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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Οι έννοιες της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές στην εποχή του σήμερα ιδίως για τις σύγχρονες 

επιχειρήσεις εφόσον και καθόσον σχετίζονται αδιαφιλονίκητα με την εξασφάλιση της 

βιωσιμότητας και της ανάπτυξης τους. Εξίσου όμως σημαντική σημειώνεται και η 

ανάγκη ύπαρξης και εφαρμογής μοντέλου διοικητικής κοινωνικής ευθύνης στο 

ευρύτερο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης διότι με αυτόν τον τρόπο τεκμηριώνεται η 

ποιότητα ενός κράτους δικαίου, τονώνεται το δημοκρατικό αίσθημα, προστατεύεται 

το δημόσιο συμφέρον και εξυπηρετούνται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο οι 

επικρατούσες κοινωνικές απαιτήσεις. 

Στόχος της συγκεκριμένης προσπάθειας είναι η κατανόηση και η ανάδειξη της 

σπουδαιότητας ανωτέρων εννοιών τόσο για το χώρο των επιχειρήσεων όσο και για το 

πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία αναμφίβολα χρήζει εκσυγχρονισμού. Η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στη σημερινή παρουσία της συνιστά μόρφωμα 

υλοποιήσεις και τροποποίησης το οποίο σημειώνει πορεία πενήντα ετών με συνεχώς 

μεταβαλλόμενο χαρακτήρα γεγονός το οποίο αναδεικνύει πως σκοπός της εφαρμογής 

της είναι η προσαρμογή της στις απαιτήσεις και τα δεδομένα εκάστοτε εποχής 

προκειμένου να ικανοποιηθεί το κοινωνικό συμφέρον, να προωθηθεί η οικονομική 

συνοχή και να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον από οιασδήποτε μορφής δυσμενή 

παρέμβαση. 

Κατόπιν μιας σύντομης συγκριτικής ανάλυσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 

των επιχειρήσεων με αυτή των δημοσίων οργανισμών , ακολουθούν συμπεράσματα 

τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δημόσιας 

Διοίκησης αναφορικά με την ικανότητα εφαρμογής ενός μοντέλου διοικητικής 

κοινωνικής ευθύνης προκειμένου να τονωθεί το αίσθημα εμπιστοσύνης κάθε 

κοινωνού απέναντι σε κάθε διοικητική δραστηριότητα και να παρεμποδιστούν 
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αποτελεσματικά παρεκκλίνουσες συμπεριφορές οι οποίες ακόμη και εν έτη 2020 

κλονίζουν την κοινή γνώμη δημιουργώντας αποχρώσες ενδείξεις κακοδιοίκησης.     

 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Επιχειρηματική Ηθική, 

Επιχειρηματική Υπευθυνότητα, Μοντέλο EBEN, Κώδικας Επιχειρηματικής Ηθικής 

και Δεοντολογίας, Δημόσια Διοίκηση, Βιωσιμότητα, Οικονομία, Κοινωνική 

Ανάπτυξη, Περιβάλλον.  

 

ABSTRACT 

The concepts of business ethics and corporate social responsibility are considered 

particularly important in today's world, especially for modern companies, since they 

are inextricably linked to ensuring their viability and development. Equally important, 

however, is the need for the existence and implementation of a model of 

administrative social responsibility in the wider context of Public Administration, 

because in this way the quality of a rule of law is documented, the democratic feeling 

is stimulated, the public interest is protected and the best are served in the best 

possible way, social requirements. 

The aim of this effort is to understand and highlight the importance of higher concepts 

both for the business sector and for the framework of Public Administration, which 

undoubtedly needs to be modernized. Corporate Social Responsibility in its current 

presence is a form of implementation and modification which marks a course of fifty 

years with an ever-changing character which highlights that the purpose of its 

implementation is to adapt to the requirements and data of each era to meet social 

interest. to promote economic cohesion and to protect the natural environment from 

any form of adverse intervention. 

Following a brief comparative analysis of Corporate Social Responsibility of 

companies with that of public organizations, the following conclusions are drawn 

which demonstrate the need to modernize the Greek Public Administration regarding 

the ability to apply a model of administrative social responsibility in order to 
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stimulate the sense of trust in each administrative activity and to effectively prevent 

deviant behaviors which even in the years 2020 shake up public opinion by creating 

nuanced signs of maladministration. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, Business Ethics, Business 

Responsibility, EBEN Model (Business Ethics Excellence Model), Business Code 

Ethics, Public Administration, Sustainability, Economy, Social Development, 

Environment. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Επίτευγμα των σημερινών εννοιών της επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης συνιστά η σύνδεση και η εξισορρόπηση δύο αντικρουόμενων μη 

συμβατών εννοιών, αφενός μεν της απόκτησης κέρδος αφετέρου δε της ευρύτερης 

κοινωνικής ικανοποίησης, αξιοπιστίας και ευμενούς φήμης. Η συγκεκριμένη επιτυχία 

οφείλεται στην αλλαγή που υπέστη το επιχειρηματικό γίγνεσθαι αναφορικά με την 

ηθική και τη φιλοσοφία του διαχρονικά. Στόχος εκάστοτε οργανισμού παραμένει το 

οικονομικό κέρδος όμως πλέον ο συγκεκριμένος στόχος δεν είναι μονοπρόσωπος 

διότι έγινε κατανοητή η σπουδαιότητα της ικανοποίησης του κοινωνικού 

συμφέροντος από την οποία αντλείται η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη μιας 

επιχειρηματικής οντότητας. Συνεπώς στις μέρες μας κέρδος και κοινωνική αποδοχή – 

ικανοποίηση συνιστούν έννοιες αλληλένδετες οι οποίες διατηρούν αμφίδρομη σχέση 

ένεκα της εφαρμογής της χρυσής τομής η οποία ενδύεται τη μορφή της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης.  

Η προβληματική, σύμφωνα με την παρούσα προσπάθεια, εντοπίζεται στο πως η 

ηθική και η υπευθυνότητα θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια μη διασπώμενη 

κανονικότητα στους κόλπους της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Το ερώτημα είναι 

δύσκολο και απαιτεί ανασυγκρότηση της διοικητικής δράσης εκ βάθρων. Απαιτείται 

σταχυολόγηση προτεραιοτήτων με ταυτόχρονη επούλωση ελλείψεων. Ένα μοντέλο 

διοικητικής ας λεχθεί κοινωνικής ευθύνης προσαρμοσμένο στα δρώμενα και τις 

ανάγκες της εποχής θα μπορούσε να εκσυγχρονίσει πλήρως τη διοικητική δράση , 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

Με τη συγκεκριμένη γραφή παρουσιάζονται οι έννοιες και η σπουδαιότητα τόσο της 

επιχειρηματικής ηθικής όσο και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) σε ένα 

πρώτο στάδιο. Σε επόμενο στάδιο γίνεται αναφορά στο πως επιδρά και τη απαιτεί η 

Ε.Κ.Ε. από τον κόσμο των επιχειρήσεων προκειμένου να οδηγήσει στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα, ακολουθεί η παράθεση της παρούσας κατάστασης στη Δημόσια 

Διοίκηση αναφορικά με την Ε.Κ.Ε., η συγκριτική ανάλυση ύπαρξης και εφαρμογής 

Ε.Κ.Ε. από μεριάς των επιχειρήσεων και των δημοσίων οργανισμών προκειμένου να 

οδηγηθούμε στα συμπεράσματα τα οποία τα οποία επαληθεύουν τις ελλείψεις της 

διοικητικής δράσης και απαντούν στους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να 

υπερπηδηθεί  το συγκεκριμένο πέδικλο.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  

Πέραν της παγκόσμιας αναγνώρισης της, η ηθική αποτελεί παράλληλα μια έννοια 

υποκειμενική, πολύπλευρη και πολύπλοκη. Κατά του Remley και Herlihay η ηθική 

συνιστά «η ηθική αποτελεί έναν κλάδο της φιλοσοφίας και ασχολείται με τους κανόνες 

οι οποίοι διέπουν τη συμπεριφορά, τη λήψη ηθικών αποφάσεων και τις ανθρώπινες 

σχέσεις»1. Αντικείμενο της αποτελεί λοιπόν αφενός μεν η διερεύνηση των αξιών που 

διέπουν μια ανθρώπινη συμπεριφορά αφετέρου δε η εξέταση της ορθότητας ή της 

ακαταλληλότητας ενεργειών με γνώμονα το περιεχόμενο των κινήτρων ή των 

σκοπών. Η εξέταση των ανθρωπίνων πράξεων από την ηθική επιτυγχάνεται μέσα από 

το διαχωρισμό τους σε «ορθές» ήτοι ηθικές και «μη ορθές» ήτοι ανήθικες2. Ανωτέρω 

διαχωρισμός εξυπηρετεί προκείμενου ένα άτομο να χαρακτηριστεί ως ηθικό ή μη 

ηθικό. 

Δεδομένου ότι στο εννοιολογικό φάσμα της ηθικής περιλαμβάνεται το τι δέον πρέπει 

να πράξη ο άνθρωπος, καθίσταται λογικό και αναμενόμενο η ηθική να εμπίπτει στο 

πεδίο της φιλοσοφικής επιστήμης. Ηθική και φιλοσοφία αποτελούν έννοιες αρρήκτως 

συνδεδεμένες με το αντίστοιχο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, ιστορικό και 

γεωγραφικό τους πλέγμα. Προδήλως ανάλογα την εποχή και το γεωγραφικό 

περιβάλλον ισχύουν και εφαρμόζονται ποικίλοι και διαφορετικοί κανόνες 

συμπεριφοράς, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν και διαφορετικές ηθικές αξίες3. 

Κοντολογίς, δεν στηρίζονται σε αυστηρώς περιοριστικά πλαίσια, αντιθέτως 

διατηρούν τάση συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη. Ο Thiroux, προκειμένου 

να αφαιρέσει τη στατικότητα από την ηθική έννοια, αναφέρει πως η ηθική εξετάζει 

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τα υπόλοιπα όντα ώστε να 

                                                 
1 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  Γ. , «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 
133.   
2 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗ Μ.Ν. Δήμητρα, Διπλωματική Εργασία του τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μ.Π.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη, «Διαστάσεις Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην 
Ελληνική Πραγματικότητα», Πειραιάς, Οκτώβριος 2015, Σελ. 36. 
3 THANOPOULOS J. , 2007, GLOBAL BUSINESS, “Environment, Structure and Challenges”, 
Interbooks, Athens, pp.61-62. 
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προωθείται το κοινωνικό συμφέρον, η έννοια του καλού και του κακού, του δίκαιου 

και του άδικου, η εξέλιξη και η δημιουργικότητα4. 

Δεδομένου ότι η ηθική δεν διαθέτει στατικό εννοιολογικό πλαίσιο, καθίσταται 

ευκόλως αντιληπτό πως καλύπτει ποικίλους τομείς ανθρώπινης δράσης και συνιστά 

το σύνολο αξιών και αρχών που έχει διαμορφώσει και ακολουθεί ένα άτομο στην 

καθημερινότητά του5. 

Πεδίο απασχόλησης και προβληματισμού αποτέλεσαν για τις ανθρώπινες κοινωνίες 

εξ αρχαιοτάτων ετών θέματα ηθικής καθώς και η δημιουργία ηθικών κανόνων 

συμβίωσης. Ο Σωκράτης ήταν αυτός που πρώτος δίδαξε την ηθική θεωρία, ο οποίος 

την διακήρυξε και την εφάρμοσε εμπράκτως και προς τούτο το πρόσωπό του 

διαχρονικά συμβολίζει την ηθική6. Για τον Σωκράτη η ηθική αποτελούσε αποτέλεσμα 

της μίξης “αγωγής και παιδείας”7 και ένεκα αυτού προσπάθησε να διαπαιδαγωγήσει 

τους νέους ώστε να κατανοήσουν εκ βάθρων τον ηθικό τρόπο ζωής ο οποίος 

συνεπάγεται κοινωνική και προσωπική ευημερία8. 

Σημαντική κρίνεται η θέση του Kohberg Lawrence περί των διαφόρων σταδίων που 

περνάει το άτομο καθ ΄ όλη τη διάρκεια της ηθικής του εξέλιξης. Ο αμερικάνος 

ψυχολόγος υποστήριζε πως το άτομο σε ένα πρώτο στάδιο ξεκινάει με επίκεντρο την 

υπακοή και το προσωπικό του συμφέρον και σε επόμενο στάδιο εξελίσσεται βήμα – 

βήμα έως ότου αναπτύξει μια αυτόνομη ηθική η οποία συνιστά ένα μίγμα 

προσωπικής συνειδήσεως και αφηρημένων αρχών του. Ειδικότερα σταχυολογούνται 

τρία (3) επίπεδα ηθικής όπου έκαστο εξ αυτών αποτελεί από τα κάτωθι αναφερόμενα 

στάδια: 

 

                                                 
4 THROYX J., “Ethics: Theory and Practice”, 6th edition Prentice Hall, Upper Saddle River, 
1998, New Jersey, USA, pp.28. 
5 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. , «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 
23.   
6 ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΑΚΗ Μ.Ν. Δήμητρα, Διπλωματική Εργασία του τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μ.Π.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
για Στελέχη, «Διαστάσεις Επιχειρηματικής Ηθικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης στην 
Ελληνική Πραγματικότητα», Πειραιάς, Οκτώβριος 2015, Σελ. 36-37. 
7 MORRELL K. , «Socratic Dialogue as a tool of teaching Business Ethics», Journal of Business 
Ethics, 2004, Vol. 53, No 4, pp.383-392. 
8 Ο.π.  
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1.2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  

Σκόπιμο κρίνεται σε αυτό τα σημείο να γίνει μνεία των δύο βασικών διαστάσεων της 

ηθικής. Γίνεται λόγος για την τελολογική διάσταση και την δεοντολογική διάσταση. 

Η τελολογική διάσταση εξετάζει τον τελικό σκοπό, το αποτέλεσμα καθώς και την 

τελική συνέπεια των πράξεών μας. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν δικαιολογούνται 

πλήρως από την επιτυχία του τελικού σκοπού ήτοι από το επιθυμητό για το άτομο 

αποτέλεσμα. Στον αντίποδα εμφανίζεται η διάσταση της ηθικής υπό το πρίσμα της 

δεοντολογικής βάσεως. Εδώ πρέπει να υφίσταται συμβατότητα μεταξύ μεθόδευσης 

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΥΠΑΚΟΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. 

 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 

 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΗΘΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ «ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ». 

ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΑΠΩΤΕΡΟ ΣΚΟΠΟ ΤΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. 

 ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΥΤΟΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ. 

Διαγραμματική Απεικόνιση Επιπέδων Ηθικής του αμερικάνου ψυχολόγου Kohlberg Lawrence (1927-1987). 
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και αποδεκτού νόμου ο οποίος πρέπει σε κάθε κίνηση να ακολουθείται και να 

τηρείται. Η τελολογική διάσταση εξετάζει τις συνέπειες των ενεργειών 

(consequentialist-teleological) ενώ η δεοντολογική όχι (nonconsequentialist-

deontological)9. 

 

1.2.1 Η ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ   

Η τελολογική διάσταση θέτει στο επίκεντρο τον τελικό σκοπό και το αποτέλεσμα των 

ανθρωπίνων πράξεων με προέλευση την ελληνική λέξη «τέλος»10. Σύμφωνα με τη 

συγκεκριμένη διάσταση ηθικά ορθή και σωστή συμπεριφορά απαντάται ως εκείνη 

που οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα και συνεπώς η επιτυχία του τελικού σκοπού 

δύναται να δικαιολογήσει τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να επιτευχθεί 

ο συγκεκριμένος σκοπός. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα τελολογικής βάσης συνιστά 

φερειπείν κατά τη διάταξη του άρθρου 22 του ποινικού μας κώδικα, η 

δικαιολογημένη κατάσταση άμυνας την οποία το άτομο χρησιμοποιεί ως αναγκαία 

προσβολή του επιτιθέμενου προκειμένου να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλο 

πρόσωπο από άδικη και παρούσα επίθεση η οποία στρέφεται εναντίον τους. 

Κοντολογίς προκειμένου να σωθώ, γεγονός το οποίο συνιστά το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, χρησιμοποιώ το αναγκαίο μέτρο της άμυνας ίδιας ή και μικρότερης 

εντάσεως πάντα από την επίθεση τη οποία δέχομαι. Τα μέσα λοιπόν που θα 

χρησιμοποιηθούν θεμελιώνουν την υπόσταση της τελολογικής βάσης. 

