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«Σκοπός του επιχειρείν είναι να κάνει καλύτερο τον επιχειρηματία και τον κόσμο»                                                                                                                

Richard Nielsen 

 

Πρόλογος  
 

Με την παρούσα εργασία θα αναλύσουμε ότι στο σύγχρονο περιβάλλον με κύρια 

χαρακτηριστικά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση, την ανεργία, τη μείωση της 

ρευστότητας, την αύξηση των φόρων, τα capital controls, τα κόκκινα δάνεια, το 

μεταναστευτικό, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και επενδύσεων, η μόνη ελπίδα για 

την ανάκαμψη είναι η επιχειρηματική ηθική. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται 

η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευσυνειδησία, η ευαισθησία, η συνείδηση και η 

επιχειρηματική ηθική της επιχείρησης. Στις ώριμες κοινωνίες όπως αυτή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης έχουν υιοθετηθεί σειρά από θεσμικά πλαίσια και νόμοι που απευθύνονται στις 

επιχειρήσεις και τους ζητούν, εκτός από την έντιμη επιχειρηματική τους λειτουργία, να 

συμπεριφέρονται με ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Οι κοινωνικές αξίες 

εκφράζουν τις πραγματικές και βαθύτερες ανάγκες της κοινωνίας. Αποτελούν θεμελιώδες 

συστατικό για την συνοχή και την πρόοδο των κοινωνιών. Αποκρυσταλλώνονται σε 

γενικές αρχές και ιδέες που προσανατολίζουν και καθοδηγούν την κοινωνία και τα άτομα. 

Επηρεάζουν τις πεποιθήσεις μας και λειτουργούν ως κατευθυντήριοι άξονες για την 

αξιολόγηση των εαυτών μας και των άλλων. 

Τέλος, στο δέκατο κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που 

διενεργήσαμε για τις ανάγκες της εργασίας βασισμένοι σε ποσοτικό δείγμα σχετικά με 

την Επιχειρηματική Ηθική και τις αξίες της κοινωνίας ως προτεραιότητα για την παιδεία.  

 

1. Το οικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα 
 

Θα αρχίσουμε με τα στατιστικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Με 

βάση στοιχεία της ΕΣΥΕ από τις 900.000 επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική 

οικονομία, το 75,23% δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα, το 22,53% στο 

δευτερογενή τομέα ενώ μόλις το 2,24% στον πρωτογενή τομέα. Οι νέες επιχειρήσεις που 

ιδρύονται είναι όλο και μικρότερες σε μέγεθος. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν 

το 98,09% του συνόλου της επιχειρηματικής δράσης και στην πλειονότητά τους έχουν τη 

μορφή ατομικής επιχείρησης. Ο αριθμός των νέων κατά έτος επιχειρήσεων (ΑΕ και ΕΠΕ) 

που ιδρύονται στην ελληνική επικράτεια παρουσιάζει αυξομειώσεις σε ετήσια βάση, που 

συνοδεύεται από ταυτόχρονη σημαντική μεταβολή στο αρχικά επενδυόμενο κεφάλαιο, το 

οποίο φθίνει σταθερά. Οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται είναι ολοένα και μικρότερες σε 

μέγεθος.  

Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα, με το 66,7% 

του συνολικού τζίρου των επιχειρήσεων, να πραγματοποιείται στο νομό Αττικής και 

το11,3% στην περιφέρεια της κεντρικής Μακεδονίας. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (81,2%) έχει τη μορφή της 

ατομικής επιχείρησης. Το γεγονός αυτό φανερώνει τη πολυδιάσπαση του παραγωγικού 

ιστού, ενώ ερμηνεύει τις χαμηλές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων σε 

ανταγωνιστικότητα και δυνατότητες ανάπτυξης. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ότι το μέγεθος 
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των εταιριών είναι ανασταλτικός παράγοντας για την πλήρη υιοθέτηση της εταιρικής 

διακυβέρνησης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα αποτελέσουν και το 

αντικείμενο της εργασίας μας σε συνδυασμό με την επιχειρηματική ηθική. Μπορεί, όμως, 

οι μικρές εταιρίες να υστερούν σε οργάνωση και σε υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό σε 

σύγκριση με τις μεγάλες εταιρίες, αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση και πληροφόρηση 

μπορούν μακροπρόθεσμα να υιοθετήσουν τις κατάλληλες πρακτικές της επιχειρηματικής 

ηθικής. 

Σε οικονομικά στοιχεία η ελληνική οικονομία έχει συρρικνωθεί κατά 25,8 % από τα 

μέσα του 2008. Η χώρα μας για δεκαετίες πορευόταν με ένα κλειστό, εσωστρεφές 

παραγωγικό μοντέλο, που στηριζόταν στον υπερδανεισμό, την κατανάλωση εισαγόμενων 

προϊόντων και το δημόσιο τομέα, χωρίς να επενδύει στην πραγματική οικονομία. Ως 

αποτέλεσμα, όταν η χρηματοδότηση από τις αγορές σταμάτησε, το βιοτικό επίπεδο των 

Ελλήνων συρρικνώθηκε κατά 29% - μία μοναδική περίπτωση για χώρα της ευρωζώνης. 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι από το 2004 έως το 2013 το παγκόσμιο ΑΕΠ 

αυξήθηκε από 43 δισ. σε 74 δισ. δολάρια. Το ίδιο διάστημα, το μερίδιο συμμετοχής της 

Κίνας, από το 4,52%, σχεδόν τριπλασιάστηκε, στο 12,68%, ενώ τα μερίδια της 

ευρωζώνης και της Ελλάδας στο παγκόσμιο ΑΕΠ υποχώρησαν. Πιο συγκεκριμένα, το 

μερίδιο της ευρωζώνης υποχώρησε από το 22,76% στο 17,07% και της Ελλάδας από το 

0,52% στο 0,32%, καταδεικνύοντας το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας που 

αντιμετωπίζουν. 

Η νέα έρευνα International Business Report (IBR) της Grant Thornton αποκαλύπτει 

ότι με την έναρξη του 2016 οι προοπτικές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων επιδεικνύουν 

ανθεκτικότητα, παρά τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μεταναστευτική κρίση, την 

τρομοκρατία και το δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, το ποσοστό αισιοδοξίας ανέρχεται 

σε -50%, σημειώνοντας μια ελαφρά αύξηση από το -60% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του 

2015. Ως μεγαλύτερους παράγοντες της απαισιοδοξίας που σημειώνει η χώρα μας, οι 

επιχειρηματίες αναφέρουν την οικονομική αβεβαιότητα με ποσοστό 92%, τους 

κανονισμούς και τη γραφειοκρατία με ποσοστό 66%, την έλλειψη χρηματοδότησης με 

ποσοστό 64% και τη μειωμένη ζήτηση και αυξανόμενα ενεργειακά κόστη με ποσοστό 

36% και για τα δύο. 
Η ύφεση, η έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης και τα εναπομείναντα 

διαρθρωτικά εμπόδια καθυστερούν τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, 
εκτιμά ο ΟΟΣΑ. Η ενσωμάτωση της Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας είναι 
χαμηλή εξαιτίας των ανεπαρκών επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και σε 
κεφάλαιο που να βασίζεται στη γνώση, στον περιορισμό των ολιγοπωλίων, των 
αδυναμιών στη δημόσια διοίκηση, του χαμηλού επιπέδου των Ξένων Άμεσων 
Επενδύσεων, του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων, ενώ το  πλαίσιο στην ενέργεια 
και στις μεταφορές περιορίζει τις συναλλαγές στα αγαθά και στις υπηρεσίες. 

Από τα μεγαλύτερα προβλήματα (κατά την γνώμη μας το μεγαλύτερο) που 

αντιμετωπίζει η Ελλάδα την τελευταία εξαετία είναι η ανεργία και η μετανάστευση 

εργατικού και επιστημονικού ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό (100.0000 είναι ο 

αριθμός των Ελλήνων επιστημόνων που σήμερα εργάζονται στο εξωτερικό σύμφωνα με 

τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας). Συγκεκριμένα, στο 24% μειώθηκε η 

ανεργία στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2015, έναντι 24,4% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat). 

Στην Ευρωζώνη, τον Φεβρουάριο του 2016 η ανεργία διαμορφώθηκε στο 10,3% (έναντι 
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10,4% τον Ιανουάριο), καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 

2011.  

Στην ΕΕ η ανεργία παρέμεινε σταθερή στο 8,9% σε σχέση με τον Ιανουάριο, 

καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2009. Έναν χρόνο πριν, τον 

Φεβρουάριο του 2015, η ανεργία στην Ευρωζώνη ήταν 11,2% και στην ΕΕ 9,7%. Τα 

υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (24% τον Δεκέμβριο) 

και στην Ισπανία (20,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμανία 

(4,3%) και την Τσεχία (4,5%), στη Μάλτα και τη Μ. Βρετανία (5%). 

Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός των ανέργων τον Δεκέμβριο διαμορφώθηκε σε 

1,15 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 20,5% και στις 

γυναίκες στο 28,3%. 

Εξάλλου, μικρή άνοδο κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 

ετών) στην Ελλάδα, από 48,2% τον Νοέμβριο σε 48,9% τον Δεκέμβριο. Τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας των νέων καταγράφονται στην Ελλάδα (48,9%), στην Ισπανία (45,3%), 

στην Κροατία (40,3%) και την Ιταλία (39,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται 

στη Γερμανία (6,9%), στη Δανία (10,2%) και την Τσεχία (10,5%). Τον Φεβρουάριο η 

ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 21,6% και στην ΕΕ στο 19,4%. 

Στο παρακάτω πίνακα του OECD Economic παρατηρούμε γραφικά όσα 

αναφέρθηκαν, με κομβικό σημείο το 2010. Η κρίση αποτυπώνεται σε αύξηση της 

ανεργίας και μείωση του Α.Ε.Π.  
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2. Επιχειρηματική Ηθική 
 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια έννοια πολυσήμαντη, πολυδιάστατη, 

πολυσυζητημένη, αμφιλεγόμενη, άλλοτε μυθοποιημένη και άλλοτε δαιμονοποιημένη. 

Απαντάται από την αρχαιότητα σε όλες τις κοινωνίες και σε πλήθος μορφών, ωστόσο δεν 

έχει διατυπωθεί ένας οικουμενικά αποδεκτός ορισμός της. 

Σύμφωνα με τον ορισμό που δόθηκε από τον Robert Hisrich το 1985, «η 

επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία δημιουργίας του διαφορετικού με αξία, 

αφιερώνοντας τον απαραίτητο χρόνο και προσπάθεια, υιοθετώντας τους σχετικούς 

χρηματοοικονομικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς κινδύνους και λαμβάνοντας τα 

οφέλη σε χρηματικούς όρους και προσωπική ικανοποίηση». 

Επιχειρηματική ηθική είναι το σύνολο των κανόνων και των αρχών που ωθούν τη 

συμπεριφορά των ατόμων στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Οι ηθικές αξίες θεωρούνται πιο σημαντικές αξίες μιας οργανωσιακής κουλτούρας. 

Αποτελούν κώδικα αρχών και αξιών αποδεκτό από την κοινωνία και το άτομο, σχετικά 

με το είναι σωστό και τι λάθος, τι είναι ηθικό ή ανήθικο, δίκαιο ή άδικο κ.λπ. 

Διακρίνονται από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που δημιουργούνται από την πολιτεία και 

αποτελούν ένα κωδικοποιημένο σύνολο αρχών που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των 

ατόμων, δεδομένου ότι οι ηθικές αξίες ρυθμίζουν ό,τι δεν ρυθμίζεται από τη νομοθεσία. 

Έτσι, ηθικό δίλημμα προκύπτει όταν κάθε εναλλακτική λύση θεωρείται ως μη αποδεκτή 

γιατί αντιτίθεται στις ηθικές αξίες. Τα ηθικά διλήμματα μειώνονται και οι επιλογές 

γίνονται πιο εύκολες όταν οι ηθικές αξίες ενσωματώνονται στην επιχειρησιακή 

κουλτούρα. 

Η επιχειρηματική ηθική στο πλαίσιο εσωτερικής λειτουργίας είναι αναγκαίο να 

επικοινωνηθεί κατάλληλα στο προσωπικό υπογραμμίζοντας την αδιαπραγμάτευτη 

δέσμευση της διοίκησης για τήρηση της ηθικής μέσα από έναν κώδικα δεοντολογίας και 

συμπεριφοράς. 

