
 

 



Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ  - 

- 2 - 

 

 

 

Προοίμιο  

 

« ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε 

επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο 

δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη ηεο θνηλνηηθήο, νθείιεηαη θπξίσο ζηε 

κεηαθνξά ηνπ θέληξνπ βάξνπο ζηελ επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Μόνο ζε μία 

κοινωνία, όποσ οι επιτειρήζεις και ηα εργοζηάζια έτοσν ασηονομία και ασηοδιοίκηζη και 

έτοσν επωμιζθεί και αζκούν ηην κοινωνική αζθάλεια, θα σπάρτει μεγαλύηερη αζθάλεια.» 

  

Peter Drucker 
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Πξόινγνο 
 

Τπάξρεη κηα πιεζψξα δηαζηάζεσλ σο πξνο ηηο νπνίεο κηα εηαηξία έρεη επζχλε, 

θαζψο θάζε ηεο ελέξγεηα έρεη αληίθηππν ζε έλα ή πεξηζζφηεξα ελδηαθεξφκελα κέξε, ελψ 

παξάιιεια πξνθχπηνπλ ζέκαηα  γηα ηα νπνία ε επηρείξεζε θαιείηαη λα επηιέμεη κεηαμχ 

«ζσζηνχ» θαη «ιάζνπο». Ζ δηάζηαζε απφ ηελ νπνία ζα ζεσξεζεί ην ζσζηφ ή ιάζνο 

κπνξεί λα είλαη εζηθή, εκπνξηθή, ζηξαηεγηθή, νηθνλνκηθή θαη ζπρλά νη δηαζηάζεηο απηέο 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κεηαμχ ηνπο. Ωζηφζν, ε επηρεηξεζηαθή εζηθή είλαη έλαο ζρεηηθά 

αζαθήο ρψξνο. Γελ ππάξρεη θάπνην γεληθφ ζχλνιν εζηθψλ αξρψλ, θαη ην ηη είλαη ζσζηφ 

θαη ηη φρη εμαξηάηαη ζπρλά απφ ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ζ απμαλφκελε ζπλεηδεηνπνίεζε 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο έρεη νδεγήζεη ζε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο αλαθνξηθά κε ηηο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζ‟ απηέο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε ηξφπν εζηθφ. Οη αξρηθέο πξνζεγγίζεηο 

βαζίδνληαη θπξίσο ζηε «ζπκκφξθσζε» θαη ζηε δεκηνπξγία θαλφλσλ θαη ζπζηεκάησλ 

πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη άλζξσπνη θαη νη εηαηξίεο. 

 

«ήκεξα ε παγθφζκηα θξίζε επηβάιιεη πην γξήγνξεο θηλήζεηο ζην ρψξν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Σα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ηα αθφινπζα: νηθνδφκεζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη θαηαλφεζεο κε 

ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ, ελίζρπζε ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ππνζηήξημε 

θαη ζπλαίλεζε ησλ ππαιιήισλ θαη άιισλ νκάδσλ θνηλνχ πξνο ηελ πινπνίεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε εηαηξηθήο θήκεο, ππνζηήξημε ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζπλζήθεο θξίζεο, θαηαλφεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζεηηθψλ κελπκάησλ απφ 

ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σχπνπ, νη ππάιιεινη θαη νη ζπλεξγάηεο ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηέο 

ησλ ζεηηθψλ κελπκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη σο πξεζβεπηέο ηεο.» , ζχκθσλα κε ηνλ θ. 

Γθνξηδή, Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ θαη Διιεληθνχ Γηθηχνπ Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο. 
1
 

 

                                                
1 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=358292 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=358292
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Ζ ηδέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηηο ΖΠΑ, φπνπ ηδξχζεθε ην 1992 θαη ν Οξγαληζκφο Τπαιιήισλ Ζζηθήο
2
. 

ήκεξα ν νξγαληζκφο απηφο αξηζκεί πάλσ απφ 700 κέιε. Να ζεκεησζεί φηη ζηηο ΖΠΑ 

ζήκεξα ηνπιάρηζηνλ κία ζηηο πέληε κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ απηνηειή ηκήκαηα 

εζηθήο ( Business Ethics Departments ).  

 

H εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε εκπεξηέρεη σο έλλνηα θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ( stakeholders ) είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εηαηξηψλ, ε νπνία  κπνξεί λα 

είλαη εζσηεξηθή θαη λα αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο, ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο  

αιιά θαη εμσηεξηθή θαη αθνξά ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηε ηνπηθή θνηλσλία, θαη 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σν είδνο ηεο επζχλεο πνπ αθνξά ηα παξαπάλσ ελδηαθεξφκελα 

κέξε δηαθνξνπνηείηαη, φκσο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά είδε επζχλεο έρνπλ  θνηλφ ππφβαζξν ηηο εζηθέο αξρέο θαη 

ηηο αμίεο ηεο εηαηξίαο. πγθεθξηκέλα, ραξαθηεξηζηηθά φπσο εληηκφηεηα, αμηνπηζηία, 

ζπλεξγαζηκφηεηα, νκαδηθφηεηα, ελεξγφο ζπκκεηνρή, δνκνχλ θαη ζπλζέηνπλ ηελ 

νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη θνπιηνχξα.  

 

Όιεο νη παξαπάλσ δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζα εμεηαζηνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζην πιαίζην ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. ηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζα δεηεζεί απφ εηαηξίεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο λα ζπκπιεξψζνπλ  ην 

εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο θαη ην νπνίν  

αμηνινγεί ηε χπαξμε πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο, ηνλ ηξφπν πνπ πινπνηνχληαη αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηδηψθνπλ απφ ηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

απαληήζεθε απφ ηα ζηειέρε ησλ εηαηξηψλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, oη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θαη ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ, 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ζηε κεηαθνξά επηβαηψλ θαη ζηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο.  Κχξηνο 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο είλαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ αξρψλ ηεο. 

Αθφκε, ε έξεπλα έρεη ζηφρν ηεο αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Σέινο, ε έξεπλα 

ζηνρεχεη λα θαηαιήμεη ζε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα θαη λα απνηειέζεη πεγή ηδεψλ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζην λαπηηιηαθφ θιάδν. 

 

Με ηελ πηνζέηεζε ηνπ Γείθηε Γηαηεξεζηκφηεηαο Dow Jones ην 1999, ην 

πεξηνδηθφ Economist  ππνζηήξηδε φηη «νη εηαηξείεο  πνπ πηνζεηνχλ ηελ ηξηπιή 

πξνζέγγηζε –νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή δηαηεξεζηκφηεηα- ππεξηεξνχλ 

έλαληη ησλ ιηγφηεξν ζρνιαζηηθψλ εθάκηιισλ εηαηξεηψλ ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην». 

                                                
2 http://www.epagogi.gr/main/index.php/eidenai/239-i-proklisi-tis-epixeirimatikis-ithikis θαη Chris Moon, 

Clive Bonny «ΖΘΗΚΖ ΣΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ», The economist books, Eθδφζεηο Κέξθπξα, 2ε έθδνζε 

Γεθέκβξηνο 2010 ζει. 16 

 

http://www.epagogi.gr/main/index.php/eidenai/239-i-proklisi-tis-epixeirimatikis-ithikis
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Απηφο κπνξεί λα είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίνλ έλαο αξηζκφο δηαρεηξηζηψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ρξεζηκνπνηεί πιένλ θξηηήξηα επέλδπζεο θνηλσληθήο επζχλεο SRI. 
3
 

  

Μέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα δηεμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην αλ ηα 

πξναλαθεξζέληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλζέηνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη πεγή πξνζέιθπζεο επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ. Θα εμεηαζηνχλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα είλαη αληίζεηε ή αδηάθνξε σο πξνο ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Πνηφο είλαη ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο, ηη ξφιν 

δηαδξακαηίδεη ην θξάηνο, θαη ηειηθά πφζν ρξήζηκν είλαη γηα ηηο εηαηξείεο λα ζρεδηάδνπλ 

θαη λα πινπνηνχλ ζπζηήκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο? 

 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα ζα απαληεζνχλ ζηε παξνχζα εξγαζία ε νπνία α 

απνηειείηαη απφ ηξία κέξε. Αθνινπζεί ζχληνκε εηζαγσγηθή αλάιπζε ησλ ηξηψλ κεξψλ 

θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

ην πξψην κέξνο εμεηάδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο εζηθήο ζηνλ θφζκν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νη κνξθέο ηεο, νη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

ελδπλάκσζε ηεο. Δπίζεο, δίλεηαη έκθαζε ζην αληίθηππν ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο ζην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, ζηελ εηθφλα ηεο πξνο ηε θνηλσλία θαη ηνπο 

ππάξρνληεο θαη δπλεηηθνχο ηεο πειάηεο. Μέζα απφ ηελ ειιεληθή  θαη μέλε βηβιηνγξαθία 

θαη αξζξνγξαθία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαηαλνεζνχλ νη ιφγνη πνπ αλαδεηθλχνπλ ηεο 

εηαηξίεο κε εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη ηηο θαζηζηνχλ επηηπρεκέλεο θαη 

θεξδνθφξεο.  Μέζα απφ παξαδείγκαηα εηαηξηψλ, ζα παξνπζηαζηνχλ θαιχηεξεο πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο θαη εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ( παξάγνληεο πνπ 

κέζα απφ ηελ αλάιπζε ζα θαλνχλ αιιειέλδεηνη) , κε ζθνπφ λα απνηειέζνπλ δηαζέζηκν 

πιηθφ γηα benchmarking απφ ηνλ ππφινηπν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.   

 

ην δεχηεξν κέξνο, ζα δηεξεπλεζεί ε αμία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο ζηηο λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο. Μέζα απφ έξεπλα ζε εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εμήο 

αγνξέο: κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θαη ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ, κεηαθνξά 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κεηαθνξά επηβαηψλ, θαη λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο. Θα δηεμαρζνχλ 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη λαπηηιηαθέο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ 

ζηα πιαίζηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Γηαζηάζεηο φπσο εληηκφηεηα, παξαγσγηθφ 

θιίκα ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζα είλαη νη θχξηνη ππιψλεο ηεο αλάιπζεο ζηελ παξνχζα 

εξγαζία.  

 

Παξάιιεια, εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο θχζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο,  ε έξεπλα λα καο ζα εζηηάδεη ζην βαζκφ ζην νπνίν έρνπλ 

αλαπηχμεη ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Θάιαζζα, πξνζηαζίαο θαη ζεβαζκνχ ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θαη ηεο πξνθχιαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ξχπαλζε ή 

αηπρήκαηα πνπ ζα απνηεινχζαλ ηεξάζηηα νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. ε απηή ηελ ελφηεηα 

ζα δνζνχλ παξαδείγκαηα απφ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Βαζηθνί 

                                                
3 Παπαλδξφπνπινο Α. Υξηζηίδεο Κ. Σν επ επηρεηξείλ ν Γηαηεξήζηκνο Πινχηνο ησλ Δζλψλ, Αζήλα 2012 

Δθδφζεηο Europress ζει. 94 
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ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα είλαη ε εθηελήο κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

αξζξνγξαθίαο, ε παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ απφ έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε 

δηεζλέο επίπεδν θαη έρνπλ σο ζέκα ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ζζηθή. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα  

βγνπλ απφ ηελ κειέηε, ζα παξνπζηαζηνχλ ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηξίην κέξνο, ζα γίλεη κηα εθηελή αλαζθφπεζε ησλ φζσλ 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο, έρνληαο πιένλ θξηηηθή ζηάζε απέλαληη ζηα 

δεδνκέλα ελψ παξάιιεια ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πθηζηάκελεο 

έξεπλαο. Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ έξεπλα πνπ εθηειέζηεθε δίλνληαη ζην ηξίην 

κέξνο. Αθνινπζεί ην πξψην κέξνο ζην νπνίν αλαιχεηαη ε ΔΚΔ σο πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη απνηειείηαη απφ ηξία θεθάιαηα. 

Πξψηα γίλεηαη πξνζδηνξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ θαη χζηεξα πην εμεηδηθεπκέλα 

παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη αθνινπζνχλ νη πξνζδηνξηζηηθνί 

παξάγνληεο ηεο πξνψζεζεο ηεο ΔΚΔ. 

Α΄  ΜΔΡΟ 

Η ΔΚΔ Ω ΠΗΓΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ 

ΣΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

Κεθάιαην 1 ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΔ 

 

1.1 Οξηζκνί Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 
 

H Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 
4
είλαη ε ηδέα ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξίεο ελνπνηνχλ θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο θαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε κε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε εζεινληηθή βάζε.  Έλαο ζχγρξνλνο θαη επαξθήο νξηζκφο γηα 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε δηαηππψλεηαη παξαθάησ: Μηα επηρείξεζε έρεη επζχλεο 

πνπ επεθηείλνληαη πέξαλ απφ ηελ δεκηνπξγία θεξδψλ. Ζ ΔΚΔ απνηειεί κηα εζεινληηθή 

δέζκεπζε κηαο επηρείξεζεο πνπ ζπκπιεξψλεη ηνπο ειέγρνπο ηεο λνκνζεζίαο, ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ θαη νδεγεί ηελ επηρείξεζε λα ιακβάλεη εθείλεο 

ηεο απνθάζεηο, λα επηδηψθεη εθείλεο ηηο πνιηηηθέο θαη λα αθνινπζεί εθείλεο ηηο δξάζεηο 

πνπ πξνάγνπλ επξχηεξα ζπκθέξνληα θαη, επνκέλσο, είλαη απνδεθηέο απφ ηελ θνηλσλία. 

 

Έλαο αθφκε, νξηζκφο ηεο ΔΚΔ πνπ πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ηνπ Ζoward 

Bowen, νπνίνο ζεσξείηαη παηέξαο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ε ππεπζπλφηεηα 

αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα επηδηψθνπλ εθείλεο ηεο πνιηηηθέο, 

λα ιακβάλνπλ εθείλεο ηηο απνθάζεηο ή λα αθνινπζνχλ εθείλεο ηηο δξάζεηο πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο αμίεο ηεο θνηλσλίαο καο. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ, νη 

επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη ζε αιιειεπίδξαζε, εμαξηψληαη, επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη 

απφ ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ, επνκέλσο νθείινπλ λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα 

                                                
4 European Commission, 2001, p. 6 
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ζπλππάξρνπλ κε νκαιφ θαη αξκνληθφ ηξφπν. Ζ επηρείξεζε δελ κπνξεί λα ζηεξίμεη ηελ 

βησζηκφηεηα ηεο θαη ηε αμία ηεο ζηελ επηδίσμε βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο, αιιά θαιείηαη 

λα αλαπηχμεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο κε βαζηθνχο ππιψλεο ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Έλαο άιινο νξηζκφο ηεο ΔΚΔ πνπ είλαη ρξήζηκν λα παξνπζηαζηεί είλαη ν 

αθφινπζνο: « ΔΚΔ είλαη ε δηαξθήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα εζηθή ζπκπεξηθνξά 

θαη ε ζπκβνιή ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 

ηφζν ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο επίζεο θαη ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα» World Business Counsil for Sustainable 

Development (WBCSD) Stakeholder Dialogue on CSR, Σhe Netherlands, 1998.  

 

 Αθφκε, έλαο νπζηαζηηθφο θαη πεξηεθηηθφο ηξφπνο γηα λα απνδνζεί ε έλλνηα 

ηεο ΔΚΔ δίλεηαη κε ηνλ παξαθάησ νξηζκφο “ Ζ ηδέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

έρεη ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ κηα εηαηξία εθαξκφδεη ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, 

ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο : ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ θνηλσληθφ θαη ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ. Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ππνδειψλεη φηη κηα εηαηξία αζρνιείηαη 

ζνβαξά φρη κφλνλ κε ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αλάπηπμή ηεο, αιιά θαη ηνλ θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ αληίθηππφ ηεο. Πξέπεη επίζεο λα δίλεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο 

εθθξαδφκελνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηεο : εξγαδνκέλσλ, 

κεηφρσλ, πειαηψλ, πξνκεζεπηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα”  Novethic. 

Σέινο, έλαο αθφκε νξηζκφο ηεο ΔΚΔ είλαη 
5
 : Ζ ΔΚΔ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο 

επίδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα αλαθπθιψλεη ηελ θξηηηθή 

ηνπ θαη λα βξίζθεη θαηλνχξγηεο εζηθέο δηθαηνινγίεο γηα ηελ δηαηψληζε ηνπ. Σνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ, έξρνληαη νη δχν αθφινπζνη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ : 
6
 ε ΔΚΔ απνηειεί κηα απφ ηηο ηειεπηαίεο «ζχλζεηεο επηπηψζεηο ηεο θπξηαξρίαο» πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηε δηνίθεζε κε ζθνπφ ηελ  απφθξπςε ηεο αχμεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ζηελ θνηλσληθή δσή,  
7
 θαη επεθηείλνληαο φζα πξναλαθέξζεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν 

κπνξεί λα πξνηαζεί φηη ε ΔΚΔ ζα κπνξνχζε λα είλαη ην «λέν πλεχκα ηνπ θαπηηαιηζκνχ». 