Η τελεολογική βάση απαντάται κυρίως μέσω δύο (2) θεωριών, οι οποίες 

απεικονίζονται ανάλογα με την απάντηση στην ερώτηση εάν η αξιολόγηση των 

συνεπειών πραγματοποιείται με επίκεντρο το σύνολο του κοινωνικού γίγνεσθαι ή το 

άτομο. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται λόγος για τον «ωφελιμισμό» ενώ στη δεύτερη 

για τον «ψυχολογικό εγωισμό». 

Σύμφωνα με τον Άγγλο φιλόσοφο Tomas Hobbes και τη θεωρία του ψυχολογικού 

πάσης φύσεως ανθρώπινη πράξη και συμπεριφορά ερμηνεύεται ως εκδήλωση 

                                                 
9 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 41 & 43. 
10 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 41 & 43. 
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φιλαυτίας ακόμη και όταν φαίνονται ανιδιοτελής. Για τον Hobbes η φύση του 

ανθρώπου κατευθύνεται από εγωιστικά κίνητρα και την τάση της αυτοσυντήρησης11. 

Τα ανωτέρω μπορούν να δικαιολογήσουν τις βουλητικές εκδηλώσεις. Το τι είδους 

συνέπειες θα υπάρξουν από τους άλλους δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Οι ωφελιμιστές διαφοροποιούνται εφόσον και καθόσον αναγνωρίζουν ως ηθικές 

μόνον εκείνες τις ενέργειες οι οποίες επιφέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα στο 

σύνολο του κοινωνικού γίγνεσθαι και όχι μεμονωμένα κατ ΄ άτομο12. 

1.2.2 Η ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

Στην αντίπερα όχθη από την τελεολογική βάση βρίσκεται η δεοντολογική διάσταση 

της ηθικής η οποία προέρχεται από την ελληνική λέξη «δέον». Εν λόγω διάσταση δεν 

δίνει έμφαση στις συνέπειες μιας συγκεκριμένης ανθρώπινης συμπεριφοράς 

απεναντίας επικεντρώνεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κυρίως 

στις ανθρώπινες προθέσεις. Υποστηρίζει πως η ανθρώπινη συμπεριφορά πρέπει 

πάντα να διέπεται από νόρμες ηθικές και έχει τις ρίζες της στον Kant. Για τον Kant η 

σύνθεση της λογικής με την ηθική είναι κρίνεται άρρηκτη και τι πρέπει να γίνει 

ορίζεται μόνο από τη λογική και όχι από τα συναισθήματα ακόμη και στην περίπτωση 

όπου τα τελευταία είναι καλοπροαίρετα και αληθινά13. Ο Γερμανός φιλόσοφος 

απέδωσε στις ηθικές υποχρεώσεις την ονομασία «κατηγορηματική επιταγή» και όταν 

το άτομο εκτελεί μια ηθική πράξη θα πρέπει να εξετάζονται τα κάτωθι αναφερόμενα: 

                                                 
11 HOBBES TOMAS, 1651,  «Leviathan», (ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Γ. και ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΣ Α. 
μετάφραση), Renascence Editions, The University of Oregon, THE FIRST PART, 1999, pp. 4-
23. {download in a pdf paper 05.08.2020}. 
12 WHITE J. and TAFT S., «Frameworks for teaching and learning Business Ethics within the 
global context: Back round of Ethical theories », Journal of Marketing Education, Vol. 4, No 
1, pp.463-477. 
13 KANT  Immanuel, «Τα Θεμέλια της Μεταφυσικής των Ηθών», Εκδόσεις ΔΩΔΩΝΗ, Αθήνα 
1984, Σελ.23-25. 
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Διαγραμματική Απεικόνιση Κανόνων Ηθικής του οποίους πρέπει να ακολουθεί το άτομο όταν 

εκτελεί μιa πράξη ηθική σύμφωνα  με τον Γερμανό φιλόσοφο Immanuel Kant (1724-1804). 

 

Με γνώμονα την ανωτέρω κατεύθυνση διατυπώθηκαν μερικές «prima facie» 

υποχρεώσεις που πρέπει όλοι οι άνθρωποι να αποδέχονται14. Τα συγκεκριμένα 

καθήκοντα είναι τα εξής: 

 

                                                 
14 ROSS W.D., «The Right and the Good», Edited by Philip Stratτon-Lake, Claredon Press, 
Oxford, UK,  reprinted 2007, {download  in a pdf paper 05.08.2020 & ώρα 22:40 μ.μ.} 

Αν το άτομο κατά την εκτέλεση της πράξης είναι ελεύθερο.

Αν οι πράξεις του προκύπτουν από έλλογη σκέψη.

Αν η αρχή η οποία δομεί τις πράξεις του αποτελεί καθολικό νόμο.
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 Πιστότητα: σχετίζεται με την τήρηση των υποσχέσεων. 

 Επανόρθωση: η διόρθωση του λάθους σε περίπτωση που βλάψουμε κάποιο 

άτομο 

 Ευγνωμοσύνη: η αναγνώριση του αλλού και της βοήθειας όπου κάποιο άλλο 

άτομο μας προσφέρει. 

 Δικαιοσύνη: εξάλειψη των αδικιών και συμπεριφορά που να διέπεται από την 

αρχή της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης αναφορικά με την αντιμετώπιση των 

ατόμων. 

 Αγαθοεργία: προσφορά βοήθειας στους άλλους προκειμένου να γίνουν 

ευτυχισμένοι. 

 Αυτοεξέλιξη: συνεχή προσωπική βελτίωση και αυτοεξέλιξη. 

 Μη κακοποίηση: υποχρέωση μη πρόκλησης βλάβης η κακού σε άλλο/-α 

άτομο/-α. 

1.3 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ  

1.3.1 Η ΗΘΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

Στην επιστημονική-περιγραφική προσέγγιση έμφαση δίδεται στην εμπειρική 

παρατήρηση. Οι κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη προσέγγιση η 

οποία βασίζεται σε αποδεκτές επιστημονικές μεθοδολογίες15. Φερειπείν ένας 

ερευνητής της ανθρώπινης ψυχολογίας παρατηρεί ένα δείγμα ατόμων 

προκαθορισμένο για μια συγκεκριμένη συμπεριφορά και επί συγκεκριμένων 

συνθηκών. Κατόπιν τούτου, συγκρίνει το εν λόγω δείγμα με ένα όμοιο δείγμα το 

οποίο έχει υποστεί διαφοροποίηση σε κάποια παράμετρο του πειράματος. Ο 

ερευνητής εν συνεχεία καταγράφει τα ευρήματά του, καταλήγει σε συμπεράσματα 

αναφορικά με τη συμπεριφορά των δειγμάτων του πλην όμως δεν προσθέτει δικές του 

αξιολογήσεις σχετικά με το τι είναι σωστό ή λάθος, ή τον τρόπο με τον οποίο τα 

άτομα θα έπρεπε να συμπεριφερθούν. 

1.3.2 Η ΗΘΙΚΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 

                                                 
15 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 37. 
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Στη φιλοσοφική προσέγγιση προστίθεται η διάσταση του δέοντος γενέσθαι και 

επιπρόσθετα δεν υφίσταται μόνο η αντικειμενική υπόσταση της επιστημονικής-

περιγραφικής προσεγγίσεως. Εδώ ο αναλυτής διατυπώνει μία νόρμα, έναν κανόνα 

συμπεριφοράς16. Ο μελετητής, φερειπείν, της συγκεκριμένης προσεγγίσεως 

διατυπώνει: «Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ανάλυσής μας ο άνθρωπός σε πρώτο 

στάδιο πρέπει να λειτουργεί μη αλτρουιστικά αλλά εγωιστικά». Με των ανωτέρω 

τρόπο λοιπόν, δημιουργούνται πεδία επιρροής καθώς και επιρροές για το τι αποτελεί 

ηθικό, την αντικειμενικότητα των αξιών και δη την προέλευση αυτών. 

 

1.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

1.4.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η επιχειρηματική ηθική αντιμετωπίζεται και ερμηνεύεται ευρέως ως ηθικός 

προβληματισμός αναφορικά με το εμπόριο και ενδέχεται να είναι τόσο παλιά χρονικά 

όσο και η ίδια η διαδικασία ανταλλαγής εμπορευμάτων. Ο Αριστοτέλης στα 

Πολιτικά17(300 π.Χ.) αναφέρει τις εμπορικές σχέσεις ως μια συζήτηση για την 

διαχείριση των νοικοκυριών. Η Ιουδαιο-χριστιανική ηθική όπως εκφράζεται στις 

Δέκα Εντολές περιλαμβάνει ηθικούς κανόνες για την εμπορική συμπεριφορά και 

δραστηριότητα18. 

Στις αρχές του 1970 μπήκε σε κοινή χρήση στις ΗΠΑ ο όρος της επιχειρηματικής 

ηθικής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 σημειώνεται η πραγματοποίηση μαθημάτων 

επιχειρηματικής ηθικής όπως αναφέρεται στα κέντρα και τα περιοδικά της 

Επιχειρηματικής Ηθικής. Το 1980 ιδρύεται η Εταιρία Επιχειρηματικής Ηθικής και το 

1987 υιοθετείται η επιχειρηματική ηθική από τις ευρωπαϊκές σχολές διοικήσεως με 

τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ)19. 

Στις αρχές του 1990 οι προσπάθειες αποστασιοποίησης από τα επιχειρηματικά 

σκάνδαλα καθώς και την αποταμιευτική και δανειστική κρίση γίνονται όλο και πιο 

έντονες. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (1991) η ιδέα της Επιχειρηματικής 

                                                 
16 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 37. 
17 WOLF Fransis, «Ο Αριστοτέλης και η Πολιτική», Εκδόσεις ΚΑΡΔΑΜΗΤΣΑ, Αθήνα 1995, Σελ. 
15. 
18 Έξοδος 20: 2-17, Δευτερονόμιο 5: 6-21. 
19 Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος ΕΒΕΝ : www.eben-net.org  

http://www.eben-net.org/
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Ηθικής τράβηξε έντονα την προσοχή των ακαδημαϊκών, των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης καθώς και των επιχειρήσεων. 

Η Επιχειρηματική Ηθική γράφει διαδρομή περίπου τεσσάρων δεκαετιών με 

Πρωτοπόρο στις μελέτες του τον Raymond Baumhart τη δεκαετία του 196020. Η 

ακαδημαϊκή δεοντολογία των επιχειρήσεων χρονολογείται από τον Richard T. 

DeGeorge21 τη δεκαετία του 1970, αναγνωρίζοντας τον Baumhart ως προπομπό της 

ακαδημαϊκής  επιχειρηματικής δεοντολογίας. 

 

1.4.2 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αποτελούν μια μικρογραφία του κοινωνικού γίγνεσθαι 

θα ήταν αδιανόητο η έννοια της ηθικής να μην τυγχάνει προεκτάσεως και στο 

επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιχειρηματική ηθική λοιπόν (business ethics) συνιστά 

μορφή εφαρμοσμένης ηθικής που εξετάζει ηθικές αξίες καθώς και ηθικά ζητήματα τα 

οποία ανακύπτουν στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Συνεπώς δύναται να θεωρηθεί ως 

ένα σύνολο ηθικών αρχών και αξιών το οποίο προκύπτει από τις πεποιθήσεις της 

ανώτατης διοίκησης, την ιδιοσυγκρασία τόσο των διοικητικών στελεχών όσο και των 

εργαζομένων όπως και από τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές και το οποίο 

αποσκοπεί στη δημιουργική εξισορρόπηση και δημιουργία προτύπων, συμπεριφορών 

καθώς και δεσμών μεταξύ του οργανισμού, των μετόχων αυτού, των εργαζομένων, 

του πολίτη, πελάτη, καταναλωτή και εν γένει του ευρύτερου οικονομικού και 

κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η δράση μιας επιχείρησης ή 

ενός οργανισμού22. 

                                                 
20 BAUMHART Raymond,  «Ethics in Business», Ed. Holt, Rinehart, Winston, 1968 (Digital 
Edition November 2010),  pp. 10 of 248. 
21 DEGEORGE T. Richard, «Business Ethics», March 2016 Pearson 7th Edition, pp.114-576, 
digital edition. 
22 ΓΚΟΡΤΖΗΣ Αυγέρης, Πρόεδρος EBEN GR, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», MONEY-SHOW, 22.12.2012, Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, Σελ. 2 Ενημερωτικού 
Δελτίου Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
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Σύμφωνα με τον Solomon23, η επιχειρηματική ηθική σχετίζεται με την 

συνειδητοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων τριών (3) πραγμάτων γνωστών ως 

«3σ» ή «3c» ήτοι: 

 Συμμόρφωση (Compliance): με τα ήθη, τα έθιμα, τους κανόνες καθώς και τις 

ηθικές αρχές. 

 Συνεισφορά (Contribution): προς την κοινωνία μέσω της αξίας και της 

ποιότητας του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρεται στην αγορά.  

 Συνέπειες (Consequences): της επαγγελματικής δράσης εντός και εκτός 

εταιρίας, εκ προθέσεως ή άνευ υπαιτιότητας. 

Πέραν όμως των ανωτέρω πρέπει με σαφήνεια να λεχθεί πως η σύνθεση του ήθους 

μιας επιχείρησης επιτυγχάνεται από μικρές διαφορετικές έννοιες όπως η διαφάνεια, η 

αξιοπιστία, η ευελιξία, η αξιοκρατία, η πειθαρχία, η ποιοτική προσέγγιση, το αίσθημα 

ευθύνης, κ.α. Θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το σημείο πως το ήθος μιας 

επιχείρησης περιγράφεται ως «ένα σύνολο κανόνων ευθύνης, ελέγχου, διαφάνειας, 

σύνεσης, συνεργασίας, συνέπειας και συνέχειας σε όλα τα επίπεδα»24 από το κέρδος 

και την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της μα και από την 

επαγγελματική διάθεση και το ήθος τόσο των ηγετικών προσώπων όσο και των 

εργαζομένων της. 

Οι επιχειρήσεις από τη φύση τους έχουν καθαρά σκοπούς τελεολογικούς δεδομένου 

ότι επικεντρώνονται στο αποτέλεσμα. Εάν ένας υπάλληλος δεν κάνει τη δουλειά του 

σωστά κατά πάσα πιθανότητα δύναται να μείνει χωρίς εργασία κάποια στιγμή. Όμως 

δέον είναι η ανάπτυξη των επιχειρηματικών στόχων να επιτυγχάνεται διαμέσου μιας 

δεοντολογικής πραγματικότητας. Στην επιχειρηματική πραγματικότητα υφίσταται 

εξίσου  ευελιξία και δεοντολογικό εύρος ως προς το τι θα υλοποιήσει η κάθε 

επιχείρηση25. Φερειπείν δεν τηρούν όλες οι επιχειρήσεις τα ίδια μέτρα ασφαλείας των 

εργαζομένων τους. Το υπάρχον νομικό πλαίσιο ορίζει τα ελάχιστα και είναι καθαρά 

στη διακριτική ευχέρεια της κάθε εταιρίας τι περαιτέρω πλαίσιο θα παρέχει για την 

                                                 
23 SOLOMON ROBERT C., «The New World of Business, Ethics and Free Enterprise in the 
Global 1990s », Rowman and Littlefield, Maryland 1994, USA 
24 ΓΚΟΡΤΖΗΣ Αυγέρης, Πρόεδρος EBEN GR, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», MONEY-SHOW, 22.12.2012, Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, Σελ. 2 Ενημερωτικού 
Δελτίου Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
25 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 28. 
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προστασία των εργαζομένων της. Αν όμως θωρακίσω την εν θέματι προστασία εντός 

τεσσάρων (4) πυλώνων (πελάτες, εργαζόμενοι, ιδιοκτήτες και ευρύτερο περιβάλλον) 

και ανάλογα τη φιλοσοφική μου θέση ως επιχείρηση τότε η συγκεκριμένη κατάσταση 

με βοηθάει να αποκτήσω την λεγόμενη «οπτική τούνελ» λαμβάνοντας υπόψι όλους 

τους συμμέτοχους της επιχείρησης μου26. 

