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Περίληψη 

Η ΕΚΕ αποτελεί την ηθική συμπεριφορά της κάθε επιχείρησης στις σχέσεις της με την 

κοινωνία. Πρόκειται για ένα σχετικά σύγχρονο όρο, ο οποίος όμως ως φιλοσοφία 

βασίζεται στο παρελθόν. Οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να εναρμονίζονται με τον 

ρυθμό ζωής του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η ΕΚΕ δεν αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο 

στην πολιτική μιας επιχείρησης αλλά θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής. Οι 

λόγοι που καθιστούν επίκαιρη και ολοένα αυξανόμενη σημασίας την ΕΚΕ είναι η 

παγκοσμιοποίηση σε συνάρτηση με την απελευθέρωση του εμπορίου, η παγκόσμια 

αγορά και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις 

της ανθρώπινης δραστηριότητας προς το περιβάλλον. Ο σκοπός της παρούσας 

διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της ΕΚΕ στις διεθνείς επιχειρήσεις και η σχέση 

της ΕΚΕ με την Οργανωσιακή Ταύτιση και Εργασιακή Απόδοση αντίστοιχα.  

Αρχικά ακολουθεί ένα εισαγωγικό σημείωμα για την ΕΚΕ και τον λόγο που απέκτησε 

βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις ανά τον κόσμο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 

θεωρητικό μέρος της εργασίας όπου εξετάζεται η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, η εξέλιξή της, τα μοντέλα που επιδιώκουν την ερμηνεία της, η αναγκαιότητα 

της εφαρμογής της, αλλά και οι λόγοι που την καθιστούν σημαντική, τόσο για τις 

επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους. Μετά το θεωρητικό μέρος ακολουθεί η 

εκτενής ανάλυση και ανάπτυξη των υποθέσεων μας που επαληθεύονται από την 

διερεύνηση της βιβλιογραφίας. Ακολουθεί η παρουσίαση των ευρημάτων, τα οποία 

αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών εργασιακή απόδοση, οργανωσιακή 

ταύτιση και της εξαρτημένης μεταβλητής ΕΚΕ. Τέλος η έρευνα κλείνει εξάγοντας 

συμπεράσματα και μελλοντικές προτάσεις σχετικά με την ΕΚΕ, η οποία αποτελεί μοχλό 

ισορροπίας στην αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

επίδρασης για την ορθή λειτουργία μιας επιχείρησης. 

 

 

 

Λέξεις-κλειδιά : Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), Οργανωσιακή Ταύτιση, Εργασιακή 

Απόδοση, Αειφόρος ανάπτυξη 
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Εισαγωγή 

Η ΕKE είναι ένα θέμα που απασχολεί εδώ και δεκαετίες τις επιχειρήσεις, με αφετηρία τη 

μελέτη του Bowen του 1953, στο οποίο ο συγγραφέας αναγνώριζε επίσημα τις ευθύνες 

του επιχειρηματία και τη σημασία των αποφάσεών του για την οικονομία και την 

κοινωνία. Σύμφωνα με αυτόν, οι επιχειρήσεις καταλαμβάνουν στρατηγικό ρόλο στην 

οικονομία και τη ζωή, καθώς πολλές αποφάσεις και πολιτικές με μεγάλη σημασία για τη 

γενική ευημερία ανατίθενται σε αυτές. Ο επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος του οποίου η 

κρίση, η πρωτοβουλία και οι διοικητικές δεξιότητες συμβάλουν σε αποφάσεις όπως ποια 

αγαθά και υπηρεσίες θα παραχθούν, κατευθύνουν την παραγωγή αυτών των αγαθών και 

υπηρεσιών, συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, διανέμουν το εισόδημα 

των εργαζομένων και των ιδιοκτητών κτλ. Οι αποφάσεις και οι ενέργειες των 

επιχειρήσεων έχουν άμεση σχέση με την ποιότητα της ζωής στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι 

αποφάσεις τους επηρεάζουν όχι μόνο τις ίδιες, τους μετόχους τους, τους άμεσους 
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εργαζόμενους, ή τους πελάτες τους, αλλά επηρεάζουν ολόκληρη την κοινωνία (Bowen, 

2013).  

Όμως οι μεμονωμένες επιχειρήσεις συχνά αποτυγχάνουν να κατανοήσουν πλήρως την 

επίδραση των αποφάσεων τους στην συνολική οικονομία, την κοινωνία και το 

περιβάλλον, παρά θεωρούν ότι αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα της συνολικής 

οικονομίας. Αλλά οι αποφάσεις των επιχειρηματιών - τόσο στις μικρές επιχειρήσεις όσο 

και στις μεγάλες επιχειρήσεις - καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό για σημαντικά θέματα όπως 

το μέγεθος της απασχόλησης και της ευημερίας, το ποσοστό οικονομικής προόδου , την 

κατανομή του εισοδήματος μεταξύ διαφόρων ομάδων και την οργάνωση της βιομηχανίας 

και του εμπορίου (Bowen, 2013). 

Από την μελέτη του Bowen κι έπειτα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απέκτησε 

βαρύνουσα σημασία για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς πρακτικής ΕΚΕ είναι η εταιρία Starbucks.  Η 

Starbucks είναι γνωστή για την έντονη αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη 

δέσμευσή της στην αειφορία και την ευημερία των κοινοτήτων. Έχει επιτύχει ορόσημα 

στον τομέα της ΕΚΕ, όπως η επίτευξη του στόχου το 99% του καφέ που πουλά να 

προέρχεται από ηθικές πηγές, η δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου γεωργών, οι 

πράσινες πρακτικές που εφαρμόζονται σε όλα τα καταστήματα της, το πρωτοποριακό 

πρόγραμμα για τους συνεργάτες / υπαλλήλους της κτλ. Κάποιοι επιπλέον στόχοι της 

Starbucks περιλαμβάνουν την πρόσληψη 10.000 προσφύγων σε 75 χώρες, τη μείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων των ποτηριών της και η αφοσίωση των εργαζομένων της 

στην περιβαλλοντική ηγεσία1. 

Ένα ακόμη στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία που απέκτησε η ΕΚΕ και θα πρέπει να 

αναφερθεί, είναι και η δημιουργία προτύπων ΕΚΕ.  Το 2010, ο Διεθνής Οργανισμός 

Τυποποίησης (ISO) εξέδωσε ένα σύνολο προαιρετικών προτύπων που αποσκοπούν να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν τις πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Σε αντίθεση με άλλα πρότυπα ISO, το πρότυπο ISO 26000 παρέχει καθοδήγηση 

και όχι απαιτήσεις, επειδή η φύση της ΕΚΕ είναι πιο ποιοτική από ποσοτική και τα 

 
1 Investopedia, Corporate Social Responsibility (CSR). Available at: https://www.investopedia.com/terms/c/corp-

social-responsibility.asp 

2 Investopedia, Corporate Social Responsibility (CSR). Available at: https://www.investopedia.com/terms/c/corp-social-

responsibility.asp 
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πρότυπα της δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. Αντ 'αυτού, το ISO 26000 αποσαφηνίζει 

ποια είναι η κοινωνική ευθύνη και βοηθά τους οργανισμούς να μεταφράσουν τις αρχές 

της ΕΚΕ σε αποτελεσματικές ενέργειες. Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους τύπους 

οργανισμών ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία τους. 

Ακόμη, πολλά ενδιαφερόμενα μέρη από όλο τον κόσμο συνέβαλαν στην ανάπτυξη του 

ISO 26000, συνεπώς, αυτό το πρότυπο αντιπροσωπεύει μια διεθνή συναίνεση για την 

έννοια και τις πρακτικές της ΕΚΕ2 

Η σημασία των επιχειρήσεων για την οικονομία και τη συνολική ευημερία της κοινωνίας, 

καθιστά την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο σκοπός της 

παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την 

εξέλιξή της, τα μοντέλα που επιδιώκουν την ερμηνεία της, αλλά και τους λόγους που την 

καθιστούν σημαντική, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους εργαζόμενους. 

 

 

 

Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Μέρος 

2.1. Ορίζοντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

“Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), ορίζεται η εφαρμοζόμενη από επιχειρήσεις 

πολιτική, η οποία αφορά δράσεις, ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, 

περιβαντολλογικού, πολιτιστικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα (Εξωτερική 

Ε.Κ.Ε.), καθώς και σε δράσεις, οι οποίες αφορούν την ανθρωποκεντρική και δίκαιη 

πολιτική ανθρωπίνων πόρων, το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων, κανόνες 

υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των 

συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, το σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας 

(Εσωτερική Ε.Κ.Ε.)” ( Hohnen, 2007; CSR 2003). Οι Turban & Greening (1997) ορίζουν 

την ΕΚΕ ως την διοικητική ευθύνη του να ενεργεί για να προστατεύει και να βελτιώσει 

εξίσου την ευημερία της κοινωνίας γενικά αλλά και το ενδιαφέρον των οργανισμών. Η 

ΕΚΕ αναφέρεται σε όλες εκείνες τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις 

προκειμένου να συμβάλουν στην αντιμετώπιση διάφορων σοβαρών κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ζητημάτων. Οι επιχειρήσεις δηλαδή ενσωματώνουν στην στρατηγική 

τους σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς προβληματισμούς. Ένας 

άλλος ορισμός για την ΕΚΕ είναι ότι «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια 
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σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές 

τους, με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».(Rondinelli & Berry, 1999). Σύμφωνα με τον Bowen 

( 1953 ), ενός από τους πρώτους ακαδημαϊκούς που όρισαν την ΕΚΕ , η ΕΚΕ είναι οι 

υποχρεώσεις του επιχειρηματία “ να επιδιώξει αυτές τις πολιτικές , να πάρει αυτές τις 

αποφάσεις , ή να ακολουθήσει αυτές τις δράσεις οι οποίες είναι οι επιθυμητές σύμφωνα 

με τα δεδομένα και τις αξίες της κοινωνίας μας. 

 Καθώς η ΕΚΕ αποτελεί μια ευρεία έννοια, έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισμοί. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει την ΕΚΕ ως την ευθύνη των επιχειρήσεων για τον 

αντίκτυπο της λειτουργίας τους στην κοινωνία Οι δημόσιες αρχές μπορούν να 

διαδραματίσουν υποστηρικτικό ρόλο. Οι εταιρείες μπορούν να γίνουν κοινωνικά 

υπεύθυνες: (α) με τη συμμόρφωσή τους με το νόμο, και β) με την ενσωμάτωση των 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών, δεοντολογικών, καταναλωτικών και ανθρώπινων 

δικαιωμάτων στις επιχειρηματικές τους στρατηγικές και επιχειρήσεις.3  

 Το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, ορίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως την 

«οικειοθελή δέσμευση των επιχειρήσεων να εντάξουν στις  πρακτικές τους οικονομικά, 

κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, τα οποία είναι πέρα και πάνω από τις 

νομοθετικές τους υποχρεώσεις και σχετίζονται με όλους όσοι επηρεάζονται από τις 

δραστηριότητές τους» (ΕΔΕΚΕ, 2013). Το  World Business Council for Sustainable 

Development (1998),  ορίζει ως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «τη διαρκή δέσμευση των 

επιχειρήσεων για ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, με 

ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού τους δυναμικού και των 

οικογενειών τους καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας 

γενικότερα». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πράσινο Βιβλίο της «Προώθηση ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (Ε.Ε, 2001:7), επισημαίνει 

ότι οι περισσότεροι ορισμοί περιγράφουν  την ΕΚΕ ως «την έννοια σύμφωνα με την 

οποία οι επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους λειτουργίες και στις 

συναλλαγές τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους». Στο ίδιο έγγραφο της, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή αναφέρει ότι η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα δεν αφορά μόνο στην 

 
3 European Commission, “Corporate Social Responsibility (CSR)”. Available at: 

https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en 
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εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων μιας επιχείρησης, αλλά τις υπερβαίνει και 

«επενδύει  'περισσότερο' στο ανθρώπινο δυναμικό, στο περιβάλλον και στις σχέσεις της 

με τα ενδιαφερόμενα μέρη» (Ε.Ε, 2001:7). Το 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει 

έναν πιο «σύγχρονο» ορισμό για την ΕΚΕ, ως «η ευθύνη των  Επιχειρήσεων  για τις 

επιπτώσεις τους στην κοινωνία» (Ε.Ε, 2011:7). Σύμφωνα με τους Financial Times4, η 

ΕΚΕ είναι η κίνηση που στοχεύει να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να συνειδητοποιήσουν 

καλύτερα τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στην κοινωνία, τα ενδιαφερόμενα 

μέρη και το περιβάλλον. Αποτελεί μια επιχειρηματική προσέγγιση που συμβάλλει στην 

αειφόρο ανάπτυξη παρέχοντας οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε 

όλους τους ενδιαφερόμενους. Η συμμετοχή στην ΕΚΕ σημαίνει ότι, κατά την κανονική 

πορεία των εργασιών, μια επιχείρηση λειτουργεί με τρόπους που ενισχύουν την κοινωνία 

και το περιβάλλον, αντί να την επηρεάζουν αρνητικά. Ο Carroll (1991) παρέχει ένα 

ορισμό που διακρίνει τις τέσσερις διαστάσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 

υποστηρίζοντας ότι η ΕΚΕ περιλαμβάνει τις οικονομικές, νομικές, ηθικές και 

φιλανθρωπικές προσδοκίες που έχει η κοινωνία από τις επιχειρήσεις σε μια συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή. 

Γενικά, η ΕΚΕ περιγράφεται ως οι πολιτικές και πρακτικές που χρησιμοποιούν οι 

επιχειρηματίες για να είναι σίγουροι ότι η κοινωνία ή οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τους 

ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, λαμβάνονται υπόψη και προστατεύονται στις στρατηγικές 

και τις λειτουργίες τους. Ορισμένοι ορισμοί της ΕΚΕ έχουν υποστηρίξει ότι μια δράση 

πρέπει να είναι καθαρά προαιρετική για να θεωρείται κοινωνικά υπεύθυνη, ενώ άλλοι 

προσθέτουν ότι συμπεριλαμβάνει και τη νομική συμμόρφωση ή τη δεοντολογία. Η 

επιχειρηματική προσφορά ή η εταιρική φιλανθρωπία φαίνεται να αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της ΕΚΕ (Carroll, 2016). 

Στην Ελλάδα, η Εθνική Στρατηγική αντιμετωπίζει την ΕΚΕ ως την εθελοντική αυτό-

δέσμευση των επιχειρήσεων, ώστε η λειτουργία τους να είναι υπεύθυνη. Δεσμευόμενες οι 

επιχειρήσεις προχωρούν σε πρωτοβουλίες ΕΚΕ που περιλαμβάνουν την συμμόρφωση με 

κανόνες που υπερβαίνουν την νομοθεσία. Οι πρωτοβουλίες αυτές προσδιορίζουν τη 

σχέση των επιχειρήσεων με την κοινωνία. Έτσι, η ΕΚΕ αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

πλέγμα πολιτικών, που δεν περιορίζεται στην κοινωνική ή περιβαλλοντική σήμανση των 

προϊόντων και την κατάρτιση απολογισμών των δράσεων των επιχειρήσεων, αλλά 

 
4 Financial Times-Lexicon, Definition of Corporate Social Responsibility. Available at: 

http://lexicon.ft.com/Term?term=corporate-social-responsibility--(CSR) 
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περικλείει την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους, την κοινωνία και το περιβάλλον 

(Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 2014). 

Από τους παραπάνω ορισμούς μπορούν να συναχθούν τα βασικά χαρακτηριστικά της 

ΕΚΕ (ΙΝΕΠ, 2018): η ΕΚΕ αποτελεί την διαρκή αυτοδέσμευση των επιχειρήσεων περάν 

της νομοθεσίας και αφορά σοβαρά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά θέματα. Η 

ΕΚΕ απευθύνεται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης και 

εντάσσεται στη στρατηγική της. Στοχεύει στην υπεύθυνη ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

περιλαμβάνοντας και την εξισορρόπηση του κόστους. 

 

2.1.2 Ιστορική αναδρομή 

Οι επιχειρήσεις αποτελούσαν και αποτελούν τον βασικό "μοχλό ανάπτυξης" για τις 

οικονομίες. Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, κατά την βιομηχανική επανάσταση, οι 

επιχειρήσεις αρχίζουν να αναλαμβάνουν υποτυπώδεις κοινωνικές πρωτοβουλίες,  

προσφέροντας για παράδειγμα κατοικία στους εργαζομένους τους (Καφετζή, 2014). Με 

την εμφάνιση του εργατικού κινήματος και της εξάπλωσης των φτωχογειτονιών που 

προκάλεσε η βιομηχανική επανάσταση, οι επιχειρήσεις άρχισαν να επιδιώκουν τη 

βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας σε περιορισμένη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένης 

της κατασκευής νοσοκομείων και λουτρών και παροχής κουπονιών τροφίμων (Carroll, 

2008). Την ίδια περίοδο, μεμονωμένοι φιλάνθρωποι επιχειρηματίες δραστηριοποιήθηκαν 

στις Ηνωμένες Πολιτείες (π.χ. John D. Rockefeller). Η Μεγάλη Ύφεση του 1929 τόνισε 

την ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και κοινωνίας (Chakraborty, 

2015). Αυτές θεωρούνται και ορισμένες από τις πρώτες πρακτικές Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης. 

 Οι επιχειρήσεις μέχρι και την δεκαετία του 1950 εκδήλωναν το ενδιαφέρον τους για την 

κοινωνία μέσω κυρίως φιλανθρωπικών δωρεών σε ιδρύματα. Ενώ ήδη από το 1953 

γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα της ανάμειξης των επιχειρήσεων στα κοινωνικά 

ζητήματα και σε δραστηριότητες πέραν από τις καθαρά οικονομικές δραστηριότητές 

τους, μέχρι και την δεκαετία του 1960 η φιλανθρωπία εξακολουθούσε να αποτελεί την 

βασική έκφραση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Καφετζή, 2014). Παρ'  όλα αυτά, τη 

δεκαετία του 1960 η έννοια της ΕΚΕ άρχισε να χρησιμοποιείται εκτεταμένα. Παρόλα 

αυτά  στοιχεία επιχειρήσεων που επιδιώκουν να βελτιώσουν την κοινωνία, την κοινότητα 

ή συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων μπορούν να εντοπιστούν εκατοντάδες χρόνια 
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πριν (Carroll et al., 2012), ωστόσο, οι περισσότερες από τις έννοιες και τις πρακτικές 

αναπτύχθηκαν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Ορόσημο αποτέλεσε η δημοσίευση του βιβλίου του Bowen (1953 ο οποίος 

χαρακτηρίστηκε ως ο «Πατέρας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης») «Social 

Responsibilities of the Businessman» όπου και σηματοδοτεί τη μοντέρνα περίοδο 

προβληματισμού και ανάλυσης για την ΕΚΕ. Ο Bowen θέτει ένα αρχικό ορισμό για την 

κοινωνική υπευθυνότητα του επιχειρηματία. Αυτή αναφέρεται στην δέσμευση του 

επιχειρηματία να επιδιώκει εκείνες τις πολιτικές και να λαμβάνει εκείνες τις αποφάσεις οι 

οποίες είναι επιθυμητές αναφορικά με τους στόχους και τις αξίες της κοινωνίας. Ο 

Bowen υποστήριξε ότι «η κοινωνική υπευθυνότητα δεν είναι πανάκεια, αλλά ότι 

εμπεριέχει  μια σημαντική αλήθεια, η οποία θα πρέπει να καθοδηγεί τις επιχειρήσεις στο 

μέλλον» (Carroll, 1999: 270). Κατά τη δεκαετία του 1970 πραγματοποιείται μια 

εκτεταμένη επιστημονική ανάλυση της ΕΚΕ (Heald, Johnson, Committee for Economic 

Development, Steiner, Wallich, Davis, Preston and Post etc) και γίνεται ευρύτερα 

αποδεκτή η άποψη ότι η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί υποχρέωση κάθε επιχείρησης 

(Carroll, 1999). Κατά τη δεκαετία του 1980 συνεχίζεται  η έρευνα για την ΕΚΕ, τη 

δεκαετία του 1990 εδραιώνεται αυτή ως πρακτική, ενώ κατά τη δεκαετία του 2000 

δίνεται έμφαση στα ενδιαφερόμενα μέρη, την ηθική των επιχειρήσεων, τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τις βέλτιστες πρακτικές ΕΚΕ (Βαξεβανίδου, 2011). 

 Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1993 γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στην ΕΚΕ 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπου καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να λάβουν μέτρα 

κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας 

καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις πολιτικές που εφαρμόζουν 

αναφορικά με την βιώσιμη ανάπτυξη, την παροχή ίσων ευκαιριών στην εργασία, την δια 

βίου μάθηση κ.α. Τα θεμέλια για την έναρξη του διαλόγου, την ανάπτυξη και την 

κατανόηση της ΕΚΕ τίθενται το 2001 με το  Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

«Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Το 2004 

το Ευρωπαϊκό Πολυμερές Φόρουμ για την ΕΚΕ υποβάλει τις προτάσεις του για την 

προώθηση των αρχών της ΕΚΕ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σκοπός είναι η 

ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (Stakeholders), 

καθώς και η ανάπτυξη νέων βέλτιστων πρακτικών. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ 

(2006) επιδιώκει να καταστήσει την  Ευρωπαϊκή Ένωση Πόλο Αριστείας για την ΕΚΕ 

και καλεί τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να αναπτύξουν εργαλεία (σε εθελοντική βάση) 

προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και της 
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ανταγωνιστικότητας, στην αειφόρο ανάπτυξη, στην αύξηση της απασχόλησης, στη 

συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών 

(Βαξεβανίδου, 2011). 

 Σε διεθνές επίπεδο, στα πλαίσια του ΟΗΕ έχει υπογραφεί το Οικουμενικό Σύμφωνο, στο 

οποίο συμμετέχουν εθελοντικά 3.500 περίπου επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο. Το 

Σύμφωνο αυτό προτρέπει τις επιχειρήσεις να αναδείξουν το κοινωνικό πρόσωπο της 

παγκόσμιας οικονομίας υιοθετώντας παγκόσμια κοινές αξίες και αρχές που  

περιλαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία του περιβάλλοντος, τις 

συνθήκες εργασίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς (Βαξεβανίδου, 2011). 

Ανάλογες κατευθυντήριες για τις επιχειρήσεις έχει κοινοποιήσει  και ο ΟΟΣΑ, 

αναφορικά με την προστασία του καταναλωτή και την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

  2.2 Μοντέλα και Βασικές Θεωρίες για την ΕΚΕ 

2.2.1 Μοντέλα 

Το πιο γνωστό ίσως μοντέλο της ΕΚΕ είναι η Πυραμίδα Carroll (Visser 2006). Σύμφωνα 

με τον Carroll, με την οποία η εταιρική κοινωνική ευθύνη συμπεριλαμβάνει τις 

οικονομικές, νομικές, ηθικές και φιλανθρωπικές προσδοκίες που έχει η κοινωνία σε μια 

δεδομένη χρονική στιγμή (Carroll, 2016): 

• Οικονομικές ευθύνες: Οι επιχειρήσεις έχουν οικονομική ευθύνη έναντι της 

κοινωνίας που τους επέτρεψε να δημιουργηθούν και να διατηρηθούν. Η κοινωνία 

αναμένει ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρήσουν την λειτουργία τους 

και αυτό μπορεί να γίνει με το να είναι κερδοφόρες και να διαθέτουν επαρκείς 

πόρους για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Η κοινωνία βλέπει τις επιχειρήσεις ως 

θεσμούς που παράγουν και πουλούν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται 

και επιθυμούν οι πολίτες. 

• Νομικές ευθύνες: Η κοινωνία έχει επίσης καθορίσει τους ελάχιστους βασικούς 

κανόνες βάσει των οποίων οι επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργούν. Αυτοί οι 

βασικοί κανόνες περιλαμβάνουν νόμους, οι οποίοι στην πραγματικότητα 

αντικατοπτρίζουν την άποψη της κοινωνίας σχετικά με την «κωδικοποιημένη 

ηθική», επειδή διατυπώνουν θεμελιώδεις έννοιες για δίκαιες επιχειρηματικές 

πρακτικές όπως καθορίζονται από τους νομοθέτες. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται 
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να συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους και κανονισμούς ως προϋπόθεση 

λειτουργίας.  

