, έχουν συμμετάσχει περίπου δύο φορές σε δράσεις που αφορούν τον 

καθαρισμό δρόμου (SD= 1,111) και τρεις φορές σε δράσεις για συλλογή τροφίμων 

για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (SD= ,952). Η συμμετοχή των εργαζομένων στη 

συλλογή σχολικών ειδών για παιδιά (Μ= 2,85, SD= ,975) και σε παιδικές θεατρικές 

παραστάσεις (Μ= 1,73, SD= 1,113) είναι επίσης ικανοποιητική, αλλά όχι πολύ 

ενεργή. Οι εργαζόμενοι έχουν επίσης συμμετέχει σε μαραθώνιους περίπου δύο φορές 

κατά μέσο όρο (Μ= 1,96, SD= 1,082). Ενεργοί είναι οι συμμετέχοντες ως προς την 

αιμοδοσία γιατί έχουν λάβει μέρος σε αντίστοιχες δράσεις τρεις φορές (SD= ,945). Η 

βοήθεια σε μετανάστες είναι επίσης παρούσα αφού οι εργαζόμενοι έχουν συμμετέχει 

σε αντίστοιχες δράσεις της Τράπεζας δύο φορές (SD= 1,135). Η αιμοδοσία και η 

συλλογή τροφίμων είναι οι δράσεις που κέντρισαν πιο πολύ το ενδιαφέρον των 

εργαζομένων της Τράπεζας, αν και φαίνεται ότι ο πιο σημαντικός παράγοντας που 

τους δραστηριοποιεί είναι η ηλικία τους. Η ηλικία εξαρτάται άμεσα με το αν οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις και πιο συγκεκριμένα σε 

θεατρικές παραστάσεις (Χ
2
(16, Ν=113)= 34,118, p= ,005) ή σε προγράμματα 

βοήθειας μεταναστών (Χ
2
(16, Ν=113)= 59,180, p< ,001).   

 Οι λόγοι όμως που έχουν συμμετέχει οι τραπεζικοί υπάλληλοι σε εθελοντικές 

εκδηλώσεις διαφοροποιούνται μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων. Οι 

περισσότεροι συμμετέχοντες (89,4%) συμμετέχουν σε εθελοντικές εκδηλώσεις της 

Τράπεζας για την προσωπική συνεισφορά τους στις αντίστοιχες δράσεις. Σχεδόν ένας 

στους δύο (44,2%) έχει αποφασίσει να συμμετέχει στις εθελοντικές δράσεις που 

σημειώθηκαν παραπάνω για τις δημόσιες σχέσεις. Θετική είναι η αντίδραση των 

εργαζομένων απέναντι στον εθελοντισμό μέσω της απάντησης τους ότι η συμμετοχή 

τους σε εθελοντικές δράσεις της Τράπεζας δε συσχετίζεται με τις υποχρεώσεις τους 

στα εργασιακά τους καθήκοντα σχετικά με το 69,9%. Το 24,8% των συμμετεχόντων 

επιλέγει να συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις για διαφορετικούς λόγους. 
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 Γράφημα 8 Λόγοι συμμετοχής των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις της Τράπεζας 

  

Οι λόγοι συμμετοχής των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις εξαρτώνται 

από την ηλικία των εργαζομένων και το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Η ηλικία 

εξαρτάται με το αν οι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για την 

ουσιαστική συνεισφορά τους σε αυτές (Χ
2
(4, Ν=113)= 11,118, p= ,025), την 

ανάπτυξη δημόσιων σχέσεων (Χ
2
(1, Ν=113)= 5,183, p= ,023) και την υποχρέωση 

τους σε εργασιακά καθήκοντα (Χ
2
(3, Ν=113)= 14,946, p= ,005). Το επίπεδο 

εκπαίδευσης των εργαζομένων επίσης εξαρτάται με το αν οι εργαζόμενοι 

συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις για την ουσιαστική συνεισφορά τους σε αυτές 

(Χ
2
(3, Ν=113)= 24,998, p< ,001). 

 Γενικά, παρατηρείται ότι η συμμετοχή των τραπεζικών υπαλλήλων σε 

εθελοντικές δράσεις είναι πιο ενεργή εξαιτίας των δημοσιών σχέσεων (t(112) = -

8,710, p< ,001) και των υποχρεώσεων τους στα εργασιακά καθήκοντα (t(112) = -

11.564, p< ,001)από ότι η ουσιαστική τους συνεισφορά σε κοινωνικά προγράμματα. 