1.4.3 ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

Για την Επιχειρηματική Ηθική σταχυολογούνται οι κάτωθι αναφερόμενες αρχές27: 

 

  

 

 

 

1.4.4 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Για μια σύγχρονη επιχείρηση κρίνεται στην εποχή μας αναγκαία η ύπαρξη 

συγκεκριμένων κωδίκων επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας BCE (Business 

Code Ethics) προκειμένου να περιγράφεται κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα και 

συμπεριφορά28. Δημιουργούνται από τα πρόσωπα που ελέγχουν τους εκάστοτε 

οργανισμούς με δυνατότητα μεταβολής τους ένεκα εποχιακών απαιτήσεων ή χώρων 

δραστηριοποίησης. Οι συγκεκριμένοι κώδικες αφορούν τόσο κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς όσο και μη κερδοσκοπικούς όπως φερειπείν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα. 

                                                 
26 THANOPOULOS J. , 2007, GLOBAL BUSINESS, “Environment, Structure and Challenges”, 
Interbooks, Athens, pp.63-64. 
27 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, Business Development Officer, PHOENIX ECTS LIMITED, 
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ & Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», MONEY-SHOW, 22.12.2012, 
Ξενοδοχείο HILTON Αθηνών, Σελ. 5  Ενημερωτικού Δελτίου Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 
28 KIYMET TUNCA CALIYURT, «Ethics and Sustainability in Accounting and Finance, Volume I», 
Springer,   Turkey 2019, pp.247-249. 
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Η σύνταξη ενός κώδικα συνιστά μια μακρόσυρτη χρονικά διαδικασία η οποία 

αναμφίβολα απαιτεί ικανοποιητική αντίληψη του επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Οδηγίες 

γενικής φύσεως είναι πως ο κώδικας επιχειρηματικής ηθικής πρέπει να είναι 

γραμμένος σε απλή γλώσσα προκειμένου να γίνεται αντιληπτός και κατανοητός από 

όλους, να περιλαμβάνει παραδείγματα συγκεκριμένης φύσης, να μην επιλέγεται η 

χρήση τόνου αρνητικού και απαγορεύσεων και τέλος να περιλαμβάνει κοινώς 

αναμενόμενες συμπεριφορές και επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης. Στο 

σώμα του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής δεν αποτυπώνονται λεπτομερείς 

προσδοκώμενες ενέργειες29. Διατυπώνονται όμως γενικές αρχές όπως λόγου χάρη 

σεβασμός στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, κατά τη διαδικασία συγγραφής του κώδικα 

θα πρέπει να συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι και η ισχύ του οφείλει να είναι για 

όλους ίδια άνευ εξαιρέσεων. Σημαντική κρίνεται η τακτική παρακολούθηση της 

αποτελεσματικότητας του κώδικα καθώς και η διενέργεια τακτικών επανεξετάσεων 

εφόσον και  καθόσον αυτό είναι απαραίτητο30. 

Δεν είναι λίγες οι εταιρίες που ενώ έχουν κώδικα επιχειρηματικής ηθικής στην πράξη 

όμως δεν τον χρησιμοποιούν στη λειτουργία τους αλλά δυστυχώς μόνο τον 

χρησιμοποιούν προκειμένου να βελτιώσουν το εταιρικό προφίλ τους. Εύκολα γίνεται 

αντιληπτό πως σε αυτή τη περίπτωση ο μόνος στόχος της επιχείρησης είναι καθαρά 

το κέρδος και όχι η δημιουργία μιας ηθικής κουλτούρας με δυναμική31. 

                                                 
29 SCHWARTZ M. S., «Effective Corporate Codes of Ethics: Perceptions of Code Users», Journal 
of Business Ethics, Vol.55, No. 4, pp. 321-341. 
30 Ο.π.   
31 NYBERG DANIEL, «The Morality of everyday activities: Not the right, but the good thing to 
do», SPRINGER NETHERLANDS 2008, Journal of Business Ethics, Vol.81, Issue 3, pp. 587-598. 
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 Σταχυολογούνται οι κάτωθι αναφερόμενοι στο θέμα λόγοι που τονίζουν την 

αναγκαιότητα ύπαρξης κώδικα επιχειρηματικής ηθικής32:

 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία έτη οι επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ολοένα και 

περισσότερο την σπουδαιότητα ύπαρξης ενός κώδικα επιχειρηματικής ηθικής με 

σημαντική αύξηση της συχνότητας σύνταξης και εφαρμογής του33. Στο ηνωμένο 

βασίλειο, κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο επιχειρηματικής 

Ηθικής το έτος 2013 σημειώνεται υλοποίησης επενδύσεων από μεριάς των 

επιχειρήσεων προκειμένου να υιοθετηθούν προγράμματα ηθικής με γνώμονα την 

κατάρτιση κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και δεοντολογίας34. 

Η διαδικασία σύνταξης του κειμένου του κώδικα συνιστά δύσκολη διαδικασία. Προς 

τούτο, κάθε επιχείρηση χρησιμοποιεί ένα αποδεκτό πλαίσιο πάνω στο οποίο θα 

διαμορφωθεί και θα αναπτυχθεί εν συνεχεία ο κώδικας. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πλαισίου απαντώνται στα εξής κάτωθι35: 

                                                 
32 McDONALD GAEL, «Business Ethics: Practical Proposals for Organizations», Journal of 
Business Ethics 25, 2000, pp. 169-184 {citation downloaded: 12.08.2020}. 
33 J&P άβαξ, «Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής», έκδοση: 24.04.2017, 
Σελ.27-28.  
34 Corporate Ethics Policies and Programmes, 2013 UK and Continental European Survey, 
https://www.ibe.org.uk/userassets/publicationdownloads/codes_survey_2013_interactiv.pd
f  (διαδικτυακός ιστότοπος), {download 11.08.2008 & ώρα 14:13μ.μ.}. 
35 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Γιάννης, «Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία στην εποχή της Εταιρικής 
Διακυβέρνησης», Interbooks, Αθήνα 2009, Σελ. 227-228. 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΥΦΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΩΣ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΦΗΜΗΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΝΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΡΙΣΚΟ

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΥΣ

https://www.ibe.org.uk/userassets/publicationdownloads/codes_survey_2013_interactiv.pdf
https://www.ibe.org.uk/userassets/publicationdownloads/codes_survey_2013_interactiv.pdf
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 Πρακτική χρησιμότητα προκειμένου να επιτευχθεί μεγιστοποίηση του 

οφέλους για τον οργανισμό/επιχείρηση. 

 Σαφής διαδικασίες μέσω επιχειρησιακής εγκυρότητας. 

 Εφικτότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων με αίσθημα σεβασμού και 

συνέπειας. 

 Διαστάσεις μεταβαλλόμενες και διαχρονικές προκείμενου ο 

οργανισμός/επιχείρηση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του συνεχώς 

μεταβαλλόμενου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. 

 Ικανότητα αντίληψης περιβαλλοντολογικών καταστάσεων προκειμένου να 

γίνει εύκολη η προσαρμογή σε τυχόν περιβαλλοντικές αλλαγές. 

 Σωστή και σταθερή προετοιμασία άνευ βεβιασμένων και απερίσκεπτων 

κινήσεων. 

 Συνειδησιακός αυτό-έλεγχος καθ ΄ όλη τη διάρκεια προετοιμασίας και 

σύνταξης του κώδικα.  

1.4.5 ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ EBEN GR   

Λαμβάνοντας υπόψη πως η οικονομική κρίση δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός, πρέπει σε 

αυτό το σημείο να τονίσουμε πως αρκετές ανήθικες επιχειρήσεις με σκοπό να 

μεγιστοποιήσουν το κέρδος τους προσπάθησαν να αναπτυχθούν μέσα από πολιτικές 

σκοπιμότητες, από νομικά ¨παραθυράκια¨ προκειμένου να επιζήσουν. Λύση σε 

περιπτώσεις ανομίας και μη ηθικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς δίνει το μοντέλο 

EBEN GR, του οποίου η εφαρμογή συνιστά απαραίτητη προυπόθεση και εργαλείο 

οικονομικής ανάπτυξης και υγιούς ανταγωνισμού36. Στόχος του συγκεκριμένου 

μοντέλου είναι η δημιουργία ενός επιθυμητού τρόπου διοικήσεως. Θεμέλια του 

αποτελούν αδιαφιλονίκητα Αξίες και Αρχές ενός Καθολικά Αποδεκτού Κώδικα 

Επιχειρηματικής Ηθικής Δεοντολογίας (ΚΚΕΗ) και η εξάπλωση αυτού του Κώδικα 

σε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες της Επιχειρηματικής Ηθικής . οι διαδικαστικές 

ενέργειες όπως και τα συστήματα της Επιχειρηματικής Ηθικής απαντώνται σε δύο 

πυλώνες, την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.), 

                                                 
36 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΝ 
GR, «Η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», Αθήνα 2013, 
Κεφάλαιο 2ο, Σελ. 12. 
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οι οποίοι στηρίζουν την Επιχειρηματική Ηθική37.

 

Διαγραμματική Απεικόνιση Μοντέλου EBEN, «BUSINESS ETHICS EXCELLENCE MODEL», ΠΗΓΗ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, «Η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο Ανάπτυξης 

και Ανταγωνιστικότητας», Αθήνα 2013, Κεφάλαιο 2ο, Σελ. 12. 

 

Ανωτέρω δύο έννοιες συνιστούν ορολογίες μείζονος σημασίας για την 

ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Επί της ουσίας η Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη μαζί με την Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελούν θεμελιώδεις 

άξονες της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τελευταίων δεκαετιών η οποία έχει 

στόχο τη βιωσιμότητα με παγιωμένο κοινωνικό έδαφος. Η δημιουργία του Κώδικα 

Επιχειρηματικής Ηθικής και Δεοντολογίας απαντάται ως πρωτοβουλία του ΣΕΒ και 

στοχεύει στην ανταπόκριση και την αφομοίωση διεθνών πρακτικών διοικήσεως από 

την ελληνική οικονομία. Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η διαφάνεια η οποία 

θα βοηθήσει την ελληνική οικονομική δραστηριότητα να αποκτήσει εκ νέου 

αξιοπιστία38. Ο συγκεκριμένος κώδικας συνιστά κείμενο το οποίο στηρίζεται στην 

ισχύουσα νομοθεσία και προβάλλει μοντέλα αποτελεσματικών πρακτικών διοικήσεως 

για τις ελληνικές εταιρίες. 

                                                 
37 Ο.π. 
38 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ,ΓΚΟΡΤΖΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΒΕΝ 
GR, «Η Επιχειρηματική Ηθική ως μέσο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», Αθήνα 2013, 
Κεφάλαιο 2ο, Σελ. 13. 
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Προκειμένου να εφαρμοστεί η επιχειρηματική ηθική στο εργασιακό περιβάλλον 

απαιτούνται τα κάτωθι αναφερόμενα στάδια39: 

 

Το μοντέλο EBEN GR μέσω των σύγχρονων συστημάτων και πρακτικών που 

διαθέτει, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο για τη βιωσιμότητα και την ευημερία 

των επιχειρήσεων μέσω της εκτίμησης και της αξιολόγησης της Επιχειρηματικής 

Ηθικής τους. Πριν τη διαδικασία πραγματοποίησης της Αξιολόγησης εξετάζεται η 

επάρκεια των κριτηρίων για τις εταιρίες που έχουν υποβάλλει αίτηση από την 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Διασφάλισης. Σε περίπτωση εντοπισμού ανεπάρκειας δεν 

γίνεται μόνο επισήμανση των ελλείψεων αλλά πραγματοποιούνται και συγκεκριμένες 

υποδείξεις μέσω του μοντέλου EBEN GR προκειμένου να σημειώσει βελτίωση η 

κάθε επιχείρηση και πάντα ανάλογα με τις δυνατότητές της. Γίνεται συνεπώς 

αντιληπτό πως ανωτέρω διαδικασία ενισχύει την ανάπτυξη των οργανισμών σε όλο 

το φάσμα των διαδικασιών και ενεργειών τους. 

Κρίνεται αναγκαίο στα χρόνια των ποικίλων κρίσεων που διανύουμε να 

πραγματοποιείται η λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων από ηθικούς 

επιχειρηματίες οι οποίοι να μεταδίδουν την εν λόγω συμπεριφορά και στους λοιπούς 

                                                 
39 ΓΚΟΡΤΖΗΣ Αυγέρης, Πρόεδρος EBEN GR, «Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Υπευθυνότητα 
ως λύση στο ελληνικό πρόβλημα», 2014, διαδικτυακός ιστότοπος: 
http://www.asfalistikomarketing.gr .  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΡΧΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕ 

ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ:  ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ, 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΡΧΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

http://www.asfalistikomarketing.gr/
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υπάλληλους και συνεργάτες τους. Αυτό θα βοηθήσει ώστε οι τελευταίοι να μυηθούν 

σε μια όμοια συμπεριφορά στην καθημερινή τους εργασία. Παρά ταύτα δεν πρέπει να 

παραβλέπουμε τον υπαρκτό όγκο των ηθικών παραβάσεων ο όποιος τυγχάνει 

μεγάλος και τονίζει την επιτακτική εφαρμογή της Επιχειρηματικής Ηθικής40. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ {Ε.Κ.Ε.} 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μεγάλου ενδιαφέροντος και πολυσυζητημένο θέμα στο χώρο των σύγχρονων 

επιχειρήσεων αποτελεί η έννοια τη; Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.). Στη 

σημερινή εποχή όπου σημειώνονται έντονες οικονομικές μεταβολές και η κοινωνική 

διάσταση της επιχείρησης αναβαθμίζεται διαρκώς, η εταιρική κοινωνική ευθύνη 

κρίνεται ως μια αναγκαιότητα η οποία εξαρτάται άμεσα με την βιωσιμότητα της και 

την ανάπτυξη της επιχείρησης/του οργανισμού μέσα σε μια συνεχώς αναπτυσσόμενη 

ανταγωνιστική αγορά. Η κοινωνική υπευθυνότητα μιας επιχείρησης απαιτεί μια 

μονίμως ισόρροπη σχέση μεταξύ της οικονομικής, της κοινωνικής και της 

περιβαλλοντικής διάστασης της λειτουργίας αυτής. Πρέπει να παρατηρείται 

διαχρονικά υπέρβαση τήρησης των ορίων του νόμου από μεριάς των επιχειρήσεων - 

και όχι μόνο εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων – με κύριο στόχο την 

ουσιαστική επένδυση στις κοινωνικές μα και περιβαλλοντικές σχέσεις. 

2.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ  

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως ιδέα απασχόλησε σε φάσμα πολλών αιώνων τις 

κοινωνικές δραστηριότητες και συνδιαλλαγές. Η έναρξη της συγχέεται με την έναρξη 

της εμπορικής δραστηριότητας τον 16ο αιώνα, χρονικό σημείο όπου επί της ουσίας 

δημιουργήθηκαν οι πρώτες εταιρίες41. Βιβλιογραφικά προσεγγίστηκε για πρώτη φορά 

το 1950 στις Η.Π.Α. ιδίως όμως με τη μορφή «κοινωνικής υπευθυνότητας» από τον 

                                                 
40 STOUTEN J., VAN DIJKE & DE CREMER D., «Ethical Leadership, an Overview and Future 
Perspectives», Journal Of Personnel Psychology, 2012, Vol.11, No 1, pp. 1-6.   
41 ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ Βασίλης, «Εισαγωγή στην Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης», 
ΤΥΠΩΤΗΤΩ/ΔΑΡΔΑΝΟΣ, Αθήνα, Φεβρουάριος 2006, Δεύτερο Μέρος, Σελ. 225. 
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Howard R. Bowen  ο οποίος θεωρείται «πατέρας της κοινωνικής ευθύνης»42. Το 1953 

δημοσιεύεται το βιβλίο του «Social Responsibilities of Businessman» το οποίο για 

πρώτη φορά προσεγγίζει με σύγχρονο τρόπο την έννοια της εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης. Στο συγκεκριμένο βιβλίο επιπρόσθετα γίνεται μνεία για την ευθύνη των 

οργανισμών/επιχειρήσεων για το ευρύτερο περιβάλλον καθώς και για την ανάπτυξη 

στρατηγικών κοινωνικής υπευθυνότητας43. 