πκπεξαζκαηηθά, απφ φινπο ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο θαη απφ αλαζθφπεζε ζηε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ε ΔΚΔ δηαθξίλεηαη ζε 3 ηχπνπο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θαη ην 

ζθνπφ ηεο. Απηνί νη 3 ηχπνη είλαη ε Ζζηθή ΔΚΔ, ε Αιηξνπηζηηθή ΔΚΔ θαη ε ηξαηεγηθή 

ΔΚΔ. Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα 1.1 ζα παξνπζηαζηεί ν πίλαθαο 1 ν νπνίν έρεη ζθνπφ λα 

ζπλνςίζεη ην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. ην ηέινο ηεο εξγαζίαο 

,(παξάξηεκα 4 ) παξαηίζεηαη επίζεο ν δεθάινγνο ησλ εηαηξηψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην 

νηθνπκεληθφ ζχκθσλν ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ εηαηξηθή επζχλε ψζηε 

λα ππάξρεη κηα πιήξεο εηθφλα ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ δεζκεχζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Πίλαθαο 1 

                                                
5
 Boltanski & Chiapello, 2005 [1999], pp. 7_12 

6 Boltanski, 2009, pp. 190_3 
7
 Kazmi, Leca &Naccache, 2008 
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ΣΙ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΣΙ ΔΙΝΑΙ 

 Φηιαλζξσπία 

 Δκπνξηθέο ρνξεγίεο 

 Γεκφζηεο ρέζεηο 

 Δπέλδπζε ζηελ αμηνπηζηία θαη ηελ 

εκπηζηνζχλε 

 Γηαθάλεηα θαη ζπλερήο δηάινγνο 

 πλάξηεζε αμηψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

 Έκθαζε ζε φηη δεκηνπξγεί 

πξνζηηζέκελε αμία θαη 

καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή 

Πεγή:  Daft L.R ( 2004)  

 

1.2 Ιζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε  

 
ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη αλαθνξά ζηα ζεκαληηθά 

γεγνλφηα ζηελ ηζηνξία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Αλ ζέινπκε λα κειεηήζνπκε 

ζε βάζνο έλα θαηλφκελν, ην πξψην πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη ε ηζηνξία ηνπ. ην 

θείκελν πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδνληαη ηα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ ηζηνξία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ππνγξακκίδνληαη ηα ηζηνξηθά 

γεγνλφηα , ψζηε λα μερσξίδνπλ απφ ην θείκελν ηεο αλάιπζεο. 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο ηεο 

κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πεξίνδν θαη πεξίπνπ ηαπηφρξνλα µε ηηο θηλεηνπνηήζεηο 

ηνπ εξγαηηθνχ θηλήµαηνο. πγθεθξηκέλα, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηώλα κπνξεί λα ζεσξεζεί ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ αλάιεςε θνηλσληθψλ 

πξσηνβνπιηψλ απφ ηε κεξηά ησλ επηρεηξήζεσλ νη επηρεηξήζεηο εμέθξαδαλ κε δηαθφξνπο 

ηξφπνπο ηελ θνηλσληθή ηνπο ππεπζπλφηεηα (πξνζθέξνληαο π.ρ. θαηνηθία ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο, θξνληίδνληαο γηα απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θ.ιπ.).  

 

Παξφια απηά, ε ηδέα ηεο ΔΚΔ γελλήζεθε θαη αλαπηχρζεθε νξγαλσκέλα 

πξσηίζησο ζηηο ΗΠΑ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα. Ήηαλ απνηέιεζκα ηνπ δπζάξεζηνπ 

θνηλσληθνχ θιίκαηνο πνπ είρε δεκηνπξγεζεί ιφγσ ησλ αληηθνηλσληθψλ πξαθηηθψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Απνηέιεζµα ησλ θνηλσληθψλ  δηεξγαζηψλ ήηαλ ε απνθξπζηάιισζε δύν 

γεληθώλ αξρώλ: ηεο αγαζνεξγίαο (charity principle) θαη ηεο δηαρείξηζεο 

(stewardship principle). χµθσλα µε ηελ πξψηε αξρή, ε επηρείξεζε έρεη θαζήθνλ λα 

παξέρεη εζεινληηθή βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ζε άηνµα θαη ζε θνηλσληθέο νµάδεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε δπζµελή ζέζε, θαζψο θαη ζε νξγαληζµνχο πνπ παξέρνπλ θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο. Σελ ίδηα εμάιινπ επνρή παξαηεξείηαη θαη ε αλάπηπμε εζεινληηθψλ δξάζεσλ 

µε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ θνηλσληθνχ ζπµθέξνληνο, φπσο ηα ηδξχµαηα θηιαλζξσπίαο 

γηα επηρεηξήζεηο. Ζ αξρή ηεο δηαρείξηζεο αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ησλ ζηειερψλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζπµθέξνλ θαη πνπ επεξεάδνληαη απφ δηαρεηξηζηηθέο 

απνθάζεηο. Ηδηαίηεξα κεηά ην θξαρ ηνπ 1929, ην πλεχκα ηεο θηιαλζξσπίαο παξαρψξεζε 

ην πλεχκα ηνπ ζε εθηεηακέλεο λνκηθέο, ζπκβαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο δνκέο. Μεηά ην 

δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, ε αλάδεημε ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξηψλ θαη ε απμαλφκελε 
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επίδξαζή ηνπο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη ε επηθξάηεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ πνπ ιέεη φηη απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε παξαγσγή πινχηνπ 

γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο (the business of business is business) έθεξε πάιη ζηελ επηθάλεηα 

ην εξψηεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη θνηλσλίαο. (Carroll, 2007; Gail & 

Nowak, 2006).  

 

ηηο αξρέο ηνπ 1930 ν Merrick Dodd θαη ν Αdolf Berle ππνζηήξημαλ πσο ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ππεξεζία παξφκνηα κε έλαλ 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, ε νπνία, σζηφζν, ζα αληιεί ηα νθέιε ηεο απφ ηελ 

αλαγλσζηκφηεηα θαη ηελ απνδνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. 
8
Μέρξη θαη ην 1970, παξά ηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ είραλ ζεζπηζηεί, νη εηαηξείεο αθνινπζνχζαλ έλα δηαθνξεηηθφ δξφκν πνπ αγλννχζε 

ηηο πξαθηηθέο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ζθφπεπε 

ζηελ νπζηαζηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη αγλφεζε ησλ 

ππφινηπσλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ φξηδε ε ηδέα θαη ε θηινζνθία ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 
9
ηε δεθαεηία ηνπ 70, ε Δπηηξνπή Οηθνλνµηθήο Αλάπηπμεο 

(Committee for Economic Development), νξγαληζµφο πνπ ηδξχζπθε απφ πεξίπνπ 200 

επηρεηξεµαηίεο θαη αθαδεµατθνχο, εμέδσζε έλα θείµελν µε ηίηιν ‘The Social 

Responsibility of Business Corporations’ ζην νπνίν παξνπζηάδνληαλ 2 ιφγνη πνπ 

ππνζηήξηδαλ ηελ αλάγθε χπαξμεο ΔΚΔ: αθελφο ην µεηαβαιιφµελν „θνηλσληθφ 

ζπµβφιαην‟ θαη αθεηέξνπ ην ΄πεθσηηζµέλν πξνζσπηθφ ζπµθέξνλ‟. Αλ θαη ε έλλνηα ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπµβνιαίνπ είλαη γλσζηή απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα απφ ηνλ Βέκπεξ,  απηή ηνπ 

πεθσηηζµέλνπ πξνζσπηθνχ ζπµθέξνληνο δελ είλαη γλσζηή. ρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ 

πεθσηηζκέλνπ πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο, ε επηρείξεζε νξζψο ζεσξείηαη αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο θνηλσλίαο αθνχ απφ απηή αληιεί εξγαδνκέλνπο, πειάηεο θαη επνκέλσο πφξνπο. 

Αλ ινηπφλ απνξξίςεη νπνηνλδήπνηε βαζµφ επζχλεο, κπνξεί ηειηθά ηα ζπκθέξνληα ηεο λα 

πιεγνχλ απφ κπντθνηάδ ησλ θαηαλαισηψλ, απφ αξλεηηθή δηαθήµηζε, απφ ηελ κείσζε 

ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο ή αθφµα θαη απφ λνµνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο. Μεηά ην θείκελν 

απηφ αθνινχζεζαλ πιήζνο επηζηεκνληθψλ θεηκέλσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα ΔΚΔ. 

 

Σν νηθνπκεληθό ζύµθσλν ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσµέλσλ Δζλώλ δεµηνπξγήζεθε 

θαη ηέζεθε ζε εθαξµνγή ην 2000 µε πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ Γξαµµαηέα ησλ 

Ζλσµέλσλ Δζλψλ θ. Κφθη Αλάλ. ( Παξάξηεκα 4 ). Σνλ Μάξηην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ε  

ύλνδνο ηεο Ληζζαβόλαο, ζηε δηαθήξπμή ηεο γηα ηνπο επξσπατθνχο ζηφρνπο έσο ην 

2010, πεξηέιαβε αλαθνξά γηα ηελ ΔΚΔ. Έλα ρξόλν αξγόηεξα ην 2001 ε ‘Πξάζηλε 

Βίβινο’ ηεο Δ.Δ. φξηζε ηελ ΔΚΔ σο „έλλνηα ζχµθσλα µε ηελ νπνία νη εηαηξίεο 

ελζσµαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο 

επηρεηξεµαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο µε άιια ελδηαθεξφµελα 

µέξε‟.  

 

Σνλ Ινύιην ηνπ 2002 θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ δηαιφγνπ πνπ μεθίλεζε µε ηελ Πξάζηλε 

Βίβιν, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πηνζέηεζε ηελ αλαθνίλσζε: ‘Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζύλε: Μηα ζπλεηζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε βηώζηµε αλάπηπμε’. ρεδφλ 

παξάιιεια, ζεζκνζεηήζεθε θαη ην forum ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά µε ην ζέµα απηφ. ην 

                                                
8 Θαλφπνπινο, 2003; w:en:Corporate_social_responsibility 
9 Θαλφπνπινο, 2003;w:en:Corporate_social_responsibility  

http://el.wikipedia.org/wiki/en:Corporate_social_responsibility
http://el.wikipedia.org/wiki/en:Corporate_social_responsibility
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πιαίζην απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηηο αξρέο ηνπ 2006, έθαλε µηα λέα αξρή ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο ζπλελλφεζεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο µεηαμχ απηήο θαη επξσπατθψλ 

επηρεηξήζεσλ, αλαγλσξίδνληαο φηη δηαδξακαηίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζην ζέµα ηεο ΔΚΔ.  

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, µε ηε δηακφξθσζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε ΔΚΔ 

ήξζε θαη πάιη ζην πξνζθήλην.  Δπίζεο ζε δηεζλέο επίπεδν, δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιινί 

θνξείο εμεηδηθεπκέλνη ζε  ηα ζέµαηα ηεο ΔΚΔ. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ θνξέα είλαη  ην 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD),  κέιε ηνπ νπνίνπ 

είλαη 175 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ελσζεί έρνληαο θνηλή δέζκεπζε πξνο ηε βηψζηµε 

αλάπηπμε, ιαµβάλνληαο ππφςε θαη ηελ θνηλσληθή πξφνδν. Σα Δπξσπατθά ∆ίθηπα ηεο 

ΔΚΔ θηάλνπλ ηα 20 ελψ ζε απηά ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην ειιεληθφ. 

 

Κεθάιαην 2 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΚΔ ΑΠΟ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ 

 

2.1 Γηαθνξεηηθέο Έλλνηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 
 

                  Τπάξρνπλ ελλέα έλλνηεο ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Απηέο νη 

έλλνηεο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε ηξεηο επξχηεξεο θαηεγνξίεο.
10

 

 

    1.Κνηλσληθή ππνρξέσζε  

    2.Κνηλσληθή αληίδξαζε  

    3.Κνηλσληθή επαηζζεζία 

 

                   Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ θνηλσληθή επζχλε σο θνηλσληθή ππνρξέσζε κηα 

επηρείξεζε δεζκεχεηαη ζε κηα θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά φηαλ επηδηψθεη έλα 

θέξδνο κέζα απφ πεξηνξηζκνχο ηνπ λφκνπ, φπσο επηβάιινληαη απφ ηελ θνηλσλία. 
11

Δπεηδή  ε θνηλσλία ππνζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε, κε ην λα επηηξέπεη ζε απηήλ λα 

ππάξρεη, ε επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα πξνζθέξεη θάηη ρξήζηκν ζηελ θνηλσλία ζε 

αληάιιαγκα λα δεκηνπξγεί θέξδνο. Έηζη, ε λνκηθή ζπκπεξηθνξά θαηά  ηελ επηδίσμε 

θέξδνπο είλαη ε κφλε θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά θαη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά 

θαηά ηελ επηδίσμε θέξδνπο είλαη θνηλσληθά αλεχζπλε. Δπηπιένλ, δξαζηεξηφηεηεο άιιεο 

απφ ηελ επηδίσμε θέξδνπο είλαη δπλαηφλ λα θαηαιήγνπλ ζε κεηνλέθηεκα γηα ηελ 

θνηλσλία. 

 

                   Έπεηηα, ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο σο θνηλσληθήο 

αληίδξαζεο είλαη ε ζπκπεξηθνξά ζε αληίδξαζε πξνο «ζπλήζεηο θνηλσληθνχο θαλφλεο, 

αμίεο θαη πξνζδνθίεο απφδνζεο.»Πην ζπγθεθξηκέλα ε θνηλσλία έρεη απφ επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία μεπεξλά ηελ πξφβιεςε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Καηά, βέβαηα ε επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη ππφινγε θαη γηα ην νηθνινγηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο πνπ ζπκβαίλεη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Όκσο, 

ε επηρείξεζε πξέπεη λα αληηδξά θαη λα ζπκβάιεη ζηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο 

θνηλσλίαο(αθφκε θαη αλ απηά πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ απεπζείαο ζηελ 

                                                
10 R.L. Crawford and H.A Gram “Social Responsibility etc.” Academy of Management Review , October 

1978 ,p.880 
11 Υαξάιακπνο Κσλ. Καλειιφπνπινο, «Μάλαηδκελη-απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε», ζει. 572 
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επηρείξεζε.) Ζ θνηλσληθή επζχλε σο θνηλσληθή αληίδξαζε  πεξηιακβάλεη κφλν 

εζεινληηθέο πξάμεηο. Θα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλεπψο δηάθξηζε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ γίλνληαη απφ εζεινληηθά, αιηξνπηζηηθά θίλεηξα 

απφ εθείλα πνπ απαηηνχληαη απφ νηθνλνκηθή ή λνκηθή ζθνπηκφηεηα. 

 

                     Γελ ζα κπνξνχζε κηα εηαηξεία λα ραξαθηεξηζηεί θνηλσληθά ππεχζπλε  αλ 

ζπκκνξθψλεηαη κε ην κίληκνπκ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λφκνπ. Ζ απνδνρή απφ κηα εηαηξεία 

ηεο θνηλσληθήο ηεο ππνρξέσζεο είλαη πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ. Μηα εηαηξεία 

πνπ απνδέρεηαη ηελ θνηλσληθή ππνρξέσζε, ζε αληίδξαζε απφ νκάδεο πίεζεο, δελ κπνξεί 

ζε θακία πεξίπησζε λα ζεσξείηαη θνηλσληθά ππεχζπλε.  

 

                     Σέινο, ππάξρεη θαη ε άπνςε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο σο θνηλσληθή 

επαηζζεζία. χκθσλα κε ηελ άπνςε αχηε, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη πξφβιεςε 

θαη πξνθχιαμε, κάιινλ παξά αληίδξαζε θαη επαλφξζσζε. Ο φξνο θνηλσληθή επαηζζεζία 

έρεη επξχηαηα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη αλαθέξεηαη ζε ελέξγεηεο πνπ 

είλαη πέξα απφ ηελ θνηλσληθή ππνρξέσζε θαη ηελ θνηλσληθή αληίδξαζε. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθά επαίζζεηεο ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηελ ζέζε πάλσ 

ζε δεκφζηεο ππνζέζεηο, ηελ ινγνδφηεζε πξνο νπνηαδήπνηε νκάδα ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ θίλεζε 

γηα ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ηελ επηθνηλσλία κε ην θξάηνο αλαθνξηθά κε ηελ ππάξρνπζα 

θαη ηελ πξνζδνθψκελε θνηλσληθά επηζπκεηή λνκνζεζία. 

 

                   Ζ παξαπάλσ άπνςε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, δειαδή απηή ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεζίαο είλαη ε επξχηεξε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη βαζίδεηαη ζε δχν 

ζπιινγηζκνχο: 

 

           1.Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα, λα εκπνδίδνπλ, 

θαζψο θαη λα επηιχνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα θαη 

           2.Οη εηαηξείεο «είλαη ίζσο νη πην απνηειεζκαηηθνί νξγαληζκνί γηα ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κέζα ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία».
12

  

 

2.2 Δηδηθέο Γξαζηεξηόηεηεο Κνηλσληθά Τπεύζπλεο  
 

            Οη θνηλσληθά ππεχζπλεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Μηα ηέηνηα δηάθξηζε πεξηιακβάλεη ηηο  θαηεγνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

πίλαθα 2
 
α. 

13
 

 

Πίλαθαο 2
 
α 

 

1. Γξακκή παξαγσγήο 

2. Πξαθηηθέο κάξθεηηλγθ. 

3. Δπηκόξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ 

                                                
12 G. Fitch , “Achieving Corporate Social Responsibility”, Academy of Management Review, January 

1976, p. 45 
13 Υαξάιακπνο Κσλ. Καλειιφπνπινο, «Μάλαηδκελη-απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε», ζει. 576-577 
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4. Δπηρεηξεκαηηθή θηιαλζξσπία 

5. Πεξηβαιινληηθόο έιεγρνο 

6. Δμσηεξηθέο ζρέζεηο 

6.1 Αλάπηπμε ηεο θνηλόηεηαο 

6.2 Κπβεξλεηηθέο ζρέζεηο 

6.4 Γηεζλείο ζρέζεηο 

7. ρέζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ηθαλνπνίεζε ζηελ εξγαζία 

8. Απαζρόιεζε θαη εμέιημε  γπλαηθώλ 

9. Τγεία θαη αζθάιεηα ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

Μηα πην εηδηθή θαηάηαμε “ρψξσλ θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο” είλαη ε επηδίσμε  

αλαγλψξηζεο ηεο έθηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνιήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 2β. Απηέο  νη ελέξγεηεο αληηπξνζσπεχνπλ κηα επξεία ζεηξά 

δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ζε 

επίπεδν πξνγξακκαηηζκνχ, φηαλ θηλνχληαη ζε ζπκπεξηθνξέο θνηλσληθήο αληίδξαζεο θαη 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο.
14

 

 

Πίλαθαο 2β 

 

1. Βνήζεηα ζε θηιαλζξσπία, επεκεξία θαη πόξνπο πγείαο 

2. Βνήζεηα ζε δεκόζηα ή ηδησηηθή εθπαίδεπζε 

3. πκκεηνρή ζε θνηλσληθέο ππνζέζεηο 

4. Μεηξηαζκόο ξύπαλζεο 

5. ηξαηνιόγεζε θαη δηνηθεηηθή εμέιημε γπλαηθώλ 

6. Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπ εξγαδνκέλνπ 

7. Γηαηήξεζε ή πξνθύιαμε ησλ θνηλσληθώλ πόξσλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ελέξγεηαο 

8. Πξόζιεςε θαη εθπαίδεπζε αλέξγσλ 

9. Βνήζεηα ζε επηρεηξήζεηο κεηνλνηήησλ 

10. Αζηηθή αλαλέσζε θαη εμέιημε 

11. Βνήζεηα ζηηο ηέρλεο, ηνλ πνιηηηζκό θαη ηνλ αζιεηηζκό. 

12. Πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ 

13. Πξναγσγή δσηηθώλ πνιηηηθώλ θαη θπβεξλεηηθώλ ζπζηεκάησλ 

 

Οη πίλαθεο  2
 

 α θαη 2β είλαη γεληθνί θαη αλαθέξνληαη ζηηο δξάζεηο Δηαηξηθήο  

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί ζην δεχηεξν κέξνο θαη κέζσ ηεο 

έξεπλαο, ζα βγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ην πνηέο απφ ηηο παξαπάλσ θπξηαξρνχλ ζην θιάδν 

ηεο Ναπηηιίαο.  

 

 

2.3 Πώο αληηιακβάλνληαη νη επηρεηξήζεηο ηελ ΔΚΔ: Σξόπνη εθαξκνγήο 

 

                                                
14 S. L Holmes, “Corporate Social Performance Etc.” Academy of Management Journal , April 1977 pp. 

433-38 
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Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνλ νξηζκφ ηεο ΔΚΔ ( ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ θνηλσλία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ) απνηεινχλ δενληνινγηθέο 

ζπληζηακέλεο επηκέξνπο αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη νξγαληζκψλ. ην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ησλ 

ζχγξνλσλ επηρεηξήζεσλ, ε έλλνηα ηεο ΔΚΔ θαιείηαη λα ππεξβαίλεη ηα φξηα ηνπ ηνπηθνχ, 

απνθηψληαο παγθφζκην ραξαθηήξα. 
15

Ωζηφζν, απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη απφ ρψξα ζε 

ρψξα νη πξνηεξαηφηεηεο δηαθέξνπλ. Δδψ λα αλαθεξζεί ην ζπκπέξαζκα πνπ έρεη γξαθηεί 

ζε πιήζνο βηβιίσλ θαη κειεηψλ φηη : νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο  είλαη πξσηνπφξεο ζε 

ζρεδηαζκφ, πινπνίζε θαη εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

ελψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη νη επηρείξεζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηέο είλαη 

αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

 

H πνηθηινκνξθία ηνπ βαζκνχ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο  πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

πνπ επηθξαηεί αληηθαηνπηξίδεηαη κε ηδηαίηεξε ζαθήλεηα ζε έξεπλεο
16

 πνπ έρνπλ δηεμαρζεί 

ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο αλαπηπζζφκελεο θαη αλαπηπγκέλεο αλά ηνλ θφζκν φπσο νη ΖΠΑ, 

ε Σαυιάλδε, ε Οιιαλδία., ε Βξαδηιία, ε Γθάλα, ε Αξγεληηλή, ε Σαηβάλ θαη νη 

Φηιηππίλεο, ζην πιαίζην ελφο νινέλα θαη πεξηζζφηεξν παγθνζκηνπνηεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Aθφκε, ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηε ρψξα καο απφ ην 

Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο ην 2004 ζε 21 ρψξεο ο ε εηαηξεία GlobeScan Inc., ν Καλαδάο 

θαη ε Ηζπαλία ήηαλ ππέξ ηεο χπαξμεο ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ ΔΚΔ ελψ νη 

ΖΠΑ θαη ε Ρσζία ήηαλ ππέξ ηεο χπαξμεο κε  ζεζκνζεηεκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ. 

 

 Δπηπιένλ, ν βαζκφο αλάπηπμεο  ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ πνηθίιιεη ζεσξεκέλνο 

θαη απφ αθφκε κηα δηάζηαζε, απηή ηεο δηακφξθσζεο ηξαηεγηθήο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. 

Αλ νη επηρεηξήζεηο θηλνχληαη πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή ηφηε, ε ΔΚΔ απνηειεί ζηξαηεγηθή 

επηινγή θαη κέξνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Αληηζέησο, ππάξρεη ε πεξίπησζε ε 

ΔΚΔ, λα αληηκεησπίδεηαη σο πξαθηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη κφλν, θαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ε επηρείξεζε δίλεη έκθαζε ζηηο ρνξεγίεο θαη κφλν ρσξίο λα αλαπηχζζεη 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ΔΚΔ. Σέηνηεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα θξάηε κπνξεί λα είλαη 

δείγκαηα αληηδηαζηειιφκελσλ πνιηηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ. 
17

 

 

Ο ηξφπνο αληίιεςεο θαη εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο, ζπδήηεζεο θαη δξάζεο. Ζ επηθνηλσλία θαη ε 

δξάζε ζπλδένληαη ζηελά ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξγάλσζε, γηαηί πξψηα ιέγεηαη 

θάηη θαη κεηά γίλεηαη  θαη επεηδή νη ελέξγεηεο αλαπφθεπθηα «κηινχλ».
18

 Καηά ζπλέπεηα, 

δελ ζα πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα ππνβαζκίδεηαη ν ξφινο ηεο πξνγξακκαηηθήο 

ζπδήηεζεο, φπσο ζπρλά δηαπηζηψλεηαη ζηηο εθζέζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, σο θάηη 

επηθαλεηαθφ ή απνζπψκελν απφ ηηο πξαθηηθέο ηεο νξγάλσζεο. Ζ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε 

                                                
15 www.csrhellas.gr 
16 Richard Holme, Rio Tinto θαη Phil Watts, Royal Dutch , Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε: Ζ ινγηθή ηεο 
θαιήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  Πξνζβάζηκν: http://www.disabled.gr/lib/?p=8044  
17 Έξεπλα Δξγαζηεξίνπ  Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηελ Δπηθνηλσλία, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηα Μ.Μ.Δ.  Σκήκα 

Δπηθνηλσλίαο θαη Μ.Μ.Δ.  Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ κε ζέκα : «ΔΣΑΗΡΗΚΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΗ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ»  
18

 Lars Thνger Christensen, Mette Morsing and Ole Thyssen, «CSR as aspirational talk»  Department of 
Intercultural Communication and Management, Copenhagen Business School Press, Organization 20(3) 

372–393  sagepub.co.uk 

http://www.csrhellas.gr/
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ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνζέζεηο φζνλ αθνξά ηελ ΔΚΔ, είλαη ελέξγεηεο,  φπσο αθξηβψο νη 

δξάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη πνπ «κηινχλ».  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηεπζπληηθή δξάζε πξέπεη λα ζπδεηείηαη, ζην εζσηεξηθφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη δεκνζίσο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κέξνο ηεο θνηλσλίαο, θαζψο επίζεο 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απφςεηο λα αθνχγνληαη. Αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία 

νη εηαηξηθέο θηινδνμίεο γηα θνηλσληθή δξάζε δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε δηαρεηξηζηηθή 

δξάζε, ε ζπδήηεζε γηα ηέηνηεο θηινδνμίεο παξέρεη έλα ζχζηεκα πεπνηζήζεσλ, ηδαληθψλ 

θαη αμηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε αλαδφκεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Δληφο ηνπ 

παξαπάλσ ζπζηήκαηνο ζα ζπληειεζηεί θαη ε θνηλσληθή αιιαγή. 

 

 Ωζηφζν, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηα ζέκαηα ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

επζχλεο, νη θνηλσληθνί θξηηηθνί έρνπλ ηελ ηάζε λα αγλννχλ ηελ παξαπάλσ άπνςε θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηη ιέλε νη επηρεηξήζεηο θαη ηη θάλνπλ είλαη έλα 

πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα εμαιεηθζεί.
19

 Ζ επηκνλή ζρεηηθά κε ηελ ζπλέπεηα  κεηαμχ ηεο  

νκηιίαο θαη ηεο δξάζεο κπνξεί λα εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ΔΚΔ, θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν λα εληζρχνληαη πξνλνκηαθέο ζέζεηο ηζρπξψλ ζπκθεξφλησλ. Δπεηδή νη 

κειεηεηέο ηεο ΔΚΔ δελ έρνπλ ζεζπίζεη έλα ζαθέο παξάδεηγκα θαη κηα θνηλή γιψζζα γηα 

λα θαηεπζπλζεί ε ζπδήηεζε, ην παξαπάλσ επηρείξεκα δελ απνηειεί απαξαίηεηα 

πξφβιεκα.
20

 ην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη ζα ήηαλ ρξήζηκν κέζα απφ εκπεηξηθή  

έξεπλα λα επηζεκαλζνχλ ηα ιεπηά φξηα κεηαμχ ζπδήηεζεο θαη δξάζεο φηαλ πξφθεηηαη γηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ ζηηο επηρεηξήζεηο ψζηε γίλεη πεξηζζφηεξν εκθαλέο ην πεδίν 

εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ. 

 

ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΚΔ, αλαθνξά ζε 128 κειέηεο πνπ δηεξεχλεζαλ 

ηελ ζρέζε ΔΚΔ θαη νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ αλέθεξε φηη ην 59% ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπ δείγκαηνο βξήθε κηα ζεηηθή ζρέζε, ην 27% κηα κηθηή ή νπδέηεξε ζρέζε, θαη 14% 

αξλεηηθή ζρέζε.
 21

 ( Peloza 2009 ). Παξφια απηά ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη 

ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ην πψο 

νξίδνπλ ηελ ΔΚΔ.
22

 Δπίζεο, ζηηο παξαπάλσ έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 36 δηαθνξεηηθά 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο.  

 

Μηα άιιε άπνςε ζέιεη ηελ ΔΚΔ λα γίλεηαη αληηιεπηή θαη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο σο κέζν γηα ηελ απφθηεζε βειηησκέλνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο
23

, 

κέζν γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ 
24

, κέζν ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
25

θαη 

θαιχηεξεο δεκνγξαθηθήο πνηθηινκνξθίαο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο γπλαίθεο θαη ηηο 

κεηνλφηεηεο 
26

.  

                                                
19 Frankental, 2001; Peterson and Norton, 2007; Rasmus and Montiel, 2005 
20 Godfrey θαη Hatch, 2007 
21

 Herman Aguinis, Ante Glavas, «What We Know and Don‟t Know About Corporate Social 

Responsibility: A Review and Research Agenda» Journal of Management Vol. 38 No. 4, July 2012 p.12  

 
22

 Godfrey, Merrill, & Hansen, 2009; Peloza, 2009 
23 Greening & Turban, 2000  
24 Graves & Waddock, 1994 
25 Sharma & Vredenburg, 1998 
26 Johnson & Greening, 1999 
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Σέινο, θιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή λα αλαθεξζεί φηη ζήκεξα, ππφ ηελ πίεζε ησλ 

αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ, πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε δξαζηεξηφηεηα δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη κε ηελ επίπησζε πνπ είραλ απηέο πάλσ ζηελ θνηλσληθή επαηζζεζία, νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ αξρίζεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα θξνληίδνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κε αξθεηφ θφζηνο λα απνθεχγνπλ ηε ξχπαλζε θαη 

πεξαηηέξσ θζνξά ηνπ. Ζ ξχπαλζε απηή αλαθέξεηαη είηε ζηα ζηεξεά, ζηα πγξά θαη ζηα 

αέξηα απφβιεηα ή αθφκε θαη ζηελ ερνξχπαλζε ή θαη ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

θπθινθνξαηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο.
27

 Ζ παξάπαλσ άπνςε παξαηεξείηαη λα έρεη 

άκεζε εθαξκνγή ην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη εηδηθφηεξα γηα ην θιάδν ησλ ζαιάζζησλ 

κεηαθνξψλ. ηελ παξνχζα κειέηε θαη κε ηελ ζρεηηθή έξεπλα ζα δηαπηζησζεί θαηά πφζν 

ν ζεβαζκφο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. Όιεο νη παξαπάλσ απφςεηο είλαη αληηθείκελν θαη ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ ζηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία. 

 

 

Κεθάιαην 3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ 

ΔΚΔ  

 

3.1 Ο ξόινο ησλ Manager θαη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα 
 

  Οη manager πξέπεη λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ  ηελ θνηλσληθά                                                                                                                                                                                                             

θαη εζηθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά, θαζψο επίζεο ζα πξέπεη λα  είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη 

ηηο δηθέο ηνπ επζχλεο γηα ηήξεζε θαη δηνρέηεπζε απνδεθηψλ εζηθψλ κέζα ζε νιφθιεξε 

ηελ επηρείξεζε. Αθφκε, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα λα δεκηνπξγεζνχλ 

νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθή πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ απνθιεηζκφ αλήζηθεο  

ζπκπεξηθνξάο. Σν πξφηππν επηρεηξεκαηηθήο θαη δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, πνπ 

ζεκειηψλεη ηνπιάρηζηνλ έλα κίληκνπκ ππεπζπλφηεηαο θαη εζηθφηεηαο, είλαη εθείλν πνπ 

είλαη λφκηκν. Ζ λνκηκφηεηα είλαη ην αλαγλσξηζκέλν ειάρηζην φξην ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θαη δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Ζ θνηλσλία κε απμαλφκελν ξπζκφ απαηηεί απφ ηνπο νξγαληζκνχο λα ζέζνπλ λέεο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ν ξφινο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελνο. 