Για να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της Επιχειρηματικής ηθικής  πρέπει να 

δούμε τι πράγματι συνιστά μια επιχειρηματική οντότητα (επιχείρηση / οργανισμός / 

υπηρεσία / επαγγελματίας). Ισχύει ακόμη ο ορισμός των Potter και Friedman (κατά 

Milton Friedman: η κοινωνική ευθύνη της σύγχρονης εταιρίας είναι απλά να μεγιστοποιεί 

τα κέρδη) περί Αλυσίδας Προσθήκης Αξίας, ότι διαδοχικές διεργασίες επί υλικών και 

άυλων πόρων παράγουν προϊόντα/υπηρεσίες προσθέτοντας διαδοχικά αξία και ότι το 

τελικό προϊόν συνιστά τη δημιουργία αξίας; Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η 

οικονομική εκδοχή (Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα) του Μακιαβελισμού, είναι τόσο ισχυρή 

όσο η πολιτική αναλήθεια είναι ενάρετη. Το να ψεύδεσαι ή να κρύβεις την αλήθεια 

μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως έχει φανεί, να είναι καλύτερο για τους 

ανθρώπους. Η εξαπάτηση έχει σε ορισμένες συνθήκες αρκετούς «φίλους» και στον 

κόσμο των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα όταν τα αποτελέσματα των τελευταίων δεν είναι 

θετικά και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αβεβαιότητες, αρνητικές για την πορεία 

μιας επιχείρησης.  

Ή τελικά ισχύει ο νεότερος ορισμός κατά Normann ότι ορισμένοι πρωτεργάτες 

αξιοποιούν το όραμα, τις γνώσεις, τις ικανότητες (competence) και τις σχέσεις τους για 

να δημιουργήσουν δίκτυα και αξιοποιώντας υλικούς και άυλους πόρους να 

δημιουργήσουν αξία και επομένως πλούτο; Τα δίκτυα αυτά προμηθευτών, συνεργατών, 

πελατών, ρυθμιστών, εποπτών, κοκ προϋποθέτουν συγκεκριμένες ικανότητες και μόνο 
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μέσω τους μπορούν οι πρωτεργάτες να προσαρμόσουν όχι μόνο τον εαυτό τους σε νέες 

ανάγκες αλλά και το δίκτυο τους. 

Η πεποίθηση του JeanPiaget: «Δεν θα ήταν δυνατό να κάνουμε συλλογισμούς - 

ακόμη και στα καθαρά μαθηματικά - δίχως να αισθανόμαστε κάποια συναισθήματα…», 

μας επιτρέπει και μας επιβάλλει να οδηγήσουμε τους μηχανισμούς του κοινωνικού 

συστήματος, με σημαιοφόρο την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, σε μονοπάτια 

υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης. 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας που διαμορφώνει την ανταγωνιστικότητα 

αφορά το επιχειρηματικό περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση. 

Προς την κατεύθυνση αυτή διαφορετικοί διεθνείς οργανισμοί έχουν αναπτύξει ένα 

σημαντικό αριθμό δεικτών, με στόχο τη συγκριτική αποτίμηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος στο σύνολο σχεδόν των χωρών παγκοσμίως. Η ανάλυση χρησιμοποιεί 

τους δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας που αφορούν τη «διευκόλυνση και υποστήριξη 

της επιχειρηματικότητας» (Ease of Doing Business) . Ο γενικός δείκτης, καθώς και επτά 

σημαντικοί επιμέρους δείκτες που αφορούν την έκθεση του 2014, μαζί με τους 

αντίστοιχους για το 2013, εμφανίζονται στον παρακάτω Πίνακα. Η θέση της Ελλάδας 

συγκρίνεται με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών και με τους μέσους όρους της ΕΕ-27 

και της ζώνης του ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη γενική κατάταξη, η Ελλάδα βρίσκεται στην 

72η θέση, σε σύνολο 189 χωρών παγκοσμίως. Η συνολική κατάταξη της Ελλάδας έχει 

βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το 2013 (89η θέση) αλλά εξακολουθεί να παραμένει 

ιδιαίτερα χαμηλή και αυτό σημαίνει ότι, το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας υστερεί 

σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης.  

Αναφορικά με τους επί μέρους δείκτες, εντυπωσιακή ήταν η βελτίωση στον δείκτη 

«ευκολία ίδρυσης νέων επιχειρήσεων». Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην 36η θέση από 

την 147η το προηγούμενο έτος. Αυτό οφείλεται στον σημαντικό περιορισμό των 

διαδικασιών, τη μεγάλη μείωση του κόστους ίδρυσης της επιχείρησης και στην 

κατάργηση της υποχρέωσης ελάχιστης καταβολής κεφαλαίου. Σημαντική είναι και η 

καλυτέρευση της σχετικής θέσης της χώρας στην κατηγορία «προστασία επενδυτών», 

καθώς κατέχει πλέον την 80ή θέση από την 113η τον προηγούμενο χρόνο. Επίσης 

πρόοδο παρουσίασε στην κατηγορία «διευκόλυνση διεθνούς εμπορίου», (από την 61η 

θέση το 2013 στην 52η το 2014), λόγω κυρίως της εισαγωγής μηχανισμού ηλεκτρονικής 

δήλωσης των εξαγωγών, ενώ μικρή βελτίωση σημειώθηκε και στην κατηγορία της 

«φορολογικής επιβάρυνσης». Από την άλλη πλευρά, η σχετική θέση της χώρας 

επιδεινώθηκε σε ό,τι αφορά την ευκολία εκκαθάρισης επιχειρήσεων (από την 63η στην 

87η), την «ταχύτητα επίλυσης εμπορικών διαφορών» (από την 91η στην 98η) και την 

«ευκολία χρηματοδότησης (από την 82η στην 86η). Ειδικά για την τελευταία κατηγορία, 

η εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στην παρούσα συγκυρία της κρίσης . 
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2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

ΣΟΥΗΔΙΑ 14 14 61 55 42 40 34 32 41 38 6 6 25 25 21 20

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 21 19 111 104 28 24 98 95 89 71 14 14 5 5 13 19

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 28 30 14 66 73 52 115 113 28 28 13 13 29 30 5 6

ΑΥΣΤΡΙΑ 30 28 138 133 28 24 98 95 79 79 19 21 6 6 14 12

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 31 29 32 25 109 105 52 51 81 81 25 17 24 24 23 22

IΣΠΑΝΙΑ 54 44 142 136 55 52 98 95 67 33 31 35 59 58 22 20

ΙΤΑΛΙΑ 65 67 90 84 109 105 52 51 138 135 56 58 103 140 33 30

ΕΛΛΑΔΑ 72 89 36 147 86 82 80 113 53 56 52 60 98 91 87 63

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ-27 40 40 69 77 57 54 66 66 63 62 36 33 45 47 37 37

ΕΥΡΟΖΩΝΗ 42 37 72,7 75,5 74 71 70 71 56 54 33 34 47 49 32 31

Ταχύτητας 

επίλυσης 

εμπορικών 

διαφορών

Ευκολίας 

εκκαθάρισης 

επιχειρήσεων

Πίνακας 1 Δείκτες διευκόλυνσης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα, Doing business report, 2014

Γενικός 

Δείκτης

Ευκολίας 

ίδρυσης νέων 

επιχειρήσεων

Ευκολίας 

χρηματοδότησης

Προστασίας 

επενδυτών

Φορολογικών 

επιβαρύνσεων 

επιχειρήσεων

Διευκόλυνσης 

διεθνούς 

εμπορίου

 
 

3. Εταιρική Υπευθυνότητα 
 

Καθημερινά γεγονότα, που αφορούν επιχειρήσεις και οργανώσεις, αφύπνισαν τη 

δημόσια συνείδηση και ανέδειξαν την εταιρική υπευθυνότητα σε κοινωνική επιταγή, τα 

γεγονότα αυτά είναι (Αναλυτής 2007) είναι: 

 

• Διοικητική πλεονεξία. 

• Οικονομικό έγκλημα. 

• Καταστροφή περιβάλλοντος. 

• Καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων 

 

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε τις παραπάνω έννοιες ώστε να 

διαπιστώσουμε ότι είναι αναγκαία η δημιουργία μιας παγκόσμιας  στρατηγικής  για 

την εξάλειψή αυτών των γεγονότων. 

 

3.1 Διοικητική Πλεονεξία 

 

«Οι διευθυντές των εταιριών όντας οι διαχειριστές των χρημάτων άλλων ανθρώπων, 

δεν μπορεί να αναμένεται να δείχνουν την ίδια προσοχή στη διαχείρισή τους με αυτή που 

θα έδειχναν οι ιδιοκτήτες…Αμέλεια και απληστία συνήθως επικρατούν σε μικρό ή 

μεγαλύτερο βαθμό, στη διαχείριση των θεμάτων μιας εταιρίας»  

(Adam Smith 1776)  

 

Παραθέτουμε την άποψη του Adam Smith πριν 240 χρόνια, και όμως δεν έχουν 

αλλάξει πολλά από τότε. Τα παραδείγματα διοικητικής πλεονεξίας στο Δημόσιο και 

Ιδιωτικό τομέα είναι πάρα πολλά με σημαντικές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο. 

Παραδείγματα τέτοιων μεγάλων εταιρικών σκανδάλων και εταιρικών καταρρεύσεων 

παγκοσμίως αποτελούν οι επιχειρήσεις Lehmann Brothers, Enron Corporation, Xerox 

Corporation, Lucent, Clobal Crossing, WorldCom, Health South, Aldelphia, Vivendi 

Universal, Barings Bank, Royal Ahold, Parmalat και άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις που 
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συγκέντρωναν τεράστια κεφάλαια και αποτελούσαν ένα σημαντικό κομμάτι της εγχώριας 

και παγκόσμιας οικονομίας.  

Και στην Ελλάδα τα κρούσματα απάτης λόγω διοικητικής πλεονεξίας δεν είναι λίγα. 

Φαινόμενα έχουμε την Τράπεζα Κρήτης το 1985, την ETBA Financial το 2005, την 

Ipirotiki Software and Publication Α.Ε. , την Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ κ.λπ.. Επίσης μεγάλες 

χρηματιστηριακές απάτες είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες στην γαλλική τράπεζα 

Societé General και στην αγγλική τράπεζα Barings Bank. Οι  εσωτερικοί ελεγκτές το 

2008 ανακάλυψαν το έλλειμα 4,9 δις ευρώ που είχε δημιουργήσει ο τριάντα ενός ετών 

(το 2008) trader Jérôme Kerviel με στόχο να έχει περισσότερα μπόνους από τους 

υπόλοιπους χρηματιστές στην Societé General. Στην τράπεζα Barings, που ιδρύθηκε το 

18ο αιώνα και αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του βρετανικού χρηματοπιστωτικού 

κόσμου ο μη εντοπισμός του τότε νεαρού χρηματιστή Νίκολας Λήισον οδήγησε την 

τράπεζα σε χρεοκοπία. Ο Λήισον, χωρίς να το ξέρουν οι προϊστάμενοι του, έπαιζε ένα 

επικίνδυνο παιχνίδι στο χρηματιστήριο. 

Ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους παραπλάνησης είναι η παραποίηση 

λογιστικών στοιχείων, γνωστή και ως << Δημιουργική Λογιστική >> η οποία κατά τον 

Ian Grifftiths 1981 είναι το μεγαλύτερο κόλπο μετά το << Δούρειο Ίππο >>. 

Οι συνθήκες που ευνοούν τη διάπραξη απάτης θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι 

είναι: 

i.  Η έλλειψη εταιρικής διακυβέρνησης  

ii.  Όταν από το ίδιο άτομο ασκείται πλέον της μίας εξουσίες. Κατά τον Χ. 

Καζαντζή 2007, εμπειρικές έρευνες έδειξαν μια θετική σχέση ανάμεσα στην 

απάτη και στην κατοχή από το ίδιο άτομο των δύο θέσεων. 

iii.  Η αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών, όπως ο εσωτερικός έλεγχος και ο 

εξωτερικός έλεγχος. 

iv.  Η αδυναμία της διοίκησης να αφουγκραστεί και να διαχειριστεί φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης. 

v.  Η ασυνέχεια των διοικήσεων. 

vi.  Ο τρόπος διοίκησης όταν είναι διεφθαρμένος και αναποτελεσματικός 

vii.  Η έλλειψη σωστών κριτηρίων επιλογής προσωπικού, όπως η μη έμφαση στα 

προσόντα, στον επαγγελματισμό, στην προσωπικότητα, στο ήθος, στην 

ειλικρίνεια και στην ακεραιότητα του χαρακτήρα 

viii.  Όταν η επιχείρηση βρίσκεται σε οικονομική κρίση 

ix.  Η έλλειψη Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, καθώς και Επιτροπή Ελέγχου. 

x.  Όταν έμπιστοι εργαζόμενοι έχουν άλυτα προβλήματα, δυσκολία εξόφλησης 

οικονομικών υποχρεώσεων ( αγορά κατοικίας, αυτοκινήτου, σπουδές παιδιών ), 

χρήση ναρκωτικών, εθισμός σε τυχερά παιχνίδια και δαπανηρός τρόπος 

διαβίωσης. 