• Ηθικές ή δεοντολογικές ευθύνες: Αυτές οι ευθύνες βασίζονται στην ιδέα ότι οι 

νόμοι είναι ουσιώδεις αλλά όχι επαρκείς. Εκτός από αυτό που απαιτείται από τους 

νόμους και τους κανονισμούς, η κοινωνία αναμένει από τις επιχειρήσεις να 

λειτουργούν με ηθικό τρόπο και θα αναλαμβάνουν δραστηριότητες και πρακτικές 

που δεν κωδικοποιούνται στο νόμο. Μέρος της ηθικής προσδοκίας είναι ότι οι 

επιχειρήσεις θα ανταποκρίνονται στο "πνεύμα" του νόμου, όχι μόνο στο γράμμα 

του νόμου. Μια άλλη πτυχή της ηθικής προσδοκίας είναι ότι οι επιχειρήσεις θα 

διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους με δίκαιο και αντικειμενικό τρόπο ακόμα και 

στις περιπτώσεις που οι νόμοι δεν παρέχουν καθοδήγηση ή δεν υπαγορεύουν 

μαθήματα δράσης. 

• Φιλανθρωπικές ευθύνες: Η εταιρική φιλανθρωπία περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

επιχειρηματικής προσφοράς, τις εθελοντικές δραστηριότητες κτλ.  

Ο ορισμός τεσσάρων μερών της ΕΚΕ δημοσιεύθηκε αρχικά το 1979, ενώ το 1991, ο 

Carroll  διαμόρφωσε τον προηγούμενο ορισμό με τη μορφή της πυραμίδας. Ως εκ τούτου, 

η οικονομική ευθύνη τέθηκε ως βάση της πυραμίδας, διότι αποτελεί θεμελιώδη απαίτηση 

για τις επιχειρήσεις. Η κερδοφορία πρέπει να είναι ισχυρή για να στηρίξει τις άλλες 

προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών και της κοινωνίας από τις επιχειρήσεις. Έτσι, η 

υποδομή της ΕΚΕ βασίζεται στην προϋπόθεση μιας οικονομικά υγιούς και βιώσιμης 

επιχείρησης. Ταυτόχρονα, η κοινωνία μεταδίδει το μήνυμα προς τις επιχειρήσεις ότι 

αναμένει από αυτές  να τηρήσουν τους νόμους και να συμμορφώνονται με τους 

κανονισμούς. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργούν με ηθικό τρόπο. Αυτό 

σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει την προσδοκία και την υποχρέωση ότι θα κάνει ό, τι είναι 

σωστό και δίκαιο και να αποφύγει ή να ελαχιστοποιήσει τις ζημίες σε όλους τους φορείς 

με τους οποίους αλληλεπιδρά. Τέλος, οι επιχειρήσεις αναμένεται να είναι ένας καλός 

εταιρικός πολίτης, δηλαδή να επιστρέφει και να συμβάλλει σε οικονομικούς, φυσικούς 

και ανθρώπινους πόρους στις κοινότητες στις οποίες ανήκει. Με λίγα λόγια, η πυραμίδα 

είναι χτισμένη με τρόπο που αντικατοπτρίζει τους θεμελιώδεις ρόλους που αναμένεται να 

έχουν οι επιχειρήσεις στην κοινωνία (Carroll, 2016). 

Η Πυραμίδα του Carroll (1991) για την ΕΚΕ φαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα: 
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Σχήμα 1: Αναπαράσταση της ΕΚΕ με την πυραμίδα του Caroll, Πηγή: 

https://www.researchgate.net/figure/Carrolls-pyramid-model-of-corporate-

social-responsibility-Carroll-1991_fig1_308937632 

 

Το μοντέλο του Carrol αποτέλεσε τη βάση και για μεταγενέστερα μοντέλα. Οι Wartick 

και Cochran (1985) πρότειναν ένα άλλο μοντέλο αρχών, πολιτικών και διαδικασιών ΕΚΕ, 

που επέκτεινε το προηγούμενο μοντέλο του Carroll. Σύμφωνα με αυτό, ΕΚΕ δεν είναι 

ένα σύνολο αποτελεσμάτων αλλά μια εξελισσόμενη διαδικασία (π.χ. ανάλυση, συζήτηση 

και τροποποίηση) που ρυθμίζεται από τυπικά ενσωματωμένες αρχές και πολιτικές. Οι 

αρχές είναι ισοδύναμες με τις εταιρικές ευθύνες του Carroll και οι πολιτικές καθοδηγούν 

τη διαχείριση των κοινωνικών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών 

ενεργειών. Η διαδικασία διευρύνεται περαιτέρω με την ανάληψη περισσότερων 

ενεργειών σε διάφορα κοινωνικά θέματα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις 

μεταβαλλόμενες προκλήσεις της κοινωνίας. Συνοπτικά, το νέο αυτό μοντέλο 

ενσωματώνει τις αρχές της εταιρικής ευθύνης, των πολιτικών διαχείρισης κοινωνικών 

θεμάτων και των διαδικασιών των δράσεων σε ένα εξελικτικό δυναμικό σύστημα 

(Chakraborty, 2015). 

Ο Wood (1991) υπογράμμισε τα αποτελέσματα ή τις επιδόσεις των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. 

Πρώτον, οι τέσσερις τύποι εταιρικών ευθυνών (δηλαδή οι οικονομικές, νομικές, ηθικές 

και φιλανθρωπικές ευθύνες) του Carroll συνδέονται με τρία θεσμικά επίπεδα (δηλαδή 

νομικά, οργανωτικά και ατομικά). Δεύτερον, ο Wood εισήγαγε τρεις αρχές εταιρικών 

συμπεριφορών και αποτελεσμάτων, τη νομιμότητα, τη δημόσια ευθύνη και τη 

διαχειριστική διακριτικότητα. Τρίτον, τα κοινωνικά ζητήματα αναδιοργανώθηκαν ως 

https://www.researchgate.net/figure/Carrolls-pyramid-model-of-corporate-social-responsibility-Carroll-1991_fig1_308937632
https://www.researchgate.net/figure/Carrolls-pyramid-model-of-corporate-social-responsibility-Carroll-1991_fig1_308937632
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αποτελέσματα ή επιδόσεις των πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Τα αποτελέσματα χωρίζονται σε 

τρεις τύπους: τις κοινωνικές επιπτώσεις των εταιρικών συμπεριφορών, τις πολιτικές που 

χρησιμοποιούν οι εταιρείες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων και τα 

προγράμματα ΕΚΕ. Τέταρτον, οι εταιρικές ενέργειες χωρίστηκαν περαιτέρω σε 

εξωτερική αξιολόγηση, διαχείριση των ενδιαφερομένων μερών και διαχείριση της 

εφαρμογής. Οι επιχειρήσεις πρέπει να παρακολουθούν και να αναλύουν το εξωτερικό 

περιβάλλον (δηλαδή οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και νομικό) που 

αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, να λαμβάνουν υπόψη το αίτημα των ενδιαφερομένων 

για τον κατάλληλο σχεδιασμό των πρωτοβουλιών ΕΚΕ και να τονίσουν την ποιοτική 

υλοποίηση για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των πρωτοβουλιών ΕΚΕ 

(Chakraborty, 2015). Επιπλέον, αναπτύχθηκαν και νέες έννοιες της ΕΚΕ που οδήγησαν 

σε εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως η εταιρική ιθαγένεια, η επιχειρηματική δεοντολογία 

και η θεωρία των ενδιαφερομένων, αν και οι βασικές ανησυχίες της ΕΚΕ 

αντικατοπτρίζονται σε αυτές τις νέες προσεγγίσεις. Η θεωρία των ενδιαφερομένων μερών 

υποστηρίζει ότι αντί να προσπαθεί μόνο για μεγαλύτερες αποδόσεις στους μετόχους της, 

μια υπεύθυνη επιχείρηση λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα των εργαζομένων, των 

προμηθευτών, των συνεργατών, των τοπικών κοινοτήτων και του έθνους στο σύνολό του 

(Chakraborty, 2015). 

Η έννοια της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς ή των επιχειρήσεων υπέρ των 

φτωχών έχει επίσης προσελκύσει την προσοχή, καθώς υποδεικνύει ότι οι πρωτοβουλίες 

ΕΚΕ πρέπει να στοχεύουν στις φτωχότερες ομάδες περισσότερο από άλλες ομάδες 

(Newell & Frynas, 2007). Ένα παράδειγμα της επιχειρηματικότητας χωρίς αποκλεισμούς 

είναι το κατώτατο σημείο της πυραμίδας (BoP – Business of the Poor). Η BoP βασίζεται 

στην πεποίθηση ότι ο μηχανισμός της αγοράς μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

άμβλυνση της παγκόσμιας φτώχειας (Chakraborty, 2015). 

Ομοίως, η συμβολή της ΕΚΕ στην αειφόρο ανάπτυξη έχει προσελκύσει πρόσφατα 

μεγαλύτερη προσοχή. Η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως ανάπτυξη που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών 

να ανταποκρίνονται στις δικές τους ανάγκες. Με αυτή την έννοια, η αειφόρος ανάπτυξη 

συνδέεται άρρηκτα με περιβαλλοντικά ζητήματα εκτός από τα κοινωνικά και οικονομικά 

ζητήματα. Για παράδειγμα, οι περιβαλλοντικές ζημίες που προκαλούνται από τις 

επιχειρήσεις (π.χ. ρύπανση των υδάτων και αποψίλωση των δασών) έχουν αντίκτυπο στις 

τοπικές κοινότητες οι οποίες, με τη σειρά τους, αποτελούν εμπόδιο στην μακροχρόνια 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, οι δραστηριότητες ΕΚΕ στο πλαίσιο της 
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βιώσιμης ανάπτυξης θα μπορούσαν να αντιστρέψουν ή να μετριάσουν τις δυσμενείς 

επιπτώσεις των επιχειρήσεων (Chakraborty, 2015). 

2.2.2 Αρχή της φιλανθρωπίας  

Την αρχή της φιλανθρωπίας (the principle of charity) τη συναντάμε ήδη από την 

αρχαιότητα, όπου επικρατεί μέχρι και σήμερα η αντίληψη ότι τα πλούσια μέλη της 

κοινωνίας θα πρέπει να είναι φιλεύσπλαχνα και να  βοηθούν τα φτωχότερα και πιο 

αδύναμα της μέλη. Η αρχή αυτή έχει τις ρίζες της κατά βάση στη θρησκευτική 

παράδοση. Με το πέρασμα των δεκαετιών, οι επιχειρήσεις ενστερνίζονται  όλο και 

περισσότερο την ιδέα ότι η ευθύνη τους ξεπερνά τα όρια της απλής παροχής υπηρεσιών 

και αγαθών και αφορά και τη προώθηση του γενικού κοινωνικού καλού (Γρηγορίου και 

Σέγκου, 2016). Η φιλανθρωπική δραστηριότητα των επιχειρήσεων συνδέεται με τις 

συνεισφορά των εταιρειών σε εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά και άλλα ιδρύματα, συλλόγους, 

μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς κ.α.. Η φιλανθρωπική αυτή βοήθεια ήταν εξαιρετικά 

πολύτιμη στις αρχές του 20ου αιώνα όπου δεν ήταν πλήρως αναπτυγμένη η κοινωνική 

πρόνοια και τα καθολικά συστήματα υγείας και ασφάλισης.  

Η εταιρική φιλανθρωπία, οι δωρεές, οι αγαθοεργίες και χορηγίες δεν θα πρέπει να 

ταυτίζονται με το υπεύθυνο επιχειρείν, διότι δεν αποτελούν ΕΚΕ. Η εταιρική 

φιλανθρωπία δεν αντιμετωπίζει ούτε  επιλύει τα αίτια του προβλήματος, δεν σχετίζεται 

κατά βάση με την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης και δεν αποτελεί μέρος της 

κουλτούρας των επιχειρήσεων (ΙΝΕΠ, 2018). 

2.2.3 Η Θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών 

Η θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών (Stakeholders) άρχισε να αναπτύσσεται σταδιακά 

από τη δεκαετία του  1970 (Σέγκου, 2016). Ως ενδιαφερόμενα μέρη νοούνται όλα εκείνα 

τα μέρη που αποτελούν το περιβάλλον της επιχείρησης (εσωτερικό και εξωτερικό) και 

επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της επιχείρησης: οι εργαζόμενοι, οι δανειστές, οι 

μέτοχοι, οι καταναλωτές, οι τοπικές κοινωνίες, το κράτος, οι ομάδες πίεσης κ.λπ. 

Σύμφωνα με την  θεωρία αυτή, εφόσον  η επίδραση που ασκούν οι επιχειρήσεις στην 

κοινωνία είναι καταλυτική (λόγω του μεγάλου μεγέθους τους), οφείλουν να επιδεικνύουν 

κοινωνική  υπευθυνότητα σε πολλαπλούς τομείς της κοινωνίας (δεν είναι δυνατόν να 

είναι υπεύθυνες  μόνο απέναντι στους μετόχους τους).  
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Η θεωρία αυτή υποδηλώνει μια σχέση ανταλλαγής μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών 

και των  επιχειρήσεων. Οι ομάδες των ενδιαφερομένων μερών συμβάλλουν στην 

εκπλήρωση των σκοπών των επιχειρήσεων αφού καταναλώνουν τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες τους και σε αντάλλαγμα απαιτούν από τις επιχειρήσεις να βελτιώνουν και όχι 

να επιβαρύνουν το επίπεδο ζωής τους (Γρηγορίου και Σέγκου, 2016). Η θεωρία των 

ενδιαφερόμενων μερών τονίζει ότι αφού οι  αποφάσεις και οι ενέργειες της Διοίκησης 

μιας επιχείρησης επηρεάζουν και τα συμφέροντα των συμμετεχόντων (Stakeholders) 

εκτός από τα συμφέροντα των μετόχων (Shareholders),  οι αρνητικές δραστηριότητες της 

επιχείρησης (π.χ. μόλυνση του περιβάλλοντος) που επηρεάζουν τους συμμετέχοντες θα 

επηρεάσουν μακροπρόθεσμα εξίσου και τους μετόχους (Stanaland et all, 2011). 

 Ο Sims (2003) καταγράφει τα  ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις που έχουν αυτά 

από τις  επιχειρήσεις (μέτοχοι, εργαζόμενοι, καταναλωτές, προμηθευτές, σωματεία, 

κυβερνήσεις  τοπικές κοινωνίες, κοινωνία ως σύνολο). Ικανοποιώντας τις απαιτήσεις 

τους, οι επιχειρήσεις πληρούν τις αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

Μια άλλη σημαντική κατηγοριοποίηση των εμπλεκόμενων μερών κάνουν οι  Wheeler και  

Sillanpaa (1997), στελέχη της εταιρείας "Τhe Body Shop": 

• Αρχικοί ή Βασικοί stakeholders (άμεσης επικοινωνίας): α) Κοινωνικοί (μέτοχοι, 

επενδυτές, εργαζόμενοι και διοικητικά στελέχη, καταναλωτές, προμηθευτές, 

τοπικές κοινωνίες) β) μη Κοινωνικοί (φυσικό περιβάλλον, μελλοντικές γενεές). 

• Δευτερεύοντες stakeholders (έμμεσης επικοινωνίας): α) Κοινωνικοί (κυβέρνηση, 

θεσμοί, ομάδες πίεσης, Μ.Μ..Ε, ανταγωνιστές) β) μη Κοινωνικοί (π.χ. 

περιβαλλοντικές ομάδες ). 

 

2.3. Οι κατηγορίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

Ανάλογα με την πρωτοβουλία του προγράμματος  που λαμβάνει η επιχείρηση ή του 

προγράμματος δράσης που επιθυμεί να ακολουθήσει, η ΕΚΕ διακρίνεται στις εξής 

κατηγορίες: 

• Τοπικές Κοινότητες. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη «αφορά την ένταξη των 

εταιρειών στο τοπικό περιβάλλον τους είτε αυτό είναι στην Ευρώπη είτε στον 

υπόλοιπο κόσμο» (Αράπη και Μόλλα, 2013). Η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

εταιρειών και των τοπικών κοινοτήτων είναι έντονη. Οι εταιρείες συνεισφέρουν 

στην ανάπτυξη και στην βιωσιμότητα των κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται 

πληρώνοντας τους φόρους τους, προσφέροντας  θέσεις εργασίας και παρέχοντας 
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κοινωνικές παροχές.  Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες εξαρτώνται άμεσα από 

την υγεία και την ευημερία των κοινοτήτων μέσα στις οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

• Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτές και Καταναλωτές. Οι εταιρείες θα πρέπει 

να εδραιώνουν σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους 

προμηθευτές και τους εταίρους τους.  Θα πρέπει να κατανοούν τις ανάγκες των 

καταναλωτών τους και να τους παρέχουν άριστη ποιότητα, ασφάλεια και 

εξυπηρέτηση. 

• Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι δραστηριότητες των 

επιχειρήσεων έχουν σοβαρή επίδραση στα ανθρώπινα δικαιώματα των 

εργαζομένων (και όχι μόνο στα εργασιακά τους δικαιώματα) και στις τοπικές 

κοινότητες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001:16) «οι εθελοντικοί 

κώδικες συμπεριφοράς μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση διεθνών 

εργασιακών προτύπων, η αποτελεσματικότητα ωστόσο εξαρτάται από τη σωστή 

εφαρμογή και την επαλήθευσή τους» (Πράσινο Βιβλίο «Προώθηση ενός 

ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη»). 

• Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες. Οι επιχειρήσεις  διαδραματίζουν  ένα 

σημαντικότατο ρόλο στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτός συνδέεται με τη 

διαχείριση και την κατανάλωση των φυσικών πόρων και τις εφοδιαστικές τους 

αλυσίδες. Στην ανακοίνωση της «Δέκα χρόνια μετά τη διάσκεψη του Ρίο-

Προετοιμασία για τη Παγκόσμια Διάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη» η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις 

μπορούν να συμβάλουν στην παγκόσμια βιώσιμη ανάπτυξη (Πράσινο Βιβλίο 

«Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη», 

2001).  

• Προώθηση Σκοπού (Cause promotion). Οι επιχειρήσεις  προσφέρουν τα  προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους καθώς και χρηματικούς πόρους για την εκπλήρωση 

κοινωνικών σκοπών. 

• Μάρκετινγκ Σκοπού (Cause related marketing). Οι επιχειρήσεις προσφέρουν ένα 

ποσοστό από τα έσοδα τους από την πώληση προϊόντων τους για κάποιο 

συγκεκριμένο σκοπό.  

• Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Corporate social marketing). Αποσκοπεί στην αλλαγή 

της συμπεριφοράς του κοινωνικού συνόλου για κάποιο σοβαρό θέμα (ή στοχεύει 
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σε ορισμένες μόνο ομάδες) και μπορεί να συνεργάζεται με κάποιο δημόσιο φορέα 

ή ΜΚΟ (Αράπη και Μόλλα, 2013). 

• Εταιρική Φιλανθρωπία (Corporate philanthropy). Οι εταιρείες προσφέρουν 

χρήματα για  κάποιο φιλανθρωπικό σκοπό. Η Εταιρική Φιλανθρωπία αποτελεί 

πρώιμη μορφή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.  

• Εταιρικός εθελοντισμός (Community volunteering). Η επιχείρηση υποστηρίζει 

την εθελοντική προσφορά  και προτρέπει τους εργαζομένους της να προσφέρουν 

εθελοντική εργασία σε κάποιο σκοπό. 

• Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρηματικές Πρακτικές (Socially responsible business 

practices).  Αυτές οι πρακτικές έχουν ως στόχο την  βελτίωση των συνθηκών 

ζωής  και των  περιβαλλοντικών συνθηκών. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ανάλογα με τη στόχευση που 

έχει προς μια συγκεκριμένη πολιτική, μπορεί περαιτέρω να διακριθεί σε τρεις  κατηγορίες  

(Hunger et all, 2004):  

• Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Εξισορροπούνται τα κοινωνικά οφέλη 

με τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης.  Μακροπρόθεσμα, η κοινωνικά 

υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση του 

κέρδους τους μέσω των φιλανθρωπιών. Αποτελεί επένδυση για την προώθηση της  

καλής φήμης της εταιρεία.  

• Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που 

αποσκοπούν στην αποφυγή δημιουργίας βλάβης στην κοινωνία. Η εταιρική 

δραστηριότητα συνδέεται με την ηθική και την συμμόρφωση με τα ιδανικά, 

ακόμα και αν αυτό σημαίνει την καθυστέρηση εμφάνισης κέρδους.  

• Ανθρωπιστική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η επιχείρηση δεν αρκείται μόνο στην 

αποφυγή δημιουργίας κοινωνικής βλάβης αλλά ταυτόχρονα συμβάλλει και στην 

άμβλυνση σοβαρών κοινωνικών προβλημάτων (Αράπη και Μόλλα, 2013). 

 Οι επιχειρήσεις μπορούν να διακριθούν σε πέντε τύπους επιχειρήσεων σύμφωνα με τις 

αρχές της ΕΚΕ που ακολουθούν (Κοτροπούλου, 2018): 

• Στην μη ευαισθητοποιημένη επιχείρηση. Αυτή αρκείται στην απλή συμμόρφωση 

της με τους νόμους. 

• Στην φιλάνθρωπη επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποία οδηγείται από ηθικές 

αξίες.  
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• Στην επιχείρηση «αποσπασματικός χορηγός». Επιδιώκει στην διαμόρφωση ενός 

καλού εταιρικού ονόματος, η ΕΚΕ όμως δεν ενσωματώνεται στην Στρατηγική 

της.  

• Στην επιχείρηση «συνεπής χορηγός». Επιδιώκει την βελτίωση των ευρύτερων 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών.  

• Στην επιχείρηση «ενεργός πολίτης» η ποια ενστερνίζεται πλήρως την φιλοσοφία 

της ΕΚΕ.  

Οι Babiak και Wolfe (2009) εξέτασαν τους καθοριστικούς παράγοντες των 

πρωτοβουλιών ΕΚΕ και αναγνώρισαν τους κύριους τύπους ΕΚΕ. Διαπίστωσαν ότι οι 

κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ΕΚΕ ήταν οι εξωτερικές πιέσεις (περιβάλλον, 

περιεχόμενο, συστατικά στοιχεία, έλεγχος και αιτία) στον οργανισμό καθώς και 

εσωτερικοί πόροι (δηλαδή άνθρωποι, εγκαταστάσεις κτλ) που να είναι σπάνιοι, πολύτιμοι 

και δύσκολο να αντιγραφούν. Ανάλογα με την έμφαση που δίνει ένας οργανισμός στους 

εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. τα κοινωνικά θέματα ή τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων) 

ή στους πόρους του, αναμένεται να υιοθετήσει και  συγκεκριμένους τύπους 

πρωτοβουλιών ΕΚΕ. Οι βασικοί τύπο που προκύπτουν είναι οι εξής (Babiak & Wolfe, 

2009): 

• Όταν οι εξωτερικές πιέσεις είναι οι βασικοί καθοριστικοί παράγοντες μιας 

οργάνωσης που υιοθετεί πρακτικές ΕΚΕ, τότε η ΕΚΕ που εφαρμόζει είναι 

προσανατολισμένη στους ενδιαφερόμενους. Τέτοιες πρωτοβουλίες θεωρούνται 

ηθικές, καθώς η οργάνωση ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες. Ωστόσο, 

αυτές οι πρωτοβουλίες συνήθως δεν μπορούν να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, 

καθώς δεν βασίζονται στις βασικές ικανότητες του οργανισμού (Bruch & Walter, 

2005). 

• Ένας οργανισμός με υψηλό εσωτερικό προσανατολισμό πόρων και χαμηλό 

εξωτερικό προσανατολισμό ασκεί ΕΚΕ που προσανατολίζεται στον οργανισμό. 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν έναν τέτοιο προσανατολισμό υπογραμμίζουν τις 

συνέργειες μεταξύ των κύριων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και της 

ΕΚΕ. Η προσέγγιση αυτή, ωστόσο, παραμελεί σε μεγάλο βαθμό τις κοινωνικές 

ανάγκες. Δεδομένου ότι αυτό το είδος της ΕΚΕ  δεν απευθύνεται σε βασικούς 

ενδιαφερόμενους φορείς της εταιρείας, δεν διαθέτει στρατηγικό προσανατολισμό 

και ο αντίκτυπός της στην ανταγωνιστική θέση μιας επιχείρησης τείνει να είναι 

περιορισμένος (Bruch & Walter, 2005). 
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• Ένας οργανισμός με υψηλό εξωτερικό και εσωτερικό προσανατολισμό στις 

προσπάθειές του για την ΕΚΕ εφαρμόζει στρατηγική ΕΚΕ. Οι εν λόγω 

οργανισμοί ευθυγραμμίζουν τις προσπάθειές τους για την ΕΚΕ με τις βασικές 

τους ικανότητες χρησιμοποιώντας τις μοναδικές ικανότητες του οργανισμού να 

ωφελήσουν την κοινωνία, επιτρέποντας έτσι στην επιχείρηση να αξιοποιήσει 

πλήρως το δυναμικό της ΕΚΕ τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την ίδια την 

επιχείρηση (Bruch & Walter, 2005). 

