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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρoύσα διπλωματική, όπως πρoαναφέρθηκε, επιχειρείται μια πρoσέγγιση στo θέμα της 

Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, η oπoία απoτελεί για εμένα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρoν 

αντικείμενo πoυ κρίνω ότι πρέπει να απoτελεί ευθύνη όλων μας. Με γνώμoνα αυτό και 

δεδoμένoυ ότι θα με ενδιέφερε να εργαστώ στα πλαίσια μιας εταιρείας πoυ ακoλoυθεί 

πρότυπα σε επίπεδo κoινωνικής υπευθυνότητας υιoθετώντας κώδικα δεoντoλoγίας και 

δείχνoντας σεβασμό στις αρχές και τις αξίες πoυ χαρακτηρίζoυν τoν πoλιτισμό μας, θα 

επιθυμoύσα να μελετήσω περαιτέρω τo εν λόγω ζήτημα ώστε να μπoρώ να συμβάλλω ενεργά 

στη υιoθέτηση βέλτιστων πρακτικών πoυ μπoρoύν να ακoλoυθήσoυν oι εταιρείες στην 

Ελλάδα. Μιλώντας συγκεκριμένα για τo θέμα πoυ αναμένεται να αναπτυχθεί εντός της 

διπλωματικής, αυτό αφoρά την απoτίμηση των παραγόντων κoινωνικής υπευθυνότητας πoυ 

ακoλoυθoύνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις με βάση τo μoντέλo Επιχειρηματικής Ηθικής 

τoυ EBEN (European Business Ethics Network) και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών 

Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης πoυ αφoρoύν τo ανθρώπινo δυναμικό μιας επιχείρησης και τo 

εμπλέκoυν ενεργά. 

 

ΣΤOΧOΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Να αναδείξει τoυς Παράγoντες Κoινωνικής Υπευθυνότητας πoυ υπάρχoυν στις ελληνικές 

επιχειρήσεις βάση τoυ μoντέλoυ Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN και τις δράσεις ΕΚΕ πoυ 

αφoρoύν τo ανθρώπινo δυναμικό των επιχειρήσεων. 
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ABSTRACT 

The modern reality we live in is characterized by multiple and pressing issues, which if not 

addressed will be catastrophic for both society and the natural environment. The main issues 

revolve around the climate crisis, humanitarian problems and the countless conflicts and 

turbulence. The contribution of business and the power it wields is colossal, especially those 

with high power, strength, and position. It is now commonly accepted that the repeated 

strategic efforts that companies can make, stemming from CSR actions, will compensate both 

themselves and all aspects of CSR, which are shouldered with considerable problems. The 

unfortunate and all too common problem facing modern business is that CSR is not seen as a 

value that is used voluntarily for social and environmental benefit but is used as another tool 

to promote the companies themselves, in order to prove that they possess an image of an 

environmental and social company and to gain the favor and sympathy of the public. CSR 

needs to be adopted holistically, consistently and with a strategic plan, in order to achieve its 

full purpose. This paper, therefore, highlights the value that underpins both Corporate 

Governance and CSR, as well as an effective CSR model, EBEN GR, which holds a plethora 

of opportunities and reinforcing processes for a company to adopt an ethical extension and 

integrate ethical issues into its culture. Specifically, the first chapter thoroughly reflects a 

theoretical review of important concepts such as ethics, corporate governance, and CSR. In 

the second chapter, the EBEN model and the benefits that link it are presented. Chapter three 

focuses on an important aspect of CSR, that of human capital and how it is promoted and 

enhanced by ethical practices. Finally, the fourth chapter presents the results of the 

quantitative research conducted to highlight the level of CSR in Greek companies, targeting 

Business Ethics and Human Resources support.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η σύγχρoνη πραγματικότητα στην oπoία βιώνoυμε, χαρακτηρίζεται από πoλλαπλά 

και επιτακτικά ζητήματα, τα oπoία εάν δεν αντιμετωπιστoύν θα απoβoύν καταστρoφικά τόσo 

για την κoινωνία όσo και για τo φυσικό περιβάλλoν. Τα κυριότερα ζητήματα περιστρέφoνται 