Το 1960 ένεκα των πολλών κοινωνικών μεταβολών (όπως η τάση για την 

περιβαλλοντική προστασία) πραγματοποιούνται περισσότερες προσπάθειες για έναν 

πιο επίσημο ορισμό της Ε.Κ.Ε. Χαρακτηριστική κρίνεται η προσπάθεια του Keith 

Davis σύμφωνα με τον οποίο η κοινωνική ευθύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα 

αναπόσπαστο τμήμα της κοινωνικής δύναμης και εφόσον οι επιχειρήσεις τυγχάνουν 

ισχυρότερης δύναμης, είναι υποχρεωμένες να αναλαμβάνουν εξίσου μεγάλη 

κοινωνική ευθύνη εντός των σύγχρονων κοινωνιών. Εάν πράξουν με ουσιαστική 

έλλειψη κοινωνικής ευθύνης οι επιχειρήσεις τότε σημειώνεται μια αλλοίωση 

παράλληλα και της ευρύτερης κοινωνικής δύναμης44. 

Ορισμένα χρόνια αργότερα η έννοια της Ε.Κ.Ε. φαίνεται να λαμβάνει μια πιο 

οριστική μορφή και να κερδίζει ευρεία αποδοχή από τον κόσμο των επιχειρήσεων. Εν 

έτη 1971 δημιουργείται ένας οργανισμός αποτελούμενος από 200 επιχειρηματίες και 

ακαδημαϊκούς, ο λεγόμενος CED (Committee for Economic Development), ο οποίος 

εξέδωσε το κείμενο «The Social Responsibility of Business Corporation»45. Στο 

συγκεκριμένο κείμενο παρουσιάζονται δύο (2) κύριοι λόγοι που οδηγούν στην 

ανάγκη της υιοθέτησης της Ε.Κ.Ε.: i) το μεταβαλλόμενο «κοινωνικό συμφέρον» το 

οποίο καθορίζει τις σχέσεις μεταξύ επιχείρησης και κοινωνίας με κύριο στόχο την 

                                                 
42 ACQUIER A., GOND J.P. & PASQUERO J., «Rediscovering Howard R. Bowen’s Legacy: The 
Unachieved Agenda and Continuing Relevance of Social Responsibilities of the Businessman», 
Public & Society 50 (4), pp.607-610, download article in pdf type: 13.08.2020, 
www.resaearchgate.net .  
43 BOWEN R. Howard, «Social Responsibilities of Businessman»,  Harper  & Row, NY 1953, 
USA. 
44 DAVIS Keith, «Can Business afford to ignore Social Responsibilities?», First Published 
01.04.1960, California Management Review, Download from citation 
www.journals.sagepub.com , 13.08.2020 {research article in 
http://doi.org/10.2307/41166246 },pp. 70-76. 
45 CED, «The Social Responsibility of Business Corporation», 1971, διαδικτυακός ιστότοπος: 
https://www.ced.org.pdf/Social_Responsibilities_of_Business_Corporation.pdf , download 
13.08.2020. 

http://www.resaearchgate.net/
http://www.journals.sagepub.com/
http://doi.org/10.2307/41166246
https://www.ced.org.pdf/Social_Responsibilities_of_Business_Corporation.pdf
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προώθηση της κοινωνικής ωφέλειας (social contract) και ii) «πεφωτισμένο 

προσωπικό συμφέρον» σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις ευθύνονται για την 

πρόοδο της κοινωνίας στην οποία πραγματοποιούν τη δράση τους διότι από αυτήν 

απορροφούν όλους τους απαραίτητους πόρους όπως κεφάλαιο, ανθρώπινο δυναμικό, 

πελάτες κ.α. (enlightened self-interest)46. 

Κομβικό σημείο για την πορεία και την εξέλιξη της Ε.Κ.Ε. αποτελεί το Οικουμενικό 

Σύμφωνο (Global Compact) του ΟΗΕ47 το οποίο περιλαμβάνει δέκα (10) παγκόσμιες 

αποδεκτές αρχές τις οποίες δεσμεύονται να τηρήσουν και να εφαρμόσουν οι 

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο Σύμφωνο αποτέλεσε ιδέα του 

Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Kofi Annan, το οποίο διατυπώθηκε στο Νταβός το 

1999 κατά τη διάρκεια ενός oοικονομικού forum και υλοποιήθηκε οριστικά το 2000 

κατόπιν προσυπογραφείς της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ από πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Αντίληψη του Kofi Annan επί του Οικουμενικού Συμφώνου ήταν πως από τις 

επιχειρήσεις δεν ζητείται κάτι καινούργιο. Ζητείται απλώς η πραγματοποίηση των 

δραστηριοτήτων τους να γίνεται με διαφορετικό τρόπο48. 

Οι δέκα (10) αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου έχουν βάση την Οικουμενική 

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, την Διακήρυξη για τις Βασικές Αρχές 

και τα Δικαιώματα στην Εργασία από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας καθώς και τη 

Σύμβαση του ΟΗΕ ενάντια στη Διαφθορά και την Διακήρυξη του Ρίο για την 

Ανάπτυξη και το Περιβάλλον49. Οι Αρχές αυτές είναι οι ακόλουθες: 

 

 

 

 

 

                                                 
46 ROUSSEAU J.,  «Το Κοινωνικό Συμβόλαιο», 2004 (μετάφραση από ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. & 
ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ Α.), Εκδόσεις Πόλις Αθήνα, (δημοσίευση πρωτότυπου έργου 1762).  
47 Διαδικτυακός Ιστότοπος https://www.unglobalcompact.org.index.html , τελευταία 
πρόσβαση 12.08.2020.  
48 Ο.π.  
49 Ο.π.  

https://www.unglobalcompact.org.index.html/
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I) ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

1) Οι επιχειρήσεις καλούνται να υποστηρίξουν και να σεβαστούν την 

προστασία που απορρέει από το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα στον χώρο τους. 

2) Οι επιχειρήσεις οφςίλουν να εγγυηθούν τη διασφάλιση ότι οι δικές τους 

δραστηριότητες δεν τυγ΄χανουν ουδεμίας εμπλοκής σε παραβίαση 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

II) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3) Οι επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να προασπίζονται το δικαίωμα του 

συνεταιρίζεσθαι & την αναγνώριση του δικαιώματος της συλλογικής 

διαπραγμάτευσης. 

4) Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την προάσπιση της εξάλειψης της 

καταναγκαστικής εργασίας σε οποιαδήποτε μορφή της. 

5)   Οι επιχειρήσεις οφείλουν να θωρακίσουν την ουσιαστική κατάργηση της 

παιδικής εργασίας.  

6) Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για την μη εξάλειψη των διακρίσεων στον 

τομέα των προσλήψεων και της απασχόλησης. 

III) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

7) Απαιτείται από τις επιχειρήσεις προσέγγιση προληπτική ως προς τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

8) Υποχρεωτική ανάληψη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της 

περιβαλλοντικής υπευθυνότητας 

9) Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και διάδοση τεχνολογιών φιλικών προς το 

περιβάλλον  

IV) ΚΑΤΑΠΟΛΈΜΗΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 

10) Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εναντιώνονται σε κάθε μορφή διαφθοράς 

συμπεριλαμβανομένης της δωροδοκίας και του εκβιασμού.  

 

 

Οι Δέκα (10) Αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου.  

ΠΗΓΗ: https://www.unglobalcompact.org/Languages/Greek/ten_principles.html   
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Πιο πρόσφατη εξέλιξη για την Ε.Κ.Ε. αποτέλεσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου το 2011 στο οποίο αποτυπώνεται η άποψη πως η Ε.Κ.Ε. αποτελεί μια 

χρήσιμη αλλά μη δεσμευτική κατάσταση ανάληψης ευθύνης από μέρος των 

πολυεθνικών εταιριών50. 

Κλείνοντας την συγκεκριμένη υποενότητα σημειώνεται πως η Ε.Κ.Ε. έχει βιώσει 

πολλές μεταβολές από την πρώτη της εμφάνιση (1950) έως και σήμερα. Αναμφίβολα 

αποτελεί έννοια μη στατική η οποία διαρκώς θα μεταβάλλεται σύμφωνα με τις 

κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές και θα συνιστά το επίκεντρο του επιχειρησιακού 

ενδιαφέροντος51.  

 

 

2.3 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

Ένεκα του πολυδιάστατου και πολύπλοκου χαρακτήρα της, η Ε.Κ.Ε. συνιστά έννοια 

δυναμική και διαρκώς εξελισσόμενη52. Η αδυναμία διατύπωσης ενός κοινώς 

αποδεκτού ορισμού αποδίδεται στην πολυπλοκότητα της συγκεκριμένης έννοιας 

δίχως όμως αυτό να σημαίνει πως δεν έχουν καταβληθεί προσπάθειες. Για τον 

καθηγητή Archie B. Carroll στην εταιρική κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνονται 

προσδοκίες οικονομικής, νομικής, ηθικής καθώς και φιλανθρωπικής υφής. Παρόλο 

που οι συγκεκριμένες προσδοκίες είναι αποκλειόμενες, στον επιχειρηματικό χώρο 

μπορούν να υπάρξουν ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με την κοινωνική 

υπευθυνότητα πρέπει να τονίζουμε πως αποτελεί την σημαντικότερη ευθύνη των 

επιχειρήσεων διότι σκοπός κάθε επιχειρηματικής μονάδας είναι η παραγωγή αγαθών 

και υπηρεσιών και η πώληση αυτών με σκοπό την απόκτηση κέρδους. 

                                                 
50 Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική 
διάσταση της Κοινωνικής Πολιτικής, την προαγωγή κοινωνικών και εργασιακών προτύπων 
καθώς και την Ευρωπαική Ε.Κ.Ε., Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος: 
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0260&language=EL . 
51 ΤANEJA S.S., TANEJA K.P. & GUPTA R.K., « Researches in CSR: a review of shifting Focus, 
Paradigmes and Methodologies», Journal of Business Ethics, Vol. 101, pp. 343-364. 
52 Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος CSR HELLAS NETWORK, «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΕ», πλοήγηση αρχικής σελίδας ιστότοπου www.csrhellas.net , {τελευταία πρόσβαση 
15.08.2020}. 

https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0260&language=EL
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0260&language=EL
http://www.csrhellas.net/
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Όσον αφορά τώρα τις νομικές ευθύνες, πρέπει να λεχθεί πως το αναμενόμενο από το 

κοινωνικό γίγνεσθαι είναι η εκπλήρωση των οικονομικών ευθυνών των επιχειρήσεων 

σύμφωνα με την τήρηση και την εφαρμογή του σχετικού νομικού πλαισίου που έχει 

θεσπιστεί για αυτόν τον σκοπό. 

Ο λόγος για τις ηθικές ευθύνες αφορά επιπλέον, στις πρόσθετες μη νομοθετικά 

θεσπισμένες συμπεριφορές των επιχειρήσεων/οργανισμών οι οποίες αναμένονται από 

την κοινωνία. 

Τέλος, οι φιλανθρωπικές προσδοκίες αποτελούν συμπεριφορές μη επιβαλλόμενες από 

το νόμο και υπάγονται καθαρά στην εθελοντική δράση καθώς και στην ευχέρεια των 

επιχειρήσεων αναφορικά με την εφαρμογή ή μη αυτών όπως και με τον τρόπο 

εφαρμογής. 

 

Σχήμα: Η Πυραμίδα της Ε.Κ.Ε. του Carroll B. Archie, ΠΗΓΗ: CARROLL B. ARCHIE, «The Pyramid of 

CSR: toward the Moral Management of Organizational Stakeholders», Business Horizons, Vol. 

July-August 1991, pp.39-48. 

  

Οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της Ε.Κ.Ε. μεταβάλλονται, εξελίσσονται και 

εμπλουτίζονται ανάλογα την μεταβολή των παραγόντων οι οποίοι παρακινούν τη 

δράση των επιχειρήσεων. Το 2001 η Ε.Κ.Ε. ορίζεται στην Πράσινη Βίβλο ως «η 

έννοια σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση 

φιλανθρωπική

{επιθυμητό}

ηθική {αναμενόμενο}

νομική{απαιτούμενο}

οικονομική {απαιτούμενο}
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κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

και στις επαφές τους με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη»53. 

Σε επόμενο χρονικό στάδιο η Ευρωπαική Επιτροπή και μέσω της ανανεωμένης 

στρατηγικής της για την Ε.Κ.Ε. την ορίζει το 2011 ως «ευθύνη των επιχειρήσεων για 

την επίδραση που έχουν στην κοινωνία»54. 

Σε αυτά τα δέκα έτη έχουν καταγραφεί πολλές μεταβολές στην οικονομία και τις 

κοινωνικές συνθήκες με αποτέλεσμα να οδηγήσουν ποικίλες επιχειρήσεις σε 

διαφοροποίηση αντιλήψεων και εργασιακών ζητημάτων55. Σε κάθε περίπτωση η 

Ε.Κ.Ε. περιλαμβάνει στον συστατικό της πυρήνα την ευθύνη κάθε 

οργανισμού/επιχείρησης έναντι των ενδιαφερόμενων μερών του/της είτε αυτά 

συνιστούν το τοπικό κοινωνικό περιβάλλον της είτε το ίδιο το ανθρώπινο δυναμικό 

της. 

2.4 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 

Η Ε.Κ.Ε. περικλείει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων ακολουθεί η 

παράθεση56: 

 

 

 

 

 

                                                 
53 European Commission, Green Paper promoting a European Framework for Corporate 
Social Responsibility, July 2001, διαδικτυακός ιστότοπος: 
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com%282001%29
366_el.pdf , download pdf 16.08.2020.   
54 Ευρωπαικό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική 
διάσταση της Κοινωνικής Πολιτικής, την προαγωγή κοινωνικών και εργασιακών προτύπων 
καθώς και την Ευρωπαική Ε.Κ.Ε., Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος: 
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-
0260&language=EL . 
55 Επίσημος Διαδικτυακός Ιστότοπος CSR HELLAS NETWORK, «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΚΕ», πλοήγηση αρχικής σελίδας ιστότοπου www.csrhellas.net , {τελευταία πρόσβαση 
15.08.2020 & ώρα 02:19}. 
56 Ο.π.  

 Αυτοδέσμευση 

 Συνεχή εφαρμογή 

 Συσχέτιση με ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά 

 Αλληλοτροφοδότηση με το Επιχειρηματικό Μοντέλο της Επιχείρησης 

 Υπεύθυνη διασύνδεση με την βιώσιμη ανάπτυξη 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com%282001%29366_el.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com%282001%29366_el.pdf
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0260&language=EL
https://europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0260&language=EL
http://www.csrhellas.net/
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2.5 Ο ΟΦΕΛΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  

Σε αυτή την υποενότητα θα αναφερθούμε στους λόγους για τους οποίους κρίνεται 

επιβεβλημένη η στροφή των επιχειρήσεων στη φιλοσοφία της Ε.Κ.Ε. Τα οφέλη που 

μπορεί να δημιουργηθούν από την τήρηση και την εφαρμογή μοντέλων της Ε.Κ.Ε. 

είναι πολλαπλά. Ορισμένα εξ αυτών σταχυολογούνται με τη κάτωθι αναφορά: 

 Με γνώμονα την αναγκαία και κρίσιμη παρουσία του ανθρώπινου παράγοντα 

για την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και επιτυχία μιας επιχείρησης, η 

θεμελίωση καλού εργασιακού κλίματος καθώς και οι παροχές ικανοποίησης 

του εργατικού δυναμικού θελκτική δύναμη για κολοσσιαία στελέχη της 

οικονομικής αγοράς. Μέσα από την  ανωτέρω κατάσταση δημιουργείται 

προδήλως μια αμφοτερόπλευρη σχέση αφοσίωσης και εμπιστοσύνης (μεταξύ 

υπαλλήλου και εργοδότη). Όταν υφίσταται η επιθυμία να δημιουργηθεί από 

μια επιχείρηση ένας χαμηλός δείκτης κινητικότητας του προσωπικού, οφείλει 

να παρακινεί και να διεγείρει τη συμμετοχή των υπαλλήλων της προκειμένου 

να μειώσει εμπράκτως το κόστος της αναφορικά με την αναζήτηση και την 

εκπαίδευση νέου προσωπικού57. 

 Άρρηκτα συνδεδεμένη μες τη εταιρική φήμη και εικόνα είναι η Ε.Κ.Ε. 

γεγονός το οποίο μπορεί να προσδώσει ανταγωνιστικό εργαλείο για πληθώρα 

επιχειρήσεων/οργανισμών58.  Η ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης η οποία 

αποκτάται μέσω της Ε.Κ.Ε. δημιουργεί θετικό πρόσημο του αριθμό αλλά και 

τις ποιότητας των πελατών. 