Η υποχρέωση στα εργασιακά καθήκοντα είναι το πιο σημαντικό κίνητρο για την 

συμμετοχή των υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ ακόμα και από την αύξηση των 

δημοσίων σχέσεων(t(112) = -2.828, p= ,006). 

Αν και οι εργαζόμενοι είναι μέτρια ικανοποιημένοι από την αξιοποίησή τους 

ως εθελοντές στην Τράπεζα (Μ =2,76, SD= ,092), θα αφιέρωναν περισσότερο χρόνο 

με σκοπό να συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα της Τράπεζας που εργάζονται 

στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Το επίπεδο ικανοποίησής τους όμως 

διαφοροποιείται ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων (F( 3,112)= 4,962, 
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MSE= 1,086, p= ,003). Οι απόφοιτοι Λυκείου δεν είναι τόσο ικανοποιημένοι για την 

αξιοποίησή τους ως εθελοντές όσο οι απόφοιτοι ΑΕΙ, p=,017, αλλά και όσο οι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού, p=,017. 

Ακόμα, το 48,7% θα αφιέρωνε παραπάνω προσωπικό και ουσιαστικό χρόνο 

σε εθελοντικές δράσεις μελλοντικά. Μέτρια αφιέρωση προσωπικού χρόνου θα 

αφιερωνόταν από το 31% των εργαζομένων, ενώ το 20,3% των συμμετεχόντων θα 

αφιέρωνε ελάχιστο ή και καθόλου χρόνο γι αυτόν τον σκοπό.  

 

 Γράφημα 9 Αφιέρωση προσωπικού χρόνου των εργαζομένων στον εθελοντισμό 

 

 Από την ενεργή συμμετοχή των τραπεζικών υπαλλήλων σε εθελοντικές 

δράσεις προκύπτει και η θετική στάση τους για αν θα πρότειναν στους συναδέλφους 

τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει η Τράπεζα που 

εργάζονται. Το 71,7% των εργαζομένων θα πρότεινε με έντονο ζήλο στους 

συναδέλφους του να ενεργοποιηθούν στον εθελοντισμό και το 19,5% θα 

δραστηριοποιούνταν μέτρια στην αφύπνιση των συναδέλφων τους. Το 8% των 

εργαζομένων θα πρότεινε ελάχιστα σε συναδέλφους του να συμμετέχουν στον 

εθελοντισμό και το 0,9% δε θα τους πρότεινε καθόλου. 
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 Γράφημα 10 Πρόταση των εργαζομένων σε συναδέλφους τους για συμμετοχή στον εθελοντισμό 

 

Ανάλογα την ηλικία των τραπεζικών υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι θα 

πρότειναν τον εθελοντισμό στους συναδέλφους τους ή όχι (F(4, 112) = 4,020, MSE= 

,827, p=,004). Διαφορετική ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό και στην ενεργή 

παρότρυνση των συναδέλφων των τραπεζικών υπαλλήλων για την συμμετοχή τους σε 

κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές δράσεις της Τράπεζας παρουσιάζεται 

μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 35-44 ετών και 55 ετών και άνω, p= ,023 και 

μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 45-54 και 55 ετών και άνω, p= ,006.  Οι 

εργαζόμενοι νεώτερων ηλικιών είναι πιο θετικοί στο να μιλήσουν στους συναδέλφους 

τους για τον εθελοντισμό. 

 

4.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τράπεζα 

 

Το ενδιαφέρον των τραπεζικών υπαλλήλων για το πρόγραμμα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης συνάδει με το ουσιαστικό ενδιαφέρον της ίδιας της Τράπεζας 

που εργάζονται για την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ. Το 22,1% των συμμετεχόντων 

πιστεύει ότι η Τράπεζα ενδιαφέρεται πάρα πολύ να διοργανώνει δράσεις στο πνεύμα 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  Το 46,9% των συμμετεχόντων πιστεύει ότι η 

Τράπεζα ενδιαφέρεται πολύ και το 23% των εργαζομένων πιστεύει ότι η Τράπεζα 

ασχολείται ουσιαστικά μέτρια με την εφαρμογή δράσεων ΕΚΕ.  Ελάχιστοι είναι οι 

συμμετέχοντες που πιστεύουν ότι η Τράπεζα ασχολείται μέτρια (7,1%) με τον όρο 

ΕΚΕ ή και καθόλου (0,9%)  
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 Γράφημα 11 Ενδιαφέρον της Τράπεζας για το πρόγραμμα ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων 

 

Ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο των τραπεζικών υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι 

έχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο ενδιαφέρεται η Τράπεζα για το πρόγραμμα 

ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων (F(3, 112) = 5,939, MSE= ,698, p=,001). Οι 

απόφοιτοι Λυκείου διαφοροποιούν την στάση τους από τους απόφοιτους ΑΕΙ, p= 

,003, και τους κατόχους μεταπτυχιακού, p= ,014. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ διαφοροποιούν 

επίσης την στάση τους απέναντι στους αποφοίτους ΑΕΙ, p= ,049. Όσο πιο υψηλό το 

μορφωτικό επίπεδο, τόσο πιο θετική η στάση των εργαζομένων για το υψηλό 

ενδιαφέρον της Τράπεζας για το πρόγραμμα ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων. 

 Πολύτιμες φαίνονται οι ενέργειες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης στην Τράπεζα που εργάζονται οι συμμετέχοντες για το φυσικό περιβάλλον 

σχετικά με το 15% των τραπεζικών υπαλλήλων. Το 44,2% των εργαζομένων 

αξιολογούν πολύ ωφέλιμο το πρόγραμμα ΕΚΕ για το φυσικό περιβάλλον και το 

24,8% των εργαζομένων πιστεύουν ότι το πρόγραμμα είναι μέτρια ωφέλιμο. Σχεδόν 

ένας στους δέκα εργαζομένους (13,3%) αξιολογεί τις δράσεις ΕΚΕ για το φυσικό 

περιβάλλον ελάχιστα σημαντικές και το 2,7% των συμμετεχόντων δεν αξιολογεί 

καθόλου ωφέλιμες τις περιβαλλοντικές δράσεις ΕΚΕ.  

Οι ενέργειες του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Τράπεζας 

για τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες είναι πάρα πολύ σημαντικές και ωφέλιμες 

όπως τις αξιολόγησε το 23% των συμμετεχόντων. Το 38,9% των συμμετεχόντων 

αξιολογούν πολύ ωφέλιμο το πρόγραμμα ΕΚΕ ως προς την ευαισθητοποίηση των 

δράσεων για τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Το 24,8% των εργαζομένων 
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πιστεύουν ότι το πρόγραμμα είναι μέτρια ωφέλιμο,  αλλά το 9,7% των εργαζομένων 

αξιολογεί τις συγκεκριμένες δράσεις ΕΚΕ ελάχιστα ωφέλιμες. Το 3,5% των 

συμμετεχόντων θεωρεί ότι το πρόγραμμα ΕΚΕ στην Τράπεζα δε είναι καθόλου 

ωφέλιμο για τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. 

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται για τις δράσεις του προγράμματος ΕΚΕ που 

οργανώνει η Τράπεζα για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα. Το 7,1% των 

εργαζομένων δεν βρίσκει κάποιο όφελος στις συγκεκριμένες δράσεις και το 25,7% 

των εργαζομένων αξιολογεί ελάχιστα ωφέλιμο το πρόγραμμα ΕΚΕ στην Τράπεζα που 

εργάζονται για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα. Το 31,9% των συμμετεχόντων 

αξιολογεί το πρόγραμμα μέτρια ωφέλιμο για τους υπαλλήλους με ιδιαιτερότητες. Το 

24,8% και 10,6% αξιολογούν το πρόγραμμα πολύ και πάρα πολύ ωφέλιμο 

αντίστοιχα.  

Όχι μόνο το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας δε θεωρείται πολύ ωφέλιμο από 

τους συμμετέχοντες για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα, αλλά και για τους 

υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες. Το 8,8% των εργαζομένων δεν αξιολογεί 

ωφέλιμες τις δράσεις του προγράμματος ΕΚΕ για τους υπαλλήλους με 

διαφορετικότητα και το 22,1% των εργαζομένων αξιολογεί ελάχιστα ωφέλιμο το 

πρόγραμμα ΕΚΕ στην Τράπεζα που εργάζονται για τα συγκεκριμένα άτομα με αυτό 

το χαρακτηριστικό. Το 37,2% των συμμετεχόντων αξιολογεί το πρόγραμμα μέτρια 

ωφέλιμο για τους υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες. Το 20,4% και 11,5% 

αξιολογούν το πρόγραμμα από πολύ έως πάρα πολύ ωφέλιμο αντίστοιχα.  
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 Γράφημα 12 Οφέλη του προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζας ως προς συγκεκριμένες πτυχές 

 

 Οι εργαζόμενοι αξιολογούν πιο σημαντικό παράγοντα το όφελος για το 

φυσικό περιβάλλον από το όφελος για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα που 

προκύπτει από την εφαρμογή δράσεων του προγράμματος ΕΚΕ (t(112)= 4,579, 

p<,001), αλλά και από το όφελος για τους υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες (t(112)= 

5.449, p<,001). Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι πιο ωφέλιμο για τις ευαίσθητες 

κοινωνικά ομάδες από ότι για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα(t(112)= 5.499, 

p<,001)και τους υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες (t(112)= 6.236, p<,001). 

 Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που η Τράπεζα που εργάζονται οι συμμετέχοντες 

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΕΚΕ; Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 113 

συμμετεχόντων, μικρό είναι το ποσοστό των εργαζομένων (8,8%) που πιστεύει ότι η 

Τράπεζα έχει οργανώσει δράσεις ΕΚΕ για να αυξήσει τα κέρδη της, αν και το 23% 

αξιολογεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την ενεργή συμμετοχή της 

Τράπεζας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Σχεδόν ένας στους τρεις 

(33,6%) των συμμετεχόντων υποστηρίζει μέτρια την συγκεκριμένη άποψη και σχεδόν 

δύο στους δέκα πιστεύει ότι η αύξηση κερδών είναι ένα κίνητρο ελάχιστα σημαντικό 

για την συμμετοχή της Τράπεζας σε δράσεις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, κ.ά. Το 

9,7% των εργαζομένων αξιολογεί ως ασήμαντο το συγκεκριμένο κίνητρο. 

 Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζεται και για αν η αύξηση του τραπεζικού 

πελατολογίου μπορεί να θεωρηθεί ως σημαντικό κίνητρο για την Τράπεζα ώστε να 

ενεργοποιηθεί σημαντικά στο χώρο της ΕΚΕ και να διοργανώσει αντίστοιχες δράσεις 

με την συμμετοχή των υπαλλήλων της. Το 14,2% των εργαζομένων πιστεύει ότι η 

Τράπεζα έχει οργανώσει δράσεις ΕΚΕ για να αυξήσει το τραπεζικό της πελατολόγιο 

και το 28,3% αξιολογεί ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κίνητρο για την ενεργή 

συμμετοχή της Τράπεζας η αύξηση των πελατών της. Το 31,9% των συμμετεχόντων 

υποστηρίζει μέτρια την συγκεκριμένη άποψη και το 19,5% πιστεύει ότι η αύξηση 

κερδών είναι ένα κίνητρο ελάχιστα σημαντικό για την οργάνωση προγράμματος ΕΚΕ 

από την Τράπεζα. Το 6,2% των εργαζομένων αξιολογεί ως ασήμαντο το 

συγκεκριμένο κίνητρο για την αύξηση του τραπεζικού πελατολογίου. 
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 Ωστόσο, η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην Κοινωνία είναι ακράδαντα 

το πιο σημαντικό κίνητρο για την ίδια ώστε να κατασκευάσει κάποιο πρόγραμμα 

ΕΚΕ και να το χρησιμοποιήσει ουσιαστικά. Σύμφωνα με το 44,2% των 

συμμετεχόντων, η Τράπεζα που εργάζονται χρησιμοποιεί πάρα πολύ το πρόγραμμα 

ΕΚΕ για να βελτιώσει τη φήμης της στην κοινωνία. Το 38,9% των εργαζομένων 

πιστεύει ότι η Τράπεζα χρησιμοποιεί πολύ τις ενέργειες ΕΚΕ για τη βελτίωση της 

εικόνας της και το 12,4% των εργαζομένων πιστεύει ότι η Τράπεζα χρησιμοποιεί 

μέτρια τις ενέργειες ΕΚΕ για το συγκεκριμένο σκοπό. Μόλις το 4,4% των τραπεζικών 

υπαλλήλων πιστεύει ότι είναι ελάχιστα σημαντικό το συγκεκριμένο κίνητρο για την 

ενεργοποίηση της Τράπεζας που εργάζονται στο τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. 

 

  Γράφημα 13 Σκοπός χρήσης του προγράμματος ΕΚΕ από την Τράπεζα 

 

 Εκτιμήθηκε ότι η Τράπεζα εφαρμόζει προγράμματα ΕΚΕ πιο πολύ για να 

αυξήσει το τραπεζικό της πελατολόγιο από τα κέρδη της (t(112)= -3,305, p< ,001) 

αλλά και για να βελτιώσει τη φήμη της στην κοινωνία (t(112)= -11.254, p< ,001). Η 

βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην κοινωνία όμως είναι ο πιο σημαντικός 

παράγοντας πιο σημαντικός και από την αύξηση του τραπεζικού πελατολογίου 

(t(112)= -10.006, p< ,001). 