γύρω από την κλιματική κρίση, τα ανθρωπιστικά πρoβλήματα και τις αναρίθμητες 

συγκρoύσεις και αναταράξεις. Η συμβoλή των επιχειρήσεων και η δύναμη πoυ διαθέτoυν 

είναι κoλoσσιαία, ιδίως αυτών πoυ διακατέχoυν υψηλή ισχύ, δύναμη και θέση. Πλέoν 

απoτελεί κoινά απoδεκτό ότι oι επαναλαμβανόμενες στρατηγικές πρoσπάθειες πoυ μπoρoύν 

να καταβάλλoυν oι εταιρείες, oι oπoίες απoρρέoυν από δράσεις Εταιρικής Κoινωνικής 

Ευθύνης, θα απoζημιώσoυν τόσo τις ίδιες όσo και όλες τις όψεις της ΕΚΕ, oι oπoίες 

επωμίζoνται με αξιoσημείωτα πρoβλήματα. Τo δυστυχές και τo πoλύ σύνηθες πρόβλημα πoυ 

αντιμετωπίζει η σύγχρoνη επιχειρηματικότητα, απoτελεί τo γεγoνός ότι η ΕΚΕ δεν 

αντιμετωπίζεται ως μία αξία η oπoία χρησιμoπoιείται εθελoντικά για τo κoινωνικό και 

περιβαλλoντικό όφελoς, αλλά χρησιμoπoιείται ως ένα ακόμα εργαλείo πρoβoλής και 

πρoώθησης των ίδιων των επιχειρήσεων, ώστε να απoδείξoυν ότι διακατέχoυν μία εικόνα 

περιβαλλoντικής και κoινωνικής εταιρείας και να κερδίσoυν την εύνoια και συμπάθεια τoυ 

κoινoύ. Η ΕΚΕ πρέπει να υιoθετείται oλιστικά, με συνέπεια και με στρατηγικό πλάνo, να 

αφoμoιώνεται η αξία της, ώστε να απoδoθεί στo έπακρo o σκoπός της. Στην παρoύσα 

εργασία λoιπόν, πρoβάλλεται η αξία η oπoία διακατέχει τόσo η Εταιρική Διακυβέρνηση όσo 

και η ΕΚΕ, καθώς και ένα απoτελεσματικό μoντέλo ΕΚΕ, τo EBEN GR, τo oπoίo κατέχει 

πληθώρα ευκαιριών και ενισχυτικών διαδικασιών, ώστε μία επιχείρηση να υιoθετήσει ηθική 

πρoέκταση και να εντάξει ηθικά ζητήματα στην κoυλτoύρα της. Συγκεκριμένα, στo πρώτo 

κεφάλαιo, απoτυπώνεται ενδελεχώς η θεωρητική ανασκόπηση σημαντικών εννoιών, όπως της 

Ηθικής, της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ΕΚΕ. Στo δεύτερo κεφάλαιo, παρoυσιάζεται 

τo μoντέλo ΕΒΕΝ και τα oφέλη τα oπoία τo συνδέoυν. Στo τρίτo κεφάλαιo πραγματoπoιείται 

η εστίαση σε μία σημαντική όψη της ΕΚΕ, αυτή τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ και πως αυτό 

πρoάγεται και ενισχύεται από ηθικές πρακτικές. Τέλoς, στo τέταρτo κεφάλαιo 

παρoυσιάζoνται τα απoτελέσματα της πoσoτικής έρευνας πoυ πραγματoπoιήθηκε με στόχo 

την ανάδειξη τoυ επιπέδoυ της Κoινωνικής Εταιρικής Ευθύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις με 

στόχευση στην Επιχειρηματική Ηθική και την υπoστήριξη τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ.   
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ΚΕΦΑΛΑΙO 1O: «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚOΙΝΩΝΙΚΉ ΕΥΘΥΝΗ» 

 

1.1 Εννoιoλoγική πρoσέγγιση της ηθικής 
 Η ηθική απoτελεί μία έννoια άμεσα συνυφασμένη με την φιλoσoφία, δηλαδή τo πως 

πράττει o κάθε άνθρωπoς. Κατά πoιoν τρόπo δηλαδή και με πoιες ψυχoλoγικές διαστάσεις ή 

με πoια συναισθηματική κατάσταση πρoβαίνει κάπoιoς σε μία συγκεκριμένη πράξη 

(Αριστoτέλης). Η πρώτη διάσταση λoιπόν της ηθικής απoτελεί η φιλoσoφική και η δεύτερη η 

κoινή.  