 

Οι παραπάνω συνθήκες θα πρέπει να είναι από τις προτεραιότητες τις κοινωνίας, 

όπως θα αναλύσουμε στην παρούσα εργασία, ώστε να εξαλειφθούν σε όφελος του 

κοινωνικού συμφέροντος. 

 

3.2. Οικονομικό έγκλημα 

 

Το οικονομικό έγκλημα, παρόλο που συνήθως δεν έχει ανθρώπινα θύματα, στρέφεται 
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εναντίον ολόκληρης της κοινωνίας. Αν και δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για 

το οικονομικό έγκλημα, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ιδιαίτερη μορφή του 

εγκλήματος το οποίο έχει καταρχήν οικονομικό περιεχόμενο, διαπράττεται από άτομο ή 

ομάδα ατόμων ή από έναν ολόκληρο οργανισμό, αλλά ακόμα και από ένα κράτος. Το 

έγκλημα αυτό είναι σε βάρος είτε ενός ατόμου είτε ενός συνόλου, μιας επιχείρησης ή 

οργανισμού, καθώς και ολόκληρης της κοινωνίας. Το ιδιαίτερο του χαρακτηριστικό είναι 

ότι δεν ενέχει βία, με την έννοια του αίματος και της απώλειας ανθρώπινων ζωών. Το 

βασικό του κίνητρο είναι η απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους. Δεν έχει επίσης 

τα ίδια χαρακτηριστικά με το κοινό ποινικό έγκλημα, το αποκαλούμενο έγκλημα του 

δρόμου. Οι βασικές κατηγορίες οικονομικού εγκλήματος είναι η διαφθορά, η απάτη, η 

κλοπή, η χειραγώγηση, η κατάχρηση, η υπεξαίρεση, η πλαστογραφία, η λαθρεμπορία και 

οι μεγάλες φορολογικές παραβάσεις και απάτες. 

Οι πιο συχνές μορφές οικονομικού εγκλήματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ποιες 

είναι η διαφθορά, οι απάτες οποιασδήποτε μορφής - όπως η τραπεζική απάτη, οι απάτες 

του χρηματιστηρίου, οι απάτες των πλαστών επιταγών, οι πλαστογραφίες, οι 

πλαστοπροσωπίες- και βέβαια το λαθρεμπόριο, όπως είναι το λαθρεμπόριο καυσίμων, 

ποτών, τσιγάρων κ.α. 

Η διαφθορά έχει πολλά πρόσωπα και μορφές, μπορεί να είναι σε χαμηλό ή υψηλό 

επίπεδο, να αφορά τεράστια ή μικρά ποσά αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: 

προκαλεί μεγάλη ζημιά στην οικονομία και πλήττει κυρίως τα φτωχότερα στρώματα, 

άμεσα ή έμμεσα. Υπάρχουν δύο ορισμοί για την έννοια της διαφθοράς. Ο γενικός 

ορισμός είναι η κατάχρηση ενός δημοσίου αξιώματος για προσωπικό όφελος. Η έμφαση 

δίνεται στη λέξη κατάχρηση. Αλλά υπάρχει και ο νομικός ορισμός που αφορά τα 

επιμέρους αδικήματα, όπως ορίζονται από τον ποινικό κώδικα σε κάθε χώρα. Ένα από 

αυτά, αλλά όχι το μόνο, είναι η δωροδοκία. Συνήθως γίνεται στα δημόσια αξιώματα. 

Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουμε και την έννοια της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, 

κυρίως τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που είναι μια νέα μορφή. 

Η Ελλάδα ως προς τα οικονομικά εγκλήματα δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερα 

στοιχεία ή χαρακτηριστικά σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης ή τις ΗΠΑ. Τα 

οικονομικά εγκλήματα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι τα ίδια, διαφέρουν μόνο ως 

προς την συχνότητα εμφάνισής τους και τα θύματα που έχουν. Οι μορφές όμως είναι 

ίδιες και κατ’ επέκταση και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διάπραξή τους 

ουσιαστικά δεν διαφέρουν από την μια Ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. 

Στο οικονομικό έγκλημα έχουμε θύτες και θύματα που είναι άτομα, ομάδες ατόμων ή 

οργανισμοί. Στην ουσία όμως, το οικονομικό έγκλημα διαχέεται σε ολόκληρη την 

κοινωνία. Αν έχουμε έκρηξη οικονομικών εγκλημάτων το θύμα είναι ολόκληρη η 

κοινωνία. Υπολογίζεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ότι η ζημία της Ελληνικής κοινωνίας 

από όλες τις κατηγορίες οικονομικού εγκλήματος είναι πάνω από 30 δισ. ευρώ.  

Πολλοί μελετητές, στην προσπάθεια τους να μετρήσουν το μέγεθος της 

παραοικονομίας, έρχονται αντιμέτωποι με τη δυσκολία ορισμού της. Ένας απλός ορισμός 

που θα μπορούσε να δοθεί είναι ο ακόλουθος: «Η παραοικονομία περιλαμβάνει την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, νόμιμη ή παράνομη (π.χ. εμπόριο ναρκωτικών κτλ.), η 

οποία διαφεύγει του εντοπισμού, και επομένως δεν υπολογίζεται στο επίσημο 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν» (Smith 1994, σελ. 18). Και δεν είναι μόνο η φοροδιαφυγή 

και ο αθέμιτος ανταγωνισμός που υφίστανται οι νόμιμοι έμποροι αλλά, κυρίως, οι 

κίνδυνοι που διατρέχουν οι καταναλωτές για τη σωματική τους ακεραιότητα και την 
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υγεία τους από τη χρήση ελαττωματικών προϊόντων . Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης 

αποδεκτό ότι οι χώρες με υψηλό δείκτη διαφθοράς παρουσιάζουν και μεγάλη 

παραοικονομία (Friedman et al. 1999). Οι Johnson, Kaufmann και Zodo-Lobaton (1998β) 

βρήκαν ότι μια αύξηση της διαφθοράς σε μια χώρα κατά 1 μονάδα –σε μια κλίμακα από 

το 0 έως το 6, όπου το 6 δείχνει έλλειψη διαφθοράς– οδηγεί σε μείωση του ΑΕΠ της 

χώρας κατά 0,84%. Όμως, αυτή η σχέση γίνεται στατιστικά μη σημαντική εάν το προϊόν 

της παραοικονομίας χρησιμοποιηθεί στην εξίσωση ως εξωγενής μεταβλητή. Επίσης, 

βρήκαν ότι με τους λοιπούς παράγοντες να μην μεταβάλλονται, μια αύξηση του δείκτη 

διαφθοράς κατά μία μονάδα, που σημαίνει μείωση της διαφθοράς, οδηγεί σε μείωση της 

παραοικονομίας κατά 5,1% . 

 

Παράγοντες που διαμορφώνουν την παράλληλη οικονομία (ποσοστά): 

 

Παράγοντες που δημιουργούν τις 

παράλληλες οικονομίες 

Επιρροή στην παράλληλη 

οικονομία 

(α)* (β)** 

Αύξηση των φόρων και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης 
35-38 45-52 

Δυναμικότητα κρατικών ρυθμίσεων 8-10 10-15 

Κοινωνικές μεταβιβάσεις 5-7 5-8 

Ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας 5-7 5-8 

Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα 5-7 5-8 

Φορολογική ηθική 22-25 - 

Συνολική επιρροή 76-94 70-90 

Άλλοι αυξητικοί παράγοντες Μειωτικοί παράγοντες 

 Υψηλό ποσοστό ανεργίας 

 Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης της 

οικονομίας 

 Χαμηλός βαθμός αποδοχής της 

κρατικής εξουσίας 

 Αποτελεσματικός 

ελεγκτικός 

μηχανισμός 

 Χαμηλοί δείκτες 

κανονιστικών 

ρυθμίσεων στην 

αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών 

Πηγή: Schneider (2007) 

*(α) Μέσος όρος 15 μελετών 

**(β) Μέσος όρος εμπειρικών αποτελεσμάτων 28 μελετών 
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Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος εκτός από κατασταλτικά μέτρα και 

αποτελεσματική νομοθεσία και δικαιοσύνη, απαιτεί εκπαίδευση και αλλαγή κουλτούρας. 

Αυτά δεν αλλάζουν εύκολα, αλλά κάποτε πρέπει να γίνει η αρχή. Από το δημοτικό 

σχολείο, από τους σημερινούς εφήβους. Η αποτελεσματική «καταπολέμηση» της 

οικονομικής εγκληματικότητας σε βάρος του δημοσίου και η αποτελεσματική 

αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα. Και τα δύο παραπάνω φαινόμενα 

αναπτύσσουν αναμφίβολα ιδιαίτερα βλαπτικές κοινωνικές συνέπειες. Το πρώτο 

(οικονομική εγκληματικότητα κατά του Δημοσίου) περιορίζει δραστικά τη δυνατότητα 

του κράτους να παρέχει δημόσια αγαθά (π.χ. δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία, απονομή 

δικαιοσύνης), υπονομεύοντας έτσι τη θέση κυρίως των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών 

στρωμάτων της κοινωνίας. Το δεύτερο (διαφθορά στο δημόσιο τομέα) εκφυλίζει τη 

λειτουργία του κρατικού μηχανισμού σε όλες τις επιμέρους εκφάνσεις της (νομοθετική, 

εκτελεστική, δικαιοδοτική) και αλλοιώνει έτσι ουσιωδώς την κρατική αποστολή .Στην 

Ελλάδα το σημαντικότερο μέρος της σχετικής νομοθεσίας για το οικονομικό έγκλημα 

είναι τα άρθρα του ποινικού κώδικα:  

 

 370Β 

 386 Απάτη (με τις τροποποιήσεις του αρ. 24 ν. 4055/2012), 

 386 A Απάτη με υπολογιστή, 

 387 Απάτη ευτελούς αξίας 

 388 Απάτη σχετική με τις ασφάλειες  

 405 Αισχροκέρδεια  

 Άρθρο 235 παρ. 2 .  

 Και ο νόμος του 4174/2013 ( Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις). 

 

 

3.3. Καταστροφή Περιβάλλοντος  

 

Τα περιβαλλοντικά δικαιώματα περιστρέφονται κατά κύριο λόγο γύρω από την ιδέα 

για το δικαίωμα σε ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τις σημερινές όσο και για τις 

μέλλουσες γενιές. 

Οικονομία και περιβάλλον αποτελούν δυο σύνολα με ευρεία έννοια, τα οποία 

εμφανίζονται άρρηκτα συνδεδεμένα σε ένα ενιαίο προβληματισμό, προβαλλόμενο ως 

<<Οικονομική ανάπτυξη σε βάρος του περιβάλλοντος ή προστασία του περιβάλλοντος 

σε βάρος της οικονομίας>>. 

Στον ιδιωτικό τομέα, κάθε επιχείρηση στοχεύει πρώτα στη μεγιστοποίηση του 

κέρδους της ώστε να εξασφαλίσει την βιωσιμότητα και την μελλοντική επενδυτική της 

δραστηριότητα. 

Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί μια σειρά 

από συγκριτικά πλεονεκτήματα με την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το 

περιβαλλον, διότι έχει στα υπέρ της: 

 

a) Τη γεωπολιτική της θέση 

b) Τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

c) Τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και ταμεία όπως ο ΟΟΣΑ και το 

παγκόσμιο Περιβαλλοντικό Ταμείο. 
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d) Την υψηλή τεχνογνωσία του ελληνικού δυναμικού αλλά και των επιστημονικών 

ιδρυμάτων της χώρας. 