• Τέλος, όταν η οργάνωση έχει χαμηλό προσανατολισμό τόσο σε εξωτερικούς 

παράγοντες όσο και σε εσωτερικούς παράγοντες, τότε η ΕΚΕ που εφαρμόζει είναι 

ad-hoc. 

Υπάρχουν ακόμη τύποι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι οποίοι προκύπτουν από το 

πρότυπο της εκάστοτε χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Οι τύποι 

σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση είναι οι εξής (Madrakhimova, 2013): 

• Ο πρώτος τύπος (που αφορά χώρες όπως το Βέλγιο, την Ολλανδία, τη Φινλανδία, 

τη Σουηδία κτλ) απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της Πολιτείας στη νομοθεσία για 

τις κοινωνικές και εργασιακές σχέσεις, σε επίπεδο χώρας, κλάδου και 

μεμονωμένης επιχείρησης. 

• Ο δεύτερος τύπος (σε χώρες και περιοχές όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η 

Λατινική και η αγγλόφωνη Αφρική) χαρακτηρίζεται από την ρύθμιση των 

κοινωνικών και εργασιακών σχέσεων σε επίπεδο επιχείρησης, και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό σε επίπεδο κλάδου ή χώρας. Ο ρόλος της κυβέρνησης είναι να 

υιοθετήσει σχετικούς νόμους, κανονισμούς, οδηγίες κτλ. 

• Ο τρίτος τύπος (σε χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Γαλλία και εν μέρει ο 

Ηνωμένο Βασίλειο) συνδυάζει χαρακτηριστικά από τους δύο παραπάνω τύπους. 

Για παράδειγμα, στη Γερμανία, το Κράτος παρεμβαίνει στις κοινωνικές και 

εργασιακές σχέσεις, όμως οι εργοδότες και τα συνδικάτα των εργαζομένων 

διατηρούν την αυτονομία τους. 
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2.4. Οι Διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και 

Επιχειρηματική Στρατηγική 

2.4.1. Εσωτερική διάσταση  

Η Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη σε μια εταιρία αφορά θέματα που σχετίζονται με την 

διαχείριση και ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων της. Σχετίζεται με την υγεία και 

ασφάλεια στην εργασία, την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της και τη διαχείριση 

των αλλαγών «ενώ οι περιβαλλοντικές υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη 

διαχείριση των φυσικών πόρων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή» (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2001: 9). 

• Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Τα θέματα που σχετίζονται με την υγεία 

και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας ρυθμίζονται κατά βάση από τη νομοθεσία. 

Η ύπαρξη και η τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στον τόπο εργασίας 

είναι κρίσιμης σημασίας. Οι κακές ή πλημμελείς συνθήκες ασφάλειας και 

υγιεινής επιφέρουν μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος στους 

εργαζομένους, στους εργοδότες και στα συστήματα υγείας και ασφάλισης.  Η 

σύγχρονη τάση στο χώρο της εργασίας όπου οι εταιρείες αναθέτουν σε 

προμηθευτές και εργολάβους εργασίες, έχει ως αποτέλεσμα να εξαρτώνται αυτές 

από τις επιδόσεις των προμηθευτών και εργολάβων τους στα ζητήματα ασφάλειας 

και υγείας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001: 9). 

• Επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Η διαχείριση των πολύτιμων ανθρώπινων 

πόρων μιας εταιρείας είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει ποίκιλες 

ενέργειες. Αφορά την προσέλκυση και τη συγκράτηση εξειδικευμένου και υψηλής 

απόδοσης εργατικού δυναμικού, τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης και κατάρτισης 

που παρέχει η εταιρεία στους εργαζομένους της, την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

εργασίας και προσωπικού χρόνου κ.α. 

• Προσαρμογή στην Αλλαγή. Η εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα συνεπάγεται ότι 

εξισορροπούνται και λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες όλων 

όσων θίγονται από τις αλλαγές και τις αποφάσεις της εταιρείας. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις 

διαβουλεύσεις και με την άμεση και διαρκή ενημέρωση τους  (Kotler and Lee, 

2009). 

• Διαχείριση των Φυσικών Πόρων. H μείωση της κατανάλωσης πόρων και η 

ελάττωση των ρύπων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
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περιβαλλοντικές επενδύσεις των επιχειρήσεων ωφελούν και τις επιχειρήσεις και 

το περιβάλλον. 

 

2.4.2. Εξωτερική διάσταση 

Η ΕΚΕ επεκτείνεται και έξω από το περιβάλλον της εταιρείας, στην τοπική και ευρύτερη 

κοινωνία και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Η εξωτερική διάσταση της ΕΚΕ 

περιλαμβάνει τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Ανησυχίες, 

τους Επιχειρηματικούς Εταίρους, τους Προμηθευτές, τους Καταναλωτές και τις Τοπικές 

Κοινότητες (Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια) όπως αυτά αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Στο παρακάτω σχήμα (2) απεικονίζονται αναλυτικά, τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(συμμέτοχοι) που αλληλεπιδρούν με την εταιρεία. 

  

Εικόνα 1 :Ενδιαφερόμενα Μέρη, Πηγή: Σχήμα από την παρουσίαση στο ΙΝΕΠ «Εισαγωγή στην Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη», Ντίλη Α., 2018 
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2.4.3. Εταιρική κοινωνική ευθύνη και Επιχειρηματική Στρατηγική 

Σύμφωνα με τον Porter (1996:62), η στρατηγική είναι «η τοποθέτηση της επιχείρησης 

στο περιβάλλον της. Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνει η επιχείρηση διαφορετικά 

πράγματα από τον ανταγωνιστή της ή να κάνει τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο». 

Η διαμόρφωση και ανάπτυξη της στρατηγικής μιας  επιχείρησης περιλαμβάνει πέντε 

στάδια (Παπαδάκης, 2018) : 

✓ Όραμα. Πώς θέλει η επιχείρηση να είναι στο μέλλον και που θέλει να βρίσκεται. 

✓ Αποστολή. Αφορά τον λόγο ύπαρξης της επιχείρησης, δηλαδή το τι θέλει να 

επιτύχει. 

✓ Σκοποί. Πρέπει να είναι σαφώς προσδιορισμένοι και ποσοτικά μετρήσιμοι. 

✓ Στρατηγικές. Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξασφαλίζει τη 

βιωσιμότητα της επιχείρησης και την ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της. 

Διακρίνεται στην επιχειρησιακή, στην επιχειρηματική και στη λειτουργική 

στρατηγική. 

✓ Πολιτικές. Υλοποιούν την στρατηγική της επιχείρησης. 

Η επιχειρηματική στρατηγική σχετίζεται με τη δημιουργία και διατήρηση ενός 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος (για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε 

επιχειρηματική μονάδα) και σύμφωνα με τον Porter (1996) μπορεί να περιλαμβάνει την 

ηγεσία κόστους, την διαφοροποίηση και την εστίαση. 

Τα στάδια ενσωμάτωσης μιας πολιτικής Ε.Κ.Ε. κατά τον Chandler στην καθημερινή 

λειτουργία μιας επιχείρησης είναι (Γρηγορίου και Σέγκου, 2016):   

1. Η διασφάλιση της αφοσίωσης της ανώτατης ηγεσίας. 

2. Η οικοδόμηση σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (συμμέτοχοι).  

3. Η συμπερίληψη των κοινωνικών δράσεων στην ετήσια αναφορά της εταιρείας 

(απολογισμός των κοινωνικών δράσεων εταιρείας).   

4. Η συμπερίληψη της ΕΚΕ  στο σύστημα αποζημιώσεων της επιχείρησης. 

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση και ενσωμάτωση της ΕΚΕ στην στρατηγική της 

επιχείρησης είναι ο προγραμματισμός. όπου είναι και στάδιο καθορισμού της 

στρατηγικής της ΕΚΕ. Σχεδιάζεται η Στρατηγική και καθορίζεται η  πολιτική, οι αρχές 

και οι  αξίες καθώς και τα πρότυπα  διαχείρισης της ΕΚΕ. Περιλαμβάνει τη σύσταση 

ηγετικής ομάδας ΕΚΕ και η διασφάλιση  της υποστήριξης των δράσεων της ΕΚΕ από την 

ανώτατη διοίκηση και τους εργαζομένους. Προέχει ο καθορισμός του  ρόλου των 

συμμετεχόντων και δέσμευση τους για  την υλοποίηση της ΕΚΕ (Κοτροπούλου, 2018). 
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Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η ανάπτυξη και εφαρμογή της στρατηγικής ΕΚΕ και 

περιλαμβάνει τη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και την εξασφάλιση της 

συμμετοχής και της συναίνεσης τους. Περαιτέρω δράσεις αποτελούν η προετοιμασία των 

προτεινομένων δράσεων της ΕΚΕ, η παρουσίαση νέων ιδεών και των περιοχών εστίασης 

και η ανάπτυξη διαδικασιών για την ΕΚΕ. Την εφαρμογή του προγράμματος εταιρικής 

υπευθυνότητας συνοδεύει η σύσταση ομάδων ΕΚΕ, δημιουργία μηχανισμών εσωτερικού 

ελέγχου και η σύνταξη εταιρικών εκθέσεων (Κοτροπούλου, 2018). 

Το τρίτο στάδιο αποτελεί ο έλεγχος και ανατροφοδότηση. Ελέγχεται  η πρόοδος που έχει 

επιτευχθεί  και πραγματοποιείται σύγκρισή μεταξύ των αρχικά δηλωθέντων στόχων και 

αυτών που τελικά επετεύχθησαν (έλεγχος αποτελεσματικότητας).  

Το τελευταίο στάδιο αποτελεί η αποτίμηση. Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση θεμάτων της ΕΚΕ, ο εντοπισμός των σημείων που χρήζουν περαιτέρω 

βελτίωσης και ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής για την ΕΚΕ. 

 Στα σχήματα που ακολουθούν, περιγράφεται η διαδικασία μέσω της οποίας οι 

επιχειρήσεις εντάσσουν την ΕΚΕ στην καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και τα 

βήματα-στάδια που θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση προκειμένου να εφαρμόσει 

την ΕΚΕ στην πράξη. 

 

2.5 Οι Τρεις Άξονες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

Τα θέματα που άπτονται της ΕΚΕ τελούν σε άμεση σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Οι 

επιχειρήσεις καλούνται να ενσωματώσουν στην στρατηγική τους εκείνες τις πρακτικές 

που θα εξασφαλίσουν μια ισόρροπη ανάπτυξη και αρμονία μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας 

και περιβάλλοντος. Τους τρεις πυλώνες της ΕΚΕ αποτελούν η οικονομία, η κοινωνά και 

το περιβάλλον. Οι άξονες αυτοί βρίσκονται σε άμεση συσχέτιση και αλληλεξάρτηση 

μεταξύ τους. 

 

2.5.1. Οικονομία 

Η οικονομική διάσταση αποτελεί το οικονομικό όφελος της επιχείρησης προς το 

οικονομικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο λαμβάνει δράση η επιχείρηση και περιλαμβάνει 

το περιβαλλοντικό και κοινωνικό κέρδος. Η οικονομική διάσταση επικεντρώνεται στην 

υιοθέτηση κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, 

την ανταγωνιστικότητα, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την διενέργεια κοινωνικά 
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υπευθύνων επενδύσεων και την στήριξη της τοπικής οικονομίας, παράλληλα με την 

μεγιστοποίηση των κερδών τους. Η  λειτουργία μιας νέας επιχείρησης συνεπάγεται την 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την σύναψη σχέσεων συνεργασίας με 

τοπικούς επαγγελματίες, το οποίο με την σειρά του έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει τα 

έσοδα στα δημόσια ταμεία σηματοδοτώντας μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη. Η 

επιχείρηση οφείλει να σέβεται το καταναλωτικό κοινό, προσφέροντας του προϊόντα 

εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα και τους κανόνες του ποιοτικού ελέγχου. Η 

επιτυχία και η βιωσιμότητα μιας επιχείρησης απαιτεί υπευθυνότητα και ειλικρίνεια με 

στόχο να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα αλλά ταυτόχρονα να διατηρείται ο σεβασμός 

και η προστασία  προς το περιβάλλον. 

 

2.5.2. Περιβάλλον 

Την περιβαλλοντική διάσταση αποτελεί ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Πρόκειται για 

τον τομέα που αφορά σε μεγάλο ποσοστό τις επιχειρήσεις. Αυτές αντλούν πόρους από το 

περιβάλλον με σκοπό να παράγουν τα προϊόντα τους, εκπέμποντας ρύπους και απόβλητα 

αλλά παράλληλα καταναλώνοντας και υψηλά επίπεδα ενέργειας. Έτσι λοιπόν βαρύνονται 

με την ευθύνη να υπακούσουν στη σχετική νομοθεσία και στους κανονισμούς, αλλά 

ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνουν και επιπλέον μέτρα για τη διαχείριση του 

περιβαλλοντικού κεφαλαίου και των φυσικών πόρων (Βαξεβανίδου, 2011) 

Επικεντρώνεται στην υιοθέτηση μέτρων που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία τους από τις εταιρικές 

δραστηριότητες. Αυτά συνίστανται στη μείωση των ρύπων και των αποβλήτων, τη 

χρησιμοποίηση νέων συστημάτων παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον, την 

χρησιμοποίηση «πράσινων» μεθόδων και τεχνολογιών, τη διενέργεια «πράσινων» 

επενδύσεων και την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πολιτικών σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει μέτρα και προωθεί διάφορες ενέργειες για την 

υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων (Ο.Π.Π.)5 Η βιώσιμη ανάπτυξη των  

κοινωνιών αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο 

λόγος ανάπτυξης της  Ο.Π.Π. ήταν η διαπίστωση ότι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

έχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις  που πηγάζουν από ένα ή όλα τα στάδια του κύκλου 

 
5 http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/ Ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΟΠΠ 

 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/
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ζωής τους. Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά ‘State of the world 2004’6 του Ινστιτούτου 

Worldwatch προέκυψε ότι καταναλώνουμε με μη βιώσιμο ρυθμό αγαθά και υπηρεσίε, με 

πολύ σοβαρές συνέπειες για τον πλανήτη. 

Οι κύριοι στόχοι της Ο.Π.Π είναι: 

. 

• Η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των 

υπηρεσιών σε όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής τους επικεντρώνοντας στα 

σημεία που η δράση θα έχει περισσότερα ευεργετικά αποτελέσματα σχετικά με το 

περιβάλλον αλλά και τις επιχειρήσεις. 

• Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο να υπάρξει ισορροπία 

μεταξύ  περιβαλλοντικών δράσεων και των περιβαλλοντικών κοστών σε 

οποιαδήποτε φάση του κύκλου ζωής.  

• Η στενή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που περιλαμβάνει από 

τους προμηθευτές  μέχρι τους λιανοπωλητές και τους καταναλωτές, με στόχο την 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

• Η δημιουργία ‘’πράσινων αγορών’’ με στόχο την ενθάρρυνση για αγορές πιο 

περιβαλλοντικά σωστών ‘πράσινων’ εναλλακτικών λύσεων. 

 

2.5.3. Κοινωνία 

Η κάθε επιχείρηση αποτελεί ένα μέρος του κοινωνικού συνόλου. Η Κοινωνική Διάσταση  

συνίσταται στο σεβασμό προς τον Άνθρωπο. Αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζει η 

εκάστοτε επιχείρηση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον της. Σχετικά με 

το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αυτή οφείλει να εξασφαλίσει ένα σύγχρονο 

και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζομένους της  και ταυτόχρονα να παρέχει 

αρμοδιότητες και εξουσία σε αυτούς, να ενθαρρύνει την επαγγελματική τους κατάρτιση, 

με στόχο να βελτιώνεται το εργασιακό κλίμα και να αυξάνεται η παραγωγικότητα τους 

(Βαξεβανίδου, 2011). Σχετικές δράσεις από κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις  μπορεί να 

αφορούν ευκαιρίες για επαγγελματική εκπαίδευση μέσω σεμιναρίων ώστε να 

εξασφαλίζεται η δια βίου μάθηση. Στο εξωτερικό περιβάλλον, μια επιχείρηση μπορεί να 

εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ώστε να ενισχύσει την απασχόληση της τοπικής 

κοινωνίας, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την οικονομική ενίσχυση μέσω 

επιχορηγήσεων και φιλανθρωπικών δράσεων. Κάθε επιχείρηση οφείλει να αναδεικνύει 

 
6 http://www.worldwatch.org/press/news/2004/01/08/ ‘State of the World 2004’,Ινστιτούτο Worldwatch 
 

http://www.worldwatch.org/press/news/2004/01/08/
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και να διαφυλάττει την κοινωνική της διάσταση, αφού επηρεάζει σημαντικά τη ζωή των 

ανθρώπων. Επηρεάζει την εργασία (δημιουργεί η περικόπτει θέσεις εργασίας), τη 

διανομή εισοδημάτων, τα φορολογικά έσοδα, την κοινωνική ασφάλιση και γενικότερα 

την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας.  

    

2.6 Η εφαρμογής της  Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  

2.6.1. Η αναγκαιότητα της εφαρμογής της ΕΚΕ 

Αν και η έννοια της ΕΚΕ εμφανίστηκε ιστορικά κατά τις αρχές του περασμένου αιώνα, η 

αναγνώριση της αναγκαιότητας της και της σημασίας της, γίνεται πλήρως αντιληπτή 

μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Η συνεχώς αυξανόμενη ανησυχία για την βλάβη που 

προκαλεί η οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, η ανάγκη για 

αυξημένη  διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες που προωθείται από τις ΤΕΠ 

(Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορίας), οι ανησυχίες και η ευαισθητοποίηση  

όλων των ενδιαφερόμενων μερών και  η συμπερίληψη κοινωνικών κριτηρίων στις 

οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις των ατόμων και των φορέων/οργανισμών, 

συντελούν στη διάδοση των αρχών της ΕΚΕ και καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή της. 

 Η ΕΚΕ ενδιαφέρει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αντανακλά τις αξίες και τις βασικές αρχές 

της κοινωνίας μας.  Είναι αναγκαία και ενδιαφέρει τους εργαζόμενους γιατί τους 

εξασφαλίζει ένα δημιουργικό, ασφαλές και ανταποδοτικό περιβάλλον. Ενδιαφέρει  τις 

επιχειρήσεις (όλων των μεγεθών) γιατί τις βοηθάει να βελτιώσουν την οικονομική και 

την κοινωνική τους αποτελεσματικότητα και την τοπική κοινωνία  γιατί αυξάνει τη 

ευημερία της και αμβλύνει τα σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

προβλήματα που αυτή αντιμετωπίζει. Η ΕΚΕ είναι κρίσιμης σημασία  και για τους 

καταναλωτές οι οποίοι πλέον ενδιαφέρονται και για την ηθική και τις κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές αρχές των  εταιρειών  των οποίων τα προϊόντα καταναλώνουν. Η 

αρμονία της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, ενδιαφέρει όλους τους 

συμμετέχοντες σε αυτές. 

 Η ΕΚΕ είναι αναγκαία για τη διατήρηση καλών σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

οι oποίες διασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία των επιχειρήσεων και την 

κοινωνικοοικονομική ισορροπία. Επίσης η ΕΚΕ λειτουργεί ως πόλος έλξης αλλά και 

συγκράτησης του καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού και αυξάνει την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων. Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες υποστηρίζουν τη 

θετική συσχέτιση μεταξύ των εταιρειών με υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στρατηγικών 
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ΕΚΕ και την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων. Στη μελέτη τους οι  Orlitzky, 

Schmidt και Rynes (2003) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ΕΚΕ βρίσκεται σε θετική 

σχέση με την οικονομική απόδοση των επιχειρήσεων.  

2.6.2. Προϋποθέσεις  

Αν και σήμερα πλέον σχεδόν όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν και εφαρμόζουν τις 

αρχές και την φιλοσοφία της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας, η ένταξη της ΕΚΕ 

στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας επιχείρησης έχει αποκλειστικά εθελοντικό χαρακτήρα. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης εκτείνεται πέρα από τις επιταγές της νομοθεσίας 

αναλαμβάνοντας έτσι την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το 

περιβάλλον. Η υιοθέτηση και η πραγματοποίηση προγραμμάτων και δράσεων ΕΚΕ από 

τις επιχειρήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις συνθήκες του οικονομικού 

περιβάλλοντος ( εσωτερικό οικονομικό περιβάλλον της εταιρείας και ευρύτερο εξωτερικό 

οικονομικό περιβάλλον). Δεν είναι σπάνιο να διαπιστώνουμε την απουσία της κοινωνικής 

υπευθυνότητας από τις εταιρίες σε περιόδους μεγάλης οικονομικής στενότητας, όπου οι 

επιχειρηματικές μονάδες μπορεί να επιδιώκουν αποκλειστικά την επίτευξη κέρδους και 

συνεπώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην συμπεριφέρονται κοινωνικά υπεύθυνα 

(Campbell, 2007). Ο βαθμός του ανταγωνισμού στην αγορά, επίσης επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά της επιχείρησης. Όταν στην αγορά 

υπάρχουν κανονικές συνθήκες ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις υιοθετούν και 

πραγματώνουν κοινωνικούς σκοπούς διότι επιθυμούν να διατηρήσουν την καλή τους 

φήμη. Στις περιπτώσεις όμως που επικρατούν στην αγορά συνθήκες μονοπωλίου, 

ολιγοπωλίου ή πολύ έντονου ανταγωνισμού, οι κοινωνικές δράσεις μπορεί να μην 

αποτελούν προτεραιότητα. Στις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού αυτό οφείλεται 

γιατί προέχει η βιωσιμότητα της επιχείρησης, ενώ στις ολιγοπωλιακές και στις 

μονοπωλιακές συνθήκες διότι η καλή φήμη της επιχείρησης και η πίστη του καταναλωτή 

πολύ λίγο επηρεάζουν τα κέρδη της (Campbell, 2007).  Πλέον όμως έχει αποδειχθεί στην 

πράξη ότι ακόμα και τα μεγάλα φυσικά μονοπώλια επιδιώκουν δράσεις που προβάλλουν 

το κοινωνικό τους πρόσωπο.   

Σύμφωνα με τον Campbell (2007), η πιθανότητα να εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις 

κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές αυξάνεται με την ύπαρξη κρατικών θεσμών, οργάνων 

και κανόνων που ευνοούν και προωθούν τέτοιες συμπεριφορές. Απαραίτητη προϋπόθεση 
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για αυτό, αποτελεί η ύπαρξη αυτών των κανόνων να είναι προϊόν διαβούλευσης όλων 

των εμπλεκόμενων εταίρων ώστε να επιτυγχάνεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση. 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι διάφορες ομάδες πίεσης και τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης επίσης αποτελούν ισχυρό μέσο πίεσης για την ανάληψη κοινωνικά 

υπεύθυνων πράξεων από τις εταιρείες.  Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο 

της αρνητικής δημοσιότητας και «διαπόμπευσης» από τους παραπάνω φορείς, όταν 

επιδεικνύουν κοινωνικά ανεύθυνη συμπεριφορά. Προτιμούν λοιπόν να πειθαρχούν, έτσι 

ώστε  οι πράξεις τους να μην έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην φήμη τους και συνεπώς 

στην οικονομική τους ευημερία (Campbell 2007). 