 Αν και ένας στους δύο (52,2%) τραπεζικούς υπαλλήλους δε γνωρίζει αν η 

Τράπεζα που εργάζονται έχει βραβευθεί για το πρόγραμμα ΕΚΕ που έχει υιοθετήσει, 

το υπόλοιπο 46% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι πράγματι η Τράπεζα έχει 
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αναγνωριστεί για τις δράσεις της σχετικά με την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. Από την άλλη πλευρά, μόνο δύο συμμετέχοντες (1,8%) δήλωσαν ότι η 

Τράπεζα δεν έχει βραβευθεί. 

 

 Γράφημα 14 Βράβευση της Τράπεζας για τοπρόγραμμα ΕΚΕ που έχει υιοθετήσει 
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Συμπέρασμα και προτάσεις   
 

Η ΕΚΕ αναδεικνύεται από την ανάλυση της βιβλιογραφίας ως ένα ρητό 

πλαίσιο για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης των επιχειρήσεων με την κοινωνία, 

κάνοντας φανερό ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο 

αντίκτυπό τους στην κοινωνία και να εφαρμόζουν δράσεις που προστατεύουν και 

βελτιώνουν την ευημερία της κοινωνίας μαζί με τα δικά τους επιχειρηματικά 

συμφέροντα.  

Η ΕΚΕ περιλαμβάνει τις οικονομικές, νομικές, ηθικές προσδοκίες της 

κοινωνίας ως προς τους οργανισμούς και χαρακτηρίζεται, όπως δείχνει η 

βιβλιογραφία, από μια πολυπλοκότητα στο πλαίσιο οριοθέτησης της, με πολλούς 

διεθνείς φορείς να εμπλέκονται σε θέματα ΕΚΕ, προσπαθώντας να ορίσουν την 

έννοια αυτή. Γενικά, η επέκταση της έρευνας και του διαλόγου στις χώρες 

επιβεβαιώνουν την ποικιλομορφία στον ορισμό της έννοιας της ΕΚΕ από περιοχή σε 

περιοχή, διαφορά  που σχετίζεται με τους διαφορετικούς πολιτισμούς, αλλά και το 

διαφορετικό βαθμό της ανάπτυξης κάθε χώρας. Ως αποτέλεσμα της έρευνας σε 

διεθνές επίπεδο, η έννοια της ΕΚΕ έχει σχέση με τον τρόπο που μια εταιρία 

εφαρμόζει την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία βασίζεται σε τρεις πτυχές: 

την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Με λίγα λόγια, η ΕΚΕ 

δηλώνει ότι μια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι μόνο στην αποδοτικότητα και την 

ανάπτυξη, αλλά και με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων της. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανησυχίες 

των ενδιαφερόμενων μερών: εργαζομένων, μετόχων, πελατών, προμηθευτών και 

γενικότερα στην κοινωνία.  

Σήμερα, μετά από μια 50ετή τροχιά ανάπτυξης της ΕΚΕ, η ΕΚΕ 

αντιπροσωπεύει μια προοπτική γνωστή σε όλο τον κόσμο, όλο και πιο ζωτικής 

σημασίας. Οι κοινωνικά υπεύθυνες προσδοκίες στις σύγχρονες οργανώσεις τις 

βοηθούν να είναι βιώσιμες σε μια αγορά ανταγωνιστική, δυναμική, παγκόσμια, ενώ 

συνάμα η επιχειρηματική ηθική, η διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και η 

βιωσιμότητα έχουν λάβει ευρέως την αποδοχή των πολιτών, με εμφανή την έννοια 

της δημιουργίας κοινής αξίας στο πλαίσιο της ΕΚΕ. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα και 
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ενσωματώνονται στο πλαίσιο της ΕΚΕ, όντας  σημείο αναφοράς και κεντρικός 

άξονας δράσης σε μια κοινωνικά συνειδητή επιχείρηση. 