 Η Ε.Κ.Ε. συνδέεται και με την κερδοφορία των επιχειρήσεων εφόσον και 

καθόσον α) συμβάλλει στην εξοικονόμηση κόστους από τη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων και β) οδηγεί σε αυξημένα έσοδα ένεκα των αυξημένων 

πωλήσεων που πραγματοποιούνται από το ικανοποιημένο πελατολόγιο της. 

 Με εργαλείο την Ε.Κ.Ε. οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ικανή θέση να 

αξιολογήσουν, διαχειριστούν και να μειώσουν πιθανό ποσοστό 

επιχειρηματικών κινδύνων. Έτσι δίνεται η δυνατότητα σε συνεργάτες να 

                                                 
57 ZYNIA L. Rionda, «Why do companies decide to get involved in CSR?», What is CSR?, 2009, 
pp.1-9. 
58 KOTLER P., «Πώς να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στην εταιρία και στο σκοπό της 
επιλογής σας», ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, 2009, εκδόσεις ECONOMIA PUBLISHING. 
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αποκτούν πλήρη εικόνα για τα πιθανά ρίσκα που ενδέχεται να 

παρουσιαστούν. 

 Μέσω της επένδυσης στην Ε.Κ.Ε. δημιουργείται για την επιχειρηματική 

δράση κλίμα ευκαιριών βελτίωσης και ανάπτυξης διότι μέσω της 

προστιθέμενης αξίας επανασυνδέεται δυναμικά η επιχείρηση με την κοινωνία 

με τελικό αποτέλεσμα την ανάπτυξη. 

Η παρουσία θετικών αποτελεσμάτων προϋποθέτει τήρηση και εφαρμογή των 

πολιτικών και πρακτικών της Ε.Κ.Ε. και πάντα ανάλογα το σκοπό, το αντικείμενο μα 

και το μέγεθος της επιχειρηματικής οντότητας59. Μια ολοκληρωμένη και 

συστηματική διαχείριση της Ε.Κ.Ε. δημιουργεί επιτυχία μακροπρόθεσμης ποιότητας 

με παράλληλη εξασφάλιση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις αγορές κίνησης. 

 

2.6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε.Κ.Ε.  

Με κριτήριο την αναφορά στο εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον των 

επιχειρήσεων, η Ε.Κ.Ε. διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική αντιστοίχως. 

2.6.1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ε.Κ.Ε. 

Ως εσωτερική διάσταση (internal CSR) νοείται η διάσταση η οποία αναφέρεται στη 

δραστηριοποίηση της Ε.Κ.Ε. εντός του φυσικού και ψυχικού εργασιακού 

περιβάλλοντος των υπαλλήλων. Δεδομένου ότι αναφέρεται στο ανθρώπινο δυναμικό 

συνδέεται άρρηκτα με θέματα όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, τα ατομικά και τα 

εργασιακά δικαιώματα των υπαλλήλων, οι συνθήκες του εργασιακού περιβάλλοντος, 

η παροχή ασφάλειας του προσωπικού. Κοντολογίς απαντάται ως μια διάσταση που 

προσπαθεί να αποκτήσει χαρακτήρα ανθρωποκεντρικό και να προωθεί το μοτίβο 

δίκαιης πολιτικής. Αν λάβουμε υπόψη τη σπουδαιότητα που διαδραματίζει το 

ανθρώπινο δυναμικό για το χώρο και τη δράση της επιχείρησης, θα μπορούσαμε να 

πούμε πως είναι προς όφελός της να κατέχει κάθε επιχείρηση ένα υψηλό επίπεδο 

αφοσίωσης, αναγνώρισης και δέσμευσης από τους υπαλλήλους της60. Αυτό το 

                                                 
59SCHRECK P., «Reviewing the Business Case of CSR: New Evidence and Analysis», Journal of 
Business Ethics, Vol. 103, No 2, pp.167-188.  
60 KARATAS-OZCAN M., NIKOLOPOULOU K. & OZBILGIM N., «Corporate Social Responsibility and 
human resource management a diversity perspective», Edward Elgar Publishing, 2014, USA. 
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γεγονός θα δημιουργήσει αύξηση παραγωγικότητας με τελικό αποτέλεσμα την 

παρακίνηση, την ικανοποίηση και την αποδοτικότητα του εργατικού δυναμικού η 

οποία θα αποτελέσει ισχυρό εργαλείο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα χέρια των 

επιχειρήσεων. 

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, η εσωτερική διάσταση περιλαμβάνει και 

περιβαλλοντικά υπεύθυνες πολιτικές όπως η αντιμετώπιση και διαχείριση του 

περιβαλλοντικού Αντίκτυπου και των Φυσικών Πόρων. 

Ένεκα της αυξημένης σπουδαιότητάς της, η εσωτερική διάσταση της Ε.Κ.Ε. τυγχάνει 

αποδέκτης πολλών προσπαθειών διεθνώς προκειμένου να δημιουργηθούν και να 

αναπτυχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα κατάλληλα μέτρα μέτρησης της. 

2.6.2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ε.Κ.Ε.  

Η εξωτερική διάσταση της Ε.Κ.Ε. (External CSR) αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον 

της επιχείρησης εφόσον ληφθεί υπόψη πως οι επιπτώσεις από τον τρόπο λειτουργίας 

της επιχείρησης/του οργανισμού επηρεάζουν και μη οργανικές ομάδες της/του 

(ομάδες εκτός εργασιακού περιβάλλοντος). Σχετίζεται με ένα ευρύ πλέγμα όπως 

φερειπείν οι πελάτες, η τοπική κοινωνία, οι προμηθευτές, οι δημόσιες αρχές, οι 

επιχειρηματικοί εταίροι, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. Ευρέως εκτεταμένες 

πολιτικές αποτελούν η συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος, σε 

δραστηριότητες για την καταπολέμηση της φτώχειας και της πείνας, βελτίωση και 

ανάπτυξη των σχέσεων με την τοπική κοινωνία καθώς και απομάκρυνση από τυχόν 

κοινωνικές διακρίσεις . η κοινή γνώμη γίνεται θεατής όλων των ανωτέρω και 

συνεπώς μέσω της εξωτερικής διάστασης της Ε.Κ.Ε. χτίζεται η φήμη των 

επιχειρήσεων61. Γι΄αυτόν ακριβώς τον λόγο η συγκεκριμένη διάσταση αποτελεί 

επίκεντρο ενασχόλησης και μελέτης πολλών ερευνητών.   

2.7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Κ.Ε. 2020 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ COVID-19 

2.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ   

                                                 
61 SHABNAM S. & SARKER A. R., «Impact of CSR and Internal Marketing Employee job 
Satisfaction and Organizational Commitment», World Journal of Social Sciences, Vol. 2, No 7, 
pp.24-36. 
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Παρόλο που το 2020 οι επιχειρήσεις ανέμεναν την πολυπόθητη έξοδο από την 

οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση του COVID-19 είχε διαφορετικά σχέδια με 

αποτέλεσμα να αναστείλει κάθε επιχειρηματική προσδοκία. Η παρουσία όμως της 

συγκεκριμένης κρίσης ανέδειξε εύστοχα το ρόλο της ελληνικής επιχείρησης για την 

ευμάρεια και την βιώσιμη ανάπτυξη. Κρίνεται πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη για 

απλοποίηση διαδικασιών, μείωση φόρων, αποδοτικότητα, υπεύθυνη επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση. Στη δεδομένη χρονική στιγμή η εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. θα 

αποτελέσει εργαλείο προσπάθειας διατήρησης θέσεων εργασίας εφόσον και καθόσον 

το κράτος συνδράμει μεταρρυθμιστικά διαμέσω αληθινών κινήτρων και 

επιχειρηματικών διευκολύνσεων και όχι απαραίτητα χρηματοδοτικά (με χορήγηση 

δανείων, μείωση φόρων κ.α.). Συνεπώς γίνεται κατανοητό πως απαιτείται μια 

αμφίδρομη σχέση ωριμότητας μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων.  

Στις επόμενες υποενότητες ακολουθεί συνοπτική παράθεση ορισμένων επιχειρήσεων 

αναφορικά με τον τρόπο εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. ένεκα της συγκεκριμένης πανδημικής 

κρίσης.  

2.7.2 EUROBANK ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ  

Η Eurobank ανταποκρίθηκε στην συγκεκριμένη πρωτόγνωρη κατάσταση με 

στοχευμένο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσης. Σε πρώτη και κύρια φάση έδωσε 

προτεραιότητα τόσο στο εργατικό δυναμικό της όσο και στους πελάτες της 

εξασφαλίζοντας την προστασία, την ασφάλεια καθώς και την εξυπηρέτηση τους 

σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ62. Ακολούθως, προκειμένου να ενισχύσει τον 

νοσοκομειακό εξοπλισμό αγόρασε μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών και κλινών ΜΕΘ, 

ειδικές πιστοποιημένες στολές καθώς και μάσκες ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού. Με την έναρξη της κρίσης απασχόλησε εξ αποστάσεως περίπου 4000 

υπαλλήλους και απομάκρυνε παράλληλα ευπαθείς εργαζόμενες ομάδες. Σε 

προληπτικό στάδιο απολύμανε το δίκτυο των καταστημάτων και προμήθευσε το 

εργατικό δυναμικό της με τον προβλεπόμενο υγειονομικό εξοπλισμό (μάσκες, 

απολυμαντικά)63. Σημαντική κρίνεται η ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών της οι 

οποίες αξιοποιήθηκαν εύκολα και με τρόπο ασφαλή ακόμη και από πελάτη ο ποίος 

                                                 
62 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2020, EUROBANK:Με αίσθημα ευθύνης, 
σταθερά δίπλα στους πελάτες, τους εργαζόμενους & στην κοινωνία», ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΜΑΙΟΥ 2020, Σελ. 10-11 (Επιμελητής Κωστούλας Βασίλης). 
63 Ο.π.  
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δεν είχε πρόσβαση σε αυτές μέσω όλων των δυνατοτήτων για ηλεκτρονικές 

συναλλαγές από όλα τα εναλλακτικά δίκτυα. Έτσι, με την διενέργεια της 

πλειονότητας των συναλλαγών ψηφιακά, εξασφαλίστηκε η μη φυσική παρουσία 

πελατών σε κατάστημα. 

Ανωτέρω άμεση ανταπόκριση της Τράπεζας αναδεικνύει μια εύστοχη προσέγγιση 

στην Ε.Κ.Ε. με προσανατολισμό στην θετική κοινωνική και περιβαλλοντική 

ανάπτυξη. Η ενεργή συμβολή της για την επίτευξη Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των 

Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή 

επαληθεύεται από την λειτουργία της επενδυτικής φιλοσοφίας ESG (environmental, 

social, corporate governance) προς ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της άρτιας 

εταιρικής διακυβέρνησης64.  

Προκειμένου να τονίσει την αξία της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της 

περιβαλλοντικής προστασίας, η Eurobank65: 

 Συμμετέχει στην έκδοση του πιστοποιημένου «πράσινου» εταιρικού ομολόγου 

στην ελληνική οικονομία ενισχύοντας την «πράσινη» οικονομία. 

 Προωθεί την «πράσινη» οικονομία παραμένοντας στον διεθνή δείκτη 

FTSE4GOOD Emerging Index66 λαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την 

περιβαλλοντική προστασία και την αρτιότερη χρήση φυσικών πόρων. 

 Από το 2005 έως και σήμερα υιοθετεί επισήμως τις Αρχές Υπεύθυνης 

Τραπεζικής ως μία από τις 130 τράπεζες 49 χωρών με ενεργή ανάληψη 

δράσης για την υλοποίηση των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών και της Συμφωνίας των Παρισίων αναφορικά με την 

κλιματική αλλαγή. 

 

                                                 
64 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 2020, EUROBANK:Με αίσθημα ευθύνης, 
σταθερά δίπλα στους πελάτες, τους εργαζόμενους & στην κοινωνία», ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΜΑΙΟΥ 2020, Σελ. 10-11 (Επιμελητής Κωστούλας Βασίλης). 
65 Ο.π. 
66 Πρόκειται για δείκτη διεθνή ο οποίος αξιολογεί την απόδοση εισηγμένων εταιριών ως 
προς τις περιβαλλοντικές, τις κοινωνικές και τις σχετιζόμενες με την εταιρική διακυβέρνηση 
(ESG) επιδόσεις τους. Συνιστά μια επαλήθευση δέσμευσης του οργανισμού/της επιχείρησης 
σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης. Η σειρά των δεικτών FTSE4GOOD αποτελεί δημιούργημα 
του παγκόσμιου παρόχου FTSE Russell και μετρά την απόδοση των εταιριών αναφορικά με 
την περιβαλλοντική, την κοινωνική και διακυβερνητική τους δράση (ESG). {ΠΗΓΗ: 
Διαδικτυακός Ιστότοπος www.csrindex.gr }. 

http://www.csrindex.gr/
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2.7.3 Ο ΟΜΙΛΟΣ ISOMAT   

Επί 40 πλέον έτη η ελληνική εταιρία δομικών χημικών και κονιαμάτων ISOMAT 

εμμένει επιτυχώς στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων παραγωγικών προϊόντων 

με γνώμονα τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της αγοράς καθώς και της εξελικτικής 

τεχνολογίας του δομικού – κατασκευαστικού κλάδου. Με πορεία πολλών τιμητικών 

διακρίσεων και βραβείων, διακρίνεται και φέτος με «Growth Awards 2020» 

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, βραβείο «Έρευνας και Καινοτομίας»67. 

Ο συγκεκριμένος όμιλος πορεύεται με αξίες Ε.Κ.Ε. οι οποίες δομούν τη συνεχή 

αυτοβελτίωση, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα καθώς και την 

βελτιστοποιημένη προσέγγιση της ποιότητας ζωής του ανθρώπινου δυναμικού, των 

πελατών και της κοινωνίας εν γένει. Η ISOMAT αντιμετωπίζει την Ε.Κ.Ε. ως μια 

μεταβαλλόμενη πρακτική και απαραίτητο εργαλείο για ανάπτυξη με αντοχή στο 

χρόνο68. Πρωταρχικό της στόχο αποτελεί ο ανθρώπινος παράγοντας δεδομένου ότι 

όχι μόνο διασφαλίζει ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας αλλά επιπλέον 

επενδύει στη συνεχή επιμόρφωση του εργατικού της δυναμικού. Επιπρόσθετα 

στηρίζει τον τοπικό κοινωνικό βίο με την πραγματοποίηση προσλήψεων 

εργαζομένων για κάλυψη θέσεων από την κατά τόπο έδρα της. Πέραν των ανωτέρω, 

υλοποιεί της πρακτικές της Ε.Κ.Ε. στις σχέσεις της με τους πελάτες της εφόσον και 

καθόσον μεριμνά για τη συνεχή κατανόηση των μεταβαλλόμενων αναγκών τους και 

καλύπτει παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών. Αναφορικά με το περιβάλλον, 

η ISOMAT έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη και την προστασία αυτού 

ακολουθώντας την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 14001) περιορίζοντας την κατανάλωση των 

διαθέσιμων φυσικών πόρων και ελαττώνοντας την ατμοσφαιρική επιβάρυνση. Στον 

ακαδημαϊκό χώρο, συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημιακών 

φορέων, συνέδρια και ημερίδες69. 

Κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης δώρισε 10 κλίνες ΜΕΘ και 

φορεία επειγόντων περιστατικών στο ΑΧΕΠΑ μέσω του Δικτύου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Αρωγής Βορείου Ελλάδος. 

                                                 
67 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, «ISOMAT: 40 χρόνια με καινοτομία και υπευθυνότητα», ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΜΑΙΟΥ 2020, Σελ. 24 (Επιμελητής Κωστούλας Βασίλης). 
68 Ο.π. 
69 Ο.π. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Ο 

ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 

3.1 ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

Η δράση των οργάνων αποτελεί τον λειτουργικό μοχλό της οργάνωσης της Δημόσιας 

Διοίκησης καθόσον οι δημόσιοι υπάλληλοι υπό ειδική έννομη σχέση εξάρτησης με το 

κράτος70. Αυτόματα με την ανωτέρω σχέση περιορίζεται η ατομική ελευθερία των 

υπαλλήλων διότι κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους οφείλουν να μην 

παραβαίνουν τους ειδικούς και γενικούς υπηρεσιακούς όρους οι οποίοι επιβάλλουν 

σε αυτούς υποχρεώσεις71. 