 Καθοριστικοί παράγοντες για το ενστερνισμό της φιλοσοφίας και των αξιών της ΕΚΕ  

είναι η κουλτούρα και οι αξίες με τις οποίες εμφορούνται τα ανώτερα διοικητικά στελέχη 

των επιχειρήσεων. Αν αυτά έχουν ασπαστεί τις αρχές της ΕΚΕ και αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της, θα επιδιώξουν να την εφαρμόσουν και να την εντάξουν στο 

στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας. Περαιτέρω, η κουλτούρα των διοικούντων 

αντανακλάται και στην οργανωτική δομή της εταιρείας. Όταν τα ανώτατα στελέχη μιας 

εταιρείας έχουν γαλουχηθεί με τις αξίες της ΕΚΕ,  αυτό γίνεται εμφανές στην οργάνωση 

όλων των εργασιών και διαδικασιών της εταιρείας. 

2.6.3.Τομείς εφαρμογής  

Οι τομείς εφαρμογής της ΕΚΕ μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες οι 

οποίες αφορούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης: περιβάλλον, 

αγορά, κοινωνία και εργαζόμενοι. 

 Όσον αφορά το περιβάλλον, οι πολιτικές των επιχειρήσεων αποβλέπουν στη πρόληψη 

και στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες τους στο περιβάλλον. 

Ο σεβασμός  και η προστασία του περιβάλλοντος σε εταιρικό επίπεδο θα πρέπει 

απαραιτήτως να περιλαμβάνουν την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, τις 

πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης και τις πολιτικές διαχείρισης της 

ενέργειας και του νερού, τη μέτρηση και βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος και 

την κατάρτιση ενός πλάνου περιβαλλοντικής διαχείρισης (ΙΝΕΠ, 2018).  

 Όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, σημαντικό παράγοντα αποτελεί η συνεχής 

βελτίωση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων 

κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες και προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Επίσης, σημαντικό 
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είναι να επιβραβεύονται οι  εργαζόμενοι μέσα από ένα δίκαιο και χωρίς διακρίσεις  

σύστημα αμοιβών και παροχών.  

 Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τις επιχειρήσεις για ένα πλήθος κοινωνικών αναγκών και 

κοινωνικών προβλημάτων, είναι σημαντικές για τη διασφάλιση μίας βιώσιμης κοινωνίας 

και ενός ποιοτικού επιπέδου ζωής. 

Στο πεδίο της αγοράς (καταναλωτές, επενδυτές και προμηθευτές), η  επιχείρηση μέσω 

της διαφήμισης και της χρήσης των εργαλείων μάρκετινγκ, ασκεί μεγάλη επιρροή στη 

διαμόρφωση της συνείδησης του καταναλωτή και θα πρέπει να δεσμεύεται απέναντι 

στους προμηθευτές της, εφαρμόζοντας πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας στην 

παραγωγή και στον εφοδιασμό.  

 

2.7 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και διεθνής εμπειρία για την ΕΚΕ 

Ανάλογα με τις ιδιαίτερες πολιτικές, τις θεσμικές και πολιτιστικές  παραδόσεις και 

συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, διαφέρουν και οι τομείς ΕΚΕ  στους  οποίους  

επικεντρώνονται οι επιχειρήσεις.  

Οι χώρες με έντονη φιλελεύθερη παράδοση όπως οι Η.Π.Α. και η Μ. Βρετανία εστιάζουν 

κυρίως στην εθελοντική εφαρμογή καλών πρακτικών (το μοντέλο ΕΚΕ βασίζεται 

περισσότερο στην φιλανθρωπική διάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας), ενώ  

στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα μέτρων υποχρεωτικού χαρακτήρα 

«που επιβάλουν τη δημοσίευση συγκεκριμένων στοιχείων σχετικά με την κοινωνική 

ευθύνη των εταιρειών» (Νταμπακάκη, 2014:38). Tο ευρωπαϊκό το μοντέλο ΕΚΕ 

βασίζεται περισσότερο στις νομοθετικές ρυθμίσεις, την διαβούλευση και την συνεργασία. 

Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εστιάζουν περισσότερο στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, 

στο περιβάλλον  και στη δημοσίευση των κοινωνικών απολογισμών τους, ενώ οι 

αμερικανικές εταιρείες «έχουν αναπτύξει περισσότερο τους εσωτερικούς κώδικες 

συμπεριφοράς» (Νταμπακάκη, 2014:39). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες παγκοσμίως έχει διαμορφωθεί ένα πολύ θετικό κλίµα σχετικά 

µε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη σε διεθνές επίπεδο. Μετά την αποκάλυψη μεγάλων 

οικονοµικών σκανδάλων σε διάφορες χώρες, παρουσιάζεται έντονα η ανάγκη να 

διασφαλιστεί η  ηθική  συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με στοιχεία του 

Αμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Δουβλίνο, 69% των αμερικάνικων 

επιχειρήσεων διαθέτουν επίσημη πολιτική ΕΚΕ, 61% των επιχειρήσεων υποστηρίζουν 

και προωθούν την ατομική εθελοντική εργασία των εργαζομένων τους, 73% των 
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επιχειρήσεων προωθούν προγράμματα που αφορούν την νέα γενιά, 63% των 

επιχειρήσεων έχουν συνάψει στρατηγικές συμμαχίες σε φιλανθρωπικές δράσεις και 75% 

των αμερικάνικων επιχειρήσεων στην Ιρλανδία  θεωρούν την ΕΚΕ σημαντική για την 

συνολική εταιρική τους στρατηγική.  

 

2.7.1 Τα οφέλη για την επιχείρηση 

Πολλές έρευνες για την εταιρική κοινωνική ευθύνη τη συνδέουν με τις οικονομικές 

επιδόσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Για παράδειγμα, οι McWilliams και 

Siegel, (2001) και οι Arx και Ziegler, (2008) μελέτησαν τη σχέση μεταξύ της ΕΚΕ και 

της εταιρικής χρηματοοικονομικής επίδοσης. Υπάρχουν ακόμη μελέτες που 

υποστηρίζουν τα θετικά αποτελέσματα της ΕΚΕ στη συμπεριφορά των καταναλωτών, 

συμπεριλαμβανομένων των Brinkman και Peattie (2008). Οι Heslin και Achoa (2008) 

τόνισαν επίσης τη στρατηγική σημασία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και τη 

συμβολή της στην εταιρική επιτυχία. 

Ορισμένες μελέτες για την  ΕΚΕ (Baron, 2001; Bagnoli & Watts, 2003) ισχυρίζονται ότι 

οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε  «ΕΚΕ που μεγιστοποιεί τα κέρδη». Δηλαδή, οι εταιρείες 

θεωρούνται ότι είναι κοινωνικά υπεύθυνες επειδή προσβλέπουν σε ένα όφελος από αυτές 

τις ενέργειες. Παραδείγματα τέτοιων ωφελειών μπορεί να είναι η ενίσχυση της φήμης, η 

δυνατότητα χρέωσης μιας υψηλής τιμής για την παραγωγή της ή η χρήση της ΕΚΕ για 

την πρόσληψη και διατήρηση υψηλής ποιότητας εργαζομένων. Αυτά τα οφέλη 

θεωρούνται ότι αντισταθμίζουν το υψηλότερο κόστος που συνδέεται με την ΕΚΕ, 

δεδομένου ότι οι πόροι πρέπει να διατεθούν για να επιτρέψουν στην επιχείρηση  για την 

επίτευξη της ΕΚΕ.  

Παρόλο που κάποιες έρευνες έχουν διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των δράσεων ΕΚΕ και 

των χρηματοοικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, οι αποδείξεις που προέκυψαν 

ήταν μάλλον αντιφατικές (Orlitzky et al., 2003). Για παράδειγμα, οι αποδόσεις της ΕΚΕ 

είναι θετικές σε μελέτες όπως των Fombrun και Shanley (1990), αλλά αρνητικές σε άλλες 

(McGuire et al., 1988), ενώ οι Margolis και Walsh (2003) καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΚΕ και της οικονομικής απόδοσης είναι μικτές. 

 Πρόσφατα, οι, Anderson, Fornell και Mazvancheryl (2004) κατέδειξαν τη θετική σχέση 

μεταξύ ικανοποίησης του πελάτη και αγοραίας αξίας. Επιπλέον, η συμμετοχή στην ΕΚΕ 

μπορεί να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τους πελάτες τους και 

να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για αυτούς (Sen & Bhattacharya 2001). Επειδή η 



35 
 

βελτίωση των γνώσεων των πελατών ενισχύει την ικανοποίηση των πελατών 

(Jayachandran et al., 2005), οι πρωτοβουλίες ΕΚΕ θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλουν 

στην προώθηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Ένα ακόμη όφελος της ΕΚΕ για τις επιχειρήσεις είναι η αύξηση των πωλήσεων από την 

διαφοροποίηση της εταιρίας και των προϊόντων της στα μάτια των καταναλωτών. Για 

παράδειγμα, ο Baron (2001) υποστηρίζει ότι οι εταιρείες ανταγωνίζονται για κοινωνικά 

υπεύθυνους πελάτες συνδέοντας ρητά την κοινωνική τους συμβολή με τις πωλήσεις 

προϊόντων. 

Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι πιο πιθανό να έχουν 

τα ακόλουθα οφέλη (Epstein-Reeves, 2012): 

• Καινοτομία. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αναζητούν νέες λύσεις σε 

προβλήματα, οι οποίες οδηγούν σε καινοτομίες. 

• Μείωση κοστών. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις μειώνουν με διάφορους 

τρόπους τα κόστη τους, όπως για παράδειγμα εξοικονομώντας ενέργεια. 

• Διαφοροποίηση μάρκας. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις αποκτούν φωνή 

για να κάνουν γνωστές τις αξίες τους στο κοινό. 

• Έχουν πιο μακροπρόθεσμο τρόπο σκέψης, καθώς επιδιώκουν την αειφορία και 

όχι απλά τα βραχυπρόθεσμα οφέλη. 

Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις επιτυγχάνουν βελτίωση της δημόσιας εικόνας τους 

και αύξηση της προβολής τους από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Επιπλέον, όμως, 

δημιουργούν και ένα πιο ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο προσελκύει 

εργαζόμενους με υψηλά προσόντα (Weigner, 2014). 

Επιπλέον, εκτός από τους εργαζόμενους, η ΕΚΕ έχει  θετικές επιπτώσεις στις επιδόσεις 

της επιχείρησης με την οικοδόμηση θετικής φήμης της εταιρείας με άλλους 

ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων των πελατών, των επενδυτών, των 

προμηθευτών, της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί σε ευνοϊκές αποφάσεις από αυτούς τους 

ενδιαφερόμενους σχετικά με την εταιρεία. Η καλή φήμη προσφέρει επίσης πολλά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στις εταιρείες, γεγονός που επηρεάζει και πάλι θετικά τις 

επιδόσεις της (Stawinski et al., 2010). 

 

2.7.2 Τα οφέλη της Ε.Κ.Ε για τους εργαζόμενους 

Oι εργαζόμενοι, ως ομάδα ενδιαφερομένων, επηρεάζουν την πολιτική ΕΚΕ. Πρώτον, οι 

εργαζόμενοι μπορούν να ενεργούν ως παράγοντες κοινωνικής αλλαγής όταν πιέζουν τις 
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εταιρείες να υιοθετήσουν κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά (Aguilera et al., 2007). 

Δεύτερον, η υποστήριξη των εργαζομένων είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση 

αποτελεσματικών προγραμμάτων και πολιτικών ΕΚΕ (Ramus, 2001). Τρίτον, οι 

εργαζόμενοι ως ομάδα ενδιαφερομένων αντιλαμβάνονται, αξιολογούν, κρίνουν και 

αντιδρούν σε προγράμματα και δράσεις ΕΚΕ (Rupp et al., 2006). 

Πολλές έρευνες εξετάζουν την επίδραση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στους 

εργαζόμενους. Κάποιες έρευνες εστιάζουν την επίδραση της ΕΚΕ στους δυνητικούς 

εργαζόμενους στις επιχειρήσεις με υπεύθυνη συμπεριφορά. Η επίδραση της ΕΚΕ στην 

ελκυστικότητα του οργανισμού είναι ισχυρότερη για τους εργαζόμενους που έχουν 

πολλές επιλογές εργασίας (Albinger & Freeman, 2000) και όταν έχουν προηγουμένως 

γνωρίσει την ΕΚΕ και / ή έχουν άμεση σχέση με τα θέματα που αντιμετωπίζει η ΕΚΕ 

(Blackhaus et al. , 2002). Ως εκ τούτου, η ΕΚΕ μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμο εργαλείο 

μάρκετινγκ για την προσέλκυση πιο ειδικευμένους υπαλλήλους και αποτελεί σημαντικό 

στοιχείο της εταιρικής φήμης (Fombrun & Shanley, 1990). Αυτή η έρευνα έχει αποδείξει 

ότι, με την ενίσχυση την εταιρική εικόνα και τη φήμη, η ΕΚΕ είναι το κατάλληλο 

εργαλείο για το μάρκετινγκ μελλοντικούς υπαλλήλους. Ωστόσο, λέει ελάχιστα για την 

επιρροή της ΕΚΕ στην πραγματικότητα υπαλλήλους. 

Μερικά από τα οφέλη που προσφέρει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τους 

εργαζόμενους είναι τα ακόλουθα (Griek, 2017): 

• Αυξάνει την δέσμευση και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων. 

• Οι εργαζόμενοι ταυτίζονται περισσότερο με την εταιρία και τους σκοπούς της. 

• Αυξάνει την δέσμευση στον οργανισμό και μειώνει τις αποχωρήσεις 

εργαζομένων. 

• Η εταιρική κουλτούρα και η εταιρική εικόνα την καθιστούν πιο ελκυστικό 

εργοδότη για τους υποψήφιους. 

• Η αύξηση της δέσμευσης οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας.  

• Αυξάνει την δημιουργικότητα των εργαζομένων, καθώς αυξάνεται η συμμετοχή 

τους και η παραγωγή καινοτόμων ιδεών. 

Υπάρχουν πολλές έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

στην δέσμευση των εργαζομένων. Μελέτες πρότειναν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

αυξάνει το επίπεδο δέσμευσης των εργαζομένων προς τον οργανισμό, καθώς οι δράσεις 

της ΕΚΕ περιλαμβάνουν επίσης δραστηριότητες για την ευημερία των εργαζομένων και 

των οικογενειών τους. Οι Backhuas et al.(2002) και Peterson (2004) υποστήριξαν ότι η 

εταιρική κοινωνική ευθύνη προσελκύει περισσότερους υποψήφιους εργαζόμενους και 
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βελτιώνει το επίπεδο δέσμευσης των υφιστάμενων υπαλλήλων. Οι Brammer et al. (2007) 

βρήκαν ότι η ΕΚΕ αυξάνει την οργανωτική δέσμευση των εργαζομένων. Οι Sharma et al. 

(2009) συζήτησαν το ρόλο της ΕΚΕ ως παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά τη διοίκηση 

ανθρώπινων πόρων.  

Επιπλέον, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

βελτιώνει την οργανωτική δέσμευση των εργαζομένων, αλλά και την ικανοποίηση των 

εργαζομένων, καθώς οι κοινωνικά υπεύθυνες πράξεις των επιχειρήσεων κάνουν τους 

υπαλλήλους να συζητούν με άλλους εκτός της επιχείρησης για αυτή και να αισθάνονται 

ισχυρή αίσθηση ικανοποίησης καθώς και οι ίδιοι συμμετέχουν στις ευεργετικές 

προσπάθειες που καταβάλει ο οργανισμός (Stawiski et al., 2010). Οι Stawiski et al. 

(2010) πρότειναν ότι, προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από την ΕΚΕ, οι 

εργαζόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ενέργειες που 

πρέπει να αναληφθούν σχετικά με το περιβάλλον, την κοινότητα και τους ίδιους τους 

εργαζομένους. Όσο περισσότεροι εργαζόμενοι επηρεάζονται από τις δράσεις ΕΚΕ, τόσο 

υψηλότερη θα είναι η οργανωτική τους δέσμευση και κατά συνέπεια τόσο περισσότερο 

θα αυξηθεί η παραγωγικότητά τους. Εάν η πλειοψηφία των εργαζομένων έχει δεσμευτεί 

με την επιχείρηση, τότε αυτό θα επηρεάσει θετικά την οργανωτική απόδοση.  

Συνεπώς, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι εταιρείες 

μπορούν όχι μόνο να δημιουργήσουν ευνοϊκή στάση των ενδιαφερομένων προς αυτές σε 

θέματα όπως η αγορά, η αναζήτηση απασχόλησης, η επένδυση στην επιχείρηση κτλ, 

αλλά και, μακροπρόθεσμα, να οικοδομήσουν μια θετική εταιρική εικόνα και να 

ενισχύσουν τις εταιρικές σχέσεις τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ωστόσο, η χαμηλή 

συνειδητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών και οι δυσμενείς αντιλήψεις που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες ΕΚΕ (παραδείγματος χάρη ότι οι δράσεις ΕΚΕ 

γίνονται μόνο για λόγους προβολής) παραμένουν κρίσιμα εμπόδια στις προσπάθειες των 

εταιρειών να μεγιστοποιήσουν τα επιχειρηματικά οφέλη από τις δραστηριότητες ΕΚΕ, 

υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι επιχειρήσεις να επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά την 

ΕΚΕ στους ενδιαφερόμενους (Du et al., 2010). 

 

2.7.3  Η κατάσταση της ΕΚΕ στην Ελλάδα 

Όπως και στο διεθνές επίπεδο, έτσι και στην Ελλάδα οι αρχές και οι αξίες της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης αναγνωρίζονται σε μεγάλο βαθμό. Τις αρχές και την φιλοσοφία της 

ΕΚΕ εφαρμόζουν στην πράξη (σε διαφορετικό βέβαια βαθμό και σε διαφορετικούς 

τομείς) οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
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επικράτεια. Στην Ελλάδα έχει γίνει σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ΕΚΕ, υπάρχουν 

όμως ακόμα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυξης αυτής.  

 Η ελληνική οικονομία κατά βάση στηρίζεται στις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Οι επιχειρήσεις αυτές δυσκολεύονται σε μεγαλύτερο βαθμό να προσαρμοστούν στο 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και βίωσαν και βιώνουν εντονότερα ακόμα και σήμερα 

τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση και την παγκοσμιοποίηση. Πολλές από τις 

επιχειρήσεις αυτές δεν διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό, ούτε την γνώση αλλά ούτε και την 

πληροφόρηση σχετικά με τα οφέλη και τις αρχές τις ΕΚΕ. Άλλες πάλι εφαρμόζουν την 

ΕΚΕ περιστασιακά, στα πλαίσια της επικοινωνιακής τους πολιτικής. Υπάρχουν όμως και 

αρκετές επιχειρήσεις που δεν «βλέπουν» μόνο ως κόστος την υιοθέτηση και εφαρμογή 

της ΕΚΕ, αλλά μακροπρόθεσμα ως εργαλείο που συμβάλλει στην οικονομικής τους 

ευημερία και στην ανάπτυξη της κοινωνίας. 

 Η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου  για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (2000) 

αποσκοπούσε στο να  ενημερώσει την Ελληνική Επιχειρηματική κοινότητα αναφορικά με 

την σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη Στρατηγική και στη λειτουργία των 

επιχειρήσεων (ΕΔΕΚΕ). Το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής (2005-εκπροσωπεί το 

European Business Ethics Network), επίσης  στοχεύει στην προώθηση των αρχών της 

ΕΚΕ, της επιχειρηματικής ηθικής και της αριστείας, του διαλόγου για τον ρόλο της 

επιχείρησης στην κοινωνία  και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Οι τρόποι εφαρμογής της ΕΚΕ στην Ελλάδα σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκτυο  για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη7 (2000)  είναι οι εξής:   

• Σε  αρχικό επίπεδο η επιχείρηση συντάσσει ένα  απλά ένα κώδικα ηθικής. 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν εντονότερη την επιθυμία να εφαρμόσουν τις αρχές της 

ΕΚΕ, καταρτίζουν προγράμματα που άπτονται αυτής (π.χ. περιβαλλοντικά 

θέματα, συνθήκες εργασίας του προσωπικού κ.α.).  

• Σε τρίτο επίπεδο, οι επιχειρήσεις μπορεί να εγκαθιδρύουν συστήματα  

αξιολόγησης. 

•  Σε ένα επόμενο  επίπεδο η επιχείρηση ενσωματώνει τις δράσεις Ε.Κ.Ε. στο 

πλαίσιο ενός εξειδικευμένου συστήματος διαχείρισης (εφόσον η συγκεκριμένη 

δράση ΕΚΕ προσφέρεται για αυτό). 

 
7 https://www.insurancedaily.gr/%CE%BF-%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82-
%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-
%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D/ 
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Στο πιο αναπτυγμένο επίπεδο, οι  επιχειρήσεις διαβουλεύονται  με όλα τα εμπλεκόμενα 

μέρη, όσον αφορά τις διαδικασίες που αφορούν την  

• ΕΚΕ, ώστε αυτή να αποβαίνει τελικώς επωφελής και για την επιχείρηση και για 

την κοινωνία. 

Για τις σύγχρονες επιχειρήσεις η ΕΚΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής 

πολιτικής και Στρατηγικής τους. Οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες  που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αρκετές εγχώριες εφαρμόζουν προγράμματα ΕΚΕ.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, αναφορικά με την εξέλιξη 

της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα προκύπτουν τα εξής:  

1. O αριθμός των εταιρειών που εκδίδουν απολογισμό ΕΚΕ αυξήθηκε κατά 36% στο 

διάστημα 2012-2016. 

2.Για το 2016 απολογισμό εξέδωσαν 65 εταιρείες.  

3.Οι εταιρείες που ασχολούνται με την ΕΚΕ στην Ελλάδα δαπανούν συνολικά περίπου 

70 εκατ. ευρώ ετησίως.  

4. 40 εταιρείες έχουν διακριθεί στα διαφορετικά επίπεδα διάκρισης του CR Index μέχρι 

σήμερα (3 από αυτές έχουν κατακτήσει την “Diamond of the Greek Economy” διάκριση).  

 

2.7.4.Καλές πρακτικές που εφαρμόζουν σε θέματα Ε.Κ.Ε  

Ο κατάλογος Καλών Πρακτικών που εκδίδει το Ελληνικό Δίκτυο για την ΕΚΕ, 

υποστηρίζει την ανάπτυξη και την διάδοση των προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης (ΕΚΕ) που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο 

«γνώσης και διάχυσης της έννοιας της ΕΚΕ και των δράσεων που εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της» (Καλές Πρακτικές ΜμΕ, ΕΔΕΚΕ). Η δημοσιοποίηση των καλών πρακτικών 

ΕΚΕ είναι αναγκαία για την προβολή της κοινωνικής συνεισφοράς των επιχειρήσεων, 

ώστε αυτές εκτός των άλλων να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις  που πιθανόν να περιλάβουν κάποιες από αυτές στις δικές τους δράσεις. Η 

δημοσιοποίηση επίσης των καλών πρακτικών συμβάλλει στην ανάδειξη του «κοινωνικού 

προσώπου» των επιχειρήσεων και στην βελτίωση των πρακτικών ΕΚΕ που 

χρησιμοποιούνται. Οι καλές πρακτικές εφαρμόζονται σε θεματικά πεδία όπως το 

Ανθρώπινο Δυναμικό, η Αγορά, το Περιβάλλον και η Κοινωνία. 

 Στο παρόν κεφάλαιο θα εξεταστούν  Καλές Πρακτικές που εφαρμόζουν σε θέματα Ε.Κ.Ε 

επιλεγμένες επιχειρήσεις  αναγνωρισμένου κύρους (επιλέγεται μία επιχείρηση για κάθε 

θεματικό πεδίο που αναφέρθηκε παραπάνω). 
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1. Στον τομέα της Αγοράς, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), προωθεί μέτρα 

για την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών. Η στήριξη της τοπικής κοινότητας 

πραγματοποιείται μέσω της ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας και των 

προσλήψεων προσωπικού από τον τοπικό πληθυσμό. Η ανάθεση εργασιών 

κατασκευών δίδεται  σε   τοπικούς εργολάβους ενώ τα απαραίτητα υλικά προμηθεύονται 

από τοπικούς παραγωγούς. Θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη εναλλακτικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που δεν σχετίζονται με  τη δραστηριότητα της ΔΕΗ, 

ενισχύοντας έτσι περαιτέρω τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την τοπική 

οικονομική ανάπτυξη. Παραχωρεί δωρεάν εκτάσεις προς χρήση προκειμένου να στηρίξει 

τους ενεργειακούς δήμους   της Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, 

ενισχύοντας  την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιοχών αυτών.  