Οι διεθνείς μελέτες στον τραπεζικό κλάδο αναδεικνύουν βιβλιογραφικά πως 

σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ψάχνοντας για 

μια διέξοδο στην κρίση, άρχισαν να εστιάζουν περισσότερο στην ΕΚΕ, δίνοντας 

ιδιαίτερη προσοχή τις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, ο τραπεζικός τομέας απάντησε σχετικά αργά στις 

προκλήσεις της ΕΚΕ σε σχέση με άλλους κλάδους της οικονομίας. Αξίζει να 

αναφερθεί πως ο τραπεζικός τομέας διαφέρει από άλλους οικονομικούς τομείς, οπότε 

οι πρακτικές της ΕΚΕ είναι επίσης διαφορετικές, με εμφανή την περισσότερη έμφαση 

στην ευθύνη στους τομείς του τραπεζικού δανεισμού, των επενδύσεων και της 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η διεθνής έρευνα δείχνει πως η ανάπτυξη των 

χρηματοοικονομικών γνώσεων και η εντατικοποίηση της χρηματοπιστωτικής 

παιδείας σε συνδυασμό με την ενεργό επικοινωνία μέσα στο εργασιακό τραπεζικό 

περιβάλλον θα μπορούσε να γίνει βασικός άξονας  της ΕΚΕ των κεντρικών 

τραπεζών. Όσον αφορά την υιοθέτηση πρακτικών ΕΚΕ από τράπεζες στις 

αναπτυγμένες οικονομίες, η διεθνής έρευνα δείχνει ότι γίνεται  κάποια (έστω και 

μικρή) δράση ΕΚΕ  σε εθελοντική βάση, με τους υπαλλήλους να είναι υπέρ της ΕΚΕ 

και να υποστηρίζουν πως χρειάζεται περισσότερη δημοσιοποίηση. Ως προς τη 

διερεύνηση της αντίληψης των τραπεζικών υπαλλήλων στην ΕΚΕ, το προσωπικό 

συχνά κρίνει ως σημαντικότερους παράγοντες στην εφαρμογή της ΕΚΕ την 

εσωτερική διαχείριση, την εφαρμογή ουσιαστικής στρατηγικής, τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού, και την εξωτερική διαχείριση – λογοδοσία ως προς τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα από τη βιβλιογραφική 

ανάλυση που διεξήχθη, αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχουν μελέτες που αναδεικνύουν 

τη σχέση μεταξύ οργανωτικής αφοσίωσης και αντιλήψεων των εργαζομένων περί 

ΕΚΕ, όπου διαφαίνεται πως η ικανοποίηση από την εργασία, η ηγεσία, τα 

δημογραφικά στοιχεία των εργαζομένων και οι τυχόν διακρίσεις επιδρούν στην 

οργανωτική αφοσίωση και στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των εργαζομένων περί 

ΕΚΕ. Επίσης, φαίνεται πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των συνιστωσών της ΕΚΕ 

και της συναισθηματική δέσμευσης και επομένως, η ΕΚΕ έχει θετικές επιπτώσεις όχι 

μόνο στα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, αλλά και στη δέσμευση των εργαζομένων 

εντός του τραπεζικού οργανισμού.  Συνεπώς, αποτελεί πρόκληση για τους διευθυντές 
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τραπεζών ανθρώπινου δυναμικού, ως προς τα προγράμματα ανάπτυξης και 

δέσμευσης ανθρωπίνου δυναμικού τα οποία θα πρέπει να προσανατολίζονται στη 

διασφάλιση του ότι η εμπειρία του πελάτη αντικατοπτρίζεται στις αξίες του 

οργανισμού. 

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, φαίνεται πως οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι που συμμετείχαν στην έρευνα είναι αρκετά ενημερωμένοι για 

την έννοια ΕΚΕ και τις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή 

αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Επίσης, δύο στους τρεις 

συμμετέχοντες  ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα της τράπεζας που ασχολείται με 

οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις. Μάλιστα, το ουσιαστικό 

ενδιαφέρον των εργαζομένων για τον όρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και τις 

δράσεις που την ορίζουν αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι έχουν 

εντάξει ικανοποιητικά στην καθημερινότητά τους ενέργειες που ορίζουν την ΕΚΕ, με 

την πλειοψηφία να ταυτίζεται με το ρόλο του προγράμματος ΕΚΕ. Η Τράπεζα από 

την άλλη ενδιαφέρεται για τις απόψεις των τραπεζικών υπαλλήλων περί ΕΚΕ, αλλά 

δεν διοργανώνονται σεμινάρια για την προσωπική επιμόρφωση των εργαζομένων 

σχετικά με τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι 

εργαζόμενοι πιστεύουν ότι αν είναι ενήμεροι σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της 

Τράπεζας και συμμετέχουν ενεργά, θα κερδίσουν αξίες που θα τους βελτιώσουν ως 

ανθρώπους. Αντιθέτως, οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι αν είναι ενήμεροι 

σχετικά με το πρόγραμμα ΕΚΕ της Τράπεζας και συμμετέχουν ενεργά, δε θα 

καταφέρουν να ανέβουν επαγγελματικά στην οργανωσιακή ιεραρχία. Γνωρίζοντας 

την ΕΚΕ της Τράπεζας, είναι περισσότερο υπερήφανοι για την Τράπεζα που 

εργάζονται και το στοιχείο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό. 