Οι αξίες που διέπουν τη διοικητική δράση συνιστούν θεμελιώδεις έννοιες τόσο για 

την κοινωνική συνοχή όσο και για την ατομική επιβίωση. Αφορούν το Κράτος 

Δικαίου, την προάσπιση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τη Χρηστή 

Διακυβέρνηση72. Η άσκηση της διοίκησης  συνιστά μια ηθική υποχρέωση η οποία 

επιβάλλει περιορισμούς των αστικών ελευθεριών του δημοσίου υπαλλήλου επειδή 

υπάρχει σύνδεση με την παροχή σε αυτόν πρόσβασης σε εξουσίες που σχετίζονται 

και επιδρούν στη ζωή των πολιτών73. Κοντολογίς ο δημόσιος υπάλληλος εκχωρεί ένα 

τμήμα της δοθείσας εξουσίας του ως αντάλλαγμα του σπουδαίου σκοπού και 

λειτουργήματος που υπηρετεί. Οι βασικές αρχές που ευθέως απορρέουν από το 

Σύνταγμα αφορούν στο σεβασμό και στην προστασία της αξίας το ανθρώπου74, στην 

ισότητα απέναντι στο νόμο75, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων και την υπεράσπιση 

του κοινωνικού κράτους δικαίου76, στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος77 καθώς και στην πρόσβαση των ελλήνων πολιτών στην 

                                                 
70 ΤΑΧΟΣ Α. & ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ι., «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα (ΕρμΥΚ)», εκδόσεις 
ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α., Αθήνα 1999, Σελ. 4 
71 ΣτΕ 99/1930. 
72 ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Δ., «Ηθική και Διακυβέρνηση στο Σφαιρικό Χώρο: Πως θα αντιμετωπίσουμε 
τις πολλαπλές προκλήσεις της Εποχής μας», συνέδριο στο κέντρο Διακυβέρνησης και 
Βιώσιμης Ανάπτυξης την 03.03.2010. 
73 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ., «Ο όρκος στην υπηρεσία και η παραβίασή του: συγκρούσεις αξιών 
στην ιστορική εξέλιξη του νεότερου κράτους», 5ο  Διεπιστημονικό Φρ. Της Ελληνικής 
Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοιστορικής Έρευνας με θεματική «Σύγκρουση, 
Εχθρότης & Δίκαιο», Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Αθήνα, 23.12.2010. 
74 Άρθρο 2, παρ 1Σ. 
75 Άρθρο 1, παρ 4Σ. 
76 Άρθρο 25, παρ 1Σ. 
77 Άρθρο 24, παρ 1Σ. 
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πληροφόρηση78. Η τιμιότητα και η ευσυνειδησία περαιτέρω αναγκαίες 

επαγγελματικές αξίες από τις οποίες επιβάλλεται να διέπεται ο υπάλληλο καθ ΄ όλη 

τη διάρκεια της υπηρεσιακής του πορείας. Ανωτέρω συνιστούν προσωπικό εχέγγυο 

του υπαλλήλου για την ορθή εκπλήρωση του έργου του, έργο που προδήλως του έχει 

εμπιστευτεί η κοινωνία. 

3.2 ΑΡΧΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση της Δημόσιας Διοίκησης στο σύνολό της διέπεται από αρχές διοικητικού 

δικαίου οι οποίες βοηθούν τον εφαρμοστή του νόμου στην ορθή ερμηνεία και 

παράλληλα αποτελούν έναν οδηγό διαμόρφωσης νομολογιακών κανόνων για το 

Συμβούλιο της Επικρατείας. Πρωταρχική θέση κατέχει η αρχή της νομιμότητας 

σύμφωνα με την οποία οι πράξεις των διοικητικών οργάνων δεν πρέπει να είναι 

αντίθετες με τους ισχύοντες κανόνες δικαίου79. Συνεχίζουμε με την αρχή του 

δημοσίου συμφέροντος η οποία προτάσσει την προστασία του έναντι του άμεσου 

ιδιωτικού συμφέροντος (μελών κοινωνίας ή κοινωνικών ομάδων)80. Η επόμενη αρχή 

αφορά στην προστασία του διοικουμένου81 κατά την οποία τα διοικητικά όργανα 

απαγορεύεται να βάπτουν τα έννομα συμφέροντα και δικαιώματα τω ενδιαφερομένων 

παρά μόνο όταν το επιτάσσει η κείμενη νομοθεσία (αρχή της νομιμότητας) και μόνο 

στο μέτρο που κρίνεται απολύτως αναγκαίο προκειμένου να θεραπευτεί το δημόσιο 

συμφέρον. 

3.3 Η ΗΘΙΚΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

Η καθοδήγηση της δράσης του υπαλλήλου διέπεται από αξίες προσωπικές (κοινώς 

αξίες οι οποίες προέρχονται από το κοινωνικό και οικογενειακό του περιβάλλον) και 

συνάμα διοικητικές, ήτοι αξίες οι οποίες έχουν προέλευση το οργανωσιακό πλαίσιο 

της Δημόσιας Διοίκησης. Δεν είναι όμως λίγες οι φορές όπου οι προσωπικές και οι 

διοικητικές αξίες απαντώνται ως αντικρουόμενες. Για να εξεταστεί λοιπόν εάν ο 

δημόσιος υπάλληλος τηρεί τον όρκο του κοινώς αν δηλαδή τηρεί την ηθική 

υποχρέωση που έχει αναλάβει θα πρέπει να εξεταστούν το αξιακό του υπόβαθρο, τον 

                                                 
78 Άρθρο 5, παρ 1Σ. 
79 ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χαράλαμπος, «ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ», ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 
Αθήνα Δεκέμβριος 2015, μέρος Δ΄ «Οι αρχές που διέπουν τη δράση της Δημόσιας 
Διοίκησης», παρ. 1 έως 3. 
80 Ο.π.  
81 Ο.π. 
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τρόπο που χειρίζεται και ιεραρχεί τις διαφορετικές μα και συνάμα αντικρουόμενες 

αξίες (είτε προσωπικές είτε διοικητικές) και τέλος το αποτέλεσμα, το επίτευγμα με 

άλλα λόγια της εναρμόνισης ή μη των διάφορων αντικρουόμενων αξιών82.  

Η ηθικότητα για τον δημόσιο λειτουργό ως έννοια απαιτεί ευθύνη, αυτονομία και 

ικανότητα ορθής επιλογής όταν παρουσιάζονται διλήμματα ηθικού περιεχομένου. 

Συνιστά όχι μόνο πλαίσιο καταδίκης πράξεων ή παραλείψεων που βλάπτουν το 

κοινωνικό σύνολο αλλά παράλληλα και κοινωνικό οδηγό και στρατηγικό σχεδιασμό 

για την αποτελεσματική διάσταση του επικοινωνιακού λόγου83. 

Στη σημερινή εποχή η ηθική και η δεοντολογία αποτελούν έννοιες διαρκώς 

μεταβαλλόμενες ένεκα της αλλαγής που έχει υποστεί η ίδια ή κοινωνία. Εν λόγω 

αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι στο σημερινό κοινωνικό πλαίσιο έχει αυξηθεί το 

μορφωτικό επίπεδο των πολιτών και αυτό του καθιστά ολοένα και πιο απαιτητικούς 

απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση84. 

Μιλώντας για ηθική στη Δημόσια Διοίκηση αναφερόμαστε στο πνεύμα καθώς και 

στη στάση έκαστου υπαλλήλου σε επίπεδο ατομικό. Πέραν όμως της ηθικής του 

υπαλλήλου υφίσταται και η ηθική της εκάστοτε υπηρεσίας, η οποία συνιστά 

απαραίτητο συστατικό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ηθική συμπεριφορά του 

συνόλου των στελεχών αυτής85. Απαιτείται κλιμάκωση της ηθικής ποιότητας του 

λειτουργού η οποία δύναται μόνον να επιτευχθεί αν ο ίδιος είναι ενταγμένος σε ένα 

ηθικό υπηρεσιακό περιβάλλον ειδάλλως όσο ηθικός και να είναι το αποτέλεσμα θα 

διατηρείται περιορισμένο. Για αυτόν τον λόγο γίνεται αντιληπτό πως η προσπάθεια 

βελτίωσης της διοικητικής ηθικής παραμένει αέναη. 

                                                 
82 ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Δ., «Ο όρκος στην υπηρεσία και η παραβίασή του: συγκρούσεις αξιών 
στην ιστορική εξέλιξη του νεότερου κράτους», 5ο  Διεπιστημονικό Φρ. Της Ελληνικής 
Εταιρίας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοιστορικής Έρευνας με θεματική «Σύγκρουση, 
Εχθρότης & Δίκαιο», Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Αθήνα, 23.12.2010. 
83 ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ Μ., «Σύγχρονη Ηθική Φιλοσοφία», εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 
1995, Σελ. 52. 
84 ΧΛΕΠΑΣ Ν. Κ., «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», (Για μια 
ανανοηματοδότηση της έννοιας της δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΔΔΑ, 09.12.2011,  Σελ.156-157. 
85 ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ Κ., «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», (Ηθική, 
Νομιμότητα & Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης: Οι Σύγχρονες Απειλές), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΔΔΑ, 09.12.2011, Σελ. 133. 
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3.4 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η διοικητική δεοντολογία ενσωματώνεται στο δίκαιο με τρόπους ποικίλους. Οι 

κανόνες αποτυπώνονται σε συγκεκριμένες διατάξεις οι οποίες διέπουν τη 

συμπεριφορά των λειτουργών και παράγουν σαφείς και συγκεκριμένες υποχρεώσεις 

(διατάξεις ΥΚ & ΚΔΔ) ενώ οι παραβιάσεις των κανόνων αυτών τυποποιούνται και σε 

διατάξεις του Ποινικού Κώδικα86. 

3.4.1 ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ {ΥΚ} 

Ο Υπαλληλικός Κώδικας κυρώθηκε με τον Ν. 3528/2007 και ισχύει όπως 

τροποποιήθηκε με τον Ν.4057/2012 (ΜΕΡΟΣ Ε΄- Πειθαρχικό Δίκαιο). Χωρίζεται σε 

8 μέρη και η κείμενη μορφή του περιλαμβάνει γενικές διατάξεις. Τα μέρη του 

αναφέρονται στις προϋποθέσεις διορισμού του υπαλλήλου, στις υποχρεώσεις, τους 

περιορισμούς και τα δικαιώματα του, στις υπηρεσιακές μεταβολές που σχετίζονται με 

τη σταδιοδρομία του, στο πειθαρχικό δίκαιο, στον τρόπο με τον οποίο λύεται η 

υπαλληλική σχέση, στη λειτουργία και τη σύνθεση των συλλογικών οργάνων καθώς 

και σε διατάξεις μεταβατικές.  

Οι υποχρεώσεις των υπαλλήλων αποτυπώνονται στη διάταξη του άρθρου 25 

σύμφωνα με το οποίο απαιτείται κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών ενεργειών 

νομιμότητα η οποία με τη σειρά της απαιτεί υπευθυνότητα κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους87. Η συμπεριφορά των υπαλλήλων απαντάται στο άρθρο 27 στο 

οποίο τονίζεται η υποχρέωση του υπαλλήλου να συμπεριφέρεται με τρόπο που να τον 

καθιστά άξιο της κοινής εμπιστοσύνης εντός και εκτός υπηρεσίας, η ευπρέπεια ως 

προς τους πολίτες καθώς και η συνεχόμενη εξυπηρετική διάθεση άνευ διακρίσεων88.  

Ο Ν.4057/2012 που ενσωματώθηκε στον ΥΚ (και αντικατέστησε το Ε΄ μέρος) 

αποτελείται από δύο τμήματα: α) το ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο το οποίο 

περιλαμβάνει τους κανόνες που καθορίζουν τα πειθαρχικά αδικήματα και τις 

                                                 
86 12ο κεφάλαιο Ποινικού Κώδικα, «Εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία», άρθρα 235 έως 
263 ΠΚ. 
87 Άρθρο 25, Ν. 4057/2012 
88 Άρθρο 27, Ν. 4057/2012 
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πειθαρχικές κυρώσεις και β) το διαδικαστικό πειθαρχικό δίκαιο σύμφωνα με τους 

κανόνες του οποίου καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία επιβολής των ποινών89. 

 

 

3.4.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ) έχει περιβληθεί τον τύπο του νόμου 

(Ν.2690/1999) και συνεπώς έχει δεσμευτική ισχύ για τους υπαλλήλους  και 

ακολουθούν έννομες συνέπειες και κυρώσεις όταν παραβιάζονται οι διατάξεις του. 

Με τον ΚΔΔ επιδιώκεται να αποτυπωθούν και να διασαφηνιστούν οι όροι για την 

επικοινωνία και την διεκπεραίωση των αιτημάτων τον πολιτών προκειμένου να 

δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ Διοίκησης και πολιτών. Η 

κείμενη μορφή των κανόνων επιδιώκει να καταστήσει περισσότερο παραγωγική, 

ποιοτική, σύννομη και άμεση την δημιουργία των διοικητικών αποφάσεων90. Η 

προβλεπόμενη διαδικασία οφείλει να είναι απλή και συνάμα αποτελεσματική91. Ο 

Κώδικας αποτελείται από 5 κεφάλαιο και 27 άρθρα τα οποία περιέχουν γενικές 

διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργεί η Διοίκηση (κεφάλαιο 1ο), με τις 

προβλέψεις για τα συλλογικά όργανα (κεφάλαιο 2ο), με τη διοικητική πράξη (κεφ. 3ο 

), με τη διοικητική σύμβαση (κεφ. 4ο) και τις διοικητικές προσφυγές (κεφ. 5ο). 

3.4.3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Ο Κώδικας Διοικητικής Δεοντολογίας εξυπηρετεί έναν λειτουργικό σκοπό ο οποίος 

αναλύεται σε τρείς διαστάσεις: a) καθορίζει το ηθικό κλίμα, τις ηθικές προδιαγραφές 

που επικρατούν στην υπηρεσία, b) διατυπώνει με σαφήνεια κανόνες ηθικής 

συμπεριφοράς για τους δημόσιους λειτουργούς και τέλος c) ενημερώνει το κοινό για 

                                                 
89 ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε. & ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ Χ., «Βασικοί Θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού 
Δικαίου», Εκδ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αθήνα 2013, Σελ. 84. 
90 ΤΑΧΟΣ Α., «Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας(Ν.2690/1999)», Εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 
Α., Αθήνα 2009, Σελ.3 
91 ΣΤΡΑΝΗΣ Δ, «Η σύλληψη της αποδοτικότητας στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης και ο 
συνεχής επαναπροσδιορισμός της ως ουσιώδη στοιχεία της Δημοκρατίας», 3ο ΣΔΕ: 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, Εκδ. 
ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε., 2011, Σελ. 55-74. 
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το τι είδους συμπεριφορά οφείλει να δέχεται από τα διοικητικά όργανα92. Ο Κώδικας 

διακλαδώνεται σε τρία μέρη και περιλαμβάνει 20 άρθρα. Το πρώτο μέρος 

αφιερώνεται στην νοηματική προσέγγιση της διοικητικής ηθικής και συνάμα 

περιλαμβάνει τις βασικές αξίες οι οποίες διέπουν τη δράση της Δημόσιας Διοίκησης 

και περιγράφουν την ιδιάζουσα αποστολή της. Στο δεύτερο μέρος ακολουθεί 

ανάλυση των υπηρεσιακών γνωρισμάτων του υποδειγματικού λειτουργού και στο 

τρίτο μέρος προβλέπεται η ίδρυση Συμβουλίου Δεοντολογίας για κάθε δημόσια 

υπηρεσία, το οποίο θα φροντίζει για την ερμηνεία την τήρηση καθώς και την ορθή 

εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα93. 

3.4.4 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Ο Οδηγός Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς προσδιορίζει το κλίμα που πρέπει να 

υφίσταται στη δημόσια υπηρεσία, διατυπώνει με σαφήνεια κανόνες συμπεριφοράς 

δημοσίων υπαλλήλων και ενημερώνει τους πολίτες για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει 

να αντιμετωπίζονται από τη Δημόσια Διοίκηση. Επιπλέον, γνωστοποιεί στους πολίτες 

τα βασικά προερχόμενα από το νόμο δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις τους κατά 

τη διάρκεια των συναλλαγών τους με την υπηρεσία. Ο Οδηγός καταρτίστηκε το 2012 

πλην όμως δεν κυρώθηκε νομοθετικά με αποτέλεσμα να μην έχει την ισχύ ενός νόμου 

ουσιαστικού αλλά μιας εγκυκλίου με περιεχόμενο γενικής υφής94. Σκοπός του 

Οδηγού είναι η εξειδίκευση των οφειλόμενων συμπεριφορών καθώς και η παροχή 

υποστήριξης στον πολίτη. 