Επιπλέον, εφαρμόζεται το κριτήριο της εντοπιότητας για τις προσλήψεις προσωπικού 

στις Μονάδες Παραγωγής και στα Λιγνιτωρυχεία (πηγή:dei.gr). Προσφέρει απασχόληση 

(με τη μορφή πρακτικής άσκησης) σε φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές Τεχνικών 

Σχολών. Όσον αφορά τη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας,  ενισχύει τη 

διοργάνωση ημερίδων και δίδει χορηγίες σε σχολεία(πηγή:dei.gr). 

Στις περιοχές δραστηριοποίησης της Επιχείρησης αναπτύσσονται ζωτικές υποδομές. 

Κατασκευάζονται δρόμοι, δεξαμενές, εγκαταστάσεις φωτισμού υδροδότησης και 

σηματοδότησης. Παρέχει δωρεάν νερό από τις τεχνητές λίμνες της για την άρδευση των 

καλλιεργειών και ύδρευση και εξασφαλίζει αντιπλημμυρική προστασία μέσω 

Υδροηλεκτρικών   Έργων και φραγμάτων. Παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στους 

Δήμους σε θέματα οδοφωτισμού και φωτισμού κτιρίων, υποβοηθώντας έτσι την 

εξοικονόμηση πολύτιμης ενέργειας. 

2.Στον τομέα της Κοινωνίας, η Cosmote έχει ιδρύσει το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον 

Ψηφιακό Κόσμο» που στοχεύει στην εξοικείωση  των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας με 

τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, αυξάνοντας έτσι την αυτονομία τους (δεν 

εξαρτώνται από άλλους για τη διεκπεραίωση των καθημερινών συναλλαγών τους) και 

βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής τους. Σε συνεργασία με τον ΜΚΟ 50 και Ελλάς, 

παρέχονται δωρεάν μαθήματα στους κατοίκους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, 

στα εκπαιδευτικά κέντρα των συνεργαζόμενων δήμων. Το πρόγραμμα «Πρόσβαση στον 

Ψηφιακό Κόσμο»  το οποίο υλοποιείται φέτος για 6η χρονιά, στοχεύει στη μείωση του 

ψηφιακού χάσματος και στην ίση πρόσβαση-ίσες ευκαιρίες για όλους (ανεξαρτήτως 

ηλικίας)  στις δυνατότητες της «νέας ψηφιακής εποχής». Οι άνθρωποι μεγαλύτερης 
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ηλικίας μέσω του προγράμματος μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν tablets, φορητούς 

υπολογιστές και άλλες συσκευές αφής, να πλοηγούνται στο Διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ορισμένες βασικές εφαρμογές (π.χ. email). Στο 

πρόγραμμα από το 2012 έως το 2017 έχουν συμμετάσχει πάνω από 7.500 άνθρωποι 

(πηγή: www.cosmote.gr). 

3. Στον τομέα του Περιβάλλοντος, η εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος στα πλαίσια της δράσης της  

#allazoumesinithies, προωθεί την ιδέα της ανακύκλωσης. Με το κινητό «Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης», ένα διώροφο «πράσινο 

λεωφορείο» που πραγματοποίησε 10 στάσεις σε περιοχές της Αττικής και για ορισμένα 

χρονικά διαστήματα το 2018 και απευθύνεται σε μαθητές, προώθησε την εκπαίδευση των 

νέων σε περιβαλλοντικά θέματα με σύγχρονους και δημιουργικούς τρόπους. Στόχος ήταν 

η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η εμπέδωση των αρχών και αξιών της 

ανακύκλωσης με ένα βιωματικό τρόπο8. 

4. Στον τομέα του Ανθρώπινου δυναμικού, η καπνοβιομηχανία  Καρέλιας Α.Ε., 

αναγνωρίζει την αξία των εργαζομένων του και εφαρμόζει πρακτικές ΕΚΕ στον τομέα 

αυτό. Για το 2017 αριθμεί 539 εργαζομένους και θεωρεί τους εργαζομένους της ένα από 

τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Το 2017 κατατάχθηκε στην τέταρτη θέση ως 

ιδανικός εργοδότης (πηγή: www.karelia.gr). 

Οι  χρηματικές παροχές της εταιρείας προς τους εργαζομένους της που ανακοινώθηκαν 

για το 2017 είναι (πηγή: www.messinialive.gr):  

▪ Ενίσχυση για το εορταστικό τραπέζι €200 καθαρά για κάθε εργαζόμενο στην 

Εταιρεία. 

▪ Επίδομα παρουσίας(για όσους δεν έλειψαν ούτε μία μέρα από την εργασία τους)  

€850,00 καθαρά.  

▪ Πρόσθετη οικονομική ενίσχυση για τους εργαζομένους της εταιρείας, ανάλογα με 

το ύψος του μισθού τους (εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από €2.501 και 

πάνω, έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.000,00 καθαρά. Εργαζόμενοι με μηνιαίες 

αποδοχές €1.701-€2.500, έκτακτη οικονομική ενίσχυση €1.300 ευρώ καθαρά και  

           εργαζόμενοι με μηνιαίες αποδοχές από €1.201-€1.700 ευρώ, έκτακτη οικονομική      

            ενίσχυση €1.500 καθαρά). 

Η ΕΚΕ οπωσδήποτε αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προσέλκυση και διατήρηση 

των εργαζομένων. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προσελκύσει αποδοτικούς και 

 
8 «Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης».  Available at: 
https://www.ab.gr/responsible/environment/bus 
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εξειδικευμένους εργαζόμενους αλλά και να τους διατηρεί, προσφέροντας κίνητρα και 

άριστο εργασιακό περιβάλλον, συμβάλλει στη μεγάλη επιτυχία της εταιρείας. 

 

 
Εικόνα 2: Ένταξη δράσεων ΕΚΕ στις δράσεις των επιχειρήσεων, Πηγή: ΕΔΕΚΕ 

https://www.csrhellas.net/network/themata-eke/eke-kai-mme/  
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Σχήμα 2: Βήματα για την εφαρμογή στην πράξη, Πηγή: ΕΔΕΚΕ 

https://www.csrhellas.net/network/themata-eke/eke-kai-mme/ 
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2.8 Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας για την Ε.Κ.Ε 

2.8.1. ISO 26000 

Η δημιουργία Προτύπων σχετικά με την Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη ‘’περνάει μέσα από τη διελκυστίνδα δυο αντίρροπων δυνάμεων, του καλού και 

του καλύτερου’’9 Σύμφωνα με το Πρότυπο ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το 

καλό. Πρόκειται στην επιλογή της κάθε επιχείρησης αν θα αρκεστεί στο ‘’καλό’’ ή θα 

αναζητήσει το ‘’καλύτερο’. Η Ε.Κ.Ε αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη έννοια μέσα 

στα πλαίσια της οποίας αναπτύσσεται συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 

προκειμένου να θεσπιστούν πρότυπα, να παρακολουθούνται και να ελέγχονται 

συστηματικά. Έτσι λοιπόν οι επιχειρήσεις προκειμένου να διαχειριστούν την Ε.Κ.Ε 

ανέπτυξαν ένα ειδικό «εγχειρίδιο» με συγκεκριμένες «οδηγίες» και την υιοθέτηση 

αντίστοιχων πρακτικών. Σήμερα ο θεσμός της Ε.Κ.Ε έχει την στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό 

σύνολο δραστηριοποίησης τους, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζόμενες από τις συνθήκες 

της εποχής. Για τον λόγο αυτό, έχουν όφελος να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους 

αναλογεί ως προς στην κοινωνία, το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αειφόρο 

ανάπτυξη.10
 

Στις 25/11/2014 ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης ISO11ανακοίνωσε την έκδοση του 

προτύπου ΕΛΟΤ ISO 26000. Το κυρίαρχο ζητούμενο της «Κοινωνικής Ευθύνης» είναι η 

υποχρέωση των οργανισμών να λογοδοτούν για τις επιπτώσεις που έχουν οι αποφάσεις 

και οι δραστηριότητές τους στην κοινωνία και στο περιβάλλον Το πρότυπο αυτό 

αναφέρεται στην κοινωνική ευθύνη των οργανισμών. To ISO 26000 παρέχει καθοδήγηση 

σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών με κοινωνικά 

υπεύθυνο τρόπο. Δίνει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κατανοήσουν τις βασικές 

 
9"The main goal of education is not knowledge but action." Available at: 
 https://www.projectyou.gr/iso-26000/ 
10‘’Επαληθεύσεις Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών’’ Available at: 

https://www.tuvaustriahellas.gr/category_id=1&service_id=59 

11‘’International Organization for Standardization’’ Available at: 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization 
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αρχές της Ε.Κ.Ε και να αναπτυχθούν έχοντας αποκτήσει το πλεονέκτημα του υγιούς 

ανταγωνισμού, βελτιώνοντας την εικόνα τους και την καλή φήμη.  

To ISO 26000 θέτει τα ως τα βασικά θέματα μιας αειφόρου ανάπτυξης σε μια επιχείρηση 

τα παρακάτω: 

✓ Προστασία του Περιβάλλοντος 

✓ Εργασιακές Πρακτικές 

✓ Εταιρική Διακυβέρνηση 

✓ Αρχές ορθής Επιχειρησιακής πρακτικής 

✓ Ανθρώπινα Δικαιώματα 

✓ Σεβασμός του καταναλωτή 

✓ Διαβούλευση με την κοινωνία και Ανάπτυξη 

Το ISO 26000 είναι δομημένο έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί από οποιοδήποτε 

οργανισμό ή επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μεγέθος ή τον κλάδο στον οποίο 

δραστηριοποιείται. Πρωταρχικό μέλημα του συγκεκριμένο προτύπου είναι να βοηθήσει 

τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν και να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

διαχείρισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εξασφαλίζοντας τα παρακάτω: 

✓ Κατανόηση των εννοιών που αφορούν την Ε.Κ.Ε 

✓ Κατανόηση και Ανάπτυξη βέλτιστων αποδεκτών πρακτικών 

✓ Ορθή αξιολόγηση και αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

άλλων θεμάτων με τρόπο κοινωνικά αποδεκτό 

 

2.8.2. Πρότυπο ΑΑ 1000 

Ο AccountAbility είναι ένα διεθνές µη-κερδοσκοπικό δίκτυο µε αντιπροσώπους στο 

Λονδίνο, την Ουάσιγκτον, το Πεκίνο, τη Γενεύη, το Σάο Πάολο και το Σαν Φρανσίσκο.  

Ιδρύθηκε το 1995 με στόχο να προωθήσει καινοτόμες πρακτικές σχετικές µε την 

υπευθυνότητα, που να στοχεύουν στη βιώσιµη ανάπτυξη. Ο «Account Ability» 12εν 

συντομία ΑΑ1000,τέθηκε σε εφαρμογή το 1999 και σχεδιάστηκε ως συμπλήρωμα των 

οδηγιών σχετικά με την Ε.Κ.Ε του Global Reporting Initiative (GRI). Η σειρά προτύπων 

«ΑΑ1000» πρόκειται για ένα σύνολο προτύπων και οδηγιών, που στηρίζονται σε 

πρακτικές, που διασφαλίζουν την υπευθυνότητα και τη βελτίωση της βιωσιμότητας. 

Η Σειρά ΑΑ1000 αποτελείται από τρία πρότυπα: 

  

1. AA1000APS (2008) AccountAbility Principles 

 
12 ‘’Accountability’’ Available at: https://www.accountability.org/ 
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2. AA1000AS (2008) Assurance Standard 

3. AA1000SES (2005) Stakeholder Engagement Standard 

 

2.8.3. AA1000APS (2008) AccountAbility Principles 

Το Πρότυπο Αρχών Υπευθυνότητας AA1000APS13 παρέχει σε έναν οργανισμό ένα 

διεθνώς αποδεκτό και ελεύθερα διαθέσιμο σύνολο αρχών για την πλαισίωση και τη 

διάρθρωση του τρόπου κατανόησης, διακυβέρνησης, διαχείρισης, εφαρμογής, 

αξιολόγησης και επικοινωνίας της υπευθυνότητάς τους. Προορίζεται για οργανισμούς, οι 

οποίοι αναπτύσσουν μια υπεύθυνη και στρατηγική προσέγγιση για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το συγκεκριμένο πρότυπο απαιτεί ο οργανισμός να εμπλέκεται ενεργά με τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα θέματα σχετικά με την 

βιωσιμότητα, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις αυτές ώστε να αναπτύξει υπεύθυνες 

επιχειρηματικές στρατηγικές. 

2.8.4. AA1000AS (2008) Assurance Standard 

Το Πρότυπο Διασφάλισης AA1000AS (2008) παρέχει µία πλατφόρμα σχετικά με την 

ευθυγράμμιση των µη χρηματοοικονομικών πτυχών της βιωσιμότητας µε τις 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις και τη διασφάλιση. Παρέχει τα κατάλληλα µμέσα στους 

παρόχους διασφάλισης να προχωρήσουν πέρα από την επαλήθευση των δεδοµένων και 

στην αξιολόγηση της φύσης και του εύρους τήρησης των Αρχών Υπευθυνότητας 

AA1000. Πρόκειται για ένα διεθνώς αποδεκτό πρότυπο που παρέχει τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις για την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διασφάλιση βιωσιµότητας 

σύμφωνα µε το AA1000AS (2008) αξιολογεί και παρέχει συμπεράσματα σχετικά µε: 

1)Την έκταση και τον τρόπο που τηρούνται οι Αρχές της Υπευθυνότητας ΑΑ1000 

2)Την ποιότητα των πληροφοριών που δημοσιεύονται σχετικά με την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας 

2.8.5. AA1000SES (2005) Stakeholder Engagement Standard 

Το Πρότυπο Διαβούλευσης με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη AA1000 παρέχει ένα πλαίσιο 

υποστήριξης των επιχειρήσεων και των οργανισμών, με τρόπο ώστε οι διαδικασίες 

διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, να πληρούν τις ελάχιστες 

προϋποθέσεις και να παρέχουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Παρέχει συνεχώς 

 
13 AA1000APS (2008) AccountAbility Principles Available at: http://www.accountability21.net/ 
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κατάλληλες οδηγίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και την ανάπτυξη κοινωνικά 

αποδεκτών πρακτικών σε μια επιχείρηση. 

 

2.8.6. Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) 

O Δείκτης Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι ένα εργαλείο διαχείρισης και συγκριτικής 

αξιολόγησης που αναπτύχθηκε το 2002 από το Ηνωμένο Βασιλείο στην Κοινότητα 

(BITC). Σχεδιάστηκε προκειμένου να δίνει την δυνατότητα στους διαχειριστές να 

ενισχύσουν την απόδοση της Ε.Κ.Ε και να επιτρέψουν την συγκριτική αξιολόγηση των 

επιδόσεων των εταιριών σε ορισμένες πτυχές της Ε.Κ.Ε.14  Στην Ελλάδα ο CRI 

αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνη σε συνεργασία με 

το BITC από TO 2008. Πρωταρχικό μέλημα του Ινστιτούτου είναι η παροχή στις 

ελληνικές επιχειρήσεις ενός διεθνώς αναγνωρισμένου εργαλείου αξιολόγησης σχετικά με 

τις επιδόσεις τους σε θέματα που αφορούν την Ε.Κ.Ε.15 Κατά τον CRI παρουσιάζονται 

τέσσερις κατηγορίες διάκρισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων: α) 

Πλατίνα(Platinum), β) Χρυσός(Gold), γ)Ασήμι(Silver), και Χαλκός(Bronze) και οι 

άξονες που περιλαμβάνει είναι οι παρακάτω: 

1. Στην Κοινωνία, αξιολογείται η εκάστοτε επιχείρηση σχετικά με την υποστήριξη 

που εκείνη παρέχει σχετικά με πρωτοβουλίες των τοπικών και εθνικών 

κοινωνιών, βοηθώντας στο ‘’χτίσιμο’’ εποικοδομητικών σχέσεων αλλά και 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τις κοινωνίες αυτές. 

2. Στο περιβάλλον, με την αξιολόγηση των πολιτικών και των ενεργειών των 

επιχειρήσεων σχετικά με την μείωση των δυσμενών επιπτώσεων τους στις 

κλιματικές αλλαγές. Απαιτεί την ελαχιστοποίηση των επιπέδων του διοξειδίου 

του άνθρακα. 

3. Στην αγορά και τους καταναλωτές, αξιολογείται η επίδοση των επιχειρήσεων  

σχετικά με την σχέση που αναπτύσσουν με τους πελάτες τους και κατά πόσο 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, παρέχοντας τους προϊόντα και υπηρεσίες 

εναρμονισμένα με τα πρότυπα ποιότητας. 

4. Στους εργαζόμενους, με την αξιολόγηση της συμπεριφοράς τον εργαζομένων 

στον εργασιακό τους χώρο σε θέματα σχετικά  με την Υγιεινή, Ασφάλεια, 

Επικοινωνία και Δίκαιη Μεταχείριση. 

 

 
14 ‘’Corporate Responsibility Index’’ Available at: 
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-642-28036-8_262 
15 Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης  (CR INDEX) Available at: 
https://www.xrysoselladas.gr/blog/2018/06/xrysoselladas-crinstitute/ 
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2.8.7 Βραβεία για την Ελληνικής Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα 

Η επίσημη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου το 2018 σε ένα γνωστό 

ξενοδοχείο στην Αθήνα. Στην επίσημη Τελετή Βράβευσης του Ινστιτούτου ξεχώρισαν οι 

12 κορυφαίες Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν τιμητική διάκριση σχετικά με τις 

άριστες επιδόσεις τους σε θέματα της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας κατά το 

έτος 2017-2018 σύμφωνα με τον CR Index. Η φετινή απονομή είχε αξιόλογη σημασία, 

διότι το Ινστιτούτοτο καλοκαίρι συμπλήρωσε 10 χρόνια ενεργής του παρουσίας στον 

Ελληνικό χώρο, βοηθώντας πάνω από 50 εταιρείες, από διαφορετικούς κλάδους 

δραστηριοποίησης να συστηματοποιήσουν και να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην 

Εταιρική Υπευθυνότητα. Αυτές οι εταιρείες εκπροσωπούν το 18% του συνολικού ΑΕΠ 

της Ελλάδας. Φέτος το Ινστιτούτο απένειμε το τέταρτο ‘’diamond’’την καλύτερη 

διάκριση του θεσμού, στην Εθνική Τράπεζα. Το βραβείο παρέλαβε ο κ. Κώστας 

Μιχαηλίδης, πρόεδρος του Δ.Σ ([ΠΗΓΗ: Forbes, 1/6/2018) 

Παρακάτω όλες οι διακρίσεις ανά κατηγορία: 

•    DΙΑΜΟND: Εθνική Τράπεζα  

•    PLATINUM: WIND Ελλάς 

•    GOLD: Genesis Pharma, ΔΕΠΑ Α.Ε., Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. , Pfizer Hellas, Novo 

Nordisk Ελλάς 

•    SILVER: LIDL Hellas & ΣΙΑ ΟΕ 

•    BRONZE: Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 

Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης: 

•    Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: WIND Ελλάς Α.Ε.  

•    Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΕΠΑ Α.Ε. 

•    Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Pfizer Hellas Α.Ε. 

•    Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 
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2.9. Βιώσιμη ανάπτυξη 

Η βιώσιμη ανάπτυξη ή αλλιώς ‘’Sustainable Development’’πρόκειται για τη λέξη κλειδί 

του 21ου  αιώνα. Στις μέρες μας η ανθρωπότητα έχει να αντιμετωπίσει μια πληθώρα 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών ζητημάτων. Έτσι λοιπόν όλοι καλούνται 

σε διεθνές επίπεδο να αναζητήσουν και να εφαρμόσουν κατάλληλες ενέργειες και 

πρακτικές τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό πλαίσιο. Σύμφωνα µε την πρώτη 

πρωθυπουργό της Νορβηγίας Gro Harlem Brundtland το 1987 η βιώσιμη ανάπτυξη είναι 

Εικόνα 3: Διακρίσεις για τις καλύτερες επιχειρήσεις, Πηγή: 

http://www.capital.gr/etairiki-euthuni-cri-2018/3297270/cr-

index-cri-pass-12-epixeiriseis-diakrithikan-gia-tis-upsiles-

epidoseis-tous-stin-etairiki-upeuthunotita 
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«η ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη 

δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».16 Η αειφόρος 

ανάπτυξη αλλιώς βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που 

πραγματοποιείται λαμβάνοντας γνώση σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και 

τη βιωσιμότητα. Βασικό μέλημα της βιωσιμότητας αποτελεί η μεγαλύτερη δυνατή 

απολαβή αγαθών από το περιβάλλον με ταυτόχρονο σεβασμό προς αυτό έτσι ώστε να 

εξασφαλιστούν ικανοποιητικές ποσότητες αγαθών και σε μελλοντικό χρόνο. Έτσι λοιπόν, 

στόχος των βιώσιμων ενεργειών είναι η επίτευξη μέγιστης παραγωγής με την μικρότερη 

δυνατή δαπάνης πρώτης ύλης. Συναφείς όροι, οι οποίοι συνήθως χρησιμοποιούνται με 

σχεδόν ταυτόσημη έννοια, είναι η πράσινη ανάπτυξη, αειφόρος, διατηρήσιμη ή διαρκής. 

Στη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίο το 1992 από την οποία προέκυψε η agenda 21κείμενο 

βασισμένο στη συστημική μεθοδολογία διατυπώθηκαν και επίσημα για πρώτη φορά οι 

αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Εκεί η  βιώσιμη ανάπτυξη ορίζεται  ως ‘’ η ανάπτυξη που 

παρέχει μακροπρόθεσμα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη φροντίζοντας 

τις ανάγκες της παρούσας και των μελλοντικών γενεών’’(World Commission on 

Environment and Development, 1987) 

 

2.9.1. Οι 3 πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης 

Ο στόχος της βιώσιμης ανάπτυξης είναι η επίτευξη της ισορροπίας ανάμεσα στους 3 

βασικούς πυλώνες της: το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία (Murphy, 2012) 

Παρόλο που η βιωσιμότητα στοχεύει στη σύγκλιση των 3 πυλώνων, η μέχρι τώρα  

εμπειρία έχει αποδείξει ότι η βιωσιμότητα συνδέθηκε περισσότερο με την προστασία του 

περιβάλλοντος, ενώ οι πολιτικές που ελήφθησαν κινήθηκαν σε πρακτικό πλαίσιο προς 

την κατεύθυνση της οικονομικής μεγέθυνσης (Drexhage & Murphy, 2010). Στη  πράξη ο 

συνδυασμός των 3 αυτών πτυχών μπορούν να δημιουργήσουν ‘’γερά θεμέλια’’ μέσα από 

τα οποία μπορούν να επωφεληθούν όλοι  "Οι φυσικοί πόροι διατηρούνται, το περιβάλλον 

προστατεύεται, η οικονοµία δεν πλήττεται και η ποιότητα της ζωής των πολιτών βελτιώνεται ή 

συντηρείται." 

 

 

 
 
 
 
16 ’Sustainable Development’’ Available at: https://quotefancy.com/quote/1110492/Gro-Harlem-
Brundtland-Sustainable-development-is-development-that-meets-the-needs-of-the 
 

https://quotefancy.com/quote/1110492/Gro-Harlem-Brundtland-Sustainable-development-is-development-that-meets-the-needs-of-the
https://quotefancy.com/quote/1110492/Gro-Harlem-Brundtland-Sustainable-development-is-development-that-meets-the-needs-of-the
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2.9.2 Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα 

Το νερό, ο αέρας, το έδαφος αλλά και κάθε είδους μορφή στον πλανήτη βρίσκονται σε 

διαρκή αλληλεπίδραση, δημιουργώντας το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

εμφανίζεται η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών πόρων και 

προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού οδηγούν 

τόσο σε διατάραξη του κάθε οικοσυστήματος ξεχωριστά όσο και στην διατάραξη του 

περιβάλλοντος στο σύνολο του. Στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία η ανάπτυξη μιας 

αειφόρου στρατηγικής, που θα διασφαλίζει τους φυσικούς πόρους με στόχο την 

προστασία του περιβάλλοντος.17   

Σε ένα πραγματικά βιώσιμο περιβάλλον, ένα οικοσύστημα θα διατηρούσε τους 

πληθυσμούς, τη βιοποικιλότητα και τη συνολική του λειτουργία για ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται θα πρέπει να επιφέρουν την ισορροπία στο 

φυσικό μας περιβάλλον και ταυτόχρονα να ενθαρρύνουν τους θετικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης.18 Σε περίπτωση που παρατηρείται διαταραχή επιβάλλεται να μετριάζεται στο 

ελάχιστο δυνατό. Κύριο μέλημα της περιβαλλοντικής αειφορίας είναι η ελαχιστοποίηση 

της ανθρώπινης δραστηριότητας που επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον. 