 

Η έναρξη διάφορων περιβαλλοντικών ζητημάτων, ιδιαίτερα η κλιματική αλλαγή, 

έχει δημιουργήσει δυνητικές συγκρούσεις μεταξύ διαφόρων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά βάση απαιτούν ένα οικοσύστημα που να λειτουργεί και 

ένα υγιές περιβάλλον, αλλά η διασφάλιση κάποιων δικαιωμάτων στα άτομα μπορεί να τα 

βλάψει. Όπως η σύγκρουση μεταξύ του δικαιώματος να αποφασίζει κανείς τον αριθμό 

των απογόνων του και την κοινή ανάγκη για ένα υγιές περιβάλλον, όπως σημειώνεται 

στην «τραγωδία των κοινών». Στον τομέα των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, οι ευθύνες 

των πολυεθνικών οργανισμών, που σχετικά μέχρι στιγμής δεν έχουν αντιμετωπιστεί από 

τη νομοθεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χρήζουν υψίστης μελέτης. 

Οι αλλαγές που αναμένονται για τα επόμενα χρόνια θα είναι τεράστιες σύμφωνα με 

τη δημοσιευθείσα έκθεση «Παγκόσμιες Τάσεις 2013» την οποία συνέταξε το Εθνικό 

Συμβούλιο Πληροφοριών (NIC) των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφόρησης. Η έκθεσή 

του περιγράφει τον κόσμο του 2030 όπως σήμερα τον αναλύει το NIC.. Οι συντάκτες της 

έκθεσης συγκρίνουν το σημερινό κόσμο με εκείνον των υπόλοιπων μεγάλων 

μεταβατικών περιόδων της Ιστορίας: του 1815 (τέλος της ναπολεόντειας αυτοκρατορίας), 

του 1919 και του 1945 (λήξη των δύο Παγκόσμιων Πολέμων) και του 1989 (κατάρρευση 

του Τείχους του Βερολίνου και λήξη της αντιπαράθεσης Δύσης - Ανατολής).  

«Κάθε φορά», επισημαίνει η έκθεση, «η πορεία του κόσμου δεν ήταν δεδομένη και η 

ανθρωπότητα καλούνταν να επιλέξει ανάμεσα σε πολλές εναλλακτικές διαδρομές». Το 

ίδιο ισχύει για τα χρόνια που έρχονται. Αλλά ανάμεσα στις συνθήκες που περιορίζουν τις 

επιλογές μας, κυριαρχεί μία: η δημογραφία. Το 2030 θα έχουμε έναν πλανήτη 8,3 

δισεκατομμυρίων κατοίκων (έναντι 7,1 στα τέλη του 2012), με πληθυσμό γηράσκοντα 

και όλο και περισσότερο αστικοποιημένο, αφού, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε 

τον Σεπτέμβριο 2012, σχεδόν 5 δισεκατομμύρια άνθρωποι θα ζουν σε αστικές περιοχές 

το 2030 - έναντι 750 εκατομμυρίων το 1950 σε έναν συνολικό πληθυσμό 2,5 

δισεκατομμυρίων. Στις δημογραφικές προκλήσεις προστίθενται η διατροφική και η 

κλιματική πρόκληση.  

 

3.4. Καταπάτηση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων 

 

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ίδια για όλους τους ανθρώπους. Τα ανθρώπινα 

δικαιώματα αποτελούν ηθικές αρχές που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα ανθρώπινης 

συμπεριφοράς και συνήθως προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το εθνικό και 

διεθνές δίκαιο. Θεωρούνται ως «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη 

δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο 

επειδή είναι ανθρώπινο ον». Αυτά περιλαμβάνουν αστικά και πολιτικά δικαιώματα όπως 

το  δικαίωμα στη ζωή και την ελευθερία, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, καθώς 

και την ισότητα ενώπιον του νόμου. Στα ανθρώπινα δικαιώματα περιλαμβάνονται, επίσης, 

οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εργασία, το 

δικαίωμα την υγεία, το δικαίωμα στην τροφή, το δικαίωμα στην κατοικία, την ιατρική 

περίθαλψη, την εκπαίδευση και το δικαίωμα συμμετοχής στον πολιτισμό.. 

Σύμφωνα με τον Κώστα Δουζίνα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι η τελευταία 

παγκόσμια  ιδεολογία μετά «το τέλος όλων των ιδεολογιών». Παρόλο που οι ιδέες περί 
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δικαιωμάτων και ελευθερίας έχουν υπάρξει με κάποια μορφή για ένα μεγάλο μέρος της 

ανθρώπινης ιστορίας, δεν μοιάζουν με τη σύγχρονη αντίληψη περί ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τον Τζακ Ντόνελι, στην αρχαιότητα «οι παραδοσιακές 

κοινωνίες συνήθως είχαν επεξεργασμένα και λεπτομερή συστήματα κατανομής των 

καθηκόντων αντιλήψεις περί δικαιοσύνης, πολιτικής νομιμότητας, ανθρώπινης ευημερίας 

που επεδίωκε να καταστήσει πραγματικότητα την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, καθώς και 

ευημερίας εντελώς ανεξάρτητης από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτοί οι θεσμοί και οι 

πρακτικές είναι περισσότερο εναλλακτικές παρά διαφορετικές διατυπώσεις για τα 

ανθρώπινα δικαιώματα» Στην Ελλάδα, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα 

σύμφωνα με το Σύνταγμα (άρθρα 4 έως 25), αλλά και στο Αστικό Δίκαιο (άρθρα 

281-286). Η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί αρκετές φορές για παραβιάσεις των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων.  

Οι πολυεθνικές εταιρείες παίζουν έναν όλο και πιο αυξανόμενο ρόλο στον κόσμο και 

είναι υπεύθυνες για πολλές καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παρότι το 

νομικό και ηθικό πλαίσιο που περιβάλει τις ενέργειες των κυβερνήσεων είναι σε λογικό 

βαθμό επαρκώς ανεπτυγμένο, εκείνο που περιβάλει την δραστηριότητα των πολυεθνικών 

εταιρειών θεωρείται πιο αμφιλεγόμενο και μη επαρκώς διασαφηνισμένο. Η πρωταρχική 

ευθύνη των πολυεθνικών εταιρειών είναι έναντι των μετόχων τους κι όχι έναντι εκείνων 

που επηρεάζονται από τις ενέργειές τους. Τέτοιες εταιρείες μπορεί να είναι μεγαλύτερες 

από τις οικονομίες κάποιων κρατών μέσα στα οποία λειτουργούν και μπορούν να 

αποκτήσουν αξιοσημείωτη οικονομική και πολιτική ισχύ. 

 

4. Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση 
 

Η αναφορά στην εταιρική διακυβέρνηση, όπως και στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, 

είναι απαραίτητες ώστε να κατανοήσουμε τις έννοιες αυτών και να τις συνδέσουμε με 

την επιχειρηματική ηθική και τις ηθικές αξίες.  

Το θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι 

στην επικαιρότητα για αρκετούς λόγους. Η παγκοσμιοποίηση και η απελευθέρωση της 

αγοράς αποτελούν έναν πρώτο λόγο. Έπειτα υπήρξε η επέκταση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας σε αναπτυσσόμενες χώρες, η μόλυνση του περιβάλλοντος και η αύξηση 

της ανεργίας που αποτελούν εξίσου σημαντικούς λόγους για τις δυο έννοιες. Τέλος, η 

υιοθέτηση και η εφαρμογή των δύο εννοιών συμβάλλουν στην βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, στην διαφάνεια και στην κερδοφορία της επιχείρησης (Μέκος 

2003). 

Ο ΟΟΣΑ (1999) ορίζει την εταιρική διακυβέρνηση ως το σύστημα με το οποίο οι 

εταιρείες ελέγχονται, συγκεκριμενοποιούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μεταξύ 

του Δ.Σ, των ανωτάτων εκτελεστικών διευθυντικών στελεχών, των μετόχων 

(shareholders) και των λοιπών ενδιαφερομένων (stakeholders), όπως είναι οι 

εργαζόμενοι, οι προμηθευτές και οι πελάτες. Επίσης μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

ορίζεται η δομή της εταιρείας, η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την εκπλήρωση των 

στόχων, προσδιορίζονται οι κίνδυνοι και πως θα τους διαχειριστούν ενώ πολύ βασικό 

είναι ότι παρέχεται και η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την 

απόδοση της διοίκησης από τη υλοποίηση των ανωτέρω. Για αυτούς του λόγους και ο 

ΟΟΣΑ θεωρεί ότι οι επιχειρήσεις μέσω της Εταιρικής Διακυβέρνησης , δηλαδή μέσα από 

την αξιοποίηση των πόρων της, την αποτελεσματική οργάνωση της εσωτερικής της 
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λειτουργίας της εσωτερικής οργάνωσης, γίνονται πιο ανταγωνιστικές, αναβαθμίζουν το 

επίπεδο της ανταγωνιστικότητας με υγιείς πρακτικές ενώ συμβάλλουν στην καθιέρωση 

των διαφανών πολιτικών τόσο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και στους δημόσιους 

οργανισμούς. 

Όπως αναφέρουν οι Shleifer και Vishny (1997), η εταιρική διακυβέρνηση έχει να 

κάνει με τους τρόπους με τους οποίους οι παροχείς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, 

διασφαλίζουν τους εαυτούς τους ώστε να πάρουν πίσω την απόδοση για την επένδυσή 

τους, ενώ η επιτροπή Cadbury ορίζει ως εταιρική διακυβέρνηση το σύστημα με το οποίο 

οι εταιρίες παρακολουθούνται και ελέγχονται (Cadbury Report,1992). 

Στην Μεγάλη Βρετανία τα σκάνδαλα διάφορων εταιρειών οδήγησαν στη σύσταση 

της επιτροπής Cadbury η οποία το 1992 διατύπωσε ένα εθελοντικό κώδικα για την 

Εταιρική Διακυβέρνηση. Στην Ιαπωνία μετά την κρίση της δεκαετίας του 1990 άρχισε 

μεγάλος διάλογος για τις αλλαγές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, που οδήγησε σε ψήφιση 

νόμου το 2003, που καθορίζει μια σειρά από μηχανισμούς παρακολούθησης της 

εκτελεστικής διοίκησης. Στην Αμερική το Κογκρέσο το 2002 ψήφισε νόμο σχετικά με 

την Εταιρική Διακυβέρνηση, αλλά και το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης θέσπισε νέα 

κριτήρια για την εισαγωγή εταιρειών, μεταξύ των οποίων είναι το διοικητικό συμβούλιο 

να απαρτίζεται στην πλειοψηφία του από ανεξάρτητα μέλη και η ελεγκτική επιτροπή να 

αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα μέλη.  

Στην Ελλάδα, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της 

υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη 

συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στα ΔΣ των 

ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, τη θέσπιση και τη λειτουργία μονάδας εσωτερικού 

ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον, ένα πλήθος 

άλλων νομοθετικών πράξεων ενσωμάτωσαν στο ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο τις 

ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής 

διακυβέρνησης, όπως ο Νόμος 3693/2008, που επιβάλλει τη σύσταση επιτροπών 

ελέγχου, καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης, όσον αφορά στο 

ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μιας εταιρείας, ο Νόμος 3884/2010 που 

αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις 

γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Γενικής 

Συνέλευσης και ο Νόμος 3873/2010, που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την 

Οδηγία 2006/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και ενοποιημένων 

λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών. Σύμφωνα με τον Νόμο 3873/2010, οι 

εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο είναι πλέον υποχρεωμένες να υποβάλλουν 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης γίνεται αναφορά στα πορίσματα τόσο της 

επιχειρηματικής ανάλυσης , όσο του εσωτερικού ελέγχου των αξιολογήσεων της 

επιχειρηματικής απόδοσης, στη σχέση με τους μετόχους, ενώ περιγράφονται το επίπεδο 

και η διόρθωση των επιχειρηματικών αμοιβών. Οι ετήσιες εκθέσεις που δημοσιεύουν οι 

επιχειρήσεις είναι δυσνόητες ενδεχομένως για τον αναγνώστη που δεν έχει λογιστικές, 

χρηματοοικονομικές , ελεγκτικές γνώσεις ή που δεν μπορεί να αναλύσει αριθμοδείκτες. 

Το γεγονός όμως ότι οι κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης εμφανίζονται στις επίσημες 

ιστοσελίδες των επιχειρήσεων, βοηθά τον ενδιαφερόμενο να σχηματίσει εικόνα για τη 

ποιότητα της δράσης μιας επιχείρησης και να τη συγκρίνει με άλλες αντίστοιχες του 

κλάδου. Τέλος, στην Ελλάδα, όπως εξάλλου και στις περισσότερες άλλες χώρες, ο Νόμος 

περί ανωνύμων εταιρειών (Ν. 2190/1920, τον οποίον τροποποιούν πολλές από τις 
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παραπάνω διατάξεις) περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες διακυβέρνησής τους. 