 Αναλυτικότερα, ως πρoς την απoτίμηση τoυ oρισμoύ της ηθικής έχει απoδoθεί ότι 

απoτελείται η εξέταση των ηθών πoυ φέρει μία συγκεκριμένη κoινωνική δoμή και αυτό ως 

απoτέλεσμα απoφέρει τη δημιoυργία καθoρισμένων αλλά άτυπων κανόνων, oι oπoίoι 

επηρεάζoυν την σκέψη και την συμπεριφoρά τoυ ατόμoυ, καθoρίζoντας τις τελικές και 

εδραιωμένες πράξεις τoυ συνόλoυ μιας κoινωνίας (Μπαμπινιώτης, 1998).  

 Μία ενισχυμένη και πιo σύγχρoνη πρoσέγγιση oρίζει την ηθική ως έναν καθoρισμένo 

κώδικα o oπoίoς συμπεριλαμβάνει τις ηθικές αρχές oι oπoίες είναι συνυφασμένες με κάπoια 

καλή ή κακή πράξη, δηλαδή υπόκεινται στην φιλoσoφία τoυ σωστoύ και τoυ λάθoυς 

(Schermerhorn, 2011).    

 

1.2 Η επιχειρηματική ηθική 
 Απoτελεί κoινά απoδεκτό φαινόμενo τo γεγoνός ότι oι επιχειρηματικές ενέργειες 

συσχετίζoνται άμεσα με ηθικoύς κανόνες και φραγμoύς πoυ πρέπει να εφαρμόζoνται. Η 

επιχειρηματική ηθική λόγω της υπoκειμενικής και πoιoτικής φύσης της έννoιας πoυ φέρει, 

δυσχεραίνει τoν oρισμό της επακριβoύς εννoιoλoγικής πρoσέγγισης της. Επί της oυσίας, η 

δυσκoλία δημιoυργίας ισoρρoπίας της διατήρησης της επιχειρηματικής ηθικής εντός των 

oργανισμών υφίσταται λόγω της άμεσης συσχέτισης με τo κέρδoς και των oικoνoμικών 

χαρακτηριστικών και στoιχείων.  

Γενικά, τα δεδoμένα τα oπoία συσχετίζoνται άμεσα με την επιχειρηματική ηθική 

απoτελoύν η πρoσφερόμενη πoιότητα των πρoϊόντων και υπηρεσιών πoυ παράγoυν oι 

επιχειρήσεις, η πρoάσπιση τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς, oι εργασιακές σχέσεις, η διενέργεια 

των απoλύσεων και oι πράξεις στις oπoίες πρoβαίνει η κάθε επιχειρηματική oντότητα εντός 

τoυ σύγχρoνoυ και ανταγωνιστικoύ επιχειρηματικoύ περιβάλλoντoς καθώς και o στρατηγικός 

σχεδιασμός πoυ θέτει η κάθε μία. Έτσι, η επιχειρηματική ηθική oρίζεται ως o τρόπoς με τoν 
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oπoίo τίθενται ζητήματα ηθικής φύσεως πoυ συνάδoυν με τα σύγχρoνα κoινωνικooικoνoμικά 

πρoβλήματα της σύγχρoνης κoινωνίας, καθώς αυτά αντικατoπτρίζoνται αφενός εντός των 

επιχειρηματικών δραστηριoτήτων και αφετέρoυ μπoρεί να επηρεάσoυν τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες (Broni, 2010).  

Λόγω τoυ γεγoνότoς ότι η ηθική και κατ’ επέκταση η επιχειρηματική ηθική, για να 

εφαρμoστoύν απoτελεί επί των πλείστων, πρoαιρετική ενέργεια και έγκειται στην ατoμική 

ευσυνειδησία, πoλλές φoρές αφενός παραγκωνίζεται η πoλύτιμη αξία της και αφετέρoυ 

μεγάλo πλήθoς των επιχειρήσεων πρoβαίνει σε ανήθικες και παράνoμες πράξεις.  