 

 
17 ‘’Αειφορία’’ Available at: http://www.hellagrolip.gr/sustainability 
 
18 ‘’Environmental Sustainability’’ Available at: https://soapboxie.com/social-issues/The-Environmental-
Economic-and-Social-Components-of-Sustainability 

Εικόνα 4: Οι πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης,Πηγή: 

http://www.arch.ntua.gr/sites/default/files/resource/11454_29.05.2018-provlimata-kai-

dynatotites-viosimis-anaptyxis._s.aygerinoy-kolonia/biosimh_anaptyxh_29_5_18.pdf 

http://www.hellagrolip.gr/sustainability
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2.9.3 Οικονομική Βιωσιμότητα 

Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την οικονομική βιωσιμότητα. Ως οικονομική 

βιωσιμότητα ορίζεται η ανάπτυξη εκείνη που δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

οικολογική ή κοινωνική βιωσιμότητα. Έτσι η αύξηση του οικονομικού κεφαλαίου δεν 

πρέπει να λειτουργεί σε βάρος του φυσικού ή κοινωνικού κεφαλαίου. Βιώσιμη οικονομία 

πρόκειται για εκείνη που δεν χρησιμοποιεί τις φυσικές πηγές με πιο γρήγορο ρυθμό από 

ότι η φύση μπορεί να τις εκπληρώσει19.  Η οικονομική βιωσιμότητα αναφέρεται σε 

αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να σέβονται όλες τις πτυχές της 

βιωσιμότητας. Για πολλούς ανθρώπους στον επιχειρηματικό κόσμο το μόνο τους μέλημα 

ήταν το κέρδος. Μια λογική που σε παγκόσμιο ή ακόμη και σε τοπικό επίπεδο μπορεί να 

οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα. Ωστόσο όταν συνδυάζονται οι καλές 

επιχειρηματικές πρακτικές με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της αειφορίας 

προκύπτουν ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο της ανθρωπότητας. Υπάρχουν 

αρκετές ιδές που συνθέτου την οικονομική βιωσιμότητα. Για παράδειγμα οι κυβερνήσεις 

πρέπει να επιδιώξουν να προωθήσουν την ιδέα «της έξυπνης ανάπτυξης» μέσα από 

επιδοτήσεις ή και φορολογικές ελαφρύνσεις σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη.20 

  

2.9.4 Κοινωνική βιωσιμότητα 

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Δυτικής Αυστραλίας 

(WACOSS): «Η κοινωνική βιωσιμότητα συμβαίνει όταν οι επίσημες και ανεπίσημες 

διαδικασίες συστήματα, δομές και σχέσεις υποστηρίζουν ενεργά την ικανότητα των 

σημερινών και των μελλοντικών γενεών να δημιουργήσουν υγιείς και ζωντανές κοινότητες. 

οι βιώσιμες κοινότητες είναι δίκαιες, ποικίλες, συνδεδεμένες και δημοκρατικές και 

παρέχουν μια καλή ποιότητα ζωής». Η κοινωνική βιωσιμότητα αποτελεί συχνά 

παραλειπόμενη πτυχή της βιωσιμότητας και αυτό γιατί οι συζητήσεις για την βιώσιμη 

ανάπτυξη επικεντρώνονται τις περισσότερες φορές στις περιβαλλοντικές ή οικονομικές 

πτυχές της βιωσιμότητας. Ωστόσο και οι 3 διαστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά 

υπόψιν προκειμένου να προκύψει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κοινωνική βιωσιμότητα 

βασίζεται στο γεγονός ότι μια απόφαση ή μια ενέργεια στοχεύει στην βελτίωση της 

κοινωνίας. Η έννοια αυτή περιλαμβάνει επίσης τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα, 

 
19 ‘’Economic sustainability definition’’ Available at: https://www.kth.se/en/om/miljo-hallbar-
utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekonomisk-
hallbarhet-1.431976 
20 ‘’Economic sustainability’’ Available at: https://soapboxie.com/social-issues/The-Environmental-
Economic-and-Social-Components-of-Sustainability 
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το περιβαλλοντικό δίκαιο και τη συμμετοχή του κοινού. H κοινωνική βιωσιμότητα 

εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα, οι κοινότητες και οι κοινωνίες ζουν και 

αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους για: 

✓ ατομική αυτονομία και αξιοποίηση του προσωπικού δυναμικού 

✓ συμμετοχή στη διακυβέρνηση και τη θέσπιση κανόνων 

✓ δικαιοσύνη 

✓ τη διάδοση της γνώσης 

 

2.9.5 H E.K.E ΄΄το μονοπάτι΄΄προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Κατά τον Boehringer Ingelheim «η ουσία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι τόσο 

διαχρονική όσο η έννοια της επιχειρηματικότητας». Έχει αποδειχτεί στην πράξη ότι οι 

επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν μέσα σε κοινωνίες που αποτυγχάνουν. Κάθε επιχείρηση 

αποτελεί ένα μοναδικό και αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μέσα στην οποία 

λαμβάνει δράση. Διότι μέσα από αυτήν επιλέγει το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και 

προς αυτήν διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Στη σημερινή κοινωνία 

περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί πως η αλόγιστη σπατάλη των 

φυσικών πόρων συνδέεται άρρηκτα με την καταστροφή και την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν δείχνουν  ιδιαίτερη βαρύτητα στην ιδέα της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Η Ε.Κ.Ε αποτελεί το ΄΄όχημα΄΄ για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μέσω της Ε.Κ.Ε 

παρέχονται τα κατάλληλά κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε να δράσουν με τρόπο 

κοινωνικά υπεύθυνο γεγονός που θα οδηγήσει στην αειφόρο ανάπτυξη.  

 

2.10 Παράγοντες συσχέτισης της ΕΚΕ 

2.10.1 Οργανωσιακή Ταύτιση 

Η οργανωσιακή ταύτιση και η οργανωσιακή ταυτότητα πρόκειται για δύο έννοιες που 

απασχολούν το ενδιαφέρον των ερευνητών στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο. Η 

πρωταρχική μορφή της έννοιας «ταυτότητας ενός οργανισμού» έχει προέλθει από τους 

τομείς της κοινωνικής ψυχολογίας και οργανωσιακής συμπεριφοράς (Tajfel και Turner, 

1986). Ως ογανωσιακή ταύτιση (organizational identification) ορίζεται: « η αντίληψη-

αίσθηση υπαγωγής μας σε έναν οργανισμό, όπου το άτομο καθορίζει τον εαυτό του με βάση 

τις απόψεις του οργανισμού που αυτός ή αυτή είναι μέλος» (Mael and Ashforth, 1992). Ο 

Brown (1969) και ο Patchen (1970) παρουσίασαν την οργανωσιακή ταύτιση ως έννοια με 

διαφορετικές πτυχές, δίνοντας έμφαση στην δημιουργία κοινών στόχων μεταξύ 
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εργαζομένων και της εκάστοτε επιχείρησης. Σύμφωνα με τον Patchen  η οργανωσιακή 

ταύτιση ορίστηκε ως μια τρισδιάστατη έννοια που αναφέρεται στα παρακάτω: 

✓ στην υποστήριξη και αλληλεγγύη της επιχείρησης 

✓ στην δημιουργία της αίσθησης στους εργαζομένους ότι παρουσιάζουν κοινλα 

χαρακτηριστικά με τους υπόλοιπους μέσα στην ίδια επιχείρηση 

Στην ερώτηση τι καλείται οργανωσιακή ταύτιση, η απάντηση είναι ότι περιλαμβάνει 

πολλούς διαφορετικούς ορισμούς. Οι ερωτήσεις «ποιος είμαι» και «ποιοι είμαστε» 

(Albert and Whetten, 1985) απαντούν στην έννοια της τάυτισης σε διαφορετικά πεδία 

ανάλυσης. Αναζητώντας στο παρελθόν σύμφωνα με τους Tajfel και Turner (1979) 

σχετικά με την κοινωνική ταύτιση, πρόκειται για την αντίληψη ότι κάποιος άνθρωπος 

ανήκει σε μια ομάδα ταξινόμησης. Η θεωρία βασίζεται σε τρεις κύριες αρχές: 

✓ Τα άτομα επιδιώκουν την απόκτηση και την διατήρηση μιας θετικής κοινωνικής 

ταυτότητας, η οποία θα εμφανίζει θετικό αντίκτυπο στην εικόνα της 

αυτοεκτίμησή τους. 

✓ Η κοινωνική ταυτότητα βασίζεται σε συγκρίσεις που πραγματοποιούνται μέσα 

στην ομάδα που ανήκει κάποιος και σε άλλες ομάδες. Το αποτέλεσμα που 

προκύπτει από την εκάστοτε σύγκριση καθορίζει την θετική η αρνητική εικόνα 

της σύγκρισης.  

✓ Σε περίπτωση που τα μέλη μιας ομάδας βιώσουν αρνητική ταυτότητα θα 

προσπαθήσουν είτε να αποχωρήσουν από την ομάδα σε περίπτωση που 

καθίσταται εφικτό, είτε να επιδιώξουν θετική ταύτιση. 

Σύμφωνα με τον Van Knippenberg (2000) η οργανωσιακή ταύτιση δημιουργεί το 

συναίσθημα της ενότητας με έναν οργανισμό και έτσι δημιουργείται η εικόνα στο άτομο 

ότι οι στόχοι και το όραμα του οργανισμού ταυτίζονται με τους δικούς του προσωπικούς 

στόχους. Αυτή η αίσθηση ακολούθως ενισχύει την παραγωγικότητα, τα κίνητρα και εν 

τέλη την απόδοση του ατόμου που ανήκει στον οργανισμό. 
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2.10.2 Σημαντικότητα της Οργανωσιακής Ταύτισης μέσα σε έναν 

οργανισμό 

 Κατά τον Cheney (1983) οργανισμοί με υψηλά επίπεδα οργανωσιακής ταύτισης 

παρουσιάζουν θετική εικόνα σχετικά με τις επιδόσεις των υπαλλήλων τους αλλά και την 

συμπεριφορά τους στον εργασιακό χώρο. Σε ένα τέτοιου είδους εργασιακό περιβάλλον 

έχει αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν ικανοποιημένοι, συμμετέχουν ενεργά στη 

λήψη αποφάσεων και όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν την 

αύξηση της παραγωγικότητας και αυτό με την σειρά του την κερδοφορία της 

επιχείρησης. Σύμφωνα με τους Ashforth, Harrison και Corley (2008) παρουσιάζονται 4 

λόγοι για τους οποίους η οργανωσιακή ταύτιση είναι σημαντική  

✓ Συνδέεται άμεσα με  οργανωσιακά ζητήματα όπως είναι η απόδοση, η συμμετοχή 

και η ικανοποίηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. 

✓ Ενισχύει την αίσθηση του εργαζομένου ότι αποτελεί μέλος μιας ευρύτερης 

ομάδας το αίσθημα του ‘’ανήκειν’’. 

✓ Σχετίζεται με θέματα της αυτοδιάθεσης δηλαδή στον τρόπο που οι εργαζόμενοι 

κατανοούν τόσο την θέση τους μέσα στον οργανισμό αλλά και γενικότερα στην 

κοινωνία. 

✓ Παρουσιάζεται επίδραση μεταξύ της πολιτικής που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση 

και της ταύτισης των υπαλλήλων της. 

2.10.3 Eργασιακή απόδοση 

Για την εργασιακή απόδοση ή αλλιώς  job performance έχουν πραγματοποιηθεί πολλές 

έρευνες που μελετούν παράγοντες που σχετίζονται με την απόδοση των υπαλλήλων σε 

Εικόνα 5:Αναπαράσταση της Οργανωσιακής Ταύτισης, Πηγή: 

https://www.researchgate.net/figure/Deconstructing-organizational-

identification_fig2_255646704 
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μια επιχείρηση. Χαρακτηριστικό των περισσότερων ερευνών για την εργασιακή απόδοση 

και τον τρόπο εύρεσης βέλτιστων λύσεων αποτελεί η συσχέτιση τους με την εργασιακή 

ενσωμάτωση (Martin, Price and Mueller, 1981). Η εργασιακή απόδοση μελετάει τον 

τρόπο που κάποιος εργαζόμενος πραγματοποιεί μια εργασία που του έχουν αναθέσει 

αλλά και παράλληλά το αποτέλεσμα που προκύπτει από την προσπάθεια που καταβάλλει. 

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση για παράδειγμα η 

επιθυμία των ανθρώπων να φέρουν εις πέρας την εργασία που τους έχουν αναθέσει αλλά 

και το κατά πόσο έχουν και την ικανότητα να το πραγματοποιήσουν.  

Κατά τους Miller & Broamiley (1990), ως εργασιακή απόδοση αποτυπώνεται «η 

ικανότητα ενός εργαζομένου να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει» Eνώ οι Collis and 

Montgomery όρισαν την εργασιακή απόδοση ως « το σύνολο των πόρων, ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων σε μια επιχείρηση, τα οποία χρησιμοποιούνται με αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο για την επίτευξη των στόχων που τίθενται κάθε φορά» Στη διεθνή 

βιβλιογραφία παρουσιάζονται και διαφορετικοί ορισμοί όπως για παράδειγμα ότι η 

εργασιακή απόδοση πρόκειται για την αποτελεσματική διαχείριση μεμονωμένων 

δράσεων που αποτέλεσμα έχουν την  υιοθέτηση της στρατηγικής και της πολιτικής που 

θέτει η οργάνωση Amos et al. (2004). 

 

2.10.4 Χαρακτηριστικά των εργαζομένων που επηρεάζουν την 

εργασιακή απόδοση 

Βάση της βιβλιογραφίας έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα ερευνών που σχετίζονται με 

τα χαρακτηριστικά των εργαζομένων και σε τι βαθμό αυτά επηρεάζουν την εργασιακή 

απόδοση. Η απόδοση στον εργασιακό χώρο πρόκειται για μια περίπλοκη έννοια που 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες που αφορούν την ίδια την εργασία, τον 

εργαζόμενο αλλά και το περιβάλλον της εργασίας. Κατά τους Caligiuri & Day (2000) 

είναι τα παρακάτω: 
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2.10.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση 

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν την πολιτική και τους στόχους 

της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού απαραίτητη 

κρίνεται η επιμόρφωση των εργαζομένων μέσω ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων 

που οφείλει η κάθε επιχείρηση να παρέχει στους υπαλλήλους της ώστε οι στόχοι της να 

γίνονται σαφείς για εκείνους. Μέσα από την εκπαίδευση ο εργαζόμενος βελτιώνει τόσο 

τις επιδόσεις και τα προσόντα του αλλά από και η ίδια η επιχείρηση επωφελείται με 

καθώς αυξάνεται η απόδοση. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την εργασιακή 

απόδοση είναι οι συνθήκες εργασίας που επικρατούν σε αυτήν και πιο συγκεκριμένα η 

ασφάλεια και υγιεινή  που παρέχεται στο εργασιακό περιβάλλον. Έχει παρατηρηθεί ότι 

σε εργασιακό περιβάλλον στο οποίο δεν τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 

υγιεινή και ασφάλεια, λειτουργεί αρνητικά στην υποκίνηση των εργαζομένων για θετική 

απόδοση στον εργασιακό χώρο. Σημαντικό παράγοντα επίσης αποτελεί η καλή 

επικοινωνία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο και 

μεταξύ εργαζομένων και προϊσταμένων. Αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την καλή 

συνεργασία και συνεννόηση του προσωπικού. Η επικοινωνία είναι καθημερινή 

διαδικασία μέσω της οποίας ανταλλάσσουμε ιδές, πληροφορίες και γνώσεις. Άλλος 

παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση των εργαζομένων είναι ο μισθός που τους 

παρέχεται. Ο μισθός θα πρέπει να είναι δίκαιος και ανάλογος του έργου που παρέχει ο 

εκάστοτε εργαζόμενος. Όσο πιο ικανοποιημένοι είναι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση 

Σχήμα 3 Χαρακτηριστικά των εργαζομένων που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση, Πηγή: Caligiuri & Day 

(2000) 
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ταυτόχρονα τόσο καλύτερη είναι και η απόδοση τους στην εργασία. Τέλος η αισθητική 

του χώρου αποτελεί παράγοντα που σχετίζεται με την απόδοση της εργασίας. Μέσα από 

έρευνες έχει αποδειχτεί ότι η ποιότητα του χώρου εργασίας αποτελεί βασικό μέλημα των 

επιχειρήσεων που στοχεύουν στην μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων τους 

(Becker, 2009). Πιο συγκεκριμένα η εργονομία του χώρου, ο κατάλληλος φωτισμός, η 

καλαισθησία του χώρου, η θερμοκρασία, η καθαριότητα, ο χώρος διαλείμματος είναι 

παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση των εργαζομένων. 
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Κεφάλαιο 3: Ανάπτυξη Υποθέσεων 

3.1 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Οργανωσιακή Ταύτιση  

Ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν κάθε επιχείρηση είναι ο βαθμός της 

οργανωσιακής δέσμευσης των εργαζομένων με την κουλτούρα και τις αξίες που 

πρεσβεύει ο οργανισμός. Η ένταση της και ο βαθμός της σχετίζεται με πολλούς και 

διαφορετικούς παράγοντες. Πρωταρχικός παράγοντας είναι τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του κάθε εργαζομένου και κατά πόσο αυτά συνάδουν με τα 

χαρακτηριστικά του εκάστοτε οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Σύμφωνα με τους 

Dukerich and Harquail, (1994) όσο πιο κοντά είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά των 

εργαζομένων με αυτά του Οργανισμού, τότε τόσο μεγαλύτερη παρουσιάζεται η 

οργανωσιακή ταύτιση τους με τον οργανισμό καθώς νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτόν. Η 

οργανωσιακή ταύτιση αντικατοπτρίζει «τον αυτοπροσδιορισμό των ανθρώπων και την 

αίσθηση της ενότητας των εργαζομένων με τους οργανισμούς» (Pratt 1998). 

Σύμφωνα με τους (Ashforth and Mael, 1989 ; Dutton et al., 1994) έχει υιοθετηθεί η 

θεωρία της κοινωνικής ταυτότητας ή αλλιώς (Social Identity Theory), καθώς και η 

θεωρία της αυτοκατηγοριοποίησης. Με τις συγκεκριμένες θεωρίες επεξηγείται η ταύτιση 

των εργαζομένων με τον οργανισμό δραστηριοποίησης τους. Η θεωρία της κοινωνικής 

ταυτότητας αναφέρεται στη διαδικασία μέσα από την οποία οι εργαζόμενοι ταυτίζονται 

και νιώθουν ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα και βλέπουν την 

συμμετοχή τους σε αυτήν ως σημαντική πλευρά της ταυτότητας τους. H κοινωνική 

ταύτιση ορίζεται ως ο βαθμός που το άτομο αντιλαμβάνεται την ενότητα μεταξύ του 

εαυτού του και της ομάδας και της αξία της συμμετοχής στην ομάδα για το άτομο. 

(Ashforth and Mael, 1989). Σε γενικό πλαίσιο η ταύτιση έχει ως αποτέλεσμα θετικές 

εργασιακά σχετιζόμενες στάσεις σε ατομικό επίπεδο (Riketta, 2005) Η Θεωρία της Αυτο-

Κατηγοριοποίησης στηρίζεται στις βασικές έννοιες της κοινωνικής κατηγοριοποίησης 

και της κοινωνικής ταυτότητας και «ασχολείται µε τις προϋποθέσεις, τη φύση και τις 

συνέπειες της ψυχολογικής διαμόρφωσης της ομάδας και το κατά πόσο ένα σύνολο ατόµων 

οδηγούνται να ορίσουν και να νιώσουν τους εαυτούς τους» (Turner, 1985, σελ 78). 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δημιουργεί ‘’καλή φήμη’’ για μια επιχείρηση και με αυτό 

τον τρόπο προσελκύει περισσότερους εργαζόμενους. Οι άνθρωποι κατά την αναζήτηση 

εργασίας επηρεάζονται θετικά από τις κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι 

επιθυμούν να εργάζονται σε οργανισμούς στους οποίους θα αξιοποιούν τις ικανότητες 

τους και παράλληλα να ικανοποιούν τις προσωπικές τους ανάγκες. (Turker, 2009). Σε 
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περίπτωση που οι εργαζόμενοι νιώθουν ασυνέπεια μεταξύ του ηθικού και κοινωνικού 

τους εαυτού μπορεί να επιλυθεί μέσω θετικών συσχετίσεων της ΕΚΕ σε έναν οργανισμό. 

(Berger et al., 2006).  

Σύμφωνα με τους Γκορέζη και Πετρίδου (2017) η ΕΚΕ έχει προταθεί ως ένα βασικό 

εργαλείο για την αποτελεσματική οργανωσιακή, κοινωνική και περιβαλλοντική 

λειτουργία. Ο βασικός πυρήνας της επιχείρησης-οι εργαζόμενοι- όχι μόνο ζητούν αλλά 

προωθούν την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών. Τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας έδειξαν ότι η ΕΚΕ έχει άμεσο και έμμεσο αντίκτυπο στην προ-

περιβαλλοντική συμπεριφορά μέσω της οργανωσιακής αναγνώρισης. Η παρούσα μελέτη 

υπογράμμισε τον ρόλο διαμεσολάβησης της οργανωσιακής αναγνώρισης. 

Εταιρίες που θεωρούνται κοινωνικά υπεύθυνες για τους εργαζόμενους αποτελούν 

σημαντικό πλεονέκτημα που αντανακλά στην αυτό-εικόνα τους (Lichtenstein et al, 

2004,). Με αυτό τον τρόπο θωρούν τον εαυτό τους ως μέρος του συνόλου και κατά 

επέκταση  ως ολοκληρωμένα άτομα ((Berger et al., 2006). Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

εισβάλλει στο ‘’χτίσιμο’’ της εταιρικής εικόνας. Άρα μπορεί να συμβάλλει και στην στην 

αυτοπεποίθηση των ατόμων, ικανοποιώντας την ανάγκη τους για αυτοεκτίμηση και 

ενθαρρύνοντας παράλληλα την Οργανωσιακή υπερηφάνεια και ταυτοποίηση (Collier & 

Esteban, 2007). Επίσης στην έρευνα των Korschun, Bhattacharya και Swain (2013) 

αναφέρεται ότι η ΕΚΕ δημιουργεί ένα πιο καλό περιβάλλον σχετικά με την οργανωσιακή 

ταύτιση και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνει θετικά τα χαρακτηριστικά του οργανισμού.  

Από τα παραπάνω προτείνεται η υπόθεση: 

Υπόθεση 1: Η ΕΚΕ σχετίζεται θετικά με την οργανωσιακή ταύτιση (organizational 

identification). 

 

3.2 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εργασιακή απόδοση  

Η σημασία της έννοιας εργασιακής απόδοσης ορίζεται διαφορετικά από τα στελέχη μιας 

επιχείρησης και διαφορετικά από τους εργαζόμενους. Η επιχείρηση ορίζει την απόδοση 

ως την μέτρηση της παραγωγικότητας και του αποτελέσματος της εργασίας. Από την 

άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι σχετίζουν την απόδοση με τις ενέργειες-διαδικασίες που 

πραγματοποιούν στον εργασιακό χώρο, οι οποίες αξιολογούνται από τους ανωτέρους 

τους. (Cascio, 2005). 

Η προσήλωση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί βασικό μέλημα του 

σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύουν 
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και διατηρούν πιο εύκολα καλής ποιότητας εργατικό δυναμικό σε σχέση με επιχειρήσεις 

που δεν εφαρμόζουν παρόμοιες δράσεις. (Overview, 2005).Ένα πλήθος ερευνών ‘έχει 

ασχοληθεί με το μέγεθος που επιχειρεί η ΕΚΕ να επηρεάσει την επιχειρηματική απόδοση 

(Porter and Frame, 2002). Οι εργαζόμενοι αποτελούν το βασικό συστατικό της ζωής μιας 

επιχείρησης και με τις δράσεις τους συμβάλλουν άμεσα στην επιτυχία ή την αποτυχία της 

επιχείρησης. Οι εργαζόμενοι ως ο βασικός πυρήνας της επιχείρησης επηρεάζονται από 

τις πολιτικές που εφαρμόζονται σχετικά με την ΕΚΕ. Μάλιστα μέσα από έρευνες έχει 

αποδειχτεί πως οι εργαζόμενοι ωθούν πολλές φορές τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση 

κοινωνικά υπεύθυνων πρακτικών (Aguilera et al., 2007). 