Ο Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης συντάχθηκε με πρωτοβουλία του 

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, και κατόπιν τροποποιήθηκε στο πλαίσιο 

της πρώτης αναθεώρησής του από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης 

(ΕΣΕΔ) στις 28 Ιουνίου 2013.  

Η Εταιρική Διακυβέρνηση καθιερώνει κανόνες όπως: 

 

1. Ορισμένος αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι 

"ανεξάρτητα", που σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουν επαγγελματική σχέση με την 

εταιρεία, ή συγγενική σχέση με κάποιον από τους μεγαλομετόχους.  

2. Στην εταιρεία λειτουργεί τμήμα "Εσωτερικού Ελέγχου" το οποίο πρέπει να 

αποτελείται από όσο το δυνατόν περισσότερα ανεξάρτητα μέλη και έχει σαν σκοπό 

του τον έλεγχο των πεπραγμένων του ΔΣ και των μεγαλομετόχων, που πρέπει να 

γίνονται με γνώμονα το συμφέρον της εταιρείας και όχι το προσωπικό τους 

συμφέρον. 

3. Διαφορετικά πρόσωπα για τις θέσεις του Προέδρου και του διευθύνοντος 

Συμβούλου της εταιρείας. 

4. Λειτουργία εταιρικής ιστοσελίδας, η οποία έχει κύριο σκοπό να ενημερώνει τους 

μετόχους για τα δρώμενα της επιχείρησης. 

5. Λειτουργία "επιτροπής ελέγχου" στην εταιρεία, η οποία "ελέγχει τους ελεγκτές" 

6. Λειτουργία επιτροπής αξιολόγησης και αμοιβών διευθυντικών στελεχών. 

 

Εκτός, όμως, της νομοθεσίας και το ότι έχουν δημοσιευτεί πάνω από πενήντα 

Κώδικες Εταιρικής Διακυβέρνησης σε ολόκληρο τον κόσμο, όλα αυτά τα σκάνδαλα και 

οι κακοδιαχειρίσεις διαφόρων επιχειρήσεων αποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά το αντικείμενο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Οποιοδήποτε σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης δεν μπορεί να αποτελέσει εγγύηση για 

την ορθή διακυβέρνηση μιας επιχείρησης. Υπεύθυνοι για την αποτελεσματική εφαρμογή 

ενός τέτοιου συστήματος είναι τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης και 

πιο συγκεκριμένα ο χαρακτήρας, η εντιμότητα και η ακεραιότητα αυτών των προσώπων. 

Η υιοθέτηση κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης απλώς ενισχύει τους μηχανισμούς 

ελέγχου της ορθής λειτουργίας μιας επιχείρησης, διασφαλίζοντας στους μετόχους τα 

μέσα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ελέγχου των ατόμων που έχουν 

επιφορτιστεί με το έργο της διοίκησης μιας επιχείρησης.  

Δηλαδή, η Εταιρική Διακυβέρνηση παρέχει τη δυνατότητα στους μετόχους να 

προστατέψουν τα συμφέροντά τους από πιθανή ανήθικη συμπεριφορά της Διοίκησης. 

Υποστηρίζουμε, όπως και ο Fombrun, ότι η κατάρρευση του διαχωρισμού μεταξύ 

εσωτερικών και εξωτερικών οργανωτικών δομών προκαλεί νέες μορφές διαφάνειας και 

οδηγεί σε νέου είδους αλληλεξαρτήσεις ανάμεσα στην κουλτούρα, στην ταυτότητα και 

στην εικόνα. 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΗΠΑ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μέτριες Χαμηλές Υψηλές

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δυο επίπεδα Εποπτικό Διοικητικό Κυρίως Κυρίως

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Συγκεντρωμένη Λιγότερο Διάχυτη Μη εταιρική

Οικογενειακή/εταιρική/ συγκεντρωμένη

Τραπεζική Τραπεζική/εταιρική/

μάνατζμεντ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ Λίγο Ρευστές Κάπως Ρευστές Πολύ ρευστές

ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ελάχιστες Ελάχιστες Πολλές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ Καθολικές Τράπεζες Σύστημα Κύριας Τράπεζας  
 
Πηγή: Steven N. Kaplan ‘Corporate Governance and Corporate Performance: A Comparison of Germany, 

Japan and the U.S.’ in Donald H. Chew (ed) στο Μέκος 2003 

 

5. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Πράσινη Βίβλο το 2001 περιγράφει την ΕΚΕ ως την 

έννοια σύμφωνα με την οποία, οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση 

κοινωνικές και περιβαντολλογικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.   

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μπήκε 

στην πολιτική ατζέντα ως το κύριο μέσο για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής και 

της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες και οι μεγάλοι εργοδοτικοί 

φορείς συνειδητοποίησαν ότι είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς κοινωνική 

ευημερία και αναγνωρίζοντας πως οι κυβερνήσεις αδυνατούσαν να καλύψουν τις μεγάλες 

κοινωνικές ανάγκες, κάλεσαν τις επιχειρήσεις μέσα από την ανάπτυξη της υπεύθυνης 

επιχειρηματικότητας, γνωστή ως ΕΚΕ, να συμβάλλουν στο στόχο αυτό, συνδέοντας τις 

επιχειρήσεις τους εθελοντικά με την υιοθέτηση της ΕΚΕ (Λισαβώνα 2000). 

Πολλοί είναι εκείνοι, που θεωρούν και πρεσβεύουν με αισιοδοξία και βεβαιότητα 

πως η Βιώσιμη Ανάπτυξη με όλες τις επιμέρους εκδοχές της (πράσινες επενδύσεις, 

κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση αποβλήτων, ορθολογική 

χρήση νερού και πόρων, ανακύκλωση, κοινωνικές επενδύσεις, διαφάνεια, λογοδοσία 

(reporting), εταιρική διακυβέρνηση) αποτελεί τη μοναδική διέξοδο στη σημερινή κρίση 

αξιών που διέπει τη κοινωνία μας εφόσον μόνο αυτή μπορεί να μας εξασφαλίσει ένα 

ασφαλές και «βιώσιμο» μέλλον. Σύμφωνα με έκθεση της Greenpeace, το μοντέλο της 

πράσινης ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών θα δημιουργήσει νέες 

θέσεις εργασίας (περίπου 256.000-403.500, ως το 2020) αλλά και νέες επιχειρηματικές 

ευκαιρίες. Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων έργων αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας παραγωγή βιολογικών προϊόντων, τα οικολογικά μεταφορικά μέσα, η 

οικολογική δόμηση, η διαχείριση και αξιοποίηση των αποβλήτων, οι μηχανισμοί 

βιολογικού καθαρισμού. 

Στους δυο παρακάτω πίνακες θα συνδέσουμε την Εταιρική Διακυβέρνηση με την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που προφανώς έχουν πολλά κοινά σημεία και θα 

παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε έναν 

οργανισμό.  
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Ηθική 

Κουλτούρα 

(Αξίες)

Πρότυπος 

Εταιρικός 

Κώδικας 

Αξιών 

Ηθική 

Συμπεριφορά 

( Αξίες )

Επικοινωνία

Αξιολόγηση Επιχειρηματικής 

Απόδοσης
Οικονομική Σταθερότητα – 

Αειφορία

Εταιρική Διακυβέρνηση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

Κοινωνικές Δράσεις

Κανονισμοί

Εσωτερικός Έλεγχος

Επιχειρηματική Ανάλυση         

( έλεγχος )

Περιβαλλοντικές Δράσεις 

 
 

Ποιότητα & 

Ασφάλεια 

Προϊόντων

Εταιρική 

Διακυβέρνηση  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό 

Ασφάλεια & 

Υγιεινή  

Υποστήριξη 

Τοπικών 

Κοινωνιών 

Ανθρωπινά 

Δικαιώματα 

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άξονες και Προτεραιότητες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση των 

αναγκαστικών επιπτώσεων και ενίσχυση των 

θετικών  
 

Σε μια εταιρεία, η εσωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αφορά κυρίως τους 

υπαλλήλους και συνδέονται με θέματα όπως, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, η 

υγεία και η ασφάλεια καθώς και η διαχείριση της αλλαγής ενώ οι περιβαλλοντικές 

υπεύθυνες πρακτικές σχετίζονται κυρίως με τη διαχείριση των φυσικών πόρων που 

χρησιμοποιούνται στην παραγωγή. Ανοίγουν το δρόμο για τη διαχείριση της αλλαγής και 

το συνδυασμό της κοινωνικής ανάπτυξης με τη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, COM(2001) 366; Porter & Kramer, 2006). 

Τα στελέχη καλούνται τις ωραίες προσεγγίσεις για την ΕΚΕ να τις μετατρέψουν σε 

απτούς δείκτες που να συμβάλλουν τόσο στην χρηματοοικονομική ανάπτυξη των 

οργανισμών τους όσο και της σύνδεσης της εταιρικής εικόνας τους με αξίες πιο μεγάλες 

που να αφορούν όλη την κοινωνία. 
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6. Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας 
 

Όπως προαναφέραμε, οι Απολογισμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας προβλέπονται από 

την Επιχειρηματική Ηθική, από την Εταιρική Διακυβέρνηση καθώς και από την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη. Οι επιχειρήσεις: «κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 

ισολογισμού τους, οι οποίες υπερβαίνουν τον μέσο αριθμό των 500 εργαζομένων κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην έκθεση 

διαχείρισης μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στον 

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του 

αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την 

καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη δωροδοκία». 

Αναφορικά με τον Έλληνα καταναλωτή, ακόμα και σε εποχές οικονομικής 

δυσπραγίας όπως η σημερινή, εδραιώνεται συνεχώς με ανοδικές τάσεις στη συνείδησή 

του η ενεργή πράξη επιβράβευσης και τιμωρίας (συνειδητός καταναλωτισμός), καθώς 

όπως μαρτυρά σχετική έρευνα (Ινστιτούτο Επικοινωνίας - Globe Scan - Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, τίτλος έρευνας: CSR 2014), η ισχυρή πλειονότητα των καταναλωτών έχει 

ενεργήσει προς τη μία ή την άλλη πλευρά. 

Δεν είναι τυχαίο πως βελτίωση στην πληρότητα, σαφήνεια και περιεκτικότητα των 

Απολογισμών ΕΚΕ στη χώρα μας παρατηρεί και το Εργαστήριο Επιχειρησιακής 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το οποίο 

αξιολογεί από το 2005 τους Απολογισμούς ΕΚΕ που εκδίδονται στην Ελλάδα. Βέβαια, 

επισημαίνει πως ο αριθμός των δημοσιευμένων Απολογισμών ΕΚΕ στη χώρα μας με τα 

κριτήρια αναφοράς σε πρότυπα παραμένει χαμηλός. Τα συνολικά ευρήματα δίνουν ένα 

ενθαρρυντικό μήνυμα ότι η δημοσίευση πληροφοριών ΕΚΕ στην Ελλάδα έχει αποκτήσει 

κάποια δυναμική και η εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα εμφανίζει σημάδια 

ανταπόκρισης σε τρέχουσες διεθνείς τάσεις και βέλτιστες πρακτικές. Ωστόσο, όπως 

τονίζεται στην έρευνα, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και διάχυσης συναφών 

πρακτικών, τα οποία θα πρέπει να επισημανθούν. 

Η Λογοδοσία Αειφορίας εξελίσσεται σε όλο και πιο διαδεδομένη παγκόσμια 

πρακτική. Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton, προς το παρόν, κάτω από το ένα 

τρίτο (31%) των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, δημοσιεύουν απολογισμούς Εταιρικής 

Υπευθυνότητας, είτε με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε μορφή ενιαίου εταιρικού 

απολογισμού, είτε μεμονωμένα. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις σκοπεύουν (26%) να 

ξεκινήσουν την ανάπτυξη ενός Απολογισμού ΕΚΕ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. 

Συνολικά, το 57% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με 

μη-οικονομικά θέματα, όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Αειφόρος Ανάπτυξη, 

θα πρέπει να δημοσιεύονται μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα. 