3.5 Ε.Κ.Ε ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

                                                 
92 Council of Europe, Links between Corruption and Organized Crime, Progress Report on the 
Works of Multidisciplinary Group on Corruption. Αναφέρεται σε ΓΩΓΟΣ Κ. «Κανόνες 
Δεοντολογίας της Δημόσιας Διοίκησης», Μελέτες Διοικητικού δικαίου, εκδ. ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ 
2000, Σελ. 27. 
93 Τελική εργασία της ΦΑΜΕΛΗ Ελένης, ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΉ ΔΗΜΌΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, «Ο ρόλος των Κωδίκων Δεοντολογίας στην 
εφαρμογή της χρηστής διοίκησης, Συγκριτική μελέτη των σχετικών προβλέψεων του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς» , 
Αθήνα 2014, Σελ. 34-35. 
94 ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ Λ., «Πειθαρχικός έλεγχος και ενίσχυση της Ηθικής και της Δεοντολογίας: ο 
θεσμικός ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης», ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΔΔΑ (ΗΘΙΚΗ 
ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ), 09.12.2011, Αθήνα 2012, σελ 103-
108. 
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Σε αυτό το σημείο πρέπει να λεχθεί πως η έννοια της Δημόσιας διοίκησης συνδέεται 

άμεσα με την Ε.Κ.Ε. Κάθε δημόσιος οργανισμός, όπως και κάθε ιδιωτική επιχείρηση, 

δείχνει ενδιαφέρον ως προς την επικοινωνία για την κοινή δράση του με βασική 

επιδίωξη να εδραιώσει τη φήμη του, να διαμορφώσει αποτελεσματικά την λειτουργία 

και την νομιμοποίηση του. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο ο δημόσιος 

οργανισμός επενδύει στη θετική στάση της κοινής γνώμης. 

Κομβικό σημείο σύνδεσης της Ε.Κ.Ε. με την Δημόσια Διοίκηση συνιστά το Διεθνές 

πρότυπο ISO 26000 «Οδηγός για την κοινωνική ευθύνη των οργανισμών»95 από το 

οποίο απορρέουν αρχές οι οποίες συνιστούν εργαλείο βιωσιμότητας, αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας όχι μόνο για ιδιωτικούς οργανισμούς/επιχειρήσεις αλλά και 

για τους δημόσιους φορείς. Βάσει του συγκεκριμένου προτύπου ως διεθνώς 

αναγνωρισμένες αρχές κοινωνικής ευθύνης σταχυολογούνται οι εξής: 

 Λογοδοσία  

 Διαφάνεια 

 Ηθική Συμπεριφορά 

 Σεβασμός στα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών 

 Τήρηση του νομοθετικού πλαισίου 

 Τήρηση των Διεθνών Κανόνων Συμπεριφοράς 

 Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

Η ανάλυση της Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με το ανωτέρω Διεθνές Πρότυπο 

περιλαμβάνει κατωτέρω θεματικές96: 

 Εταιρική Διακυβέρνηση 

 Εργασιακά Δικαιώματα/Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία/Αξιοπρεπείς 

Εργασιακές Συνθήκες 

 Περιβαλλοντική Προστασία, πρόληψη ρύπανσης και αποφυγή άσκοπης 

χρήσης φυσικών πόρων 

 Ηθική, Διαφάνεια, Καταπολέμηση της Διαφθοράς 

                                                 
95 Διαδικτυακός Ιστότοπος www.elot.gr, «Η Κοινωνική Ευθύνη σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 26000», 25.11.2014, σελίδα αρχική. 
96Διαδικτυακός Ιστότοπος www.elot.gr, «Η Κοινωνική Ευθύνη σύμφωνα με το Διεθνές 
Πρότυπο ISO 26000», 25.11.2014, σελίδα αρχική. 
 

http://www.elot.gr/
http://www.elot.gr/
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 Προστασία καταναλωτή με προώθηση αειφόρου κατανάλωσης 

 Κοινωνική ανάπτυξη, δικτύωση αλλά και κοινωνική επένδυση σε τοπικό και 

ευρύτερο πλαίσιο, φιλανθρωπία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

4.1 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ {ΒΑΣΕΙ ΜΟΝΤΕΛΟΥ EBEN}  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη αναφερθείσες διαστάσεις που καλύπτει η Ε.Κ.Ε. 

σύμφωνα και με το μοντέλο EBEN (οικονομική υπευθυνότητα, νομικές ευθύνες, 

ηθικές ευθύνες, φιλανθρωπικές προσδοκίες), κρίνεται επιβεβλημένο να τονίσουμε τις 

ζωντανές διαφοροποιήσεις μεταξύ της εφαρμογής της Ε.Κ.Ε. από τους 

οργανισμούς/επιχειρήσεις και αυτής που θα έπρεπε να εφαρμόζεται από κάθε 

δημόσια υπηρεσία. 

Η δημιουργία του μοντέλου EBEN GR SEE G συνιστά εγχείρημα διπυλωνικό το 

οποίο βασίζεται αφενός μεν στην Ε.Κ.Ε. αφετέρου δε στην εταιρική διακυβέρνηση. 

Ανωτέρω δύο πυλώνες συνδέονται με την επιχειρηματική ηθική και τον αντίστοιχο 

κώδικά της. Τα κρίσιμα εφαρμοστικά βήματα που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα κεφαλαίου και  έχουν σταχυολογηθεί προκειμένου να κατοχυρωθεί η 

επιχειρηματική ηθική μιας οντότητας αναδεικνύουν θα μπορούσαμε να πούμε τις 

διαφοροποιήσεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Προσεγγίζοντας βήμα – 

βήμα ορισμένα από τα συγκεκριμένα στάδια θα εντοπίζαμε τα εξής: 

 Μελέτη και προσαρμογή των αρχών της επιχειρηματικής ηθικής στην 

εταιρική κουλτούρα: 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Παρατηρείται ικανοποιητική 

αφομοίωση των αρχών 

επιχειρηματικής ηθικής στον πυρήνα 

της εταιρικής κουλτούρας σκοπούμενη 

την ποιοτική βελτίωση του οργανισμού 

Στη συγκεκριμένη μελέτη και 

προσαρμογή διαπιστώνονται 

κενά λόγω του μη εμπράκτου 

χαρακτήρα της Δημόσιας 

Διοίκησης και της ελλιπούς 

εκπαίδευσης των δημόσιων 

λειτουργών. 
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 Σύνδεση των αρχών της επιχειρηματικής συμπεριφοράς με τις εταιρικές 

αξίες: 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Η σύνδεση επιτυγχάνεται προκειμένου 

να προωθήσει ο οργανισμός την 

εταιρική του φήμη και κουλτούρα 

Σημειώνονται μη 

συντονισμένες αν όχι 

ελλειμματικές κινήσεις 

συνδέσεως διοικητικών αρχών 

με τη συμπεριφορά του φορέα 

 

 Διάδοση, επεξήγηση, κατανόηση και αποδοχή των εν λόγω αρχών:  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Σημειώνεται σημαντική επεξήγηση και 

διάδοση των αρχών ηθικής 

συμπεριφοράς τόσο εντός του 

εργασιακού περιβάλλοντος όσο και 

εξωτερικά 

Εκκρεμεί βελτίωση του 

επιπέδου διάδοσης των αρχών 

δεδομένου ότι η λειτουργία 

ορισμένων φορέων διατηρεί το 

ίδιο «modus operandi» εδώ και 

δεκαετίες κατάσταση που 

αναδεικνύει στασιμότητα 

 

 

 Μηχανισμοί ελέγχου των αρχών:  
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Παρατηρείται αυξημένη ποιότητα 

εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων 

όπως και κυρώσεις προκειμένου να 

παρεμποδιστεί οιασδήποτε μορφής 

συμπεριφορά η οποία αντικρούεται 

στην επιχειρηματική ηθική και 

υπευθυνότητα 

Υφίσταται εσωτερικός έλεγχος 

πλην όμως κρίνεται 

επιβεβλημένη η στοχευμένη 

αναδιαμόρφωση του 

πειθαρχικού δικαίου 

προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί και 

αμεσότερη και περισσότερο 

στοχευμένη κινητοποίηση των 

αρμόδιων ελεγκτικών αρχών 

 

 

 Δέσμευση για την τήρηση των αρχών αυτών:  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

Στο πλαίσιο ορθής εφαρμογής της 

Ε.Κ.Ε. και της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης, η συγκεκριμένη 

δέσμευση συνιστά το πλαίσιο το οποίο 

θωρακίζει και διασφαλίζει την 

επιχειρηματική ευθύνη. Μη τήρηση 

των αρχών θα σήμαινε μακροπρόθεσμα 

και ύφεση της βιωσιμότητας, της 

φήμης και της αξιοπιστίας 

Ανωτέρω δέσμευση κρίνεται 

δυστυχώς δυνητική και όχι 

υποχρεωτική με αποτέλεσμα να 

σημειώνονται αρκετές 

παρεκκλίνουσες συμπεριφορές 
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4.1.1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Είναι πλέον γνωστό πως η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση τυγχάνει να βρίσκεται σε μια 

διαδικασία εκσυγχρονισμού αναφορικά με τον εσωτερικό της έλεγχο . από μόνη της η 

συγκεκριμένη διαδικασία θέτει επιβεβλημένη την ανάγκη δημιουργίας ενός 

σύγχρονου μοντέλου εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να απαλειφτούν μη 

επιθυμητές συμπεριφορές και διαδικασίας από την κοινωνική ολότητα. 

Ως εσωτερικός έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης απαντάται η λειτουργία 

επαγγελματικής και μη εξαρτημένης αξιολόγησης, η οποία πληροφορεί αναφορικά με 

τη διοικητική δράση και τις διοικητικές πρακτικές στο επίπεδο υπουργείου/ δημόσιου 

οργανισμού97. Η συγκεκριμένη λειτουργική διαδικασία βελτιώνει το σύνολο της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των κυβερνητικών δραστηριοτήτων 

και ενισχύει το διαφανές προφίλ της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου επιχειρείται προσπάθεια εκ μέρους των κυβερνητικών θεσμών 

απόδοσης αξίας και λογοδοσίας ενώπιων των πολιτών αναφορικά με τη χρήση και 

αξιοποίηση των ετήσιων φορολογικών εσόδων. 

Επίκεντρο του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τα συστήματα διοίκησης, οι 

επιχειρησιακές διαδικασίες και σχεδιασμοί καθώς και τα αληθή υποτιθέμενα περί 

χρηματοοικονομικού πληροφοριακού υλικού. 

Πρέπει σε αυτό το σημείο να λεχθεί πως η στασιμότητα της διαδικασίας του 

εσωτερικού ελέγχου συνιστά πέδικλο εκσυγχρονισμού της Διοίκησης με αποτέλεσμα 

την εδραίωση αναξιοπιστίας, διοικητικής αναποτελεσματικότητας και στρέβλωση της 

διαφάνειας. Σύμφωνα με το Πρότυπο 1000 του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΕΕ98) «Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριμένο από το συμβούλιο, κανονισμό 

εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τον ορισμό Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα 

Δεοντολογίας και τα Πρότυπα. Ο Επιθεωρητής Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να 

                                                 
97 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ 2015-2016, 
OECD, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΟΣΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΣΕΛ.13, download 03.09.2020(Esoterikos_Elegxos_web.pdf). 
98 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 κατόπιν της υπ. αριθμόν 
1457/7.6.85 Απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
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αναθεωρεί τον κανονισμού εσωτερικού ελέγχου σε τακτική βάση και να το θέτει 

υπόψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου για έγκριση». 

Κρίνεται επιβεβλημένη η υιοθέτηση ενός αποκεντρωμένου μοντέλου το οποίο θα 

θέτει σε λειτουργία έναν ισχυρό εσωτερικό έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί 

και ο πολυπόθητος εκσυγχρονισμός του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Με το 

Ν.3492/2006 τα υπουργεία υποχρεώνονται με προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 3 

εκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να θεσπίσουν μια λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

απόλυτα συνυφασμένη με τα πρότυπα ΙΕΕ. 

Στο πλαίσιο των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Ο Εσωτερικός Έλεγχος απαντάται ως μια 

αμερόληπτη διαβεβαίωση και μη εξαρτημένη συμβουλευτική διαδικασία η οποία 

προκειμένου να προσδώσει αξία και να βελτιώσει τις λειτουργικές ικανότητες του 

οργανισμού αξιολογεί την επάρκεια του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με σκοπό 

την αποτελεσματική και αποδοτική αποτίμηση και άμεση διαχείριση εκάστοτε 

επιχειρησιακού κινδύνου99. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας λογοδοτεί 

σε επίπεδο εποπτικού οργάνου του εσωτερικού Ελέγχου ήτοι στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας αναφορικά με τα αποτελέσματα των ενεργειών της και την 

ελεγκτική της δραστηριότητα. 

4.2 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η διαφθορά ως φαινόμενο συνιστά αντικοινωνική συμπεριφορά με άσχημες 

επιπτώσεις για τις οικονομικές ροές  και κοινωνικές ισορροπίες του κράτους. Η 

ύπαρξη της στον ιδιωτικό τομέα δεν αποτελεί μια έντονα παρούσα κατάσταση διότι 

ετούτο θα δημιουργούσε ύφεση στην βιωσιμότητα του εκάστοτε οργανισμού/εταιρίας 

με κόστος την ίδια του την ύπαρξη. Στη Δημόσια Διοίκηση όμως; Δυστυχώς στη 

Δημόσια Διοίκηση τα πράγματα τυγχάνουν διαφορετικά και μάλιστα εδώ και αρκετά 

                                                 
99ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Κ. Γεώργιος, Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Οι εξελίξεις και η ποιότητα 
του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα και διεθνώς: έρευνα της ποιότητας του εσωτερικού 
ελέγχου σε εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), ακολουθώντας το 
υπόδειγμα COSO», Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήμα 
Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα 2013. 
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έτη. Με πρωταγωνίστρια τη δωροδοκία100η διαφθορά του ελληνικού δημοσίου 

περιλαμβάνει και τη απόσπαση χρημάτων, συνιστώσες που απαιτούν την κατάχρηση 

αρμοδιότητας όπου ένας δημόσιος αξιωματούχος δύναται να πραγματοποιήσει μόνος 

του όπως φερειπείν απάτη, υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος ή και αγαθών. 

Οι δημόσιες δράσεις στις οποίες παρουσιάζεται η διαφθορά συγκεκριμενοποιούνται 

στις εξής κάτωθι αναφερόμενες101: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το κόστος της διαφθοράς αποτυπώνεται σε φάσμα τόσο κοινωνικό μα συνάμα και 

πολιτικό. Κοινωνικό διότι προβάλει στο σύνολο του κοινωνικού γίγνεσθαι μια ακραία 

ορισμένες φορές αντικοινωνική συμπεριφορά η οποία ελλοχεύει το σημαντικό 

κίνδυνο να αποτελέσει ένα αναπόφευκτο παράδειγμα μίμησης. Πολιτικό διότι άπτεται 

της δραστηριοποίησης του ατόμου ως πολίτης. Ήτοι δεν αφορά μόνο στην εκλογική 

του συμπεριφορά αλλά επιπρόσθετα στο πως αντιμετωπίζει την καθημερινή 

πραγματικότητά του το κράτος, τους πολιτικούς θεσμούς όπως και τα κόμματα. 

                                                 
100 Για την ελληνική καθομιλουμένη το μέσο της δωροδοκίας (χρήμα κυρίως) αναφέρεται 
ως «μίζα», «dash»(εφόρμηση) στη Δυτική Αφρική, «grease» (γράσο) στις ΗΠΑ, «graft» 
(μπόλιασμα) στη Νέα Ζηλανδία, «la bustarella» (το φακελάκι) στην Ιταλία. 
101 GRAY CHERY W. &   KAUFMANN D.  «Corruption and Development»,  Finance and 
Development, March 1988, pp.7-8. 