 

Κατά τους Park και Levy (2014) η υιοθέτηση πολιτικών ΕΚΕ σε έναν οργανισμό 

επηρεάζει την αντίληψη των εργαζομένων αλλά και την στάση τους ως προς την εργασία. 

Πιο συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της έρευνας τους αναφέρουν ότι η εφαρμογή 

κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών  σε μια επιχείρηση επηρεάζει θετικά την απόδοση των 

εργαζομένων. Κατά τους Graafland και Ven (2006) η εφαρμογή πρακτικών εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης παρουσιάζει θετικό αντίκτυπο στο εσωτερικό περιβάλλον της κάθε 

επιχείρησης που συνεπάγεται αύξηση της κερδοφορίας, της παραγωγικότητας και της 

εργασιακής απόδοσης. Μέσα από μια ακόμη έρευνα των Shin, Hang and Kang (2016) 

προτάθηκε ένα μοντέλο διαδοχικής μεσολάβησης προκειμένου να κατανοηθεί ο τρόπος 

με τον οποίο η ΕΚΕ σχετίζεται με την απόδοση της εργασίας. Σύμφωνα με την έρευνα 

τους η  

 

 

 

 

 

 

ΕΚΕ αποτελεί κομμάτι μέγιστου ενδιαφέροντος για τις επιχειρήσεις. Οι αντιλήψεις των 

εργαζομένων σχετικά με τις πρακτικές για την ΕΚΕ επηρεάζουν τις ψυχολογικές τους 

καταστάσεις ή και τις συμπεριφορές τους κατά την διάρκεια της εργασίας, οι οποίες με 

την σειρά τους επηρεάζουν και την απόδοση των εργαζομένων. Θεωρούν ότι 

Σχήμα 4:Μοντέλο διαδοχικής μεσολάβησης της ΕΚΕ, Πηγή: Shin, Hang and Kang 

(2016) 
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αναπτύσσονται σειριακές σχέσεις μεταξύ της ΕΚΕ, της οργανωσιακής αναγνώρισης, της 

ικανοποίησης από την εργασία και την απόδοση της εργασίας. Τα θεωρητικά 

επιχειρήματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των εργαζομένων σχετικά με 

τις κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές σε μια επιχείρηση τους ενθαρρύνουν ώστε να 

ταυτιστούν με τον οργανισμό, κάτι το οποίο έχει ως συνέπεια να αυξήσει την 

ικανοποίηση τους για την εργασία οδηγώντας τελικά αύξηση της εργασιακής απόδοσης. 

Ως εκ τούτου η αντίληψη για την ΕΚΕ έχει άμεσες επιπτώσεις στην απόδοση της 

εργασίας.  

Τέλος σύμφωνα με τους Newman, Nielsen and Miao (2014) η ΕΚΕ ως προς τους 

εργαζόμενους μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους όπως είναι η ευελιξία στο 

χώρο της εργασίας, ο καλός ανταγωνισμός, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και 

δέσμευση. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν θετικές αντιλήψεις ότι η οργάνωση 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους αναπτύσσονται υψηλά επίπεδα οργανωσιακής 

αναγνώρισης καθώς νιώθουν ότι έχουν κοινές αξίες και κατά επέκταση αφιερώνουν 

μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων τους αυξάνοντας έτσι την 

εργασιακή τους απόδοση. 

Από τα παραπάνω προτείνεται η υπόθεση: 

Υπόθεση 2: Η ΕΚΕ σχετίζεται θετικά με την  εργασιακή απόδοση (job performance).  
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Κεφάλαιο 4: Μεθοδολογία Έρευνας 

4.1 Δείγμα και συλλογή δεδομένων 

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο πολυεθνικές εταιρίες που ανήκουν στον 

κλάδο της τηλεπικοινωνίας και του οικιακού εξοπλισμού. Το χρονικό που  διάστημα που 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα ήταν  Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019 στους εργαζόμενους 

των δύο εταιριών αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρίες που συνεργαστήκαμε 

ήταν πρόθυμες και δεκτικές στην συνεργασία από την πρώτη επαφή. Στο 

ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε υπήρχε ένα εισαγωγικό σημείωμα που επεξηγούσε 

ότι η έρευνα αποσκοπούσε στη διερεύνηση της εργασιακής συμπεριφοράς στους 

οργανισμούς και ότι δεν υπήρχαν σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις. Επίσης 

αναφερόταν ότι οι απαντήσεις ήταν αυστηρά εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός της έρευνας. 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο ώστε να μην μπορούν να συνδεθούν οι απαντήσεις με 

συγκεκριμένα πρόσωπα και να διαφυλάσσεται η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Τα 

ερωτηματολόγια εκτυπώθηκαν και δόθηκαν ιδιοχείρως στους ΗR-managers των δύο 

εταιριών και εκείνοι με την σειρά τους τα έδωσαν σε υπαλλήλους της εταιρίας τους από 

διαφορετικά πόστα. Στο σύνολο δόθηκαν 130 ερωτηματολόγια και από αυτά 

επιστράφηκαν 113 απαντημένα μέσα στο χρονικό διάστημα που τους ζητήθηκε.  

Το ποσοστό των ανδρών που συμμετείχε στη έρευνα αποτελούσε το 68,1% και 

αντίστοιχα των γυναικών ήταν 31,9%. Το 23,9% του δείγματος αποτελούσαν οι 

απόφοιτοι Γυμνασίου-Λυκείου, το 23,9% απόφοιτοι ΑΕΙ, Το 33,6% απόφοιτοι ΤΕΙ, το 

11,5% κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου, 7,1 % Άλλο επίπεδο εκπαίδευσης. Επιπλέον 

εξετάστηκαν και τα εργασιακά χαρακτηριστικά των εργαζομένων που συμμετείχαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα και προέκυψαν τα εξής. Το 61,1% των εργαζομένων απασχολείται 

ως μόνιμο προσωπικό, το 8,8% αποτελούσαν οι εκπαιδευόμενοι, το 23,9% οι 

συμβασιούχοι, το 6,3% άλλο εργασιακό καθεστώς. Σχετικά με τον μέσο όρο ηλικίας που 

συμμετείχε στη έρευνα ήταν τα 38 έτη. Ο μέσος όρος του δείγματος αναφορικά με την 

επαγγελματική εμπειρία ήταν 13 χρόνια και ο μέσος όρος του δείγματος είχε 

προϋπηρεσία στην παρούσα επιχείρηση 10 χρόνια. Παρακάτω απεικονίζονται τα 

αντίστοιχα ποσοστά ως εξής. 
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Φύλλο ερωτηθέντων

Άνδρες Γυναίκες

 

Διάγραμμα 1:Αναπαράσταση ποσοστών του επιπέδου εκπαίδευσης των ερωτηθέντων 
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4.2 Κλίμακες μέτρησης 

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει την ανάλυση ερωτήσεων σχετικά με τα 

δημογραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των εργαζομένων που συμμετείχαν στη 

συγκεκριμένη έρευνα άλλα και τις κλίμακες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για να 

μετρηθούν οι μεταβλητές της έρευνας. 

 

4.2.1.  Δημογραφικά και Εργασιακά στοιχεία 

 Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου απαρτίζεται από τα ατομικά  στοιχεία των 

εργαζομένων, προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ του κάθε ερωτώμενου σύμφωνα 

με συγκεκριμένα στοιχεία. Για την αναπαράσταση των στοιχείων σε αριθμητικά 

δεδομένα χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω μεθοδολογία: 

• Φύλλο ( Άνδρας=1, Γυναίκα =2) 

• Ηλικία (ελεύθερη συμπλήρωση) 

• Επίπεδο Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο-Λύκειο=1, ΑΕΙ=2, ΤΕΙ=3, Μεταπτυχιακός 

Τίτλος=4, Άλλο=5) 

Διάγραμμα 2: Αναπαράσταση ποσοστών του καθεστώς εργασίας των ερωτηθέντων 
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• Καθεστώς εργασίας (Μόνιμος=1, Εκπαιδευόμενος=2, Συμβασιούχος=3, Άλλο=4) 

• Επαγγελματική Εμπειρία (ελεύθερη συμπλήρωση) 

• Προϋπηρεσία στην παρούσα επιχείρηση (ελεύθερη συμπλήρωση) 

Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αποτελείται από ερωτήσεις που μετρήθηκαν 

κάνοντας χρήση της πενταβάθμιας κλίμακας Likert. Πρόκειται για μια ψυχομετρική 

κλίμακα και είναι η πιο ευρέως γνωστή για την χρησιμοποιούμενη προσέγγιση για την 

κλιμάκωση των απαντήσεων στις έρευνες. Ονομάστηκε έτσι από τον δημιουργό της τον 

ψυχολόγο Rensis Likert 21. Συγκροτείται από συγκεκριμένη έκφραση του λόγου στους 

επιμέρους χαρακτηρισμούς, οι οποίοι περιγράφονται από δυο αντίρροπες κατευθύνσεις 

μεταβολής (αρνητική-θετική εξέλιξη). Στην δική μας έρευνα  1 = δεν συμφωνώ 

καθόλου, 2= συμφωνώ λίγο, 3= συμφωνώ αρκετά, 4= συμφωνώ πολύ, 5= συμφωνώ 

απόλυτα. Το ερωτηματολόγιο παρατίθεται στο Παράρτημα. Σχετικά με τις θεματικές 

ενότητες του ερωτηματολογίου, αυτές αφορούσαν: 

  

1.Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μετρήθηκε με ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο που 

σχεδιάστηκε από τον Turker, (2008). Ενδεικτικά κάποιες από τις ερωτήσεις ήταν «Ο 

οργανισμός έχει πρόγραμμα ανακύκλωσης», «Ο οργανισμός είναι φιλικός προς το 

περιβάλλον», «O οργανισμός δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις». Στο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη αντιστοιχούν σε αυτές με Νο 19- Νο 30. 

 

2.Εργασιακή απόδοση 

Για την εργασιακή απόδοση χρησιμοποιήθηκαν οι ερωτήσεις μέτρησης που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα των Williams and Anderson, (1991). Κάποιες από αυτές 

ήταν «Αντεπεξέρχομαι επαρκώς στα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί», «Ικανοποιώ τις 

τυπικές απαιτήσεις απόδοσης της δουλειάς μου», «Εκτελώ τις δραστηριότητες που 

αναμένονται από εμένα». Στο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις που αντιστοιχούν στην 

εργασιακή απόδοση αντιστοιχούν από το Νο 7- Νο 13. 

 

3. Οργανωσιακή Ταύτιση 

 
21 Κλίμακα Likert Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Likert_scale 
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Για την μέτρηση της οργανωσιακής Ταύτισης των εργαζομένων χρησιμοποιήθηκαν 

ερωτήσεις από την έρευνα των Mael and Tetrick, (1992). Ενδεικτικά κάποιες από τις 

ερωτήσεις ήταν «Όταν κάποιος κριτικάρει τον οργανισμό που εργάζομαι, το εκλαμβάνω 

ως προσωπική προσβολή», «Όταν αναφέρομαι στον οργανισμό που εργάζομαι συνήθως 

λέω εμείς παρά αυτοί», «Εάν μία είδηση στα μέσα ενημέρωσης κριτίκαρε τον οργανισμό 

που εργάζομαι, θα αισθανόμουν ντροπή». Στο ερωτηματολόγιο οι ερωτήσεις που 

αφορούν την οργανωσιακή ταύτιση αντιστοιχούν σε αυτές με Νο 14- Νο 18. 
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Κεφάλαιο 5: Αποτελέσματα της έρευνας 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των ευρημάτων, τα οποία 

αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση 

συσχετίσεων μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών εργασιακή απόδοση, οργανωσιακή 

ταύτιση και της εξαρτημένης μεταβλητής εταιρική κοινωνική ευθύνη. 

5.1 Παραγοντική ανάλυση της έρευνας 

Η ανάλυση παραγόντων (factor analysis) πρόκειται για μια στατιστική μέθοδο που 

στοχεύει στη δημιουργία μη παρατηρήσιμων ποσοτήτων που καλούνται παράγοντες. Το 

παραγοντικό μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι οι μεταβλητές μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τις συσχετίσεις που υπάρχουν μεταξύ τους. Οι 

μεταβλητές οι οποίες βρίσκονται στην ίδια ομάδα παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση 

μεταξύ τους, αλλά έχουν μικρή συσχέτιση με τις μεταβλητές άλλων ομάδων.  

Στη συγκεκριμένη έρευνα προκειμένου να ελέγξουμε την εγκυρότητα των 

αποτελεσμάτων, αλλά και για να μελετήσουμε τις πιθανές συσχετίσεις των μεταβλητών 

επιλέξαμε την μέθοδο της Παραγοντικής Ανάλυσης. Για την μελέτη της υπάρχουσας 

διακύμανσης, έτσι ώστε να προκύψει το μεγαλύτερο ποσοστό διακύμανσης 

χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Principal Component Analysis (ανάλυση βασικών 

συνιστωσών) με τη μέθοδο  Varimax του Henry Felix Kaiser (1958). Στην περίπτωση μας 

χρησιμοποιήθηκαν 3 μεταβλητές ( Εργασιακή Απόδοση, Οργανωσιακή Ταύτιση, 

Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη). Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα 

παρατηρήθηκε ότι οι ερωτήσεις φόρτωσαν σημαντικά τους αντίστοιχους παράγοντες, 

συνεπώς το δείγμα κρίθηκε κατάλληλο για παραγοντική ανάλυση.  

 

Σχετικά με τον έλεγχο της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης 

Cronbach Alpha. Η αξιοπιστία εσωτερικής συνέπειας των μετρήσεων ενός εργαλείου 

αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο οι ερωτήσεις που μετρούν το ίδιο ψυχομετρικό 

χαρακτηριστικό παρουσιάζουν υψηλή  συνοχή  ή  συσχέτιση,  τόσο  μεταξύ  τους  όσο  

και  με  το  χαρακτηριστικό  αυτό22. O δείκτης του Cronbach (1951), που είναι ευρέως 

γνωστός ως δείκτης εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient) ή 

 
22 Σημειώσεις του μαθήματος «Πολυμεταβλητή Στατιστική Ανάλυση» Available at : 
http://www.amarkos.gr/courses/notes/mva.pdf 
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Cronbach’s Alpha, όταν η τιμή του είναι μεγαλύτερη από το 0,8 θεωρείται πολύ 

ικανοποιητικός και δηλώνει ότι τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν στο ίδιο δημιούργημα, 

ενώ σύμφωνα με ερευνητές  (Nunnally, 1978; Payne, 1993) για να χαρακτηριστεί ως 

αξιόπιστο ένα δείγμα θα πρέπει η τιμή του συντελεστή αξιοπιστίας να εμφανίζει ελάχιστη 

τιμή 0,7. Στη δική μας έρευνα σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου 

παρατηρήθηκαν τα εξής αποτελέσματα για τις τιμές του δείκτη Cronbach Alpha: 

✓ Εργασιακή Απόδοση = ,763 

✓ Οργανωσιακή Ταύτιση = ,897 

✓ Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη = ,909 

Από τα αποτελέσματα ελέγχου προκύπτουν υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας όλων των 

μεταβλητών της έρευνας καθώς όλες οι τιμές ξεπερνούν το 0,7. 
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5.2 Περιγραφική Στατιστική και Ανάλυση Συσχετίσεων 

Σε αυτό το σημείο της εργασίας παρουσιάζονται και αναλύονται τα περιγραφικά 

στοιχεία, πιο συγκεκριμένα οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσεις των δεδομένων μας. 

Η μέση τιμή που στην στατιστική συναντάται ως  (mean ή average value, ) πρόκειται για 

 Rotated Component Matrixa 
 

 

Πίνακας 1: Παραγοντική Ανάλυση 

 

 ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

1 2 3 

Εργασιακή Απόδοση1 
Εργασιακή Απόδοση2 
Εργασιακή Απόδοση3 
Εργασιακή Απόδοση4 
Οργανωσιακή Ταύτιση1 
Οργανωσιακή Ταύτιση2 
Οργανωσιακή Ταύτιση3 
Οργανωσιακή Ταύτιση4 
Οργανωσιακή Ταύτιση5 
Οργανωσιακή Ταύτιση6 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη1 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη2 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη3 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη5 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη6 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη7 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη8 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη9 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη10 
Εταιρική και Κοινωνική Ευθύνη11 

,195 
,242 
,078 
-,111 
,259 
,184 
,143 
,161 
,092 
-,058 
,543 
,664 
,655 
,749 
,788 
,776 
,708 
,803 
,804 

     ,821 

,011 
,030 
-,056 
-,025 
,832 
,844 
,781 
,783 
,817 
,775 
-,118 
,023 
,217 
,214 
,195 
,185 
,143 
,101 
,132 
,075 

,805 
,762 
,795 
,634 
-,053 
,022 
-,036 
,122 
-,073 
-,030 
,092 
,011 
,209 
-,018 
,053 
,049 
,061 
,023 
,026 
,163 

 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 4 iterations. 
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το πηλίκο του αθροίσματος των τιμών προς το πλήθος τους. Πρόκειται για την τιμή γύρω 

από την οποία βρίσκονται συγκεντρωμένες οι τιμές του δείγματος. Ο μέσος όρος του 

δείγματος αναφορικά με την επαγγελματική εμπειρία ήταν 13 χρόνια και ο μέσος όρος 

του δείγματος είχε προϋπηρεσία στην παρούσα επιχείρηση 10 χρόνια. Στον πίνακα 

παρουσιάζονται επίσης οι τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών. Στη στατιστική, η τυπική 

απόκλιση (SD, εκπροσωπούμενη επίσης από το ελληνικό γράμμα σίγμα σ ή s) είναι ένα 

μέτρο που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί το ποσό της μεταβολής ή της διασποράς 

ενός συνόλου τιμών δεδομένων.23 Όταν η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι χαμηλή 

σημαίνει ότι τα σημεία των δεδομένων τείνουν να είναι κοντά στο μέσο όρο, ενώ 

αντίθετα μια υψηλή τιμή τυπικής απόκλισης δείχνει ότι τα στοιχεία του δείγματος 

απλώνονται πάνω από ένα ευρύτερο φάσμα τιμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετά την περιγραφική στατιστική ανάλυση των ευρημάτων, πραγματοποιήθηκαν οι 

συσχετίσεις των ανεξάρτητων μεταβλητών οργανωσιακή ταύτιση και εργασιακή 

απόδοση με την εξαρτημένη μεταβλητή εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Για την ανάλυση 

 
23 «Τυπική απόκλιση» available at: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%85%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CF%
8C%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%B7 

 

 Φύλο Ηλικία Επίπεδο 
Εκπαίδευσης 

Καθεστώς  
Εργασίας 

Επαγγελματική 
Εμπειρία 

Προϋπηρεσία 

N Valid 
 Missing 
Mean 
Std. Deviation 

113 
0 
1,32 
,47 

113 
0 
37,57 
7,56 

113 
0 
2,8 
3,18 

113 
0 
2,13 
2,53 

113 
0 
13,45 
7,76 

113 
0 
6,93 
4,49 

 

Πίνακας 2:Περιγραφικά Στοιχεία 
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των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συσχέτισης Pearson (r) που πήρε το 

όνομα του από τον Άγγλο μαθηματικό Karl Pearson24 . O συντελεστής συσχέτισης 

Pearson είναι ο σημαντικότερος συντελεστής συσχέτισης και αφορά ποσοτικές 

μεταβλητές και είναι βασισμένος στην έννοια της γραμμικής σχέσης. Πιο συγκεκριμένα 

στην περίπτωση των ποσοτικών μεταβλητών η έννοια της συσχέτισης, αφορά τον βαθμό 

που δύο μεταβλητές μεταβάλλονται ταυτόχρονα και προς μια κατεύθυνση, με την βασική 

προϋπόθεση ότι η σχέση μεταξύ τους πρόκειται για γραμμική. Ο συντελεστής συσχέτισης 

Pearson r δεν έχει μονάδες μέτρησης και λαμβάνει τιμές στο διάστημα [- 1,+1]. Για κάθε 

ζεύγος μεταβλητών, η τιμή του συντελεστή συσχέτισης θα είναι −1 r 1. Όταν ο 

Συντελεστής συσχέτισης λαμβάνει  τιμή 1.00 σημαίνει ότι υπάρχει μια τέλεια συσχέτιση 

μεταξύ των δύο μεταβλητών. Όταν ο Συντελεστής συσχέτισης λαμβάνει  τιμή 0.5 υπάρχει 

μέση γραμμική συσχέτιση. Το πρόσημο“+“ σημαίνει θετική συσχέτιση δηλαδή όταν 

αυξάνονται οι τιμές της μιας μεταβλητής αυξάνονται και της άλλης. Ενώ το πρόσημο“-“ 

σημαίνει αρνητική συσχέτιση δηλαδή οι τιμές μιας μεταβλητής αυξάνονται καθώς 

μειώνονται της άλλης. Στο μοντέλο της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε ότι η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη σχετίζεται θετικά στατιστικά σημαντικά με την Οργανωσιακή 

Ταύτιση (r=0.344,p<0.01) και την Εργασιακή Απόδοση (r=0. 246,p<0.01). Από τα 

παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι οι αρχικές μας υποθέσεις επιβεβαιώνονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 «Συντελεστής συσχέτισης Pearson (r)» available at: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/9781118445112.stat04822 
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      Πίνακας 3:Συσχετίσεις Pearson 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.ΦΥΛΟ          

2.ΗΛΙΚΙΑ -,016         

3.ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

-,124 -,082        

4.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

,072 -,259** ,382**       

5.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

-,022 ,795** -,164 -,355**      

6.ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ -,030 ,682** -,110 -,245** ,604**     

7.ΕΚΕ ,106 ,113 ,093 -,047 ,071 -,062    

8.ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ 
ΤΑΥΤΙΣΗ 

,017 ,138 -,098 -,118 ,120 ,187* ,344**   

9.ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΣΗ 

,030 ,037 ,105 ,036 ,012 ,022 ,246** ,024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Κεφάλαιο 6: Συζήτηση-Συμπεράσματα 

6.1 Συζήτηση  

 Η ΕΚΕ αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους τομείς για την σύγχρονη επιχείρηση. Οι 

δραστηριότητες της βασίζονται κατά κύριο λόγο στο τρίπτυχο της οικονομικής 

ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της βιωσιμότητας. Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις 

έχουν αφήσει πίσω τις παραδοσιακές αντιλήψεις και έχουν στραφεί σταδιακά σε µια 

συστηματική και στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ. Η ανάπτυξη της ΕΚΕ  παρουσιάζει 

άμεση σύνδεση με την εξέλιξη σε τομείς της τεχνολογίας, της επικοινωνίας ωθώντας έτσι 

τις επιχειρήσεις να αναλάβουν ολοένα και περισσότερες ευθύνες. Η ΕΚΕ αποτελεί 

πρωταρχικό μέλημα κάθε επιχείρησης στην σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα. 

Στόχος της ΕΚΕ είναι οι εταιρείες να ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και 

περιβαλλοντικές ανησυχίες, στις επιχειρηματικές τους δράσεις. Οι επιχειρήσεις 

αποτελούν οντότητες, οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο 

μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. 

 

Τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις έχουν κατανοήσει πως αν θέλουν να έχουν μια 

επιτυχημένη και μακροχρόνια πορεία, θα πρέπει να αφουγκράζονται αλλά παράλληλα και 

να ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες της εποχής. Η ανάγκη για επαναπροσδιορισμό 

του ρόλου των επιχειρήσεων σήμερα γίνεται όλο και πιο έντονη. Οι επιχειρήσεις σε 

παγκόσμιο επίπεδο άρχισαν να απομακρύνονται από τις παραδοσιακές αντιλήψεις που 

περιόριζαν τον κοινωνικό τους ρόλο και έχουν πλέον ξεκίνησαν προσπάθειες για να 

αναπτύξουν μια διαφορετική στρατηγική προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει την εταιρική 

προσφορά, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον τους.  