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ποσοστό 30% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι δημοσιεύει 

απολογισμούς βιωσιμότητας, με το 14% να δημοσιεύει ενιαίο εταιρικό απολογισμό μαζί 

με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ το 16% αναφέρει ότι δημοσιεύει 

μεμονωμένα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως, οι επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική (46%) 

παραμένουν πιο πρόθυμες να παρέχουν στοιχεία για τις ευρύτερες επιπτώσεις των 

δραστηριοτήτων τους και ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού 

(33%), της Βόρειας Αμερικής (27%) και της Ευρώπης (26%). Μολονότι δεν 
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παρατηρούνται αλλαγές στην Ευρώπη, τα ποσοστά στη Βόρεια Αμερική (+ 10 

ποσοστιαίες μονάδες) και στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (+ 8 ποσοστιαίες μονάδες) 

έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. 

Οι επιχειρήσεις στην Ινδία (68%), στην Ολλανδία και στο Βιετνάμ (64% και στις δυο 

χώρες) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως αναφορικά με τη δημοσίευση 

απολογισμών ΕΚΕ, ενώ στις τελευταίες θέσεις κατατάσσονται οι επιχειρήσεις στην 

Εσθονία (6%), στη Σουηδία (13%) και στη Νέα Ζηλανδία (16%). Το 26% των 

επιχειρήσεων που δεν έχουν ακόμα δημοσιεύσει απολογισμούς ΕΚΕ αναμένεται να το 

πράξουν τα επόμενα πέντε χρόνια. Και πάλι, διατηρούν το προβάδισμα οι επιχειρήσεις 

στην Λατινική Αμερική, με το Μεξικό (73%) και τη Βραζιλία (66%) να βρίσκονται στις 

πρώτες θέσεις. 

Μολονότι ποσοστό μικρότερο του 50% των επιχειρήσεων παγκοσμίως δημοσιεύουν 

απολογισμούς ΕΚΕ (ή αναμένεται να το πράξουν τα επόμενα πέντε χρόνια), το 57% των 

επιχειρήσεων συμφωνούν ότι οι απολογισμοί ΕΚΕ θα πρέπει να ενσωματωθούν στις 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες, καταγράφοντας αύξηση από το 44% του 2011. 

Δεδομένης της σημαντικής αύξησης σε δημοσιεύσεις απολογισμών ΕΚΕ στη Λατινική 

Αμερική, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες της περιοχής θεωρούν 

ότι η δημοσίευση Ενιαίων Απολογισμών αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική (74%). Η 

συγκεκριμένη άποψη ενισχύεται επίσης από την πλειονότητα των επιχειρηματιών στην 

περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού (60%), της Ευρώπης (53%) και της Βόρειας Αμερικής. 

Μια σημαντική παράμετρος αναφορικά με τους Απολογισμούς Βιωσιμότητας και τα 

στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν προκειμένου να θεωρούνται πλήρεις, είναι αυτή 

που έχει να κάνει με τα στοιχεία που αναζητούν οι επενδυτές σε εκθέσεις, που 

περιλαμβάνουν και μη-χρηματοοικονομικά. Καθώς οι παράγοντες ΕSG (Enviromental, 

Social, Governance) γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για τη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων, οι επενδυτές δίνουν όλο και μεγαλύτερη βάση σε μη-χρηματοοικονομικά 

στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο πως σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ, οι επενδυτές θεωρούν τους 

Ενιαίους Απολογισμούς και τους Απολογισμούς ΕΚΕ πολύ σημαντικούς για την 

πληροφόρησή τους και τη λήψη σχετικών αποφάσεων. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της έρευνας της Ernst & Young για τους 

απολογισμούς βιωσιμότητας στην Ελλάδα, το σύνολό τους παραμένει σταθερά χαμηλό 

την τελευταία τετραετία, φτάνοντας τους 49 απολογισμούς (με έτος αναφοράς το 2013), 

οι οποίοι έχουν εκδοθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2015. Οι απολογισμοί αυτοί εκδίδονται 

κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις, το 93% αυτών με τζίρους άνω των 40 εκατομμυρίων 

ευρώ και μόνο το 9% με λιγότερους από 100 εργαζομένους. Παρ’ όλα αυτά, η ποιότητα 

των υφιστάμενων απολογισμών παρουσιάζει χαρακτηριστικά βελτίωσης, κυρίως ως προς 

τους παρακάτω τομείς: 

• Βελτίωση της διαχείρισης των σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη και της 

διαβούλευσης μαζί τους για τη διερεύνηση των αναγκών και προσδοκιών τους. Η έρευνα 

ανέδειξε διαχρονικά υψηλά ποσοστά στη δημοσιοποίηση των μεθόδων διαβούλευσης με 

τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και σημαντική αύξηση του ποσοστού διαβούλευσης που 

πραγματοποιήθηκε μαζί τους στο πλαίσιο της κατάρτισης των απολογισμών (από 5% για 

απολογισμούς με έτος αναφοράς το 2010, σε 24% για απολογισμούς με έτος αναφοράς το 

2013). 

• Έμφαση στην ουσιαστικότατα του περιεχομένου, μέσω της ιεράρχησης των θεμάτων 

που συνεισφέρουν στην εταιρική βιωσιμότητα. Η έρευνα ανέδειξε σημαντική αύξηση 
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στο ποσοστό των απολογισμών οι οποίοι περιλαμβάνουν και βασίζονται σε αυτή τη 

διαδικασία, από 11% για απολογισμούς με έτος αναφοράς το 2010, σε 51% για 

απολογισμούς με έτος αναφοράς το 2013. 

 

7. Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης ( CR Index ) 
 

Το CR Index (Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης) αναπτύχθηκε από το Business in the 

Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους 

επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν 

περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης 

Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των 

εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. 

Στην Ελλάδα το CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το  Ινστιτούτο 

Εταιρικής Ευθύνης, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, σε συνεργασία με το BITC. 

Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και 

Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε 

θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους. 

Πιο αναλυτικά ο δείκτης CRI μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή 

τους:  

1. Στην κοινωνία, αξιολογώντας την υποστήριξη που παρέχει σε πρωτοβουλίες των 

τοπικών και εθνικών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσιμο εποικοδομητικών σχέσεων με τις 

κοινωνίες αυτές και τη δημιουργία Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης. 

2. Στο περιβάλλον, αξιολογώντας τις πολιτικές τους και τις ενέργειές τους για τον 

περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων που εξασκεί στις κλιματικές αλλαγές βοηθώντας 

να συνειδητοποιήσουν ότι η μετάβασή τους σε μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό του 

διοξειδίου του άνθρακος αντιπροσωπεύει τόσο ένα μεγάλο ρίσκο όσο και μια μεγάλη 

ευκαιρία. 

3. Στην αγορά και τους καταναλωτές, αξιολογώντας την επίδοσή τους στις σχέσεις τους 

με τους πελάτες τους και την αγορά και στο κατά πόσο παρακολουθούν, κατανοούν και 

ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Στο πώς 

δηλαδή πωλούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευθυνότητα, σωστή ποιότητα και 

τιμές. 

4. Στους εργαζομένους, αξιολογώντας τη συμπεριφορά και τις πολιτικές τους στα 

εργασιακά θέματα όπως: Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη 

Μεταχείριση. 

 

8. Ηθικές - Κοινωνικές Αξίες 
 

Οι κοινωνικές αξίες αποτελούσαν πάντοτε τις «κατευθυντήριες γραμμές» για την 

πορεία τόσο των ατόμων όσο και ολόκληρων κοινωνιών. Ακόμη και στις πιο πρωτόγονες 

κοινωνίες και πολιτισμούς. Κινητήριες δυνάμεις προκύπτουν από τη διασταύρωση των 

αξιών και των πεποιθήσεων, των κοινωνικών, περιβαλλοντικών, οικονομικών, 

τεχνολογικών και πολιτικών τάσεων. Αυτές οι συνέργειες αποκαλύπτουν ισχυρές 

δυνάμεις, που ταυτόχρονα επηρεάζουν και διαμορφώνουν το μέλλον. 

 

. 
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Σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες σε διάφορους λαούς, ο θεσμός της οικογένειας και 

τα συγγενικά δίκτυα αναφέρθηκαν από τους ερωτώμενους ως τα πιο σημαντικά, ακόμη 

και σε χώρες όπου τα οικογενειακά δίκτυα δεν θεωρούνται ιδιαίτερα ισχυρά (Thomas και 

Chambers, 1989, O’Boyle et al., 1992, Oleson et al., 1994, Bowling, 1995b, DePaola και 

Ebersole, 1995, Farquhar, 1995, Montazeri et al., 1996, Glass και Jolly, 1997, Broadhead 

et al., 1998, Bradley et al., 1999, Waldron et al., 1999, Campbell και Whyte, 1999, 

Hilleras et al., 2001, Bryant et al., 2002, Buys, 2001, Browne et al., 2002, Dempster και 

Donnelly, 2002). Σε επίσης σημαντική θέση τοποθετούν οι ερωτώμενοι την αξία της 

φιλίας, θεωρώντας ότι «η επαφή με τους φίλους δίνει νόημα στη ζωή». Σε ορισμένες 

έρευνες μάλιστα, δεν γίνεται καμία διάκριση από τους συμμετέχοντες ανάμεσα στα 

οικογενειακά και φιλικά δίκτυα (Burbank, 1992). Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι 

Bowling et al. (2002) στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οικογενειακές σχέσεις συγχωνεύθηκαν 

με τις σχέσεις με άλλα άτομα στη μεταβλητή «κοινωνικές σχέσεις». Το αποτέλεσμα ήταν 

το 83% των ερωτώμενων να αναγνωρίσουν την εν λόγω μεταβλητή ως τη σημαντικότερη 

αξία στη ζωή τους.  

Μία άλλη σημαντική αξία για τους ανθρώπους, όπως έχει προκύψει από παλαιότερες 

έρευνες είναι η θρησκεία, ιδιαίτερα για τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες από 

κάποια ασθένεια. Οι Campbell et al. (1991), Dempster et al. (2002) και ο Bradley (1997) 

σε έρευνές τους βρήκαν ότι τα άτομα που έπασχαν κάποια ασθένεια τοποθετούσαν τη 

θρησκεία σε υψηλή θέση στο σύστημα αξιών τους. Σε έρευνες που διεξήχθησαν στην 

Ιρλανδία και τη Σουηδία βρέθηκε ότι η θρησκεία καταλάμβανε την πέμπτη θέση στην 

ιεραρχία αξιών των ερωτώμενων (Browne et al., 2002, Hilleras et al., 2001, Nilsson et al., 

1998).  

Άλλες σημαντικές αξίες που αναδείχθηκαν μέσα από έρευνες είναι η οικονομική 

ανεξαρτησία και αυτονομία, ο ελεύθερος χρόνος και η υγεία. Στην έρευνα του Farquhar 

(1995) τα υλικά αγαθά και η οικονομική άνεση αναφέρθηκαν ως σημαντικά. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου οι ερωτώμενοι 

συμπεριέλαβαν τη συμμετοχή τους σε συλλόγους, αποδίδοντας έτσι σημαντικό ρόλο και 

στο κοινωνικό κεφάλαιο (Bowling et al., 2002). Ανεκτίμητο αγαθό για τη ζωή θεωρήθηκε 

και η υγεία, τόσο η σωματική όσο και η ψυχική, ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους 

ανθρώπους και εκείνους που αντιμετώπιζαν ήδη κάποιο πρόβλημα υγείας.  

Κατά καιρούς έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες που προσπάθησαν να συνδέσουν τις 

αξίες και άλλες πολιτισμικές μεταβλητές με την οικονομική ανάπτυξη (Hofstede, 1980, 

Hofstede and Bond, 1988, Franke, Hofstede and Bond, 1991) υποθέτοντας ότι οι 

πολιτισμικές αξίες ενός έθνους μπορεί να οδηγήσουν στην οικονομική του επιτυχία ή 

στην έλλειψη αυτής. Ο Hofstede και οι συνεργάτες του εντόπισαν πέντε διαστάσεις της 

εθνικής κουλτούρας: την αποφυγή αβεβαιότητας, την απόσταση από την εξουσία, την 

ατομικότητα/συλλογικότητα, την αρρενωπότητα/θηλυκότητα και τον δυναμισμό του 

κουνφουκιανισμού. Υπέθεσαν ότι οι πολιτισμικές αξίες, και όχι οι δομικές και υλικές, 

είναι εκείνες που ρυθμίζουν την οργάνωση και συμπεριφορά των ανθρώπων, οδηγώντας 

κατ’ αυτό τον τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη (Franke et al., 1991) 

Επίσης στους επόμενους πίνακες θα παραθέσουμε τις φιλοσοφικές προσεγγίσεις περί 

ηθικής καθώς και τους τρόπους που ενσωματώνονται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 
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Φιλοσοφικές προσεγγίσεις ηθικής. 