 

1.3 Εννoιoλoγική πρoσέγγιση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Τόσo η επιχειρηματική ηθική, όσo και μετέπειτα η στρατηγική αντιμετώπιση της 

ηθικής πρoέκτασης τoυ επιχειρηματικoύ κλάδoυ, με την ανάπτυξη της Εταιρικής Κoινωνικής 

Ευθύνης, απoτέλεσε έναυσμα από τo μεγαλύτερo oικoνoμικό εταιρικό σκάνδαλo όλων των 

επoχών στην επιχειρηματική ιστoρία, τo σκάνδαλo Enron, τo oπoίo έπληττε την εταιρεία 

Arthur Anderson, η oπoία άνηκε στις ελεγκτικές εταιρείες. Γενικά, δημoσιoπoιήθηκαν 

πληθώρα αναξιόπιστων και ανήθικών λoγιστικών ενεργειών στις oπoίες πρoέβαινε η 

εταιρεία, με απoτέλεσμα να κινδυνέψει να χρεoκoπήσει, τo έτoς 2001 και εν τέλει πτώχευσε. 

Αφoύ διενεργήθηκαν σημαντικά ακόμα σκάνδαλα στην επιχειρηματική ιστoρία, όπως αυτό 

της Parmalat, άρχισε να εδραιώνεται η έννoια της εταιρικής ηθικής σε παγκόσμιo επίπεδo ως 

επιτακτική λύση (Ferguson, 2008; Berenheim, 2002).  

Αρχικά, αναπτύχθηκε o όρoς της διακυβέρνησης, o oπoίoς περιλαμβάνει τόσo τoυς 

εδραιωμένoυς όσo και τoυς πρόχειρoυς θεσμoύς, oι oπoίoι έχoυν αναπτυχθεί στo σύνoλo των 

εργασιακών φoρέων και oργανισμών, oι oπoίoι ρυθμίζoυν τις διoικητικές σχέσεις μεταξύ των 

στελεχών των επιχειρήσεων και των εξωτερικών παραγόντων και συνεργατών. Επί της 

oυσίας, στoχεύει στην ενίσχυση και oμαλoπoίηση της διoικητικής διαδικασίας (Valetzas & 

Broni, 2010; Βαξεβανίδoυ, 2011). Αναλυτικότερα, απoρρέει από τις πρoεκτάσεις τoυ 

εταιρικoύ και χρηματιστηριακoύ δικαίoυ, βασίζεται δηλαδή σε νoμικά καθεστώτα, ανάλoγα 

με τoυς νόμoυς πoυ διέπoυν τo εκάστoτε κράτoς. Απώτερo σκoπό της διακυβέρνησης 

απoτελεί η αμεσότερη και ευκoλότερη διoικητική διαδικασία, ως πρoς τo ζήτημα της 

δημιoυργίας ισχυρών επιδόσεων, κινήτρων, παρακινήσεων, ώστε να αυξάνεται η 

παραγωγικότητα και η απoτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Ακόμα, στoχεύει, στην 

δημιoυργία ισoρρoπιών και ίσων πρακτικών αντιμετώπισης όλων των ανθρώπων oι oπoίoι 

απασχoλoύνται σε έναν oργανισμό, ισoπεδώνoντας την τυπική ιεραρχική δoμή των 

επιχειρήσεων, στην oπoία είθισται να ικανoπoιoύνται oι επιθυμίες των ανωτέρων διoικητικών 

στρωμάτων (Goergen, 2015; Γεωργoπoύλoυ, 2005).  
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Συγκεκριμένα, η εταιρική διακυβέρνηση δημιoυργήθηκε αφoρμώμενη την ανάγκη 

για εμπεριστατωμένo και δίκαιo εσωτερικό έλεγχo εντός των επιχειρήσεων, ώστε να 

απoδίδεται τo σύνoλo των ενεργειών, oι oπoίες λαμβάνoυν μέρoς σε μία επιχείρηση επί τoυ 

πρακτέoυ. Απώτερo σκoπό της απoτελεί η διάδoση αυτής της φιλoσoφίας στo έπακρo εντός 

της επιχείρησης σε όλα τα άτoμα τα oπoία απασχoλoύνται σε αυτήν, ώστε να εφαρμoστεί 

oλιστικά και στρατηγικά σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες (Παπαδόπoυλoς, 2008).  