Αναφορικά με την ΕΚΕ και τον εθελοντισμό, οι συμμετέχοντες έχουν 

συμμετάσχει σε διαφορετικά προγράμματα με τους λόγους συμμετοχής να 

διαφοροποιούνται μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων. Οι περισσότεροι 

συμμετέχοντες συμμετέχουν σε εθελοντικές εκδηλώσεις της Τράπεζας για την 

προσωπική συνεισφορά τους στις αντίστοιχες δράσεις ή για τις δημόσιες σχέσεις. 

Θετική είναι η αντίδραση των εργαζομένων απέναντι στον εθελοντισμό μέσω της 

απάντησης τους ότι η συμμετοχή τους σε εθελοντικές δράσεις της Τράπεζας δε 

συσχετίζεται με τις υποχρεώσεις τους στα εργασιακά τους καθήκοντα. Αν και οι 

εργαζόμενοι είναι μέτρια ικανοποιημένοι από την αξιοποίησή τους ως εθελοντές στην 
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Τράπεζα η έρευνα έδειξε πως θα αφιέρωναν περισσότερο χρόνο με σκοπό να 

συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα της Τράπεζας που εργάζονται στο πλαίσιο 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Θετική είναι η στάση τους για αν θα πρότειναν 

στους συναδέλφους τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις που διοργανώνει η 

Τράπεζα που εργάζονται.  

Σχετικά με την ΕΚΕ και την Τράπεζα, το ενδιαφέρον των τραπεζικών 

υπαλλήλων για το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνάδει με το 

ουσιαστικό ενδιαφέρον της ίδιας της Τράπεζας που εργάζονται για την εφαρμογή 

δράσεων ΕΚΕ. Πολύτιμες φαίνονται οι ενέργειες του προγράμματος Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης για το φυσικό περιβάλλον, τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες 

ενώ αντίθετη εικόνα παρουσιάζεται για τις δράσεις του προγράμματος ΕΚΕ που 

οργανώνει η Τράπεζα για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα, αλλά και για τους 

υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες. Αναφορικά με τους λόγους που η Τράπεζα  

χρησιμοποιεί το πρόγραμμα ΕΚΕ, μέτρια σημαντικό κίνητρο για την ενεργή 

συμμετοχή της Τράπεζας σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι τα κέρδη. 

Αντίστοιχα,  μέτρια σημαντικό κίνητρο θεωρείται η αύξηση του τραπεζικού 

πελατολογίου. Ωστόσο, η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην Κοινωνία είναι 

ακράδαντα το πιο σημαντικό κίνητρο για την ίδια ώστε να κατασκευάσει κάποιο 

πρόγραμμα ΕΚΕ και να το χρησιμοποιήσει ουσιαστικά.   

Τέλος, απαντώντας στα ερευνητικά ερωτήματα φαίνεται πως το μορφωτικό 

επίπεδο των εργαζομένων επιδρά στο πόσο ενεργοί είναι περί ΕΚΕ και το επίπεδο 

που έχουν εντάξει ενέργειες που ορίζουν την ΕΚΕ στην καθημερινότητα τους και 

επίσης επιδρά στο πόσο ταυτίζονται οι τραπεζικοί υπάλληλοι με τους σκοπούς του 

προγράμματος ΕΚΕ της Τράπεζας. Η υπερηφάνεια των εργαζομένων για την 

συνεργασία τους με την Τράπεζα εφόσον είναι γνώριμοι για το πρόγραμμα ΕΚΕ της 

Τράπεζας διαφοροποιείται ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο.  

Η ηλικία εξαρτάται άμεσα με το αν οι τραπεζικοί υπάλληλοι συμμετέχουν σε 

εθελοντικές δράσεις και πιο συγκεκριμένα σε θεατρικές παραστάσεις ή σε 

προγράμματα βοήθειας μεταναστών.  