 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΕΡΓΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΦΕΛΗ & ΠΡΟΝΟΜΙΑ 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ 

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
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Οι επιπτώσεις της διαφθοράς της Δημόσιας Διοίκησης δεν παύουν να είναι 

οικονομικές καλύπτοντας μάλιστα όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής μιας χώρας 

και κάθε μορφή επενδύσεων. Οι συγκεκριμένες επιπτώσεις απαντώνται: 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το σημείο γίνεται αντιληπτό πως η δημόσια διοίκηση παρουσιάζεται ως 

υπηρέτης επιμέρους συμφερόντων με άμεση ανάγκη την ενίσχυση του πραγματικού 

της ρόλου ο όποιος δεν είναι άλλος από το να υπηρετεί το συλλογικό συμφέρον102. Η 

σοβαρή κατάσταση αναφορικά με την τήρηση των κανόνων της Πολιτείας, την 

αμερόληπτη διοικητική δράση καθώς και την αποτελεσματική επιβολή των κανόνων 

(law enforcement) πρέπει να ληφθεί υπόψη ως ένα σημείο τρωτό το οποίο τάχιστα 

επιτάσσει διαφοροποίηση και αναπροσαρμογή προκειμένου η δημόσια διοίκηση να 

αποκτήσει την ποιότητα και το σύγχρονο χαρακτήρα που της αξίζει. Και ετούτο 

κοντολογίς είναι το σημαντικό βήμα το οποίο θα συνεισφέρει στην ορθή εφαρμογή 

της Ε.Κ.Ε. από μεριάς των δημοσίων υπηρεσιών καλύπτοντας ικανοποιητικά τα 

υπαρκτά επίπεδα ύφεσης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. 

 

4.3 ΟΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΠΕΔΙΚΛΟ 

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΕ  

                                                 
102 ΧΛΕΠΑΣ Ν. Κ., «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», (Για μια 
ανανοηματοδότηση της έννοιας της δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΔΔΑ, 09.12.2011,  Σελ.74-77. 
 

 Στο μέγεθος και στη σύνθεση των δημόσιων δαπανών 

 Στην οικονομική ανάπτυξη 

 Στις εγχώριες επενδύσεις 

 Στις άμεσες ξένες επενδύσεις 

 Στη φτώχεια και σε άλλες επιπτώσεις 
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Μιλώντας για ύπαρξη και εφαρμογή Κοινωνικής Ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση 

γίνεται πλέον αντιληπτό πως η αδυναμία υποστήριξης ενός ιδεατού μοντέλου 

διοικήσεως το οποίο το οποίο θα ενσωματώνει και θα εναρμονίζει την Ε.Κ.Ε με τη 

λειτουργικότητα και το σκοπό της ύπαρξής του (εξυπηρέτηση και προάσπιση 

δημοσίου συμφέροντος) συνιστά έργο δύσκολο. Διαδικασία που επιτάσσει ριζικές 

αλλαγές και αδιάκοπτη προσπάθεια. Εκ πρώτης όψεως εκείνο που κρίνεται 

επιβεβλημένο να εντοπιστεί και να τροποποιηθεί είναι η ρυθμιστική ανεπάρκεια που 

διέπει το κράτος αναφορικά με την επιβολή των εφαρμοστικών κανόνων103. Ποιοι 

παράγοντες όμως είναι αυτοί που επιβαρύνουν μια ρυθμιστική δυσκαμψία; Με άλλα 

λόγια ποιοι παράμετροι συνθέτουν και αναπαράγουν ελλείψεις στην αποτελεσματική 

δράση της Δημόσιας Διοίκησης; Απτή διαπίστωση μέσου κοινωνού θα μπορούσε να 

είναι η εξής: έλλειψη επαγγελματικής κουλτούρας και επαγγελματικής νοοτροπίας. 

Ιδίως η έλλειψη επαγγελματικής κουλτούρας αποδομεί τη διοικητική λειτουργικότητα 

η οποία καθρεπτίζει το πνεύμα της Δημόσιας Διοίκησης το οποίο δεν είναι άλλο από 

το κοινό συμφέρον, η δέσμευση για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου, η 

διαφανής και άνευ διακρίσεων παροχή αγαθών και υπηρεσιών, η διασφάλιση της 

ισορροπίας του κοινωνικού βίου, η ποιοτική ισοσκέλιση του «ισόπλευρου τριγώνου» 

«οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον». 

Περαιτέρω ελλείψεις που παρεμποδίζουν τη λειτουργία μιας σύγχρονης διοικητικής 

κοινωνικής ευθύνης του ευρύτερου δημοσίου τομέα θα μπορούσε να λεχθεί πως 

συνιστούν η τακτική και εξειδικευμένη εκπαίδευση, η ποιοτική δικαιοσύνη όπως και 

η μη προσαρμογή της πειθαρχικής διαδικασίας στις απαιτήσεις της εποχής αναφορικά 

με την υπαρκτή σοβαρή παραβατικότητα στο δημόσιο καθώς και το σύνολο των 

εκφάνσεων αυτής (διαφθορά; πελατειακές σχέσεις;). 

Ένα δημοκρατικό κράτος απαιτεί ποιότητα δικαίου και δικαιοσύνης συνάμα. 

Προκειμένου να δομηθεί ένα ισόρροπο αξιακό σύστημα επάνω στο οποίο θα 

θεμελιωθεί μια σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση ικανή να υποστηρίξει το μοντέλο της 

διοικητικής κοινωνικής ευθύνης απαιτείται υψηλή ποιότητα στις προσλήψεις στο 

δημόσιο με διαφανείς διαγωνισμούς, δικαστική και νομική κατάρτιση, εξειδίκευση 

του πειθαρχικού ελέγχου από τα αρμόδια θεσμικά όργανα από τα οποία βήμα – βήμα 

                                                 
103 ΧΛΕΠΑΣ Ν. Κ., «Ηθική και Δεοντολογία στη Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση», (Για μια 
ανανοηματοδότηση της έννοιας της δεοντολογίας στη Δημόσια Διοίκηση), ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΚΔΔΑ, 09.12.2011,  Σελ.76. 
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επιβάλλεται να δομηθεί μια γραφή, ένα κείμενο κανόνων συμπεριφοράς και 

δεοντολογίας, το οποίο θα τυγχάνει άμεσης εφαρμογής και θα προσαρμόζεται στις 

απαιτήσεις της κοινωνίας. Αυτός είναι ένας τρόπος όχι μόνο ικανότητας εφαρμογής 

κοινωνικής ευθύνης από τη Δημόσια Διοίκηση αλλά παράλληλα και μια σημαντική 

κίνηση ανάδειξης όλων των διαστάσεων του κράτους δικαίου. 
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ΑΝΤΙ  ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Με την άφιξη στα συμπεράσματα γίνεται αντιληπτό πως στόχος της εργασίας είναι η 

κατανόηση της σπουδαιότητας και της κρισιμότητας της συνιστώσας της 

επιχειρηματικής ηθικής και της εταιρικής ευθύνης τόσο για την παγίωση της ύπαρξης 

μιας επιχείρησης όσο και για την συνέχεια της εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας 

Διοίκησης. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα διεθνώς διαρκώς ανταγωνιστικό 

περιβάλλον επιτάσσει την άρτια και ορθή εφαρμογή ενός μοντέλου υπευθυνότητας 

και ηθικής ελαστικό στις μεταβολές της εποχής (οικονομία, τεχνολογία, περιβάλλον, 

τρόπος πληροφόρησης) και ταυτόχρονα ανελαστικό σε παραγκώνιση προτεραιοτήτων 

όπως κοινωνική αξιοπιστία προκειμένου να επιτευχθεί μόνο ο στόχος του 

οικονομικού κέρδους. 

Σαφώς η επιχειρησιακή ηθική δεν έχει την ίδια όψη για όλες τις κουλτούρες 

δεδομένου ότι κάθε κουλτούρα διατηρεί τις ιδιαιτερότητες της και αυτό πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ιδιαιτέρως σοβαρά από τον κόσμο των επιχειρήσεων ένεκα του 

παγκοσμιοποιημένου πλέον σχηματισμένου περιβάλλοντος. 

Η επιχειρηματική ηθική τελεί σε άμεση συνάφεια με την ατομική ηθική των 

στελεχών μιας επιχείρησης. Προς τούτου το βάρος της ευθύνης για την άρτια 

εφαρμογή της πέφτει στους ηγέτες αυτής. Και η συγκεκριμένη ευθύνη συνιστά αν μη 

τι άλλο έργο πολυσήμαντο και πολυδιάστατο το οποίο απαιτεί εξισορρόπηση 

διαφόρων παραμέτρων όπως φερειπείν σωστή διαχείριση φυσικών πόρων, 

τεχνογνωσία, χρήση ομαδικού πνεύματος. 

Με ροπή προς τη δημόσια διοικητική δράση σε αυτό το σημείο αξίζει να τονισθεί πως 

ο ρόλος, η δράση καθώς και η εσωτερική λειτουργικότητα της Δημόσιας Διοίκησης 

τυγχάνει νευραλγικής σημασίας εφόσον και καθόσον η αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης επιτάσσει τάχιστα εκσυγχρονισμό αναφορικά με την επικρότηση και την 

εφαρμογή ενός εξειδικευμένου μοντέλου κοινωνικής ευθύνης και διοικητικής ηθικής 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ρηξικέλευθο πλαίσιο διοικήσεως το οποίο θα είναι 

αντάξιο των προσδοκιών κάθε κοινωνού. Πως μπορεί όμως να υλοποιηθεί μια τέτοια 

αλλαγή; Μόνο εκ βάθρων. Επιφανειακή και περιστασιακή αντιμετώπιση κρίνεται 

εξίσου αποτελεσματική όπως και η επί δεκαετίες απραξία. Απαιτείται στοιχειοθέτηση 

των τρωτών σημείων, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και θεσμικός σχεδιασμός με 
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γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον, την κοινωνική φήμη, αξιοπιστία, ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη. Η τελευταία έννοια στις μέρες μας μοιάζει  σχεδόν ανύπαρκτη όμως οι 

σχέσεις εμπιστοσύνης θεμελιώνουν επαφές και καταστάσεις. Σε πρώτο στάδιο η 

έναρξη θα πρέπει να λάβει χώρα ανά αντικείμενο υπηρεσίας και αφού ληφθούν 

υπόψη οι ανάγκες να ακολουθήσει το εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο το οποίο θα 

προσδιορίζει λεπτομερώς την εκπαίδευση των υπαλλήλων και το αντικείμενο αυτής, 

τον τρόπο συμπεριφοράς ως προς τους πολίτες, την ευελιξία σε επίπεδο 

εξυπηρέτησης, την τεχνογνωσία, την αδιάκοπτη λειτουργία, το σεβασμό προς το 

περιβάλλον, τη χρήση των ενδεχόμενων εσόδων. Σε επόμενο στάδιο κρίνεται 

επιβεβλημένη η άμεση κινητοποίηση των ελεγκτικών αρχών σε περίπτωση 

παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς εντός και εκτός διατεταγμένης υπηρεσίας του 

λειτουργού. Εν λόγω κινητοποίηση δύναται να επιτευχθεί μέσα από ένα 

εκσυγχρονισμένο, διαβαθμισμένο και εξειδικευμένο πειθαρχικό δίκαιο το οποίο θα 

δικαιολογεί την άμεση επέμβαση των ελεγκτικών αρχών. Συνεπώς εξειδίκευση στον 

Υπαλληλικό Κώδικα και όχι υπαγωγή όλων των υπηρεσιών στο ίδιο κείμενο ένεκα 

συνάφειας. Σε τελικό στάδιο και προκειμένου να επιτευχθεί η άρτια εφαρμογή της 

κοινωνικής ευθύνης και υπευθυνότητας είναι η κοινή γνώμη. Θα έπρεπε να 

ενδιαφέρεται η διοίκηση για τη γνώμη του ενδιαφερόμενου/εξυπηρετούμενου. Και 

όχι μόνον να ενδιαφέρεται αλλά να λαμβάνει υπόψη διαμέσω φερειπείν 

ερωτηματολογίων τη δημιουργηθείσα κοινή άποψη. Ετούτο προσδίδει ποιότητα στη 

διοίκηση και αποφυγή υποβολής προσφυγών αναφορικά με τις περιπτώσεις 

κακοδιοίκησης. 

Η διαδικασία εκσυγχρονισμού για τη Δημόσια Διοίκηση αναφορικά με την 

αφομοίωση της κοινωνικής ευθύνης και της υπευθυνότητας ενδέχεται να αποτελέσει 

μια μακρόσυρτη, επίπονη και αέναη προσπάθεια. Σημαντικό  κίνητρο για τη σωστή 

έναρξη είναι η διασφάλιση ενός κράτους δικαίου, η εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος καθώς και η δημιουργία υποδομών υποστήριξης διεθνώς 

αναγνωριζόμενων προτύπων. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Υπό το πρίσμα ερευνητικής κίνησης και μεθόδου ολοκληρώθηκε η ανωτέρω 

προσπάθεια. Κάθε βιβλιογραφική έρευνα, όπως και η εν λόγω, περιλαμβάνει 

πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς πηγές πληροφόρησης. 

Οι πρωτογενείς πηγές περιγράφουν γεγονότα ή αναφέρουν τα αποτελέσματα μιας 

έρευνας αποτελούν τις πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης. Τα στοιχεία της 

πληροφόρησης που παρέχουν δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή αξιολόγηση και  

βασίζονται αποκλειστικά στον συγγραφέα . Αποτελούν το πρωτότυπο υλικό κατά τη 

περίοδο εκδήλωσης ενός γεγονότος και δεν έχουν υποστεί φιλτράρισμα μέσω 

αξιολόγησης ή ανάλυσης. Εμπεριέχουν εκθέσεις, δημιουργικές ιδέες, πρωτότυπα 

γεγονότα, δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εμπειρικών παρατηρήσεων και μελετών και 

οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα και 

μελέτη. Αναλυτικότερα στις πρωτογενείς πηγές κατατάσσονται: βιβλία, περιοδικά 

ποικίλης ύλης, εφημερίδες, αυτοβιογραφίες και απομνημονεύματα, ημερολόγια και 

επιστημονικά περιοδικά, αρχειακό υλικό και χειρόγραφα, κυβερνητικά έγγραφα, 

φωτογραφίες, πίνακες ζωγραφικής, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ηχογραφήσεις, έρευνες, 

ψηφοφορίες και στατιστικές. 

Στις δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης ανήκουν τα δημοσιεύματα που στηρίζονται 

στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων των πρωτογενών δημοσιευμάτων και έχουν 

δεχτεί επεξεργασία ή τροποποιήσεις. Από τις πρωτογενείς πηγές, οι δευτερογενείς 

αναλύουν, κάνουν κριτική ή επαναδιατυπώνουν πληροφορίες από άλλες 

δευτερογενείς πηγές. Δευτερογενείς θεωρούνται ακόμη κι εκείνες που παρουσιάζουν 

και περιγράφουν γεγονότα που δεν στηρίζονται στην προσωπική παρατήρηση και 

συμμετοχή του συγγραφέα ενώ δίνουν τη δυνατότητα ο ερευνητής να μπορεί να 

επεκτείνει την έρευνά του και σε άλλα πεδία που σχετίζονται με το θέμα της έρευνας 

του.  

Εδώ εντάσσονται: εκπαιδευτικά εγχειρίδια, επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις 

σε συνέδρια, περιοδικά ποικίλης ύλης, άρθρα εφημερίδας και άρθρα διαδικτύου. 

Δημοσιεύματα που βασίζονται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές και 

δημιουργήθηκαν  με στόχο να καλύψουν ειδικές ανάγκες ή απευθύνονται σε ειδικό 

κοινό, αποτελούν τις τριτογενείς πηγές πληροφόρησης. 
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Αυτές συνιστούν την περίληψη ή την εισαγωγή σε ένα σύγχρονο ερευνητικό 

πρόβλημα, συγκεντρώνουν τις πληροφορίες από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές 

και για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει περισσότερο στο αντικείμενο της έρευνας του  

προσφέρουν μια λίστα με πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές. Σε αυτές τις πηγές 

κατηγοριοποιούνται γενικές εγκυκλοπαίδειες, ειδικές εγκυκλοπαίδειες, βιογραφίες, 

θεματικά λεξικά και εγχειρίδια104. 

  

                                                 
104 Κέφης Βασίλειος, «Ο Ιδεατός Τύπος Γραφειοκρατίας του Max Weber και ο Λειτουργικός 
∆ηµόσιος Τομέας», ∆ιοικητική Ενημέρωση, τ. 25, Ιανουάριος 2003, σελ. 33- 40. 
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