 

 Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να στοχεύει πέρα από την κερδοφορία της να προστατεύει το 

κοινωνικό σύνολο προωθώντας την εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών. Οι 

κοινωνικές εταιρικές δράσεις, όταν πραγματοποιούνται με οργάνωση, μεθοδικότητα και 

κατάλληλο προγραμματισμό, τότε επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα. Διαδραματίζουν 

ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού, που 

συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους. Η ΕΚΕ αποτελεί μοχλό ισορροπίας στην 

αντιμετώπιση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης για την ορθή 

λειτουργία μιας επιχείρησης και βασίζεται στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά 

και στην κοινωνική συνοχή. Ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος στρέφει το ενδιαφέρον 



74 
 

του όλο και περισσότερο στην ΕΚΕ και πιο συγκεκριμένα σε δράσεις και υιοθέτηση 

πρακτικών ΕΚΕ στις οποίες συμμετέχει το εργατικό δυναμικό, καθώς κρίνουν αναγκαίο 

ότι η δημιουργία καλού εργασιακού περιβάλλοντος αυξάνει τόσο την ικανοποίηση και 

την δέσμευση των εργαζομένων, όσο και την παραγωγικότητα τους.  

 

Η παρούσα έρευνα ως στόχο είχε να παρουσιάσει την σχέση της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης με την Οργανωσιακή Ταύτιση και την Εργασιακή Απόδοση Η πρώτη υπόθεση 

(Η1) αναφέρεται στη θετική συσχέτιση της ΕΚΕ με την Οργανωσιακή Ταύτιση. Γεγονός 

το οποίο προέκυψε από το αποτέλεσμα ανάλυσης συσχετίσεων και επιβεβαίωσε την 

αρχική μας υπόθεση. Τα αποτελέσματα συμβαδίζουν με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και 

πιο συγκεκριμένα με τις έρευνες Farooq et al. (2013) και του Tucker (2009). Οι θεωρίες 

αυτές βασίζονται στην υπόθεση ότι αν ένας εργαζόμενος υποστηρίζει πως η επιχείρηση 

παρουσιάζει κοινωνικό όφελος εκτός του να είναι κερδοφόρα, μπορεί να επιδείξει μία 

μεγαλύτερη ταύτιση με την εταιρεία του. Κατά συνέπεια οργανωσιακή ταύτιση 

αυξάνεται όσο αυξάνονται τα πιστεύω του εργαζομένου για τη σημασία της ΕΚΕ. 

Η δεύτερη υπόθεση (Η2) αναφέρεται στη θετική συσχέτιση της ΕΚΕ με την Εργασιακή 

Απόδοση. Τα αποτελέσματα της έρευνας επαλήθευσαν την παραπάνω υπόθεση. Το 

συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με την θεωρία των Park και Levy (2014) ότι  η υιοθέτηση 

πολιτικών ΕΚΕ σε έναν οργανισμό επηρεάζει την αντίληψη των εργαζομένων αλλά και 

την στάση τους ως προς την εργασία. Πιο συγκεκριμένα στα αποτελέσματα της έρευνας 

τους αναφέρουν ότι η εφαρμογή κοινωνικά υπεύθυνων πολιτικών  σε μια επιχείρηση 

επηρεάζει θετικά την απόδοση των εργαζομένων. 

 

6.2 Προτάσεις 

 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί βασικό συστατικό για την ελεύθερη οικονομία- 

αγορά. Στόχος της κάθε επιχείρησης είναι η επιδίωξη της κερδοφορίας, η οποία όμως δεν 

πρέπει να επιβαρύνει σε καμία περίπτωση την κοινωνική ευημερία. Αντιθέτως οι 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων θα πρέπει να βελτιώνουν το περιβάλλον εργασίας των 

εργαζομένων, να παροτρύνουν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά σε θέματα που 

αφορούν την εργασίας τους. Επίσης υποχρέωση των επιχειρήσεων είναι να σέβονται και 

να προστατεύουν το περιβάλλον, μειώνοντας τις εκπομπές των επιβλαβών αερίων, να 

χρησιμοποιούν καθαρές πηγές ενέργειας και να ανακυκλώνουν υλικά που 

χρησιμοποιούν. 
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Οι κοινωνικά υπεύθυνές δραστηριότητες προσδίδουν αξία στο σύγχρονο επιχειρηματικό 

κόσμο, καθώς αποτελούν κομμάτι  της αλυσίδας αξίας τους και έτσι σε περίπτωση που 

εκείνη αποκτήσει δύναμη, αυξάνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εκείνο με την 

σειρά του επιφέρει βιωσιμότητα και κερδοφορία. Οι δράσεις της ΕΚΕ στοχεύουν σε 

μακροπρόθεσμη ευημερία, έτσι όσες επιχειρήσεις καταφέρουν να αναπτύξουν 

ολοκληρωμένες δράσεις θα αποκομίσουν μελλοντικά οφέλη τόσο σε οικονομικό αλλά 

και κοινωνικό επίπεδο. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι 

καταναλωτές διέπονται από  ένα γενικότερο κλίμα δυσπιστίας και ανησυχίας μη 

γνωρίζοντας σε ποιες επιχειρήσεις μπορούν να δείξουν εμπιστοσύνη. Η εφαρμογή λοιπόν 

κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο σε μια επιχείρηση για να 

εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ή ακόμη να πείσει και τους πιο 

δύσπιστους. 

Ο περισσότερος κόσμος στο άκουσμα της λέξης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αυτόματα 

δημιουργεί στο μυαλό του την εικόνα μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί αυτές συνήθως 

διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα αλλά και τα κατάλληλα μέσα προβολής διαδίκτυο, 

τηλεόραση και ραδιόφωνο. Επιπλέον έχουν μεγαλύτερο ‘’budget’’ ώστε να το διαθέσουν 

για τον κατάλληλο σχεδιασμό των δράσεων τους. Ωστόσο η αντίληψη ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν πραγματοποιούν δράσεις ΕΚΕ, λόγω της έλλειψης 

μεγάλης οικονομικής επιφάνειας θα πρέπει να αλλάξει. Αυτού του είδους οι επιχειρήσεις 

μπορούν να επενδύσουν στα εξής πλεονεκτήματα που τους χαρακτηρίζουν. Να 

επενδύσουν στο γενικότερο «οικογενειακό κλίμα» τόσο στις σχέσεις με τους 

εργαζόμενους τους αλλά και στις σχέσεις με τους ανθρώπους που συναλλάσσονται όπως 

είναι οι προμηθευτές. Επίσης μπορούν να επικεντρωθούν στην ποιότητα των προϊόντων 

τους σύμφωνα με ποιοτικές προδιαγραφές για τα Πρότυπα Ποιότητας. Τέλος με όσα 

μέσα διαθέτουν μπορούν να παροτρύνουν τους εργαζόμενους τους να συμμετέχουν σε 

εθελοντικές δράσεις αλλά και να τους ενημερώνουν και να τους εκπαιδεύσουν 

κατάλληλα σχετικά με την αξία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή φιλικών δράσεων 

προς αυτό. 

Η επιδίωξη της Οργανωσιακής Ταύτισης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική διάσταση των 

εργασιακών σχέσεων που ωστόσο δεν πρέπει να μένει μόνο σε επίπεδο προτροπής αλλά 

να πραγματοποιείται στην πράξη. Η οργανωσιακή Ταύτιση αφορά την σύνδεση αξιών 

που έχει σε ατομικό επίπεδο ο εργαζόμενος με τις οργανωτικές αξίες που έχει η 

επιχείρηση στην οποία εκείνος απασχολείται. Οι επιχειρήσεις τείνουν τα τελευταία 

χρόνια να καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για να μετρήσουν και να κατανοήσουν 
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τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασιακή απόδοση. Έχει 

αποδειχθεί μέσα από έρευνες ότι όσο πιο ικανοποιημένος είναι ένας εργαζόμενος τόσο 

βελτιώνεται η αποδοτικότητα στον εργασιακό χώρο. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

εισβάλλει στο ‘’χτίσιμο’’ της εταιρικής εικόνας. Άρα μπορεί να συμβάλλει και στην  

αυτοπεποίθηση των ατόμων, ικανοποιώντας την ανάγκη τους για αυτοεκτίμηση και 

ενθαρρύνοντας παράλληλα την Οργανωσιακή υπερηφάνεια και ταυτοποίηση. Τα υψηλά 

επίπεδα εργασιακής ενσωμάτωσης οδηγούν στη δημιουργία καλής σχέσης μεταξύ 

εργαζόμενου και εργοδότη, με αποτέλεσμα αυτό να επιδρά στην ψυχολογία του ατόμου 

και οδηγεί με τη σειρά του σε καλύτερα επίπεδα εργασιακής απόδοσης. 

 

 Σε ένα τέτοιου είδους εργασιακό περιβάλλον έχει αποδειχτεί ότι οι εργαζόμενοι νιώθουν 

ικανοποιημένοι, συμμετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων και όλα τα παραπάνω έχουν 

ως αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν την αύξηση της παραγωγικότητας και αυτό με την σειρά 

του την κερδοφορία της επιχείρησης. Τα ανώτερα στελέχη θα πρέπει να διατηρούν καλά 

επίπεδα επικοινωνίας με τους εργαζόμενους. Η επιχείρηση αποτελεί ένα ζωντανό 

οργανισμό, ο οποίος αποτελείται από ανθρώπους και μηχανές και μόνο με τον σωστό 

συνδυασμό  θα επιτευχθεί η σωστή λειτουργία του με αποτέλεσμα την επίτευξη των 

στόχων. Έτσι λοιπόν σκοπός της επικοινωνίας είναι να βελτιώσει και να υλοποιήσει τους 

στόχους μέσα σε μια επιχείρηση. Η επικοινωνία διευκολύνει την ανάθεση αλλά και την 

εκτέλεση καθηκόντων και χωρίς αυτή το σίγουρο είναι ότι θα προκύπταν πολλά 

προβλήματα και συγκρούσεις, δημιουργώντας ένα ακατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Η 

διοίκηση μέσω της επικοινωνίας με τους εργαζόμενους θα πρέπει να στοχεύει να 

βοηθήσει τους υπαλλήλους της να ταυτιστούν με τις αξίες και την φιλοσοφία της 

επιχείρησης και να τους τονίζει το πόσο σημαντική είναι η δική τους συνεισφορά για την 

επίτευξη αυτών των στόχων. Η αξία του διαλόγου είναι αναμφισβήτητη καθώς χάρη σε 

αυτόν μπορούν να διεξαχθούν με ομαλό τρόπο συζητήσεις προκειμένου να επιλυθούν 

διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Η διοίκηση μπορεί να ακούσει τις 

απόψεις των εργαζομένων για ζητήματα που τους απασχολούν αλλά και τυχόν ιδέες που 

έχουν οι εργαζόμενοι να προτείνουν μέσω ερωτηματολογίων. 

 

Η επιβράβευση των υπαλλήλων σε μια επιχείρηση από την διοίκηση δεν απαιτεί 

ιδιαίτερο κόπο και αποτελεί πολύ σημαντικό επικοινωνιακό εργαλείο το οποίο 

δημιουργεί ένα γενικότερο θετικό κλίμα και ενδυναμώνει ένα αφοσιωμένο και αποδοτικό 

ανθρώπινο δυναμικό το οποίο με την σειρά του οδηγεί στην αύξηση της 
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παραγωγικότητας των υπαλλήλων σε μια επιχείρηση. Η επιτυχία μιας επιχείρησής 

βασίζεται στο ικανοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό της. Έτσι λοιπόν μια καλή πρόταση  

θα ήταν οι επιχειρήσεις να σχεδιάσουν προγράμματα επιβράβευσης για τους 

εργαζομένους τους τονίζοντας όμως τα όρια επίδοσης έτσι ώστε να γνωρίζει ο κάθε 

εργαζόμενος ποιοι είναι ακριβώς οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν. Τα βραβεία 

επιβράβευσης θα μπορούσαν να μην αφορούν μόνο σε οικονομικά κίνητρα αλλά θα 

μπορούσαν να συνδέονται με την παροχή δώρων ή ακόμη και κάποια άδεια. Σε 

περίπτωση που η επίτευξη των στόχων αποτελεί συλλογικό αποτέλεσμα θα πρέπει να 

επιβραβεύεται όλη η ομάδα. 

6.3 Περιορισμοί της έρευνας-προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Στη διάρκεια της έρευνας πραγματοποιήθηκε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσπάθεια 

προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Παρόλα αυτά όπως σε 

όλες τις έρευνες έτσι και σε αυτήν την περίπτωση υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί . 

Κατά πρώτο λόγο η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε εταιρίες Ιδιωτικού Τομέα και 

συγκεκριμένου τομέα απασχόλησης, χωρίς να μπορεί να πραγματοποιηθεί σύγκριση 

μεταξύ διαφορετικών κλάδων που θα μπορούσε να παρουσιάσει ανάλογο ενδιαφέρον και 

ίσως γενίκευση κάποιων συμπερασμάτων. Επίσης οι απαντήσεις που λάβαμε από τα 

ερωτηματολόγια αφορούσαν μόνο τους εργαζόμενους και όχι στελέχη της επιχείρησης.  

Ένας σημαντικός περιορισμός της παρούσας έρευνας αφορά την διεξαγωγή της έρευνας 

στον ελληνικό χώρο, έτσι τα αποτελέσματα αφορούν αποκλειστικά την ελληνική 

πραγματικότητα. Μία σημαντική αδυναμία της έρευνας ήταν ο περιορισμένος χρόνος που 

είχαμε για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας, αλλά ωστόσο 

συγκεντρώθηκε ικανοποιητικό δείγμα συμμετεχόντων. Βέβαια παρόλο που ο πληθυσμός 

του δείγματος ήταν ικανοποιητικός δεν παύει να είναι αρκετά μικρός αν αναλογιστούμε 

το μέγεθος των ατόμων που εργάζονται σε τέτοιου είδους πολυεθνικές εταιρίες. Οι 

μεταβλητές που χρησιμοποιήσαμε επίσης από μόνες τους αποτελούν περιορισμό καθώς 

αφορούν προσωπικές εκτιμήσεις του εαυτού μας και μπορεί να δίνουν λανθασμένα 

αποτελέσματα λόγω της υποκειμενικότητας του κάθε ανθρώπου.  

Λόγω του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη έρευνα πρόκειται για ποσοτική προσέγγιση στο 

συγκεκριμένο θέμα με τους αντίστοιχους περιορισμούς, σε περίπτωση που διαθέταμε 

περισσότερο χρόνο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί συνδυασμός με ποιοτική έρευνα, 

έτσι ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος τις λεπτομέρειες. Η έρευνα θα μπορούσε επίσης να 
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πραγματοποιηθεί σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα εξετάζοντας τις συγκεκριμένες 

υποθέσεις ή ακόμη αν μας το επέτρεπε ο χρόνος και σε περισσότερες. Ενδιαφέρον επίσης 

θα είχε η ταυτόχρονη διεξαγωγή της έρευνας σε αντίστοιχου τομέα επιχειρήσεις του 

εξωτερικού, καθώς θα προκύπταν αρκετές διαφορές όσο αφορά τη σύγκριση της 

οργανωσιακής ταύτισης, της εργασιακής απόδοσης αλλά και των κοινωνικά υπεύθυνων 

δράσεων που εκείνες χρησιμοποιούν σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Μετά από 

ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ελλιπής έρευνα όσο 

αφορά την σχέση των μεταβλητών της ΕΚΕ και της εργασιακής απόδοσης, έτσι λοιπόν 

προτείνεται μελλοντικά μια βαθύτερη ενασχόληση σε ερευνητικό επίπεδο, ώστε να 

κατανοηθούν καλύτερα οι σχέσεις μεταξύ των δυο εννοιών που αναφέρθηκαν. Μια άλλη 

πρόταση θα ήταν η διεξαγωγή έρευνας που να εστιάζει στην μελέτη πολιτικών ηγεσίας 

που αυξάνουν την οργανωσιακή δέσμευση και την εργασιακή απόδοση των εργαζομένων 

στις επιχειρήσεις. 

 

6.4 Επίλογος 

Σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις οφείλουν 

συνέχεια να αποδεικνύουν την κοινωνική τους υπευθυνότητα και ότι αποτελούν 

προαγωγό της αειφόρου ανάπτυξης. Βελτίωση της εταιρικής φήμης, αύξηση των κερδών, 

της παραγωγικότητας, προσέλκυση νέου εργατικού δυναμικού, δημιουργία καλού 

εργασιακού κλίματος, ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, καλής 

ποιότητας προϊόντα, αύξηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας αποτελούν 

μερικά από ‘’τα αγαθά που προσφέρει η ΕΚΕ’. Η ύπαρξη και εφαρμογή αυστηρότερων 

κανονιστικών μέτρων ίσως ήταν και το έναυσμα για τις επιχειρήσεις να συμμορφωθούν 

αλλά και να αναθεωρήσουν τον τρόπο δράσης τους. Άλλωστε «Η εξέλιξη είναι αδύνατη 

χωρίς αλλαγές και αυτοί που δεν μπορούν να αλλάξουν νοοτροπία, δεν μπορούν να 

αλλάξουν τίποτα» σύμφωνα με τον George Bernard Shaw. Η σημασία  της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης έχει ξεπεράσει στις μέρες μας την έννοια μιας  απλής 

«υποχρέωσης» ως προς τους θεσμούς του κράτους και αντιμετωπίζεται ως μια συνολική 

πολιτική που συνδράμει τόσο στην επίτευξη των εταιρικών στόχων  όσο και στην 

αειφόρο ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Μια καλή εταιρική φήμη σίγουρα αποτελεί ένα 

ασφαλές εργαλείο για την αύξηση του κέρδους και δικαιολογεί το μεγάλο ενδιαφέρον 

των επιχειρήσεων να αναδείξουν την εικόνα του «καλού πολίτη».  
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 Η ΕΚΕ δεν αποτελεί φιλανθρωπία ούτε ένα πρόσθετο στοιχείο στην πολιτική που 

ακολουθεί μια επιχείρηση. Αντιθέτως για να εφαρμοστεί και να επιφέρει τα ανάλογα 

αποτελέσματα δεν πρέπει να προσεγγίζεται μόνο ως ένα επιπλέον κόστος αλλά θα πρέπει 

να ενταχθεί στη φιλοσοφία και την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης. Επιχειρήσεις που 

αγνοούν την ΕΚΕ αργά η γρήγορα θα διατρέξουν σοβαρούς κινδύνους. Η κακή φήμη 

τόσο σε κοινωνικό όσο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο συνεπάγεται δυσάρεστες 

επιπτώσεις στην αποδοτικότητα αλλά και την γενικότερη επιτυχημένη πορεία σε μια 

επιχείρηση, καθώς οι καταναλωτές στις μέρες μας είναι αρκετά δύσπιστοι και δεν 

επιθυμούν να διαθέσουν τα χρήματα τους για προϊόντα και υπηρεσίες που προέρχονται 

από επιχειρήσεις με κακή εταιρική φήμη. Η ΕΚΕ κρίνεται απαραίτητη πρακτική για κάθε 

επιχείρηση ανεξάρτητα του μεγέθους της. Η σωστή εφαρμογή της ΕΚΕ σίγουρα απαιτεί 

και τον ανάλογο χρόνο αλλά και τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα. Κάθε επιχείρηση 

μέσω συγκεκριμένων διαδικασιών πρέπει να σχεδιάζει την στρατηγική ΕΚΕ που του 

ταιριάζει και θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Αγαπητοί κύριοι/ες, 

 

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του 

παρακάτω ερωτηματολογίου. Η έρευνα αποσκοπεί στη διερεύνηση της εργασιακής 

συμπεριφοράς στους οργανισμούς. Παρακαλούμε να απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες 

τις ερωτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 

απαντήσεις.   

Οι απαντήσεις σας είναι αυστηρά εμπιστευτικές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 

για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο 

και έτσι δε μπορούν να συνδεθούν οι απαντήσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα και 

οργανισμούς.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Σας  ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας!! 
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  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

1.     Φύλο 
 

Άνδρας  Γυναίκα  

 

2.      Ηλικία 

 

___  

 
3.     Επίπεδο εκπαίδευσης 

 

Απόφοιτος Γυμνασίου/ Λυκείου  Απόφοιτος Τ.Ε.Ι.  

Απόφοιτος Α.Ε.Ι.  Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου  

Άλλο: ________________________________  

 

 
 

 

 
 

 
4.    Το καθεστώς εργασίας σας: 

 

Μόνιμος/η  Συμβασιούχος/α  

Εκπαιδευόμενος/η  Άλλο  

 
5.     Χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας  

 

___ χρόνια 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Παρακαλώ συμπληρώστε  τα  παρακάτω  στοιχεία. 

Bάλτε ένα (x) στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 
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6.     Χρόνος προϋπηρεσίας στην παρούσα επιχείρηση 
 

___ χρόνια 

 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 Παρακαλώ κυκλώστε το τετραγωνάκι που αντιστοιχεί στο βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας σας με τις παρακάτω απόψεις. 

1 2 3 4 5 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Μάλλον 
διαφωνώ 

Ούτε συμφωνώ,  

ούτε διαφωνώ  
Μάλλον 

συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

Απόψεις 1= Διαφωνώ απόλυτα 
                          
                              5= 
Συμφωνώ απόλυτα 

7.Αντεπεξέρχομαι επαρκώς στα καθήκοντα που μου έχουν ανατεθεί 1 2 3 4 5 

8.Εκπληρώνω τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από την περιγραφή της εργασίας 

μου 
1 2 3 4 5 

9.Εκτελώ τις δραστηριότητες που αναμένονται από εμένα 1 2 3 4 5 

10.Ικανοποιώ τις τυπικές απαιτήσεις απόδοσης της δουλειάς μου 1 2 3 4 5 

11.Συμμετέχω σε δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα την αξιολόγηση της 

απόδοσής μου 
1 2 3 4 5 

12.Αγνοώ κομμάτια της δουλείας μου που είμαι υποχρεωμένος/η να εκτελέσω 1 2 3 4 5 

13.Δεν καταφέρνω να επιτελέσω βασικά καθήκοντα 1 2 3 4 5 

14.Όταν κάποιος κριτικάρει τον οργανισμό που εργάζομαι, το εκλαμβάνω ως 
προσωπική προσβολή  

1 2 3 4 5 

15.Με ενδιαφέρει πολύ τι σκέφτονται οι άλλοι για τον οργανισμό που εργάζομαι 1 2 3 4 5 

16.Όταν αναφέρομαι στον οργανισμό που εργάζομαι συνήθως λέω εμείς παρά αυτοί  1 2 3 4 5 

17.Οι επιτυχίες του οργανισμού που εργάζομαι είναι και δικές μου επιτυχίες 1 2 3 4 5 

18.Όταν κάποιος επαινεί τον οργανισμό που εργάζομαι το εκλαμβάνω ως προσωπική 

φιλοφρόνηση 
1 2 3 4 5 

19.Εάν μία είδηση στα μέσα ενημέρωσης κριτίκαρε τον οργανισμό που εργάζομαι, θα 
αισθανόμουν ντροπή 

1 2 3 4 5 

20.Ο οργανισμός ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να προσφέρουν εθελοντικά 1 2 3 4 5 

21.Ο οργανισμός είναι ενεργός στην κοινότητα 1 2 3 4 5 

22.Ο οργανισμός έχει πρόγραμμα ανακύκλωσης 1 2 3 4 5 

23.Ο οργανισμός είναι βέβαιος ότι ο χώρος εργασίας είναι ασφαλής για όλους 1 2 3 4 5 

24.Ο οργανισμός υποστηρίζει την κοινότητα στην οποία ανήκει 1 2 3 4 5 
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25.Ο οργανισμός ανησυχεί για τα ανθρώπινα δικαιώματα 1 2 3 4 5 

26.Ο οργανισμός είναι φιλικός προς το περιβάλλον 1 2 3 4 5 

27.Ο οργανισμός συμμετέχει στα έργα της κοινοτικής υπηρεσίας 1 2 3 4 5 

28.Ο οργανισμός δεσμεύεται να συνεργάζεται με την ευρύτερη περιοχή 1 2 3 4 5 

29.O οργανισμός δεσμεύεται να ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 1 2 3 4 5 

30.Ο οργανισμός δεσμεύεται να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με βιώσιμο 
τρόπο 

1 2 3 4 5 