Αξρηθά, ν δηεπζπληηθφο ξφινο ήηαλ ζπλαθείο κε ηνπ αηφκνπ πνπ ζέηεη ηνπο θαλφλεο 

έρνληαο ηελ πεγή ηεο δχλακεο ηνπ ζην ζηξαηησηηθφ έιεγρν, ζηε κνλαξρία θαη ζηελ 

θαηνρή θεθαιαίνπ. ηαδηαθά,  ν δηεπζπληηθφο ξφινο αξρίδεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πηνζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

αμηνιφγεζε απφ ηνπο ηδηνθηήηεο, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηελ θνηλσλία ηζνκεξψο. 
28

 

 

                                                
27

 Υαξάιακπνο Κ.Καλειιφπνπινο, «Δηζαγσγή ζηελ Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ» Aζήλα 

2000, ζει. 336 
28 K. Davis, W. Frederick, R. Blomstrom,“Business and Society concepts and Policy Issues”, 4th Edition 

McGraw-Hill International Book Company 1982  
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             O manager κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηελ ππνρξέσζε ηνπ πξνο ηελ θνηλσλία, 

δεκηνπξγψληαο αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε αληάιιαγκα γηα ην θέξδνο, κέζα ζηα φξηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ λφκν. Δπηπιένλ, δελ ζα αζρνιεζεί, ελ γλψζεη ηνπ, κε ζπκπεξηθνξά 

ε νπνία παξέβε λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Όκσο  ε θνηλσληθή επζχλε ζέηεη ηνπο manager 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζε  επζχλε ε νπνία είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ηελ παξαδνζηαθή 

θξνληίδα ε νπνία λνείηαη  κφλν κε νηθνλνκηθά κέζα θαη ζθνπνχο. «Οη ζχγρξνλνη  

managers, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

επηδηψθνπλ ηελ ελεξγεηηθή ιχζε  ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πφξνπο γηα θάζε πξφβιεκα. Μηα ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζα είλαη ζχκθσλε κε ηα παξαπάλσ αληηθαηνπηξίδεη ηελ “ζσζηή” έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο  θη φηαλ αλψηαηα ζηειέρε εηαηξηψλ νδεγνχλ ηνπο νξγαληζκνχο  ηνπο ζε ηέηνηεο 

πξνζπάζεηεο, είλαη πηζαλφ λα δερηνχλ νπζηαζηηθή δεκφζηα έγθξηζε.
29

» 

 

 Ο manager θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ ξφιν ηνπ έκπηζηνπ αληηπξνζψπνπ ( 

trustee ). O ξφινο απηφο παξνπζηάζηεθε απφ ην Committee for Economic Development 

ηεο Ν. Τφξθεο, σο εμήο 
30

: Ο ζχγρξνλνο επαγγεικαηίαο manager ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ 

φρη κφλν σο ηδηνθηήηε (owner), αιιά θαη σο έκπηζην θαη πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη 

ζπκθέξνληα πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ επηρείξεζε, ησλ νπνία ηα 

ζπκθέξνληα πνιιέο θνξέο ζπγθξνχνληαη. Σα πςειά ζηειέρε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ 

έρνπλ ην πξφβιεκα λα πξέπεη λα απνθαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα 

πςειφηεξνπο κηζζνχο θαη πεξηζζφηεξα πξνλφκηα, ησλ πειαηψλ γηα ρακειφηεξεο ηηκέο 

θαη κεγαιχηεξε αμία, ησλ επελδπηψλ γηα απμεκέλεο ηηκέο, ηεο θπβέξλεζεο γηα θφξνπο, 

ησλ κεηφρσλ γηα πςειφηεξα κεξίζκαηα θαη πςειφηεξε θεθαιαηαθή αμηνιφγεζε, θαη φια 

απηά εληφο ελφο πιαηζίνπ απνδεθηνχ θαη επνηθνδνκεηηθνχ γηα ηελ θνηλσλία.  Παξφια 

απηά, νη εζηθνί θαλφλεο θαη θψδηθεο ηεο πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο δελ είλαη ηαπηφζεκνη 

κε απηνχο ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
31

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην βαζκφ ζην 

νπνίν ε πξνζσπηθή εζηθή ελαξκνλίδεηαη κε ηελ αληηπξνζσπεπηηθή, απαηηείηαη έλα 

εληειψο λέν ζχζηεκα αμηψλ θαη λνξκψλ. Σν πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιακβάλνληαη νη 

απνθάζεηο είλαη αξθεηά πνιχπινθν, ψζηε θαζίζηαηαη αδχλαην λα πεξηγξαθνχλ φιεο νη 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο κέζσ ηνπ λφκνπ.  

 

Οη managers θαινχληαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε ππεχζπλν ηξφπν σο έκπηζηνη 

αληηπξφζσπνη ησλ θνηλσληθψλ επελδχζεσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ηνπ Henry Eilbrit θαη Η. Robert Parket, 
32

φηη νη managers είλαη ππεχζπλνη 

πξνο ηε θνηλσλία ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ε νπνία δεκηνπξγείηαη απφ ηηο 

πξάμεηο ηνπο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπο σο έκπηζηνη αληηπξφζσπνη.  

 

                                                
29 Υαξάιακπνο Κσλ. Καλειιφπνπινο, «Μάλαηδκελη-απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε», ζει. 575 
30

 Social Responsibilities of Business Corporations, New York: Committee For Economic Development, 

1971, p.22 
31

 Chester I .Bernard, “Elementary Conditions of Business Morals,” California Management Review, fall 

1958, pp.1-13 
32

 Henry Eilbrit θαη Η. Robert Parket, “The Current Status of Corporate Social Responsibility” Business 

Horizons, August 1973, pp 5-14 
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“ Έξεπλα ζε εηαηξίεο κε πσιήζεηο άλσ ηνπ $1 δηο. εηεζίσο είλαη νπζησδψο πεξηζζφηεξν 

ελεξγέο ζηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ζε ζχγθξηζε κε απηέο ησλ νπνίσλ νη πσιήζεηο δελ 

μεπεξλνχλ ηα $ 250 εθαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη πξναλαθεξζέληεο εηαηξίεο έρνπλ 

πςειφηεξν δείθηε ζπκκεηνρήο ζε ζεκαληηθέο πεξηνρέο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ εθπαίδεπζε κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, 91% ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ελεξγέο ελψ ην 54% ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ελεξγφ ζην ηνκέα 

απηφ. ρεηηθά κε ηελ ππεπζπλφηεηα γηα ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα θαη  ηνλ έιεγρν 

απηψλ,  50% ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη κφιηο ην 8% ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ είραλ 

πξνγξάκκαηα ειέγρνπ.” Απφ ηα παξαπάλσ απνξξέεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο κε πιεφλαζκα νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλέο λα αληαπνθξηζνχλ επθνιφηεξα θαη γξεγνξφηεξα ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηάζε γηα θνηλσληθή επζχλε θαη ελαξκφληζε κε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο. 

Να ζεκεησζεί φηη απηή ε έξεπλα έγηλε ηε δεθαεηία ηνπ 70 θαη δεκνζηεχηεθε ζην 

πεξηνδηθφ Business Horizons. 

 

Mηα άιιε ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ manager πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρήκα 1 είλαη απηή ηνπ ζπλδεηηθνχ θξίθνπ κεηαμχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  Όπσο θαίλεηαη θαη ζην ζρήκα 1, O manager δηεπζχλεη έλα αλνηρηφ 

ζχζηεκα ιακβάλνληαο εηζξνέο απφ ην πεξηβάιινλ θαη απφ ηνλ νξγαληζκφ νη νπνίεο 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε εθξνέο θαη πξνο ηηο δπν θαηεπζχλζεηο. Οη εηζξνέο απηέο κπνξνχλ 

λα αλαιπζνχλ αλ ζεσξεζεί ην ζχζηεκα αμηψλ κέζα ζην φπνην παξάγνληαη. Οη εηζξνέο 

απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ ηδηνθηεζία ηεο επηρείξεζεο, ηνπο πειάηεο , ηηο πνιηηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ πηζηφηεηα, ηελ νηθνγέλεηα, αμίεο ησλ άηππσλ νκάδσλ θαη ηεο 

εθθιεζίαο ζηηο νπνίεο αλήθεη ν manager, αμίεο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο θαη θνηλσλίαο 

θαη ινηπά ζπκθέξνληα θαη αμίεο. Όιεο νη παξαπάλσ ζπληζηψζεο δξνπλ ζηελ ηειηθή ιήςε 

απφθαζεο απφ ην manager. Πνιιέο θνξέο απαηηείηαη έλα δηαθνξεηηθφο ζπλδπαζκφο 

ζηφρσλ, αμηψλ, θαη πεπνηζήζεσλ γηα ηελ ιήςε απφθαζεο. εκαληηθφ είλαη φηη ιίγεο 

απνθάζεηο έρνπλ κφλν επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα φια ηα εκπιεθφκελα κέξε, αιιά γηα 

λα παξαρζεί ηειηθά έλαο επηζπκεηφο ζπλδπαζκφο ζα πξέπεη λα γίλνπλ δηαπξαγκαηεχζεηο 

θαη παξαρσξήζεηο, ελψ πθίζηαληαη ζρέζεηο αληαιιαγήο ( trade –offs 



Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ  - 

- 19 - 

).
33

  
 

ρήκα 1 

 

Κιείλνληαο ην θεθάιαην 4 ζα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ηεο εγεζίαο. Γίλνηαο ηνλ 

νξηζκφ ηεο έλλνηαο, ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα ηε δηαδηθαζία δηεχζπλζεο θαη επηξξνήο 

ησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εξγαζία δξαζηεξηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηεο. Ζ θαζνδήγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, ε αλάπηπμε ησλ αηφκσλ, ε πεηζψ, ε 

εκςχρσζε, ε παξαθίλεζε, ε αλάπηπμε ηεο νκάδαο, ε δεκηνπξγία νξάκαηνο, ε έκπλεπζε 

είλαη νη εγεηηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θάλνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο λα ζπλεηζθέξνπλ 

εζεινληηθά ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ. 
34

 Αλαθεξφκελνη ζηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ε 

                                                
33 K. Davis, W. Frederick, R. Blomstrom,“Business and Society concepts and Policy Issues”, 4th Edition 

McGraw-Hill International Book Company 1982 
34 Γ. Μπνπξαληάο, Ν. Παπαιεμαλδξή, «Δηζαγσγή ζηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ» Δθδφζεηο Μπέλνπ, 

Αζήλα 2003 ζει. 173 

πκθέξνληα 
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εγεζία είλαη έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηεο εζηθήο 

θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ γλσζηνπνηψληαο ηηο αμίεο. Οη αμίεο κπνξνχλ λα 

γλσζηνπνηεζνχλ κε αξθεηνχο ηξφπνπο, πρ. κε νκηιίεο, κε δεκνζηεχκαηα ηεο εηαηξείαο, κε 

δειψζεηο πνιηηηθήο θαη ηδηαίηεξα κε αηνκηθέο πξάμεηο. 
35

Ζ αθεξαηφηεηα θαη ε 

νινθιήξσζε ( ή έιιεηςε ηεο ) μεθηλά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. 
36

. Δηδηθφηεξα, ν εγέηεο 

ηεο επηρείξεζεο έρεη θαζνξίζεη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ηελ 

ηαπηφηεηα ηεο  θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο νξγάλσζεο. Οη εγέηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

θαη λα δηαηεξνχλ ηε θνπιηνχξα πνπ δίλεη έκθαζε  ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο γηα φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο θαζεκεξηλά.  Σν ζεκείν- θιεηδί είλαη φηη 

δίλνπλ ην παξάδεηγκα κε ηελ δηθή ηνπο πξνζσπηθή ζπκπεξηθνξά.   

 

Ζ επέθηαζε φκσο ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ έρνπλ αιιάμεη ηνλ εγεηηθφ ξφιν κε 

δχν ζεκαληηθνχο ηξφπνπο.
37

Ο πξψηνο είλαη φηη ε εγεζία έρεη απμεκέλε επζχλε λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή, αμηνπξέπεηα θαη 

ππνζηήξημε κε ζηφρν λα παξέρεηαη έλα εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο.  O 

δεχηεξνο είλαη φηη ε εγεζία αλακέλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζε έλα ζχζηεκα 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ εμσηεξηθφ απφ ηελ επηρείξεζε θαη παξάιιεια ζην παξαδνζηαθφ 

εζσηεξηθφ ηεο ξφιν νξίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα κηθξν-θνηλσληθφ θαη έλα καθξν- 

θνηλσληθφ ζχζηεκα.  Δπηπιένλ, ν ξφινο ηεο  αλψηαηεο δηνίθεζεο είλαη ζεκαληηθφο ζε 

κεγάιν βαζκφ, επεηδή θαζνξίδεη ηηο θχξηεο θνηλσληθέο πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

ρεηηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη: Ζ εζηθή εγεζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εξγαδφκελνπο 

θαη νη εξγαδφκελνη δείρλνπλ κεγαιχηεξε δέζκεπζε ζηνπο νξγαληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ 

πςειφβαζκα ζηειέρε κε πςειά εζηθά ζηάληαξ. ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο νη κε – 

εζηθέο ζπκπεξηθνξέο ειαρηζηνπνηνχληαη ή πεξηνξίδνληαη. 
38

  

 

πλνςίδνληαο, φζν ε θνηλσλία ζηξέθεηαη πξνο ηνπο θνηλσληθά ππεχζπλνπο 

νξγαληζκνχο, ν ραξαθηήξαο ηνπ δηεπζπληηθνχ ξφινπ έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί. Θέκαηα 

φπσο ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ, ε αιιειεπίδξαζε ηεο 

επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ, έρνπλ αλαδπζεί θαη έρνπλ θαηαζηήζεη ην ξφιν ηνπ 

ζχγρξνλνπ manager ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ σο πξνο ην ζπλδπαζκφ αληηθξνπφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ.  Σα θνηλσληθά θφζηε θαη νη σθέιεηεο πξέπεη λα αληηζηαζκίδνληαη θαη ν 

manager έρνληαο ηε ζέζε ηνπ εγέηε ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη ηελ πςειή δέζκεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηε εζηθή 

ζπκπεξηθνξά.  ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηεί ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ, θαη ζα ζπγθξηζεί κε ην ξφιν ηνπ manager ηεο επηρείξεζεο. 

                        

 

3.2 Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο ζηε πξνώζεζε ηεο ΔΚΔ 

 

                                                
35

 R. L Daft, «Οξγαλσζηαθή Θεσξία θαη ζρεδηαζκφο» , Δπηκέιεηα Διιεληθήο Έθδνζεο: Α.  Αλησλίνπ 

Δθδφζεηο Κιεηδάξηζκνο 2004 8ε Ακεηθαληθή Δθδνζε ζει.419 
36 L.Trevino, K. Nelson 1999 “Managing Business Ethics” Second Edition John Wiley & Sons p.210 
37 Keith Davis, William Frederick, Robert Blomstrom, 1982 “Business and Society Concept and Policy 

Issues” 4th Edition Mc Graw- Hill International Book Company  p. 115 
38 Trevino, L. K, Butterfield, K, & McCabe, D in press. The ethical context in organizations: Influences on 

employee attitudes and behaviors. Business Ethics Quarterly. 
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ηελ ελφηεηα απηή εμεηάδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο  Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

θαη θξάηνπο. Θα δηεξεπλεζεί γηαηί ην θξάηνο πξέπεη λα ζρεηίδεηαη κε ηα ζρεηηθά 

δεηήκαηα θαη ζε πνηφ βαζκφ, ελψ παξάιιεια ζα δνζεί έλαο νξηζκφο ηεο ζπλεξγαζίαο 

θξάηνπο θαη επηρείξεζεο. Αθφκε, ζα αλαιπζεί ην πψο κπνξεί ην θξάηνο θαη ε επηρείξεζε 

λα ζπλεξγαζηνχλ γηα επηηεπρζνχλ αηνκηθνί ( ζε επίπεδν επηρείξεζεο )  θαη ζπιινγηθνί ( 

ζε επίπεδν θνηλσλίαο ) ζηφρνη αιιά θαη ην ζέκα ησλ αληηζέζεσλ θαη ησλ ζπγθξνχζεσλ 

θξάηνπο θαη επηρείξεζεο.   

 

Απφ ηελ άπνςε ηεο «απηφ-ξχζκηζεο», ν ξφινο ην θξάηνπο πεξηνξίδεηαη. Σν 

θξάηνο φκσο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη πνιινχο ξφινπο ζηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Τπάξρνπλ αξθεηνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν θξάηνο έρεη ηζρπξά 

θίλεηξα γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο.  Μεξηθνί απφ απηνχο 

είλαη, νη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε πνπ πιήηηεη απφ ην 2008 ηελ Δπξψπε, ε 

επηδίσμε εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. Όκσο, ε εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε μεθηλά απφ ην ζεκείν πνπ ηειεηψλνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ θξάηνπο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζρεηίδεηαη κε θνηλσληθέο απαηηήζεηο, ε αληαπφθξηζε ζηηο νπνίεο δελ 

νξίδεη ε εζληθή λνκνζεζία. Θα πξέπεη λα ζεσξεζεί έλα λέν ζχζηεκα εληφο ηνπ νπνίνπ ε 

απηνξξχζκηζε ζα δηεπθνιχλεηαη απφ ην θξάηνο, ζα ζπληνλίδεηαη απφ ζπλεξγαζίεο κε ην 

θξάηνο θαη άκεζα ή έκκεζα ην θξάηνο ζα δίλεη ηηο εληνιέο. 
39

  

 

Πέξα απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, φπσο πειάηεο, αληαγσληζηέο, πξνκεζεπηέο θαη 

εξγαδφκελνη, ην θξάηνο θαη ν επξχηεξνο θνηλσληθφο ηνκέαο κε ηελ κνξθή ησλ Με 

Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), έξρνληαη ζε αιιειεπίδξαζε κε ηηο επηρεηξήζεηο κε 

σθέιεηα ή δεκία.  Θα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ νη ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηα δχν απηά 

ζχλνια, θαζψο απφ ηηο ζρέζεηο απηέο, νη νπνίεο είλαη ζχλζεηεο θαη πεξίπινθεο 

απνξξένπλ δεηήκαηα εζηθήο θχζεσο θαη πξνβιεκαηηζκνί θαζψο επίζεο  κπνξνχλ λα 

γελλεζνχλ ηδέεο γηα ηελ ΔΚΔ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν βαζηθφ ζέκα πξνο εμέηαζε είλαη αλ 

νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ θξάηνπο ζηα λφκηκα πιαίζηα, ε 

έθηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα ζπκβαίλεη απηφ θαη πνηνη ηξφπνη θαη κέζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη.  