1. Τελεολογική (Teleology) 

• Ηθικά σωστή συμπεριφορά θεωρείται αυτή που οδηγεί στα επιθυμητά 

   αποτελέσματα. 

• Εγωιστική (σωστό είναι ότι εξυπηρετεί τα προσωπικά συμφέροντα). 

• Ωφελιμιστική(Μεγιστοποίηση της ωφέλειας για όσο το δυνατόν 

περισσότερα 

   άτομα. Συνεχής σύγκριση κόστους και ωφέλειας για όλους τους 

  εμπλεκόμενους δηλαδή για όλες τις ομάδες συμφερόντων). 

2. Δεοντολογική (deontology) 

• Έμφαση στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ατόμου και στις προθέσεις του 

   περισσότερο, παρά στις συνέπειες μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς. 

3. Σχετική (relativist) 

• «Ότι κάνουν όλοι». Το άτομο παρατηρεί τις πράξεις των μελών της ομάδας 

    και υιοθετεί την υπερισχύουσα συμπεριφορά. 

4. Απόλυτα ηθική (Virtue ethics) 

• Υιοθέτηση συμπεριφοράς που βασίζεται στις κοινά παραδεκτές ηθικές αξίες 

   όπως η πίστη, η αφοσίωση, η τιμιότητα, η ειλικρίνεια. 

 

 

 

 

Πηγές ηθικών αξιών στις οργανώσεις 

1. Προσωπική ηθική των μελών 

• Πιστεύω 

• Αξίες 

2. Οργανωσιακή κουλτούρα 

• Τελετές επιβράβευσης 

• Σύμβολα 

• Ιστορία επιχείρησης 

3. Οργανωσιακά συστήματα και πολιτικές 

• Κώδικας ηθικής 

• Συστήματα ανταμοιβών 

• Προαγωγές 

• Εκπαίδευση 

• Στρατολόγηση, επιλογή 

• Δομή 

• Ηγεσία και συμπεριφορά προϊσταμένων 

• Ασφάλεια και προστασία εργαζομένων 

• Συμπεριφορά συναδέλφων 
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Τρόποι ενσωμάτωσης των ηθικών αξιών στην οργανωσιακή 

κουλτούρα. 

1. Καθορισμός υπευθυνότητας 

2. Μέθοδοι επικοινωνίας 

3. Εκπαίδευση 

4. Παράδειγμα προϊσταμένων 

5. Ανατροφοδότηση και αξιολόγηση προγράμματος 
 

 

9. Η Παιδεία ως Αποδέκτης της Επιχειρηματικής Ηθικής 
 

Η παιδεία ενός ατόμου αρχίζει από την οικογένεια και προεκτείνεται στο σχολείο, 

ακόμα και στο χώρο εργασίας. Τα όσα αναφέραμε στην παρούσα εργασία είναι δεδομένα 

τα οποία αφομοιώνουμε οι ενήλικες και πρέπει να τα μεταδώσουμε στα παιδιά. Στην 

τελευταία εξαετία έχουν αλλάξει οι συμπεριφορές και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Είναι 

δεδομένο ότι αν θέλουμε επιτέλους να μην εφαρμόσουμε μνημόνια και να μην 

αναγκαζόμαστε να γινόμαστε αποδέκτες δυσάρεστων οικονομικών και πολιτικών 

τακτικών πρέπει προτεραιότητά μας να είναι η ηθική. Η έμφαση στο εμείς και όχι στο 

εγώ και όλες οι ηθικές και κοινωνικές αξίες που αναφέραμε είναι απαραίτητες έστω και 

τώρα για να μας οδηγήσουν σε μια καλύτερη κοινωνία, σε μια κοινωνία αξιών.  

Συνεχίζοντας για την παιδεία σε αίθουσες, τα τελευταία χρόνια ήδη η πρωτοβάθμια 

και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση εφαρμόζει κάποιες πρακτικές της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Για το μέλλον χρειάζεται επαγγελματισμός και συνέπεια από όλους μας ώστε οι 

νεότεροι να έχουν διαπλαθεί με τα σωστά ηθικά πρότυπα και με σεβασμό προς το 

περιβαλλον. Άλλωστε το περιβαλλον δεν το κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, 

αλλά το δανειστήκαμε από τις επόμενες γενιές. 

Σε ακαδημαϊκό επίπεδο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και τα Ιδρύματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία θα πρέπει να δουν τις ανάγκες και τις τάσεις της 

αγοράς και να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των σπουδών έτσι ώστε να παρέχουν τα 

απαιτούμενα στους ακαδημαϊκούς πολίτες και να τους διαμορφώσουν κατάλληλη 

συμπεριφορά και αντίληψη σε θέματα που συνάγουν με την κοινωνική, περιβαλλοντική 

και ηθική υπευθυνότητα.  

Σήμερα τα αντικείμενα της Επιχειρηματικής Ηθικής, της ΕΚΕ και της Αειφόρου 

Ανάπτυξης ως αυτοτελή αντικείμενα διδάσκονται στο πλαίσιο αρκετών προγραμμάτων 

σπουδών τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ, ορισμένα και ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα: 

 

 Στο τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Προνοίας του ΤΕΙ Αθήνας 

διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

στην Δημόσια Υγεία. 

 Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής ως μάθημα επιλογής 

 Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες 

Τεχνολογίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη διδάσκεται ως αυτοτελές μάθημα στην κατεύθυνση Επικοινωνίας 

 Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
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Μακεδονίας, διδάσκεται ως μάθημα επιλογής σε προπτυχιακό επίπεδο το Σχέδιο 

Δράσης για την αξιοποίηση της ΕΚΕ στο πεδίο της εκπαίδευσης, Εταιρική 

Διακυβέρνηση, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Χρηματοοικονομική Επίδοση 

Επιχειρήσεων 

 Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, διδάσκεται ως μάθημα επιλογής η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

 Στο πρόγραμμα ΜΒΑ του ALBA, διδάσκεται το μάθημα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

 Στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου 

διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα Κοινωνικά Ζητήματα και 

Επιχειρηματικές Πρακτικές και το μάθημα Επιχειρησιακή Ηθική 

 Στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Οικονομικής της 

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Στο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής. 

 Στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα της Επιχειρηματικής 

Ηθικής. 

 Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

παρέχεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Βιώσιμη Ανάπτυξη. 

 Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ λειτουργεί Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη 

Ανάπτυξη». 

 Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διδάσκεται σε προπτυχιακό επίπεδο 

διατμηματικό μάθημα με τίτλο Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου και 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκές Σπουδές παρέχεται ειδίκευση/κατεύθυνση στη Περιβαλλοντική 

Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 Στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου παρέχεται διατμηματικό 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια του 

εξωτερικού με τίτλο περιβαλλοντική πολιτική και διαχείριση. 

 

Επίσης σε αρκετές σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ λειτουργούν διατμηματικά μαθήματα 

επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο αντίστοιχων προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών κύκλων 

σπουδών και στα οποία εντάσσονται τις περισσότερες φορές και θέματα συναφή με την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, την Επιχειρηματική Ηθική και την Περιβαλλοντική 

Διαχείριση. 

Το ΟΠΑ έλαβε την πιστοποίηση για το Principles for Responsible Management 

Education (PRME), το οποίο αφορά Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων και πανεπιστήμια 

σε όλο τον κόσμο που θέλουν να προσαρμόσουν σταδιακά τα προγράμματα σπουδών, 

την έρευνα, τις μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις στρατηγικές τους, με βάση την εταιρική 

ευθύνη και βιωσιμότητα (CSR). Οι Christensen et. al. κ.ά. (2007) παρατήρησαν πως το 

42% των καλύτερων MBA Προγραμμάτων έχουν ενσωματώσει μαθήματα αναφορικά με 
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την ΕΚΕ. Έρευνα του 2010 από τους Nejat et. al., παρουσιάζει τις ενέργειες 

ενσωμάτωσης της ΕΚΕ από τα 10 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η εκπαίδευση 

που παρέχουν επικεντρώνεται σε θέματα ζωτικής σημασίας για την ΕΚΕ όπως την 

διαφάνεια, την αξιοπιστία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα εργασιακά δικαιώματα 

σύμφωνα με κανόνες και νόμους, η προστασία και η διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος κ.ά. Επίσης πολλά από αυτά έχουν εφαρμόσει πρότυπα πιστοποίησης για 

την ΕΚΕ όπως το ISO 26000 ή το ISO CSR. 

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο συμπεριέλαβε μαθήματα επιχειρηματικότητας 

στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Επίσης, τα γραφεία διασύνδεσης 

όλων των πανεπιστημίων προσφέρουν σεμινάρια στην επιχειρηματικότητα. Σημαντικό 

είναι η έμφαση που πρέπει να δοθεί όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην 

ηθική επιχειρηματικότητα. Διότι η κρίση είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να χαθεί 

(σύμφωνα με τον οικονομολόγο Paul Romer) και ειδικά σε μια χώρα που είχε 

<<δαιμονοποιηθεί>> η επιχειρηματικότητα, είναι ευκαιρία η ηθική επιχειρηματικότητα 

να συμβάλει στην μεγέθυνση και ανάπτυξη της οικονομίας. 

 
 

10. Διερεύνηση της Αντίληψης για τη Σημασία της «Επιχειρηματικής 

Ηθικής και οι Αξίες της Κοινωνίας ως Προτεραιότητα για την Παιδεία» 
 

Τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα έχουν εισάγει μαθήματα 

αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Επιχειρηματική Ηθική στο 

πρόγραμμα σπουδών τους αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία και ευρήματα που να αναφέρουν 

την σημαντικότητα καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξης τέτοιων μαθημάτων.  

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αντίληψης των πολιτών έναντι 

στην Επιχειρηματική Ηθική αλλά και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και του τρόπου 

που αντιμετωπίζεται στο ελληνικό περιβαλλον. 

Η έρευνα έγινε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου του 2016 και η δειγματοληψία 

έγινε από 76 άτομα. Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε με τρεις τρόπους, με 

προσωπική διανομή και συλλογή αυτών καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) και μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, LinkedIn). Θα  

ακολουθήσει η ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Η πρώτη ερώτηση είναι αν γνωρίζουν οι συμμετέχοντες την έννοια της 

επιχειρηματικής ηθικής. Το 92,1 % ( 70 άτομα ) απάντησε ναι και 7,9 ( 6 άτομα ) 

απάντησαν όχι. Σαν πρώτο στοιχείο είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. 
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Η δεύτερη ερώτηση είναι με ποιο τρόπο έγινε η ενημέρωση για την Επιχειρηματική 

Ηθική. Το 43,2 % απάντησε ότι η γνωστοποίηση έγινε από το χώρο της εκπαίδευσης. 

Ενώ το ποσοστό των εργαζομένων ήταν 75,6, δυστυχώς το ποσοστό που αναφέρει πως 

ενημερώθηκε στο χώρο εργασίας είναι πολύ μικρό (9,5 %) και πρέπει με να αυξηθεί. 

Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε και το ποσοστό 24,3 % που προέρχεται από το διαδίκτυο, 

το οποίο, σ’ αυτή την περίπτωση, συμβάλλει θετικά. 
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Η επόμενη ερώτηση είναι αν η έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής είναι επίκαιρη. 

Για μας είναι μια σημαντική ερώτηση, διότι η οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας 

θα έπρεπε να καθιστά την έννοια της Επιχειρηματικής Ηθικής επίκαιρη.  

Το αποτέλεσμα είναι 93,2% «ναι», το οποίο πιστεύει ότι στην συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή η έννοια της επιχειρηματικής ηθικής είναι επίκαιρη. 
 

 
Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Η ερώτηση είναι αν έχουν 

διδαχθεί κάποιο μάθημα σχετικά με την Επιχειρηματική Ηθική ή την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη.  

Το ποσοστό του «όχι» είναι 35,5 %, αρκετά μεγάλο, αλλά όπως αναφέραμε τα 

τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν ενσωματώσει μαθήματα σχετικά με τις 

δυο έννοιες. 
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Η επόμενη ερώτηση είναι αν το μάθημα που διδάχθηκαν τους βοήθησε να 

κατανοήσουν την έννοια και το περιεχόμενο τους.  

Και εδώ τα αποτελέσματα είναι όπως στην προηγούμενη ερώτηση. 
 