Οι λόγοι συμμετοχής των εργαζομένων σε εθελοντικές δράσεις εξαρτώνται 

από την ηλικία των εργαζομένων και το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Γενικά, 

παρατηρείται ότι η συμμετοχή των τραπεζικών υπαλλήλων σε εθελοντικές δράσεις 

είναι πιο ενεργή εξαιτίας των δημοσιών σχέσεων  και των υποχρεώσεων τους στα 

εργασιακά καθήκοντα  από ότι η ουσιαστική τους συνεισφορά σε κοινωνικά 
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προγράμματα. Η υποχρέωση στα εργασιακά καθήκοντα είναι το πιο σημαντικό 

κίνητρο για την συμμετοχή των υπαλλήλων στο πρόγραμμα ΕΚΕ ακόμα και από την 

αύξηση των δημοσίων σχέσεων. Το επίπεδο ικανοποίησης των εργαζομένων, αν και 

μέτριο, διαφοροποιείται ανάλογα το μορφωτικό επίπεδο των υπαλλήλων.  

Ανάλογα με την ηλικία των τραπεζικών υπαλλήλων, οι εργαζόμενοι θα 

πρότειναν τον εθελοντισμό στους συναδέλφους τους ή όχι. Διαφορετική 

ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό και στην ενεργή παρότρυνση των συναδέλφων 

των τραπεζικών υπαλλήλων για την συμμετοχή τους σε κοινωνικές, περιβαλλοντικές 

και οικονομικές δράσεις της Τράπεζας παρουσιάζεται μεταξύ των εργαζομένων 

ηλικίας 35-44 ετών και 55 ετών και άνω και μεταξύ των εργαζομένων ηλικίας 45-54 

και 55 ετών και άνω.  Οι εργαζόμενοι νεώτερων ηλικιών είναι πιο θετικοί στο να 

μιλήσουν στους συναδέλφους τους για τον εθελοντισμό. 

Ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο των τραπεζικών υπαλλήλων, οι 

εργαζόμενοι έχουν διαφορετικές απόψεις για το πόσο ενδιαφέρεται η Τράπεζα για το 

πρόγραμμα ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων. Όσο πιο υψηλό το μορφωτικό επίπεδο, 

τόσο πιο θετική η στάση των εργαζομένων για το υψηλό ενδιαφέρον της Τράπεζας 

για το πρόγραμμα ΕΚΕ και την εφαρμογή δράσεων. 

 Οι εργαζόμενοι αξιολογούν πιο σημαντικό παράγοντα το όφελος για το 

φυσικό περιβάλλον από το όφελος για τους υπαλλήλους με διαφορετικότητα που 

προκύπτει από την εφαρμογή δράσεων του προγράμματος ΕΚΕ, αλλά και από το 

όφελος για τους υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι πιο 

ωφέλιμο για τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες από ότι για τους υπαλλήλους με 

διαφορετικότητα και τους υπαλλήλους με ειδικές ικανότητες. 

 Εκτιμήθηκε τέλος ότι η Τράπεζα εφαρμόζει προγράμματα ΕΚΕ πιο πολύ για 

να αυξήσει το τραπεζικό της πελατολόγιο από τα κέρδη της   αλλά και για να 

βελτιώσει τη φήμη της στην κοινωνία. Η βελτίωση της φήμης της Τράπεζας στην 

κοινωνία όμως είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πιο σημαντικός και από την 

αύξηση του τραπεζικού πελατολογίου. 

Ως προς τις προτάσεις, θα ήταν ενδιαφέρον να μελετηθεί το θέμα των 

σεμιναρίων, καθώς διαπιστώθηκε μέσα από την παρούσα έρευνα πως δεν 

διοργανώνονται σεμινάρια για την προσωπική επιμόρφωση των εργαζομένων σχετικά 

με τις ενέργειες του προγράμματος ΕΚΕ. Έχοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο 
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το δυνατόν σε βάθος ενημερωμένο και κατηρτισμένο, οι τράπεζες θα επιτύγχαναν 

ευκολότερα τους στόχους τους στις ενέργειές τους και θα είχαν πολλαπλά οφέλη σε 

διάφορους τομείς. Τέλος, όσον αφορά τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, 

προτάσεις θα μπορούσαν να αφορούν τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας σε 

μεγαλύτερο δείγμα υπαλλήλων καθώς και διεξαγωγή μικτής μεθόδου, με διεξαγωγή 

δηλαδή τόσο ποσοτικής όσο και ποιοτικής έρευνας σε στελέχη τραπεζών ώστε μέσα 

από ημιδομημένες συνεντεύξεις, ώστε να διερευνηθεί σε περισσότερο βάθος το 

ζήτημα της ΕΚΕ και ΔΑΑ στις τράπεζες. 
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