 

Ζ αλάιπζε μεθηλά κε κία ζεκαληηθή παξαηήξεζε ε ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη 

επηρείξεζεο ζρεηηθά κε ηελ δηάζηαζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία. Αθφκε, είλαη γεληθά παξαδεθηή 

ε θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηε ξχζκηζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ, 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Θέκαηα φπσο ε ηξχπα ηνπ φδνληνο, ε εθπνκπή δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ επηβιαβψλ αεξίσλ, ε αλαθχθισζε πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ, ε 

ελζάξξπλζε ρξήζεο πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κνξθψλ ελέξγεηαο, απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν λφκσλ ζε εζληθφ επίπεδν, νδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά θαη 

δηεζλψλ δηαζθέςεσλ φπσο ηνπ Ρίν ην 1992, ηνπ Κπφην, ην 1997, ηνπ Γηνράλεζκπνπξγθ 

ην 2002 θαη ηεο Κνπεγράγεο ην 2010. Σα απνηειέζκαηα ησλ δηεζλψλ απηψλ ζπλζεθψλ 

ππήξμαλ σο επί ην πιείζηνλ θαηψηεξα ησλ πξνζδνθηψλ, θαζψο κεγάια επηρεηξεκαηηθά 

ζπκθέξνληα, ελψ δεκνζίσο ππνζηεξίδνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή αηδέληα, πίζσ απφ 

θιεηζηέο πφξηεο αζθνχλ έληνλεο πηέζεηο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο, γηα ζέζπηζε ιηγφηεξν 

                                                
39

 Jean-Pascal Gond, Nahee Kang and Jeremy Moon, « The government of selfregulation: on the 

comparative dynamics of corporate social responsibility» Economy and Society p. 4 
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απζηεξψλ ξπζκίζεσλ θαη γηα ραιαξφηεξε εθαξκνγή ηνπο. Οη παξαπάλσ πηέζεηο 

αζθνχληαη κε ηε ρξήζε lobbying.
40

. Παξφια απηά, θαη ηα 2 κέξε, ζηα πιαίζηα ηεο εζηθήο 

δξαζηεξηνπνίεζεο θαη επζχλεο πξνο ηελ θνηλσλία, ππνρξενχληαη λα ζπλεξγαζηνχλ 

ζεζπίδνληαο θαη εθαξκφδνληαο θαλφλεο αλαγθαίνπο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

ρεηηθά κε ηηο Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ( ΜΚΟ), νη νπνίεο είλαη νξγαλψζεηο 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα, ζρεηίδνληαη ζαθψο θαη άκεζα κε ην ζέκα ηηο επηρεηξεκαηηθήο 

εζηθήο. Οη επηρεηξήζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λαπηηιηαθνχ ηνκέα, έξρνληαη ζε 

επαθή θαη αιιειεπίδξαζε κέζσ ρνξεγηψλ θαη γεληθφηεξεο ζηήξημεο πξνο ηηο ΜΚΟ. Αλ 

ιεθζεί ππφςε επίζεο, φηη ε θνηλσλία δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηηο νξγαλψζεηο απηέο, γίλεηαη 

αληηιεπηφ φηη ζηηο κεηαβιεηέο Δπηρείξεζε – Κξάηνο έξρεηαη λα πξνζηεζεί θαη κηα ηξίηε, 

απηή ησλ ΜΚΟ, ε νπνία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

επζχλε. 

 

Έρνληαο αλαιχζεη ζηελ ελφηεηα απηή ηελ ζρέζε θξάηνπο θαη επηρείξεζε, σο 

πξνο ηε δηάζηαζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ζα πξέπεη λα θαηαιήμνπκε ζε 

ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηα είδε ησλ ζρέζεσλ, ηνλ κεραληζκφ ζπληνληζκνχ, ηελ επίδξαζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζρέζεηο θαη ην πψο απηέο εθδειψλνληαη. Σα ζρεηηθά ζηνηρεία 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 3 ζπγθεληξσηηθά θαη αθνινπζεί ζχληνκε αλάιπζε γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα.  

 

Πίλαθαο 3 

 

Δίδνο ρέζεο Πεξηγξαθή Μεραληζκόο 

πληνληζκνύ 

Δπίδξαζε 

ησλ 

επηρεηξήζεσλ 

Σξόπνη 

Δθδήισζεο 

ΔΚΔ σο 

Απηνξξχζκηζε 

Ζ επηρείξεζε 

δξα 

αλεμαξηήησο 

απφ ην θξάηνο 

Έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ, 

αζχλδεηα 

θξαηηθά θαη 

επηρεηξεκαηηθά 

θίλεηξα 

Ιζτσρή 

Μηθξή 

αλάκεημε ηνπ 

θξάηνπο ζηα 

θίλεηξα ΔΚΔ 

Φηιαλζξσπηθή 

ζπλεηζθνξά ζηελ 

θνηλσλία 

ΔΚΔ 

δηεπθνιπλφκελε 

απφ ην θξάηνο 

Σν θξάηνο 

παξέρεη 

θίλεηξα ΔΚΔ 

θαη 

ελζαξξχλεη  

Κπβεξλεηηθή 

επίδξαζε κέζσ 

ησλ ζπζηήκαηνο 

θηλήηξσλ 

Ιζτσρή- 

Μεζαία 

Σν θξάηνο 

ζπκβάιιεη ζηε 

ΔΚΔ αιιά ε 

ΔΚΔ 

θαηεπζχλεηαη 

θπξίσο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο 

Κπβεξλεηηθή 

ρξεκαηνδφηεζε, 

Φνξνινγηθέο 

Γαπάλεο, 

Κξαηηθέο 

πξνκήζεηεο 

θνηλσληθά 

ππεχζπλεο 

ΔΚΔ ζαλ 

ζπλεξγαζία κε 

Δπηρεηξήζεηο 

θαη θξάηνο 

Οη κεραληζκνί 

ζπλεξγαζίαο θαη 

Ιζτσρή- 

Μεζαία 

Ηλζηηηνχηα θαη 

Οξγαλψζεηο κε 

                                                
40 Παπαλδξφπνπινο Α. Υξηζηίδεο Κ. Σν επ επηρεηξείλ ν Γηαηεξήζηκνο Πινχηνο ησλ Δζλψλ, Αζήλα 2012 

Δθδφζεηο Europress ζει. 233 
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ην θξάηνο ζπλδπάδνπλ 

πφξνπο θαη 

ζηφρνπο  

ζπληνληζκνχ 

πνηθίινπλ  

Σν θξάηνο 

επηδξά ειαθξά 

ζην 

πεξηερφκελν 

θαη ηζρπξά 

ζηελ 

δηαδηθαζία 

ησλ θίλεηξσλ 

ΔΚΔ 

ζθνπφ ηελ 

κεηαθνξά 

θνηλσληθψλ 

αγαζψλ θαη 

λνξκψλ κε ρξήζε 

θξαηηθψλ πφξσλ 

ΔΚΔ 

επηβαιιφκελε 

απφ ην θξάηνο 

Σν θξάηνο 

ειέγρεη θαη 

ξπζκίδεη ηελ 

ΔΚΔ 

Κξαηηθφο 

έιεγρνο ησλ 

απνηειεζκάησλ 

ΔΚΔ 

Μεζαία- 

Μηθξή 

Σν θξάηνο 

ειέγρεη ηζρπξά 

ην πεξηερφκελν 

ησλ εηαηξηθψλ 

θηλήηξσλ ΔΚΔ 

Γαιιηθφο Νφκνο 

γηα ηελ 

θνηλσληθή 

αλαθνξά ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη 

Δπηρεηξήζεηο Μ. 

Βξεηαλία (Act 

Amendment) 

ΔΚΔ ζαλ 

κνξθή ηνπ 

θξάηνπο 

Οη 

επηρεηξήζεηο 

δξνπλ ζαλ λα 

ήηαλ θξάηνο 

φπνπ 

ππάξρνπλ 

θπβεξλεηηθά 

ειιείκκαηα 

ε 

επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν ή κέζσ 

ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ/ 

νξγαλψζεσλ 

Ιζτσρή 

Έιιεηςε 

θξαηηθήο 

εμνπζίαο 

ΔΚΔ ζε 

θαζεζηψο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ 

θαη δηεζλνχο 

δηαθπβέξλεζεο 

 

Πεγή: Γηακόξθσζε από Fox et al. (2002)  θαη Μc Barnet (2007)  

 

χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ππάξρνπλ πέληε είδε ζρέζεσλ κεηαμχ 

θξάηνπο θαη επηρείξεζεο πνπ έρνπλ σο θχξην ππιψλα ηελ ΔΚΔ. Πξψηα, είλαη ε ζρέζε 

ΔΚΔ σο Απηνξξχζκηζε. ε απηφ ην είδνο ζρέζεο, ε επηρείξεζε ζρεδηάδεη, 

πξνγξακκαηίδεη θαη πινπνηεί ελέξγεηεο ΔΚΔ αλεμάξηεηα απφ ην θξάηνο. Σα θξαηηθά θαη  

ηα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα δελ ζπλδένληαη ελψ δελ ππάξμεη έλαο μεθάζαξνο κεραληζκνχ 

ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ. Σν θξάηνο αλακεηγλχεηαη ειάρηζηα ή θαζφινπ ζηελ 

παξνρή θηλήηξσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα ηηο ζηξέςεη ζε πεξηζζφηεξν θνηλσληθά 

ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξέο. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε εθδειψλεηαη σο θηιαλζξσπηθέο 

ελέξγεηεο πξνο ηελ θνηλσλία. Έπεηηα, ζην επφκελν ζηάδην σξηκφηεηαο ηεο ηδέαο ηεο ΔΚΔ 

ππάξρεη ε ζρέζε θξάηνπο θαη επηρείξεζε ζηελ νπνία  ε ΔΚΔ δηεπθνιχλεηαη απφ ην 

θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θξάηνο παξέρεη θίλεηξα ελζαξξχλνληαο ηηο επηρεηξήζεηο 

λα επηδεηθλχνπλ θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Ζ θξαηηθή επίδξαζε ιεηηνπξγεί σο 

κεραληζκνχ ζπληνληζκνχ, ελψ ε επίδξαζε ησλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ηζρπξή σο πξνο 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ. Ζ εθδήισζεο ηεο 2
εο

 

ζρέζεο θξάηνπο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην θξάηνο ζε 

επηρεηξήζεηο θνηλσληθά ππεχζπλεο, κέζσ θνξνινγηθψλ απαιιαγψλ θαη κέζσ θξαηηθψλ 

πξνκεζεηψλ απφ επηρεηξήζεηο θνηλσληθά ππεχζπλεο.  
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Όζν ε ηδέα ηεο ΔΚΔ σξηκάδεη πεξηζζφηεξν, πεξλάκε ζηελ 3
ε
 ζρέζε, ζηελ ΔΚΔ 

ζαλ ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο. ε απηφ ην είδνο ζρέζεο, ε ζπλεξγαζία κε ην θξάηνο 

εθδειψλεηαη κέζσ ηεο ίδξπζεο νξγαλψζεσλ θαη ηλζηηηνχησλ κε ηε ρξήζε θξαηηθψλ 

πφξσλ, κε ζθνπφ ηε κεηαθνξά θνηλσληθψλ αγαζψλ θαη πφξσλ. ηε ζρέζε απηή, θξάηνο 

θαη επηρεηξήζεηο ζπλδπάδνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ ην θξάηνο επηδξά 

ειαθξά ζην πεξηερφκελν θαη ηζρπξά ζηελ δηαδηθαζία ησλ θίλεηξσλ ΔΚΔ. ΄Δπεηηα, 

ζρεηηθά κε ην 4
ν
 είδνο ζρέζεο, αθνξά ηελ ΔΚΔ πνπ επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο, ζηελ 

νπνία ην θξάηνο έρεη ηνλ ξφιν ησλ ειέγρνπ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηηο επηβνιήο ησλ 

ξπζκίζεσλ ελψ ε επίδξαζε θαη ε επηξξνή ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεζαία έσο κηθξή. Σν 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ θαη ηα θίλεηξα είλαη, επίζεο,  ηζρπξά ειεγρφκελα απφ ην 

θξάηνο. Παξάδεηγκα εθδήισζεο απηήο ηεο ζρέζεο είλαη ν Γαιιηθφο Νφκνο γηα ηελ 

θνηλσληθή αλαθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο, ε 5
ε
 ζρέζε αθνξά ηελ ΔΚΔ σο κνξθή ηνπ 

θξάηνπο. Δδψ, ν έιεγρνο αζθείηαη ζε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν,  ή κέζσ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ/ νξγαλψζεσλ θαη ππάξρεη ηζρπξή έιιεηςε θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ 

ζρέζε απηή εθδειψλεηαη ζε θαζεζηψο ηδησηηθνπνίεζεο ή δηεζλνχο δηαθπβέξλεζεο. 

 

Μέξνο Β΄ 

 

Η ΔΚΔ ΣΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 
Κεθάιαην 1 Η εηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ζην θιάδν ηεο Ναπηηιίαο 

ζήκεξα 
 

        Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξψην κέξνο  θαη αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή 

επζχλε, ηηο έλλνηεο  αιιά θαη ηηο εηδηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα ηνληζηεί δπζηπρψο 

φηη δελ εθαξκφδνληαη ηειηθά πάληνηε θαη απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πξάμε ζε έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θάπνηεο εηαηξείεο 

ζπκθσλνχλ κε ηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο, δελ εηζέξρνληαη ηειηθά ζηελ 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ηνπο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ δελ ζα απνηειεί αληηθείκελν θαη 

ζηφρνο  ηεο παξνχζαο αλάιπζεο. Απηφ βέβαηα αλ θαη ζπκβαίλεη κε έλα κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, δελ ζπκβαίλεη κε φιεο. Τπάξρνπλ επηρεηξήζεηο, δχν απφ ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, νη νπνίεο πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ επζχλε πνπ έρνπλ απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία, πξάγκα πνπ πεγάδεη απφ ηελ θνπιηνχξα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο, θαη  

πξνρσξνχλ ζε έξγα θαη πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπλεπείο  ζηηο θνηλσληθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο.  

 

Κάλνληαο πξψηα κηα γεληθή ζεψξεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηνπο θιάδνπο κε αμηφινγν έξγν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θιάδνη φπσο 

απηφο ησλ ηξνθίκσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ, έρνπλ 

αμηφινγν έξγν ζην ηνκέα ηεο εηαηξθήο θνηλσληθήο επζχλεο.
41

 χκθσλα κε έξεπλα ηεο 

Media Communication ε νπνία δεκνζηεχηεθε ην 2004 ζην πεξηνδηθφ Economist, ζηηο 

δέθα πξψηεο ζέζεηο κε βάζε ηελ αλαγλσξηζηκφηεηάο ηνπο, ηε δεκνηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ 

                                                
41

 The Economist, Καζεκεξηλή ¨Δηδηθέο Δθδφζεηο¨, ηεχρνο 14, Φεβξνπάξηνο 2005  
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θνηλσληθή ηνπο επηξξνή βξέζεθαλ νη εηαηξείεο ΟΣΔ, Cosmote, Alpha Bank, ΦΑΓΔ, 

Σξάπεδα Πεηξαηψο, ΓΔΛΣΑ, EFG Eurobank Ergasias, Goody‟s, Φσθάο θαη Vodafone. 

 

Αλαθεξφκελνη  ζε πην πξφζθαηα δεδνκέλα θαη ζρεηηθά κε ηα επξσπαηθά βξαβεία 

ΔΚΔ 2013, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα εμεηάζνπκε ηηο εηαηξίεο πνπ ππέβαιαλ ππνςεθηφηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ηξηάληα κηα (31) επηρεηξήζεηο ππέβαιαλ ηξηάληα νθηψ (38) δξάζεηο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο νη νπνίεο πξφθεηηαη λα αμηνινγεζνχλ.Οθηψ (8) απφ 

απηέο ζα αμηνινγεζνχλ ζηελ θαηεγνξία κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηξηάληα (30) ζηελ 

θαηεγνξία κεγάιεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ππέβαιαλ ζπκκεηνρέο είλαη: ηελ  θαηεγνξία 

κηθξνκεζαίεο: Ραδηνθσληθέο & Σειεπηθνηλσληαθέο Δπηρεηξήζεηο ΑΔΔ (ΚΑΗ 100,3), 

Manpowergroup, πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Θεζζαιίαο .Π.Δ., Αληψληνο Γψδεο & ΗΑ 

Δ.Δ. “Lexicon”, Υάιπς Γνκηθά Τιηθά A.E., Microsoft Διιάο Α.Β.Δ.Δ., Terra A.E., 

ΚΟΗΠΔ Κέξθπξαο “Νένη Οξίδνληεο” θαη ζηελ θαηεγνξία κεγάιεο: ΔΛΒΑΛ Διιεληθή 

Βηνκεραλία Αινπκηλίνπ A.E., ΓΔΦΑ A.E., Coca-Cola 3 E A.B.E.E.,ΑΒ Βαζηιφπνπινο 

Α.Δ., ΟΠΑΠ Α.Δ., ΟΣΔ Α.Δ. - Cosmote Α.Δ, Cosmote Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ., 

Όκηινο Σξάπεδαο Πεηξαηψο, Eurobank Ergasias Α.Δ.,  Olympic Air Α.Δ.Μ., Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Α.Δ.,  Αζελατθή Επζνπνηία- Βηνκεραλία Εχζνπ, Πφξην Καξξάο Α.Δ., Citi 

Διιάδνο, Μαξηλφπνπινο Α.Δ., AXA Αζθαιηζηηθή Α.Δ., Diageo Hellas Α.Δ., Vodafone, 

Alpha Bank A.E., Σξάπεδα Κχπξνπ LTD, Janssen, ΣΗΣΑΝ Α.Δ.
42

 Απφ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία ζπκπεξαίλνπκε φηη θιάδνη ησλ ηξνθίκσλ, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θπξίαξρν ξφιν θαη έξγν εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, ελψ παξάιιεια έρνπλ αλαπηπρζεί δξάζεηο θαη απφ εηαηξίεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ ΜΜΔ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

ην θιάδν ηεο Ναπηηιίαο, παξαηεξείηαη φηη ηα  ηειεπηαία ρξφληα αλαγλσξίδεηαη ε 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ εηαηξεία, απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ, ελψ 

γίλνληαη κειέηεο θαη ζρεδηάδνληαη πξνγξάκκαηα έρνληαο σο βαζηθφ άμνλα ην ζχλνιν 

ησλ ππιψλσλ ηεο ΔΚΔ.
43

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα αθνξνχλ  ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ηελ αγνξά, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ε επηρεηξεζηαθή δέζκεπζε σο ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη 

ηελ αεηθνξία. χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηεο Καηεξίλα Καηζνχιε, Managing Director, 

SD Sustainable Development χκβνπινη ΔΚΔ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 
44

, «ε ειιεληθή 

λαπηηιία έρεη λα επηδείμεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, εθφζνλ 

αληηκεησπίζεη ην ζέκα ηεο ππεχζπλεο αλάπηπμεο ζπζηεκαηηθά θαη ππφ ην πξίζκα 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ». Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηεί πέξα απφ ηνπο εηήζηνπο 

απνινγηζκνχο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ε επηθνηλσλία ησλ δξάζεσλ κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (stakeholders). Ζ λαπηηιία σο πιήξσο δηεζλνπνηεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα, θαηαγξάθεη, παξνπζηάδεη θαη δεκνζηεχεη δηεζλψο ηηο δξάζεηο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θαζψο νη εηήζηνη Απνινγηζκνί Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο έξρνληαη 

ζε ζπκθσλία κε ηα δηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. ην ζεκείν απηφ λα επηζεκαλζεί φηη, 

κέζα απφ έξεπλα ζην site ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο Thenamaris δηαπηζηψζεθε φηη ζηελ 

εηαηξία δίλεηαη έκθαζε ζε ζέκαηα ΔΚΔ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο ππάξρνπλ 

ζην παξάξηεκα 3. 