 
 

Η επόμενη ερώτηση είναι αν θεωρούν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν μαθήματα 

σχετικά με την Επιχειρηματική Ηθική και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  

Το αποτέλεσμα είναι 94,7 % «ναι». 
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Η επόμενη ερώτηση είναι αν η υιοθέτηση της επιχειρηματικής ηθικής από τα 

ιδρύματα εκπαίδευσης θα οδηγήσει στην διαμόρφωση υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

Η συντριπτική πλειοψηφία ( 93,3 % ) απάντησε «ναι». 
 

 

 
Η επόμενη ερώτηση είναι η ίδια με την προηγούμενη, αλλά αναφέρεται σε 

επιχειρήσεις και οργανισμούς.  

Ίδιο ποσοστό με την προηγούμενη ερώτηση πιστεύει ότι η υιοθέτηση της 

Επιχειρηματικής Ηθικής από τους οργανισμούς θα οδηγήσει στην διαμόρφωση 

υπεύθυνης συμπεριφοράς. 
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Οι επόμενες ερωτήσεις έχουν σχέση με το ποιοι παράγοντες αποδίδουν το 

περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ηθικής. Για την καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση 

των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Λίκερτ. 

 
 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

% % % % %

Υπευθυνότητα στην κοινωνία 0 5,3 21,1 39,5 34,2

Αύξηση των κερδών και της αποδοτικότητας ενός οργανισμού 6,6 13 35,5 27,6 17,1

Συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο 2,7 4,1 17,6 37,8 37,8

Βιώσιμη ανάπτυξη 1,3 4 22,7 36 36

Κατά τη γνώμη σας, σε ποιο βαθμό οι παρακάτω επιλογές αποδίδουν το 

περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ηθικής; 

 
 

Ποσοστό % αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό 

 

 
 

Σε αυτή την ερώτηση οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι αποδίδει περισσότερο το 

περιεχόμενο της Επιχειρηματικής Ηθικής η υπευθυνότητα στην κοινωνία, η συμμόρφωση 

με το νομοθετικό πλαίσιο και η βιώσιμη ανάπτυξη.  
 

 



Επιχειρηματική Ηθική και οι Αξίες της Κοινωνίας ως Προτεραιότητα για την Παιδεία 

 

 

32 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

% % % % %

Επιχειρήσεις και οργανισμούς 0 2,6 7,9 27,6 61,8

Επιχειρησιακούς εταίρους 0 3,9 10,5 38,2 47,4

Καταναλωτές 0 11 20 25,3 44

Προμηθευτές 1,3 4 20 36 38,7

Επενδυτές 0 9,2 15,8 25 50

Εργαζόμενους 1,4 1,4 12,2 31,1 54,1

Κατά την γνώμη σας, ποιους από τους παρακάτω αφορά η Επιχειρηματική 

Ηθική;

 
 

Οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι η Επιχειρηματική Ηθική αφορά πρώτα επιχειρήσεις 

και τους οργανισμούς, μετά τους εργαζόμενους, και ακολουθούν οι επόμενες επιλογές. 

 

Ποσοστό % αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό 
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

% % % % %

Οικονομική 1,3 3,9 26,3 36,8 31,6

Νομική 0 2,7 21,3 38,7 37,3

Ηθική 1,3 0 9,3 16 73,3

Στρατηγική 2,6 0 18,4 26,3 52,6

Κοινωνική 0 2,6 7,9 30,3 59,2

Κατά την γνώμη σας, ποιες διαστάσεις του οργανισμού περιλαμβάνει η 

Επιχειρηματική Ηθική;

 
 

Η απάντηση με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η ηθική, αλλά οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα θεωρούν ότι η Επιχειρηματική Ηθική περιλαμβάνει την κοινωνική και την 

στρατηγική διάσταση. 
 

Ποσοστό % αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό 
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Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

% % % % %

Αύξηση παραγωγής και παραγωγικότητας 2,6 7,9 25 46,1 18,4

Βελτίωση εταιρικής φήμης και καλής «εικόνας» 0 1,3 5,3 31,6 61,8

Αύξηση ή ακόμα και μεγιστοποίηση των κερδών 1,3 7,9 35,5 34,2 21,1

Θα της προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 2,6 2,6 21,1 34,2 39,5

Μείωση λειτουργικού κόστους 5,4 17,6 44,6 18,9 13,5

Προσέλκυση και διατήρηση ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 0 7,9 31,6 30,3 30,3

Βοηθάει στην ελαχιστοποίηση ζημίας σε περίπτωση κρίσης 3,9 13 35,5 31,6 15,8

Συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη 0 5,4 23 36,5 35,1

Ενίσχυση εργασιακών σχέσεων 1,3 0 18,4 39,5 40,8

Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων 1,3 1,3 13,2 26,3 57,9

Ένδειξη ευαισθησίας σε ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού συνόλου 0 5,3 11,8 31,6 51,3

Συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο της χώρας 1,3 2,7 17,3 41,3 37,3

Αλλαγή επιχειρησιακής κουλτούρας 1,3 2,6 11,8 31,6 52,6

Πιέσεις από τους ανταγωνιστές 2,7 9,3 46,7 22,7 18,7

Πίεση από την κοινωνία 2,7 4 32 38,7 22,7

Κατά την γνώμη σας, για ποιους λόγους ένας οργανισμός πρέπει να υιοθετήσει την 

φιλοσοφία της Επιχειρηματικής Ηθικής;

 
 

Εντυπωσιακά τα ευρήματα της έρευνας για ακόμα μια φορά. Η βελτίωση της 

εταιρικής φήμης και η επιχειρησιακή κουλτούρα θεωρούνται σημαντικοί λόγοι 

εφαρμογής της φιλοσοφίας της επιχειρηματικής ηθικής. Η  προάσπιση ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και η ένδειξη ευαισθησίας σε ευπαθείς ομάδες είναι επίσης λόγοι 

εφαρμογής της φιλοσοφίας της Επιχειρηματικής Ηθικής 

 

Ποσοστό % αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό 
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Τελειώνοντας με τα ερωτήματα, με την επόμενη ερώτηση που αφορά τις κοινωνικές 

αξίες: 
 

 

Καθόλου Λίγο Μέτρια Αρκετά Πολύ

% % % % %

Η υγεία 0 1,3 2,6 14,3 81,8

Η οικογένεια 0 0 3,9 29,9 66,2

Τα παιδιά 0 2,7 5,3 16 76

Η αγάπη 1,3 2,6 9,1 24,7 62,3

Η μόρφωση / το διάβασμα 0 2,6 11,7 32,5 53,2

Η δουλειά 0 5,2 10,4 40,3 44,2

Η φιλία 0 5,2 13 32,5 49,4

Η πατρίδα 0 13 18,2 28,6 40,3

Η οικονομική ανεξαρτησία 0 1,3 11,7 31,2 55,8

Ο γάμος 7,9 10,5 28,9 30,3 22,4

Ο έρωτας 1,3 6,5 13 37,7 41,6

Ο ελεύθερος χρόνος 1,3 2,6 16,9 37,7 41,6

Η πίστη στον θεό / η θρησκεία 13 14,3 32,5 13 27,3

Η φιλανθρωπία 2,6 7,8 20,8 39 29,9

Η επαγγελματική καριέρα / κοινωνική καταξίωση 1,3 5,2 18,2 46,8 28,6

Οι διακοπές και τα ταξίδια 1,3 4 17,3 37,3 40

Το άνετο σπίτι 1,3 11,8 28,9 32,9 25

Ο εθελοντισμός 2,6 9,1 22,1 42,9 23,4

Το χρήμα 1,3 7,8 35,1 31,2 24,7

Το γυμνασμένο σώμα 8 16 40 28 8

Η συμμετοχή στα κοινά 6,5 15,6 29,9 36,4 11,7

Η διασκέδαση 3,9 1,3 25 40,8 28,9

Η ομάδα 9,1 3,9 19,5 36,4 31,2

Το καλό αυτοκίνητο / καλή μηχανή 16,9 26 33,8 13 10,4

Υπάρχουν κάποια πράγματα που απασχολούν λίγο πολύ τους 

περισσότερους ανθρώπους. Θα ήθελα για κάθε ενα από αυτά, αν σημαίνει 

κάτι προσωπικά.

 
 

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρούμε τις απαντήσεις για τις σημερινές κοινωνικές 

αξίες στην χώρα μας. Είναι σημαντικές οι απαντήσεις εφόσον η Ελλάδα από το 2010 

είναι σε οικονομική κρίση. Στο παρακάτω διάγραμμα ταξινομήσαμε τις απαντήσεις με το 

ποσοστό αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό. Η υγεία, τα παιδιά, η οικογένεια , η αγάπη , 

η οικονομική ανεξαρτησία και η μόρφωση είναι οι πρώτες επιλογές της έρευνας. 

Αντιθέτως οι τελευταίες επιλογές είναι το χρήμα, ο εθελοντισμός, ο γάμος, η συμμετοχή 

στα κοινά, το καλό αυτοκίνητο και το γυμνασμένο σώμα.  
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Ποσοστό % αξιολόγησης ως «πολύ» σημαντικό 

 

 

 
 

 

Τέλος θα παραθέσουμε τα δημογραφικά στοιχεία της έρευνας : 
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11. Συμπεράσματα Έρευνας 
 

Η παραπάνω έρευνα αποτελεί ένα βήμα για την αποτύπωση της αντίληψης των 

πολιτών αναφορικά με την Εταιρική Υπευθυνότητα. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν 

ενθαρρυντικά στοιχεία για το επίπεδο γνώσης που έχουν για την Εταιρική Υπευθυνότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό γνωρίζουν την έννοια της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και το 43,2 %  από το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα, καθώς κατά την 

διάρκεια των σπουδών τους έχουν διδαχτεί μάθημα σχετικά με την Επιχειρηματική 

Ηθική ή με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Επίσης, σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες 

πιστεύουν ότι σχετικά μαθήματα είναι πολύ σημαντικά και μέσω αυτών θα οδηγηθούν 

στην διαμόρφωση υπεύθυνης συμπεριφοράς. 

Αν και θεωρούν ότι η Εταιρική Ευθύνη είναι μια έννοια που αφορά κατά κύριο λόγο 

τις επιχειρήσεις, δεν την θεωρούν εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη αυτών αλλά 

μέσο, ένδειξης ευαισθητοποίησης σε ευπαθείς ομάδες, αλλαγής επιχειρησιακής 

κουλτούρας, προστασίας και προάσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων όπως επίσης και 

βελτίωση των εργασιακών σχέσεων, στο πλαίσιο της αλλαγής της επιχειρησιακής 

κουλτούρας. 

Την προσωπική υγεία, τα παιδιά και την οικογένειά τους ιεραρχούν στην κορυφή των 

αξιών τους οι Έλληνες. Σε σχετικά υψηλό ποσοστό θεωρούν σημαντικές αξίες την 

εργασία, τη μόρφωση, την πατρίδα και την οικονομική ανεξαρτησία. Αντίθετα, λίγοι απ' 

όσους συμμετείχαν στην έρευνα, πιστεύουν ότι στη ζωή έχει σημασία το χρήμα. 

Παράλληλα, σημαντικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η ιδιαίτερα χαμηλή εκτίμηση, που 

φαίνεται ότι έχουν οι Έλληνες για τα κοινά. 
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Επίλογος 
 

Κυριαρχεί μια αντίληψη στην χώρα μας ότι η κρίση είναι πρώτα ηθική και μετά 

οικονομική. Οι λόγοι που οδηγούν όλο και περισσοτέρους συμπολίτες μας να αναφέρουν 

τα αίτια της κρίσης ως ηθικά είναι είτε από εμπειρία είτε από διαίσθηση για την 

κατάσταση που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια. Ο στόχος της παρούσας εργασίας 

είναι αυτή η αντίληψη να τεκμηριωθεί με βάση την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 

καθώς και με έρευνα που διενεργήσαμε σε τυχαίο δείγμα ατόμων. Οι λόγοι που μας 

οδήγησαν στη σημερινή κατάσταση αναφέρονται εκτενώς στην παρούσα εργασία. Η 

υιοθέτηση της Επιχειρηματικής Ευθύνης θα ανακουφίσει ιδιαίτερα τους αδύναμους 

οικονομικά συμπολίτες μας από άδικα μέτρα που βιώνουμε την τελευταία εξαετία. Ο 

ρόλος του κράτους σαν ρυθμιστής είναι απαραίτητος προς αυτήν την κατεύθυνση. 
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