                                                
42 www.eucsrawards-hellas.gr 
43 http://www.maritimes.gr/resolve_news.aspx?nid=431 
44 www.sdev.gr 

http://www.eucsrawards-hellas.gr/
http://www.maritimes.gr/resolve_news.aspx?nid=431
http://www.sdev.gr/
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Δπηπιένλ, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλεο σο πξνο ην ζέκα ηεο 

Αζθάιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή πξφηππα πνπ ζέηνληαη απφ δηεζλείο Οξγαληζκνχο φπσο ν 

ΗΜΟ, ( International Maritime Organization θαη ΗLO ( International Labor Organization ) 

θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο MARPOL θαη SOLAS. Μέζα απφ λέεο λαππεγήζεηο, 

αλαλεψλνπλ ην ζηφιν ηνπο θαη απνθηνχλ πινία θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ( eco- 

friendly ships ), πνπ ζηφρν έρνπλ ηηο κεηψζεηο ησλ ξχπσλ αιιά θαη ηελ ρξήζε θαπζίκσλ 

κε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Αθφκε, ηα λέα πινία πιεξνχλ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηηο θαηάιιειεο πξνδηαγξαθέο γηα ιεηηνπξγία θαηαλαιψλνληαο 

θαχζηκα φπσο ην θπζηθφ αέξην, έρνληαο κηθξφηεξν αξλεηηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ.  

Φπζηθά, ζα πξέπεη λα γίλεη αλαθνξά ζηηο εηδηθέο λνκνζεζίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ψζηε λα κπνξεί λα κπνξεί λα ρεηξηζηεί ηνλ ζχγρξνλν 

ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ ησλ πινίσλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα αηπρήκαηα. Να 

ζεκεησζεί φηη ηα λαπηηιηαθά αηπρήκαηα, κπνξνχλ  λα απνηειέζνπλ κεγάιν θίλδπλν κέζσ 

ηεο απψιεηαο ηεο αλζξψπηλεο δσήο αιιά θαη κέζσ ηνπ αξλεηηθνχ αληίθηππνπ απφ ηελ 

ξχπαλζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. 

Όζνλ αθνξά ηελ νξγάλσζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο έρνπλ νξγαλσκέλα ηκήκαηα αζθάιεηαο ( 

safety department ).H ηήξεζε φισλ ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνηχπσλ πνπ ζέηνληαη 

γηα ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα είλαη θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο απηνχ. Αθνχ 

γίλνπλ νη θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίεο είλαη νη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνη λενγλψκνλεο πνπ 

ειέγρνπλ θαη αμηνινγνχλ ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη αλαιφγσο ρνξεγνχλ ηα 

αληίζηνηρα πηζηνπνηεηηθά φπσο ISO 14001 θαη άιια πηζηνπνηεηηθά πνπ έξρνληαη γηα λα 

απμήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ζχγρξνλα 

πινία θαη νη λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (επίζεο παξάξηεκα 2 – Diana Shipping θαη Maritime 

Labour Convention ). ρεηηθά κε ην αξκφδην ηκήκα εληφο ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, ην 

νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ ηήξεζε ζεκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, έρεη δνζεί 

έκθαζε ζηελ έξεπλα πνπ ζρεδηάζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Όια φζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη δεδνκέλα ζηνηρεία γηα φιεο ηηο εηαηξείεο ηεο 

επηβαηεγνχ θαη θνξηεγνχ λαπηηιίαο. ην λαπηηιηαθφ θιάδν, ε αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο 

δσήο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο είλαη θχξηα ζηνηρεία 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ εηαηξεηψλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη επηθξαηήζεη ε 

ηάζε φηη φζν πην πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλε θαη θηλεηνπνηεκέλε είλαη κηα 

εηαηξεία, ηφζν θαιχηεξε είλαη θαη ε άπνςε ησλ λαπισηψλ ηεο γηα εθείλε. Δπνκέλσο, ηα 

θίλεηξα γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο είλαη εκθαλή σο πξνο ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθά 

ππεχζπλσλ πξαθηηθψλ θαη πνιηηηθψλ, o βαζκφο φκσο ζην νπνίν πηνζεηνχληαη πνηθίιιεη. 

ηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ επηρεηξείηαη ε αλάιπζε θαη ε παξνπζίαζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ  ΔΚΔ εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ επηβαηεγφ θαη ζηελ 

θνξηεγφ λαπηηιία. Ζ πξψηε εηαηξεία πνπ αλαιχεηαη είλαη ε Attica Group, ηεο νπνίαο ε 

θνηλσληθή πξνζθνξά είλαη αλαγλσξηζκέλε. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Attica 

Group παξνπζηάδνληαη ζηνλ εηήζην Απνινγηζκφ Κνηλσληθήο Τπεπζπλφηεηαο 2011, 

νπνίνο ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. Αθφκε, ζε επφκελν θεθάιαην 
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παξνπζηάδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξίαο Arcadia, ην θνηλσληθφ ηεο έξγν θαη ε 

θνηλσληθήο ηεο πξνζθνξά ζέινληαο έηζη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηε ΔΚΔ 

ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ.  

Κεθάιαην 2 ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΚΔ ΑΠΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΣΗ 

ΝΑΤΣΙΛΙΑ  

 

2.1 Attica Group 

 
ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί κηα εηαηξία ηεο επηβαηεγνχ λαπηηιίαο κε 

ζεκαληηθφ έξγν ζην ηνκέα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Έρνληαο κειεηήζεη ηνλ 

εηήζην απνινγηζκφ ΔΚΔ ηεο Attica Group
45

 , θαη ην φξακα ηεο γηα ηελ ΔΚΔ, 

παξαηεξνχκε φηη ν φκηινο έρεη πηνζεηήζεη πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ην «Δπ Δπηρεηξείλ». 

Κχξηνη ππιψλεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νκίινπ είλαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ε πξνζηαζία θαη ν ζεβαζκφο ζην πεξηβάιινλ θαζψο θαη ε επεκεξία ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Να δηεπθξηληζηεί φηη νη εηαηξίεο BLUE STAR FERRIES θαη 

SUPERFAST FERRIES είλαη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ. Ζ παξαθάησ αλάιπζε αθνξά ηνλ 

φκηιν ζπλνιηθά. 

 

Μέζσ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ηεο ΔΚΔ ζηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, παξαηεξήζεθε φηη απηφ έρεη επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φκηινο έρνληαο ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη  έλα νινθιεξσκέλν 

πξφγξακκα ΔΚΔ ζηεξίδεη ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ, πξνρσξά ζε ρνξεγίεο θαη ζε 

αμηφινγν θηιαλζξσπηθφ έξγν, ελψ δίλεη έκθαζε ζηηο θνηλσλίεο ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο. εκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Οκίινπ ζε 

ζέκαηα  ΔΚΔ είλαη ε ζπλέρεηα,  ζηαζεξφηεηα, θαη ε ζπλέπεηα. ην ζεκείν απηφ λα 

ζεκεησζεί φηη εθδίδεηαη απνινγηζκφο ΔΚΔ απφ ην 2006, ν νπνίνο είλαη εηήζηνο ή ζε 

ρξνληθφ πιαίζην δχν εηψλ θαη δεκνζηεχεηαη ζην εηαηξηθφ web- site ζηελ εηδηθή ελφηεηα « 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» . 

 

Οη θηιηθέο πξαθηηθέο πξνο  ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζία γηα ηελ 

Αttica Group, γηα ην ιφγν απηφ παξαθηλεί ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα πινία θαη ηα γξαθεία 

λα ηηο πηνζεηνχλ ελψ ε ίδηα επελδχεη ζηελ απφθηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. πκκεηέρεη ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηε αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ελψ επηδηψθεη λα παξακέλεη  

ελήκεξε γηα εμειίμεηο ζην ηνκέα απηφ. Σν πεξηβάιινλ θαη ε ζάιαζζα είλαη ζεκαληηθέο 

παξάκεηξνη ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΚΔ ηεο Attica Group. Γίλεηαη βαξχηεηα ζηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζε δεηήκαηα ειαρηζηνπνίεζεο ηεο επίδξαζεο ζην 

πεξηβάιινλ. Γηαρεηξίδεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζέκαηα φπσο: εθπνκπέο θαπζαεξίσλ , 

εθξνέο ζηε ζάιαζζα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, ξχπαλζε, ρξεζηκνπνίεζε πξψησλ πιψλ 

θαη πφξσλ θαη πεξηβαιινληηθά αηηήκαηα ηνπηθψλ θνηλσληψλ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα 

πινία ηεο αληαπνθξίλνληαη ζηα ζηάληαξ πνπ ζέηνληαη απφ ηνλ ΗΜΟ ( Γηεζλήο  

Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο ) θαη ηε ζχκβαζε MARPOL 73/78  ελψ νη εηαηξίεο ηνπ νκίινπ  

θαη ηα πινία είλαη πηζηνπνηεκέλα, κε ην ISO 14001 : 1996 Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, 

                                                
45 Δηήζηνο Απνινγηζκφο ΔΚΔ 2011, δηαζέζηκνο ζην www.atticagroup.gr 

http://www.atticagroup.gr/
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ελψ ππεχζπλνο γηα ηνπο ειέγρνπο θαη ηε έθδνζε ησλ πηζηνπνηεηηθψλ είλαη ν 

Ακεξηθαληθφο Νενγλψκνλαο ABS. 

 

ρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξία επελδχεη ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ησλ εξγαδνκέλσλ αλαγλσξίδνληαο φηη ε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο 

πεξλά κέζα απφ ην αλζξψπηλν θεθάιαην. Γελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ θαζψο ζηα γξαθεία ζηελ μεξά, εξγάδνληαη 138 γπλαίθεο θαη 115 άλδξεο. Ζ  

ζπλερήο επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ επηηπγράλεηαη κέζσ ζεκηλαξίσλ εμεηδίθεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο φπσο επίζεο κέζσ ηνπ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ηεο απφδνζεο πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κεηξάηαη θαη πνζνηηθνπνηείηαη κέζσ 

αλψλπκσλ θαη εζεινληηθψλ εξεπλψλ πνπ δηεμάγνληαη εηεζίσο ζηα πινία θαη ηα γξαθεία. 

 

Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ Attica Group , ππάξρεη 

δηαθάλεηα ζηηο εηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ ζπζηαζεί ε επηηξνπή 

ειέγρνπ, ε δηεχζπλζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, νη ππεξεζίεο εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ κεηφρσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ππάξρεη έιεγρνο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, κέζσ ηεο θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο, θαη ησλ απαξαίηεησλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ζπλεξγάηεο ηεο Attica Group, θαζψο θαηέρεη έλα εθηελέο δίθηπν 

πσιήζεσλ θαη πξαθηνξείσλ γηα ηελ έθδνζε εηζηηεξίσλ απνηεινχλ έλα αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο αιπζίδαο αμίαο ηεο επηρείξεζεο. Απνηεινχλ επνκέλσο κέξνπο ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. Ωο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, 

επηθνηλσλεί θαζνδεγψληαο ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή θαη ελεκεξψλνληαο γηα ηα λέα 

πξντφληα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ, επελδχνληαο παξάιιεια ζε λέα κέζα θαη 

ηερλνινγίεο. 

 

H αλάιπζε γηα ην παξάδεηγκα ηεο Attica Group, εζηηάδεη ζην πην ζεκαληηθφ ίζσο 

θνκκάηη ηεο ΔΚΔ, ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. Ζ Attica Group αληηκεησπίδεη ην ηξίπηπρν 

νηθνλνκία, θνηλσλία, πεξηβάιινλ σο παξάγνληεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθνξίαο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη κέζα ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

2011,  «ζηφρνο ηεο εηαηξίαο  είλαη λα είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κία απιή αθηνπιντθή 

εηαηξεία ψζηε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί  εκπξάθησο φηη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνξείαο, πξνζέθεξε  νπζηαζηηθά ζηε δηάζσζε θαη 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ καο πινχηνπ.» ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί αλαιχνληαη νη 

ζρεηηθέο δξάζεηο. 

 

Γξάζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο βησζηκφηεηαο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο είλαη, 

νη ελέξγεηεο γηα ηελ δηάδνζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, νη ελαιιαθηηθνί θαη θηιηθνί ηξφπνη 

ηαμηδηνχ. Δίλαη ρξήζηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο λα γίλεη πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ηνπ δεχηεξνπ ζηνηρείνπ. Ζ Attica Group πξνζθέξεη παθέηα ηαμηδίνπ κε 

πξννξηζκφ ηελ Δπξψπε ζηα νπνία ζπλδπάδνπλ πινίν θαη ηξέλν. Σα κέζα απηά είλαη ηα 

δχν πεξηζζφηεξν θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ κεηαθνξηθά κέζα. Δπνκέλσο πεξηνξίδνληαο 

ηελ νδηθή κεηαθνξά πεξηνξίδνληαη ηαπηφρξνλα θαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζηελ αηκφζθαηξα. Αθφκε, εθηφο απφ ηνπο εζεινληηθνχο θαζαξηζκνχο αθηψλ ζηνπο 

νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε εηαηξία, έρεη πηνζεηήζεη 2 αθφκε ζεκαληηθέο ελέξγεηεο πξνάγνληαο 
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ηελ αεηθνξία θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. Απηέο είλαη ηα ηαζάθηα ζηηο αθηέο ζε ειιεληθέο 

παξαιίεο λεζηψλ θαη ηα έληππα κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πιαλήηε, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα ζηα πξαθηνξεία ηεο εηαηξίαο, γηα ελεκέξσζε ησλ 

πνιηηψλ. 

 

Δπηπιένλ, ε αλαθχθισζε, ε απνκάθξπλζε απνξξηκκάησλ απφ αθηέο θαη ε 

θαηλνηνκηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κε ηξφπν νηθνινγηθφ, αιιά θαη νη γεληθφηεξε 

ζηήξημε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ είλαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Οκίινπ. Ζ ζηήξημε ζηηο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο ( θαη θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ ζεσξνχληαη άγνλεο γξακκέο )  

έξρεηαη θαη κε ηελ κνξθή δσξεψλ ή ρνξεγηψλ ζηα πνιηηηζηηθά θαη θνηλσληθά δξψκελα 

αιιά θαη ζε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, δήκνπο θαη 

θνηλφηεηεο. Οη  παξαπάλσ ελέξγεηεο έρνπλ ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ ην απνθιεηζκφ ησλ 

απνκαθξπζκέλσλ λεζηψλ. Ζ δσξεάλ κεηαθνξά θαη νη ζεκαληηθέο εθπηψζεηο ζηηο 

κεηαθηλήζεηο νκάδσλ ή αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ παηδεία, ηελ πγεία θαη ηνλ αζιεηηζκφ, 

εληάζζεηαη επίζεο ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηεο Attica Group. H 

πξνψζεζε ηνπ « επ αγσλίδεζζαη » απνηειεί έλα απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ νκίινπ. Σέινο, σο πξάμε θνηλσληθήο πξνζθνξάο θαη 

ππεπζπλφηεηαο  κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη ε εζεινληηθή αηκνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο 

Attica Group. 

 

Σέινο, δίδνληαη αξηζκεηηθά ζηνηρεία γηα ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δαπαλήζεθαλ 

ζηα πιαίζηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σν 2010 δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά € 158.000 

γηα  άκεζεο ρνξεγίεο ελψ ην 2011 €132.280, ελψ γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ δηαηέζεθαλ 

εηζηηήξηα ζπλνιηθήο αμίαο  ην 2010 €498.653 θαη γηα ην 2011 ήηαλ  ζπλνιηθήο αμίαο  

€496.805. Οη ελέξγεηεο θαη ην πξφγξακκα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο αλακέλνληαλ λα 

ζπλερηζηεί κε ζπλέπεηα θαη ην 2012 απφ ηελ Attica Group. H έκθαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ εηήζην απνινγηζκφ 2011 ζα ήηαλ 

θαη ην 2012 ζηελ ζηήξημε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηδηαίηεξα ηεο λενιαίαο. 

 

 

2.2 Arcadia Shipmanagement Co. Ltd θαη Aegean Bulk Co. Inc 

  
H Arcadia Shipmanagement Co. Ltd, εηαηξία κε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο 

κεηαθνξάο ρχδελ πγξψλ θαη ρχδελ μεξψλ θνξηίσλ ( Αegean Bulk Co. Inc 
46

 ), έρεη ήδε 

αμηφινγν έξγν ζην ηνκέα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ζα παξνπζηαζηεί ε ζηξαηεγηθή ηεο, σο πξνο ηξεηο (3) θχξηνπο άμνλεο 

νη νπνίνη είλαη ε πξνζηαζία θαη ε αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζηε ζάιαζζα, ε 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε κε θχξηα δηάζηαζε ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ θαη θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ε αίζζεζε θαζήθνληνο πξνο ηε θνηλσλία κε ηελ δηάζηαζε ηεο 

δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα γίλεη κηα δηεπθξίληζε. Ζ Arcadia 

Shipmanagement Co. Ltd θαη ε Aegean Bulk Co. Inc ζα εμεηαζηνχλ ζπλνιηθά σο πξνο ην 

έξγν ηνπο, θαζψο αλήθνπλ ζην ίδην φκηιν. Δπνκέλσο, νη ζηφρνη θαη ε ζηξαηεγηθή είλαη 

θνηλά γηα ηηο δχν εηαηξίεο. 

 

                                                
46  http://www.aegeanbulk.gr/index2.html 
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Ζ αλάιπζε ζα εζηηάζεη ζηηο πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηε Αrcadia ψζηε ε 

δηαρείξηζε ησλ πινίσλ ηεο λα γίλεηαη κε ηελ δέζκεπζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο ζην πινίν 

θαη ηελ εηαηξία. Αθφκε, ζα γίλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ζην πινίν θαη 

ζηε μεξά ψζηε ην πξνζσπηθφ λα είλαη θαηάιιειν εμεηδηθεπκέλν θαη θαηαξηηζκέλν ζηα 

πξφηππα πνπ ηίζεληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. ηελ Αrcadia ππάξρεη εγθαηαζηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ θέληξν ην νπνίν είλαη εμνπιηζκέλν κε 5 εμνκνησηέο ψζηε ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ λα ιακβάλεη εθπαίδεπζε ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο πινίνπ θαη ζε δηάθνξεο 

εθαξκνγέο (BRM, ERM, Cargo Handling, GMDSS, ECDIS). Σν εηδηθφ Ναπηηιηαθφ 

θέληξν εγθαηαζηάζεθε ζηα γξαθεία ηεο Arcadia ην 2005 θαη είλαη πηζηνπνηεκέλν απφ ην 

λνξβεγηθφ λενγλψκνλα (DNV). Ωζηφζν, απνηειεί ηελ απφδεημε φηη ε εηαηξία δίλεη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 

 

ρεηηθά κε ηα πινία ηνπ ζηφινπ ηεο Arcadia, αλαγλσξίδνληαο ηηο πηζαλέο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ζαιάζζηαο κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ θάπνηνπ αηπρήκαηνο, έρεη εγθαηαζηήζεη 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ θαη ιήςεο πξνιεπηηθψλ ελεξγεηψλ  ( risk 

assessment system ). Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ηα πινία ηεο Arcadia, έρνπλ 

βξαβεπηεί κε Qualship21 γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. Αλαθεξφκελνη ζηηο 

πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο ηεο Αrcadia, ε εηαηξεία θαη ηα πινία είλαη πηζηνπνηεκέλα κε ηα 

ζπζηήκαηα πνηφηεηαο ΗSO 9001-2000 ζρεηηθά κε ηε πνηφηεηα  θαη κε ην ΗSO 14001- 

2004 γηα ηε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Δπηπιένλ, ζηα πηζηνπνηεηηθά πνηφηεηαο ηεο 

Aegean Bulk πξνζηίζεηαη θαη ην OHSAS 18001 (Occupational health and safety) ην 

νπνίν είλαη ζρεηηθφ κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζηελ εξγαζία θαη ην Green Award γηα 

ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ πξσηνπνξία θαη ηελ θαηλνηνκία ηεο εηαηξίαο, είλαη ε πξψηε 

λαπηηιηαθή εηαηξία πνπ απέθηεζε ISO 50001:2011 “Energy Management” πηζηνπνίεζε 

γηα ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, απφ ην λνξβεγηθφ Νενγλψκνλα (DNV). Πξφθεηηαη γηα 

έλα δηεζλέο ζχζηεκα γηα ζπλερή βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο επίδνζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο 

δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαηλνηνκίαο είλαη θαη φηη ε 

εηαηξία έρεη εγθαηαζηήζεη ην ζχζηεκα SEEMP (Ship Energy Efficiency Management 

Plans ), ην νπνίν αθνξά ην ζρέδην ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη 

πεξηιακβάλεη ηε πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο απφ ην πινίν ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην 

πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ ηα πινία. 

 

ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ε εηαηξία έρεη επελδχζεη 

ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πιεξσκάησλ ηεο θαη ζηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. Ο 

ιφγνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εθπαίδεπζε είλαη φηη ε εηαηξία πηζηεχεη φηη ην έκπεηξν θαη 

θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηε μεξά θαη ηελ ζάιαζζα, είλαη παξάγνληαο 

ηζρπξνπνίεζεο ηεο πςειήο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηεο. 

 

Σέινο, θιείλνληαο ηελ αλάιπζε γηα ηε ζηξαηεγηθή εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

ηεο Arcadia Shipmanagement Co. Ltd θαη ηεο Aegean Bulk Co. Inc ζα αλαθεξζνχλ δχν 

(2) ζεκαληηθά ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ζηελ ζεκαία πνπ επηιέγεη ε εηαηξία γηα ηα 

πινία ηεο, ε νπνία είλαη ε ειιεληθή γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ πινίσλ ηεο. Με απηή ηελ 

επηινγή ηεο ε εηαηξία ζπλεηζθέξεη ζην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία θαζψο ελδπλακψλεη ηελ 
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αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο λαπηηιίαο, εληζρχεη ην λαπηηιηαθφ πιέγκα θαη ηνπο 

έιιελεο λαπηηθνχο, ελψ απμάλεηαη ε απαζρφιεζή ηνπο ζηα πινία έλαληη ησλ λαπηηθψλ 

απφ ηξίηεο ρψξεο. Σν δεχηεξν ζηνηρείν  ηεο ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

κε ην νπνίν ζα θιείζεη ε αλάιπζε είλαη φηη ζηελ εηαηξία αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ηεο 

έληαμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζηηο θαζεκεξηλέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πηνζεηνχληαη ηα θαηάιιεια ηερλνινγηθά ζπζηήκαηα 

θαη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο, ηα νπνία εληζρχνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

Δπνκέλσο, ην ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη είλαη φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε απνηειεί  

κέξνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο 

πνπ δηέπεη ηνλ νξγαληζκφ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζε πξαθηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

θαη ρνξεγηψλ.  

 

Μέξνο Γ΄ 
 

Έξεπλα γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ζε λαπηηιηαθέο εηαηξίεο θαη 

θξηηηθή αλαζθόπεζε  
 

Έρνληαο ζηφρν ηεο παξνχζαο κειέηεο ηελ δηεξεχλεζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην έξεπλαο ζην νπνίν 

παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα 1. Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε θαη ειεθηξνληθά γηα 

ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο , ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν. 
https://docs.google.com/forms/d/1njD21WGgm71ofMT9o0of5RnHgijGTVFV312AJdAaH
XQ/viewform?sid=113ae00ae16ea5e0&token=gBrrVj4BAAA.F6__3Spzn_lTgW7sYSet5
w.FSDMcSzQAyFYPLER3Mcnyw 
 

ύληνκε πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δεθαελλέα εξσηήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

αλαθέξεηαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ΔΚΔ ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, φπνπ δίλνληαη 

αλάινγεο επηινγέο. Εεηείηαη απφ ηνπο εξσηνχκελνπο λα δειψζνπλ αλ δίλεηαη έκθαζε ζε 

θάπνην ηνκέα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη αλ λαη, λα ηνλ δειψζνπλ. Έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είλαη λα εληνπηζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ΔΚΔ έρεη 

ελζσκαησζεί ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη αλ λαη, ζε πνην βαζκφ είλαη κέξνο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ή αληηκεησπίδεηαη απιψο σο πξαθηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Έλα 

ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο είλαη ην αλ ζεσξείηαη φηη ε ΔΚΔ θαη νη 

πξνγξακκαηηζκέλεο θνηλσληθά ππεχζπλεο δξάζεηο, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δδψ, νη εξσηνχκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ 

άπνςε ηνπο κε ηα αληίζηνηρα επηρεηξήκαηα. Δπηπιένλ, έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο είλαη ην θαηά πφζν ππάξρεη νξγαλσκέλν ηκήκα ή δηεχζπλζε Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο εληφο ηεο επηρείξεζεο, αιιά θαη ην πνηα δηεχζπλζε είλαη αξκφδηα 

γηα ζέκαηα ΔΚΔ. Αθφκε, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απαληνχλ ζε εξσηήκαηα 

πξφβιεςεο ηεο πνξείαο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζην λαπηηιηαθφ θιάδν αιιά θαη ζε 

εξσηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρνπλ ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ 

ζηνπο πειάηεο ,θαη ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1njD21WGgm71ofMT9o0of5RnHgijGTVFV312AJdAaHXQ/viewform?sid=113ae00ae16ea5e0&token=gBrrVj4BAAA.F6__3Spzn_lTgW7sYSet5w.FSDMcSzQAyFYPLER3Mcnyw
https://docs.google.com/forms/d/1njD21WGgm71ofMT9o0of5RnHgijGTVFV312AJdAaHXQ/viewform?sid=113ae00ae16ea5e0&token=gBrrVj4BAAA.F6__3Spzn_lTgW7sYSet5w.FSDMcSzQAyFYPLER3Mcnyw
https://docs.google.com/forms/d/1njD21WGgm71ofMT9o0of5RnHgijGTVFV312AJdAaHXQ/viewform?sid=113ae00ae16ea5e0&token=gBrrVj4BAAA.F6__3Spzn_lTgW7sYSet5w.FSDMcSzQAyFYPLER3Mcnyw
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ηελ ζπλέρεηα, έλαο άιινο ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα εληνπηζηνχλ θαη 

επηζεκαλζνχλ νη ιφγνη θαη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, απφ ηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ. Δπίζεο, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο είλαη ελήκεξεο γηα ηηο 

δξάζεηο ΔΚΔ ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, είλαη έλα αθφκε ζεκείν ηεο έξεπλαο. Αθφκε, ε 

παξάκεηξνο ηνπ θφζηνπο έρεη πεξηιεθζεί ζηα πεδία έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, νη εηαηξίεο 

θαινχληαη λα απνδψζνπλ ζε φξνπο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε δνιάξηα ηηο απαηηνχκελεο 

δαπάλεο γηα πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σέινο, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην αλ ην ζηέιερνο πνπ απαληά ην εξσηεκαηνιφγην πξνέξρεηαη απφ εηαηξία 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ, ρχδελ μεξψλ θνξηηψλ, 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, επηβαηψλ, ή ζηηο λαπηηιηαθέο ππεξεζίεο ή ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε λα ζπκπιεξσζεί ην πεδίν άιιν, ψζηε λα ππάξρεη εηθφλα, ησλ επηκέξνπο 

αγνξψλ ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. 

 

ηάδηα ηεο έξεπλαο θαη κέρξη ηώξα ζπκπεξάζκαηα  

 

Ζ έξεπλα βξίζθεηαη ζην ζηάδην επηθνηλσλίαο θαη ζπιινγήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Ο ηξφπνο επηθνηλσλίαο πνπ έρεη επηιεγεί είλαη κέζσ πξνζσπηθψλ 

email ζε ζηειέρε λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ή κέζσ απνζηνιήο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην 

εηαηξηθφ mail ησλ επηρεηξήζεσλ, εμεγψληαο ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο. 

 

Απφ ηελ κέρξη ηψξα έξεπλα, ην ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη είλαη φηη νη 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζε ζέκαηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Δπελδχνπλ ζηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ πινία θαη ζην ηερλνινγηθά εμειηγκέλν 

εμνπιηζκφ επί ηνπ πινίνπ ψζηε λα πιεξνχληαη φια ηα πεξηβαιινληηθά δηεζλή πξφηππα. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, επελδχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζην πινίν θαη ζηα γξαθεία ζηελ μεξά, ψζηε λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη φιεο ηηο 

γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ ζπζηεκάησλ πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ. Ο 

ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη παξάιιεια ε 

αζθάιεηα θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

κεηαθέξνληαη είλαη νη ζεκέιηνη ιήζε πάλσ ζηνπο νπνίνπο ρηίδεηαη ε ζηξαηεγηθή ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ. Ζ πξναλαθεξζείζα ζηξαηεγηθή είλαη πνπ θαζνξίδεη θαη ηελ 

εηαηξηθή θνπιηνχξα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε εηαηξηθή θήκε. Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία 

είλαη κηα βηνκεραλία ζηελ νπνία ε εηαηξηθή θήκε παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηνπο 

πειάηεο ( λαπισηέο ). Ηδηαίηεξα, ζε εηαηξίεο κεηαθνξά ρχδελ πγξψλ θνξηίσλ, φπνπ νη 

λαπισηέο είλαη κεγάιεο εηαηξίεο πεηξειαίνπ, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ζηνηρείν 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο νη λαπισηέο γηα ηελ επηινγή πινίνπ γηα ηελ 

κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ ηνπο, ζέηνπλ σο θξηηήξην ηελ ζπκκφξθσζε ( πινίνπ θαη εηαηξίαο 

) πξνο ηηο  πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο.  

 

Σν επφκελν βήκα, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηελ 

λαπηηιία ζα κπνξνχζε λα είλαη ε έθδνζε, απφ ην ζχλνιν ησλ εηαηξηψλ, ηνπ εηήζηνπ 

απνινγηζκνχ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θάπνηεο 

εηαηξίεο ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Αttica Group, Ζ Arcadia 

Shipmanagement Co. Ltd θαη ε Aegean Bulk Co. Inc, ε Thenamaris Ships Management 

Inc, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία , έρνπλ αμηφινγν έξγν ζηνλ ηνκέα ηεο 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, ελψ εηαηξίεο φπσο ε Diana Shipping Services S.A, 
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πξσηνπνξνχλ ζην ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη πηζηνπνίεζεο. Παξφια 

απηά, ε ελφηεηα Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζην εηαηξηθφ site ηνπ ζπλφινπ ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζα απνηεινχζε κηα αθφκε έλδεημε φηη ε Ναπηηιία αλαπηχζζεη ην 

επίπεδν ηεο  εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

 

  

Δπίινγνο 
         

              Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη ηειηθά κία έλλνηα πνιχπιεπξε θαη 

πνιπδηάζηαηε, κε πνιιέο πηπρέο θαη εθαξκνγέο. Δίλαη απνηέιεζκα ησλ ζρέζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ην εμσηεξηθφ  ηνπο πεξηβάιινλ αιιά θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ ε ίδηα 

δηακνξθψλεη ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη βαζίδεηαη ζηελ θνπιηνχξα, ηηο 

εζηθέο αμίεο θαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. Παξφιν πνπ δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθά 

ππεχζπλεο επηβάιινληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηελ λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο θαη 

ηελ δηεζλή λνκνζεζία θαη ηελ λνκνζεζία ηεο ΔΔ, πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο  είλαη νη 

ίδηεο νη επηρεηξήζεηο λα επηδηψθνπλ κία θνηλσληθά ππεχζπλε θαη εζηθή ζπκπεξηθνξά, 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ. Απηφ βέβαηα δελ ζπκβαίλεη ζε φιεο 

ηηο πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα κπνξνχκε λα πνχκε φηη δελ ππάξρνπλ 

επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ε ππνρξέσζε ηνπο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν λα 

πεξηιακβάλεηαη ζηα βαζηθά ηνπο θαζήθνληα. Αλακθηζβήηεηα, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί 

φηη ζηηο ρψξεο πνπ είλαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ε ζπλαίζζεζε ηεο 

εηαηξηθήο επζχλεο είλαη εληνλφηεξε. 

 

            Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα εληνπηζηεί θαη λα γίλεη αληηιεπηή 

ζε δηάθνξεο εθθάλζεηο ηηο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο.  Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, 

ηνπο πειάηεο, ηνπο κεηφρνπο θαη ην ζχλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, φπσο 

επίζεο θαη ε ζηάζε ηεο πξνο ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ πνιηηηζκφ είλαη ελδεηθηηθά σο 

πξνο ηελ θνηλσληθή ηεο επζχλε. ην ζεκείν απηφ θαζνξηζηηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή 

ησλ κάλαηδεξ, νη νπνίνη κέζσ ηεο ιήςεο ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ κπνξνχλ λα 

εληάμνπλ ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη λα ηελ ελζσκαηψζνπλ ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα. 

 

         Παξαδείγκαηα λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ, κε επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο 

ππνρξέσζεο είλαη ε Attica Group θαη ε ε Arcadia Shipmanagement Co. Ltd θαη 

Aegean Bulk Co.  Inc, νη νπνίεο απνηέιεζαλ αληηθείκελν κειέηεο θαη έξεπλαο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο. Οη εηαηξίεο φπσο  θαίλεηαη θαη απφ ηηο δηαθξίζεηο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, έρνπλ δείμεη ηδηαίηεξε επαηζζεζία θαη πξνζνρή ζε ζέκαηα 

θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο. Φξνληίδνπλ ζπλερψο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ιακβάλνληαο ζπγρξφλσο 

κέηξα θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. ε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο  θξνληίδνπλ λα πιεξνθνξνχλ θαη λα εθπαηδεχνπλ  ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

φπσο επίζεο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. Πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

πξνζθέξεηαη κία ζεηξά παξνρψλ, κε ζεκαληηθφηεξε απηή ηνπ αμηνθξαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, αιιά θαη ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πγηεηλήο. Αμηφινγεο 

είλαη θαη νη ρνξεγίεο θαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο άιινπο νξγαληζκνχο. 
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Σν ζπκπέξαζκα πνπ απνξξέεη απφ φια ηα παξαπάλσ είλαη φηη νη εηαηξίεο Attica 

Group θαη ε Arcadia Shipmanagement Co. Ltd - Aegean Bulk Co. Inc απνηεινχλ έλα 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ επηδεηθλχνπλ ζεβαζκφ πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο έλαληη ηεο θνηλσλίαο. Κάζε επηρείξεζε ηεο λαπηηιηαθήο αγνξάο, 

ζα κπνξνχζε λα παξαδεηγκαηηζηεί  απφ ηελ πνξεία θαη ηα βήκαηα ηεο Attica Group 

θαη ηεο Arcadia Shipmanagement Co. Ltd - Aegean Bulk Co. Inc πξνο ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ πνπ έρνπλ ζέζεη, γηα παξνρή κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Σέινο, νη εηαηξίεο απηέο  ζα κπνξνχζαλ λα 

απνηειέζνπλ πεγή έκπλεπζεο θαη γηα ην ίδην ην θξάηνο ην νπνίν ζα ήηαλ θξφληκν λα 

παξέκβεη ζεζπίδνληαο ηελ αληίζηνηρε λνκνζεζία. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ζα 

πξέπεη λα απνηειεί ππνρξέσζε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ε 

ρψξα καο ζα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή 

ηεο εμέιημε θαη πξφνδν θαη ηελ έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε.  

 

Δπίζεο, κέζα απφ ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα αλαδεηρηεί ην πψο ε 

δηθνξνχκελε θαη πνιπκνξθηθή έλλνηα ηεο ΔΚΔ πιαηζηψλεηαη θαη επαλαδηαηππψζεθε 

κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Αθφκε, λα γίλεη θαηαλνεηφ πψο ζα πξέπεη λα 

απνθεχγεηαη απφ ηελ κηα πιεπξά ν «ελλνηνινγηθφο πεξηνξηζκφο», αθελφο, θαη ν  

θαηαθεξκαηηζκφο ηεο έλλνηαο, απφ ηελ άιιε. ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ην κνληέιν ηεο Βηψζηκε Αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

επηρεηξήζεηο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο, αιιά θαη γεληθφηεξα, έρνληαο σο 

γλψκνλα ηεο ζηξαηεγηθήο, ηε θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ζα εληζρχζνπλ ζεκαληηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη ηελ 

καθξνρξφληα θεξδνθνξία ηνπο. Σέινο, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, φληαο 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ θαιή θήκε θαη εηθφλα ηεο επηρείξεζεο, αθνχ βεβαίσο έρεη 

εμαζθαιηζηεί φηη ε θνηλσληθή πξνζθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εζεινληηθή.  
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Παξάξηεκα 1 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
 

 

 
 
 

1. H δηνηθεηηθή κνλάδα πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

ππάγεηαη ζε πνηα δηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο (παξαθαιψ ζεκεηψζηε ηελ αθξηβή 

πεξηγξαθή ηεο Γηεχζπλζεο αλ δελ ηαηξηάδεη κε ηηο αθφινπζεο επηινγέο); 

 Γηεχζπλζε Marketing 

 Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

 Γηεχζπλζε ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ 

 Γηεχζπλζε Τγείαο Αζθάιεηαο θαη Πεξηβάιινληνο 

 Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Γηεχζπλζε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο  

 Άιιν……………………………………………. 

 

2. Πνηεο είλαη νη δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο επηρείξεζεο ζαο; 

(Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κηα  ή παξαπάλσ απαληήζεηο ) 
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 Υνξεγίεο 

 Καζαξηζκφο Αθηψλ 

 Φηιηθά πξνο ην Πεξηβάιινλ Πινία 

 Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Καιέο ζρέζεηο κε ηελ Σνπηθή Κνηλσλία 

 Άιιν............................................ 

 

3. Γίλεηαη έκθαζε ζε θάπνην απφ ηνπο παξαπάλσ ηνκείο ; 

 Nαη 

 Όρη 

 

4. Αλ ε απάληεζε ζην εξψηεκα 3 ήηαλ λαη, παξαθαιψ πείηε καο ζε πνηφλ ( αλ ήηαλ 

φρη παξαθαιψ ζπλερίζηε ζηελ εξψηεζε 5 ) 

 Υνξεγίεο 

 θαζαξηζκφο Αθηψλ 

 Φηιηθά πξνο ην Πεξηβάιινλ Πινία 

 Δθπαίδεπζε θαη Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

 Δλεκέξσζε επηβαηψλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (αλ πξφθεηηαη 

γηα πινία κε επηβάηεο) 

 Αληαπνδνηηθά νθέιε / ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

 Άιιν............................................ 

 

5. Δληάζζεηαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

εηαηξίαο? 

 Nαη 

 Όρη 
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 Άιιν……………………………………………………………………………. 

6. Γίλεηε κεγαιχηεξε ζεκαζία : 

 Κνηλσλία 

 Πεξηβάιινλ 

 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

 Αλζξψπηλν Γπλακηθφ  

 Άιιν................................................... 

 

7. Υξεζηκνπνηείηε θάπνηεο ζηξαηεγηθέο επηθνηλσλίαο ησλ δξάζεσλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε ηνπο stakeholders;  

 Nαη 

 Όρη 

 Άιιν……………………………………………………………………………. 

 

8. Σα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ ελίζρπζε ηεο θαιήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνπο κεηφρνπο ;  

 Nαη, έρνπλ ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ θαιή εηθφλα 

 Ναη, έρνπλ εληζρχζεη ηελ θαιή εηθφλα  

 Όρη, δελ έρνπλ ζπκβάιεη  

 Γελ γλσξίδσ 

 Άιιν…………………………………………………………………………… 

 

9. Πνηνη ήηαλ νη ιφγνη ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο; ( Παξαθαιψ ζεκεηψζηε κηα  ή παξαπάλσ απαληήζεηο )  

 Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ 

 Απνηειεζκαηηθή θαη Τπεχζπλε Γηνίθεζε 

 Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο πξνο ηνπο πειάηεο 
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 Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

 Βηψζηκε θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 

 Άιιν............................................ 

10. Οη αληαγσληζηέο ζαο έρνπλ ζρεδηάζεη πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο; 

 Nαη 

 Όρη 

 Γελ γλσξίδσ 

11. Παξαθαιψ αμηνινγήζηε ζηελ παξαθάησ θιίκαθα απφ 1 έσο 7 ηνλ βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε εηαηξία ζαο έρεη ελζσκαηψζεη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα:  

1  2 3  4  5       6  7  

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ  Άξηζηα  

 

12. Παξαθαιψ αμηνινγήζεηε ζηελ παξαθάησ θιίκαθα απφ 1 έσο 7 ηα πξνγξάκκαηα 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Γηνίθεζεο: 

 

1  2 3  4  5       6  7  

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ  Άξηζηα  

 

13. ηε παξαθάησ θιίκαθα  απφ 1 έσο 7 παξαθαιψ βαζκνινγήζηε ην βαζκφ ζηνλ 

νπνίν ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε είλαη πξαθηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ:  

1  2 3  4  5       6  7  

Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Αξθεηά   Πνιχ  Πάξα πνιχ  Άξηζηα  

 

14. θνπεχεηε λα εληζρχζεηε ην πξφγξακκα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο κε 

πεξηζζφηεξεο δξάζεηο κέζα ζην έηνο 2013-2014 ; 
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 Nαη 

 Όρη 

 Γελ γλσξίδσ 

 

15. Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο εληζρχνπλ ηελ 

πηζηφηεηα ησλ πειαηψλ ζαο ; 

 Nαη, εληζρχνπλ ηε πηζηφηεηα ζεκαληηθά 

 Ναη, αιιά ζε κηθξφ βαζκφ 

 Όρη, νη πειάηεο δελ επεξεάδνληαη  

 Γελ γλσξίδσ 

 

16. Πνηα είλαη ε αλακελφκελε κειινληηθή πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζην θιάδν ηεο Ναπηηιίαο ; 

 Θα εληζρπζνχλ ζεκαληηθά 

 Θα εληζρπζνχλ  

 Γελ ζα ππάξμεη κεηαβνιή 

 Θα πεξηνξηζηνχλ 

 Θα πεξηνξηζηνχλ ζεκαληηθά 

 Γελ γλσξίδσ 

17. Πφζνη ρξεκαηηθνί πφξνη πξέπεη λα δαπαλνχληαη απφ ηελ λαπηηιηαθή επηρείξεζε 

γηα πξνγξάκκαηα  Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο; 

 0-50.000 $ 

 50.001- 100.000 $ 

 100.001-200.000 $ 

 Πάλσ απφ 200.000 $ 

 Γελ γλσξίδσ 
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18. Θεσξείηε φηη ηα πξνγξάκκαηα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απνηεινχλ πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηε λαπηηιηαθή επηρείξεζε?  

 Nαη 

 Όρη 

 Γελ γλσξίδσ 

 

Αλ λαη,  γηαηί? ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

19. Ο ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο εηαηξείαο ζαο είλαη: 

 

 Μεηαθνξά Υχδελ Τγξψλ Φνξηίσλ 

 Μεηαθνξά Υχδελ Ξεξψλ Φνξηίσλ 

 Μεηαθνξά Δκπνξεπκαηνθηβψηησλ  

 Μεηαθνξά Δπηβαηψλ ( Αθηνπινΐα- Κξνπαδηέξα ) 

 Ναπηηιηαθέο Τπεξεζίεο 

 Άιιν…………………………………………………………………………… 

 

αο επραξηζηώ γηα ην ρξόλν ζαο!! 

 

Με εθηίκεζε, 
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Παξάξηεκα 2 

 

ην παξάξηεκα 2 παξνπζηάδεηαη δεκνζίεπζε ζρεηηθά κε ηελ εηαηξία Diana 

Shipping Services S.A θαη ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Maritime Labour 

Convention (MLC). 
47

. Πξφθεηηαη γηα πηζηνπνίεζε πνπ απνηειεί ζεκαληηθή πξνζζήθε 

ζηνπο δηεζλείο λαπηηιηαθνχο θαλνληζκνχο ε νπνία ζα βνεζήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηζφηηκσλ φξσλ αληαγσληζκνχ γηα αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 

δηαβίσζεο επί ηνπ πινίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν, ζχκθσλα κε ην θ. Πνπινβαζίιε  

Πεξηθεξεηαθφο Γηεπζπληήο ΔΜΔΑ ηεο Lloyd‟s Register. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ Maritime Labour Convention (MLC) έρεη 

ηεζεί θαηαιπηηθή εκεξνκελία ν Αχγνπζηνο 2013. Ζ  Diana Shipping θαη ην πινίν ηεο « 

Maersk Malacca », απέθηεζε πξψηε ην πηζηνπνηεηηθφ έρνληαο ηελ πξσηνπνξία ζηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ λαπηηθή εξγαζία. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ 

θ. Παιενχ, Πξφεδξνπ θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινπ  ηεο Diana Shipping Services S.A, ην 

επίηεπγκα νθείιεηαη ζην ρηίζηκν ηζρπξήο θαη καθξνρξφληαο ζρέζεο κε ηνπο λαπηηθνχο 

θαη κε ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο Lloyd‟s Register θαη ηελ αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη 

ππνζηήξημεο. 

Σν πινίν « Maersk Malacca », απέθηεζε ην πηζηνπνηεηηθφ κεηά απφ επηζεψξεζε 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2012 ζηα Νεζηά Μάξζαι, φπνπ βξέζεθε λα είλαη ζε πιήξε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο χκβαζεο Ναπηηθήο Δξγαζίαο. 

                                                
47 http://www.allaboutshipping.co.uk 

 

http://www.allaboutshipping.co.uk/
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Παξάξηεκα 3  

 

Μέζσ ηνπ εηαηξηθνχ site
48

 ηεο εηαηξίαο Thenamaris Ships Management Inc, 

αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Οη ηνκείο  ηεο εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο ζηνπο νπνίνπο δίλεηαη έκθαζε ζηελ εηαηξία είλαη ηεο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ηελ εηαηξία ε ηδέα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαη αλαπηχρζεθαλ νη αξρέο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ρσξίο λα 

είλαη γλσζηφ φηη αξγφηεξα ε ηδενινγία ΔΚΔ ζα απνηεινχζε ζεκαληηθφ παξάγνληα 

χπαξμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

ηελ Thenamaris ε ΔΚΔ νξίδεηαη σο ηδενινγία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

επηρείξεζε έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ζε φιν ην εχξνο θαη ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Δπηπιένλ, απηή ε 

ππνρξέσζε επεθηείλεηαη πέξα ησλ ππνρξεσηηθψλ θαλνληζκψλ γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

Πέξα απφ ηελ ππνρξέσζε, ηελ ζπκκφξθσζε κε λφκνπο ή θαλφλεο θαη πέξαλ ηνπ 

απαξαίηεηνπ θαη αλαγθαίνπ, πάλσ ζε απηή ηελ ηδέα γελλήζεθε ην slogan  ηεο εηαηξίαο 

(Forward & Beyond), ην νπνίν ραξαθηεξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρείξεζεο θαη 

απνηειεί παξάδεηγκα γηα φιε ηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. Σν slogan  ηεο εηαηξίαο είλαη 

ζηνηρείν ππεξεθάλεηαο, θαζψο κέζσ απηνχ θαίλεηαη λα πινπνηνχληαη εληφο ηεο εηαηξίαο 

νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ηα ζηάληαξ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηηο ζχγρξνλεο βηνκεραλίεο.  

 

ρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ εηαηξία, έρνπλ σο θχξην 

ππιψλα ηνλ ΗΜΟ θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη, ηηο απαηηήζεηο ησλ ζεκαηψλ θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ( Majors ). 

 

Ωο κειινληηθφο ζηφρνο ηεο Thenamaris ηίζεηαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 

κεγαιχηεξε δέζκεπζε κε ηελ ΔΚΔ, δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξν θαηλνηνκηθά ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ πινίσλ ηεο. 

 

 

  

Παξάξηεκα 4  

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη 10 αξρέο ηνπ νηθνπκεληθνχ ζπκθψλνπ ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε. Σα ζηνηρεία αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηηνζειίδα ηνπ 

Global Compact Network Hellas. 
49

.Oη εηαηξίεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην νηθνπκεληθφ 

ζχκθσλν ηνπ ΟΖΔ έρνπλ ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο ζρεηηθά κε ηηο παξαθάησ 4 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο. ηελ θάζε ζεκαηηθή ελφηεηα αλαιχνληαη νη αληίζηνηρεο δεζκεχζεηο. 

 

ρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα:  

 

                                                
48 http://www.thenamaris.com/default.asp?pid=25&la=1 

 
49 http://www.globalcompactnetworkhellas.gr 

http://www.thenamaris.com/default.asp?pid=25&la=1
http://www.globalcompactnetworkhellas.gr/
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 Να ζηεξίδνπλ θαη λα ζέβνληαη ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλψο δηαθεξπγκέλσλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

 Να δηαζθαιίδνπλ φηη δελ ζπλεξγνχλ ζε θαηαπαηήζεηο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

 

πλζήθεο Δξγαζίαο 

 

 Να πξναζπίδνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ ζπλδηθαιίδεζηαη θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο 

 Να πξναζπίδνπλ ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο θαηαλαγθαζηηθήο ή ππνρξεσηηθήο 

εξγαζίαο 

 Να πξναζπίδνπλ ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηεο παηδηθήο εξγαζίαο 

 Να πξναζπίδνπλ ηελ εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζιήςεηο θαη ηελ 

απαζρφιεζε 

 

Πεξηβάιινλ  

 

 Να ππνζηεξίδνπλ κηα πξνιεπηηθή πξνζέγγηζε σο πξνο ηηο πεξηβαιινληηθέο 

πξνθιήζεηο 

 Να αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε κεγαιχηεξεο πεξηβαιινληηθήο 

ππεπζπλφηεηαο 

 Να ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη δηάδνζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

ηερλνινγηψλ 

 

Καηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο 

 

 Να αληηηίζεληαη ζε θάζε κνξθήο δηαθζνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ εθβηαζκνχ 

θαη ηεο δσξνδνθίαο 
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