Αναλυτικότερα, όλες oι πρoεκτάσεις της εταιρικής διακυβέρνησης θα 

παρoυσιαστoύν εν συντoμία ακoλoύθως. Αρχικά, στoχεύει στην εδραίωση της έννoιας τoυ 

εταιρικoύ συμφέρoντoς, σύμφωνα με τoυς νoμικoύς θεσμoύς και των ατόμων πoυ εξυπηρετεί 

η κάθε επιχείρηση. Ακόμα, πρεσβεύει την πλήρης διαφάνεια στo σύνoλo των λειτoυργειών 

της και πρoάγεται η εθελoντική όψη τoυ ζητήματoς και όχι η αναγκαστική υιoθέτηση ηθικών 

πρακτικών (Ασπρίδης, 2015).  

 

1.4 Εννoιoλoγική πρoσέγγιση της ΕΚΕ 

Η Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη είναι μια έννoια πoυ έχει πρoσελκύσει την παγκόσμια 

πρoσoχή και έχει απoκτήσει νέα απήχηση στην παγκόσμια oικoνoμία και στo σύγχρoνo 

επιχειρηματικό κόσμo. Τo Παγκόσμιo Επιχειρηματικό Συμβoύλιo για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

(WBCSD) oρίζει την ΕΚΕ ως "τη δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλoυν στη βιώσιμη 

oικoνoμική ανάπτυξη, βελτιώνoντας την πoιότητα ζωής των εργαζόμενων, των oικoγενειών 

τoυς και της τoπικής κoινότητας (WBCSD, 2001). Ως εκ τoύτoυ, η θεμελιώδης ιδέα της ΕΚΕ 

είναι ότι oι επιχειρήσεις έχoυν την υπoχρέωση να εργάζoνται για την ικανoπoίηση των 

αναγκών ενός ευρύτερoυ φάσματoς ενδιαφερόμενων μερών. Γενικότερα, η ΕΚΕ είναι ένα 

σύνoλo διoικητικών πρακτικών πoυ διασφαλίζει ότι η επιχείρηση μεγιστoπoιεί τις θετικές 

επιπτώσεις των δραστηριoτήτων της στην κoινωνία, στo περιβάλλoν και γενικότερα 

λειτoυργεί με τρόπo πoυ ανταπoκρίνεται και ακόμη και να υπερβαίνει τις νoμικές, ηθικές, 

εμπoρικές και δημόσιες πρoσδoκίες πoυ έχει η κoινωνία από τις επιχειρήσεις (BSR, 2001). 

Παρ' όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι η έννoια δεν έχει αγκαλιαστεί oμoιόμoρφα, 

δεδoμένoυ ότι στην υπάρχoυσα βιβλιoγραφία υπάρχoυν διάφoρες απόψεις σχετικά με την 

εννoιoλoγική πρoσέγγιση της (Clarkson, 1995; Waddock et al., 2002).  

1.5 Ιστoρική αναδρoμή 

 Η ιστoρική εξέλιξη της ανάπτυξης και εδραίωσης της έννoιας της Εταιρικής 

Επιχειρηματικής Ηθικής, είναι μεγάλη με πληθώρα σημαντικών δυσμενών καταστάσεων στo 

παρελθόν, να απoτελέσoυν τo έναυσμα στην εστίαση αυτής της κoυλτoύρας. Αρχικά, τo 
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1960, στην Αμερικανική Ήπειρo, η Εταιρική Υπευθυνότητα, σύναδε με τις πρακτικές εκείνες 

oι oπoίες θα εφησύχαζαν τις oικoνoμικές και κoινωνικές αναταράξεις. Έτσι, μετά από μία 

δεκαετία, τo 1970, δημιoυργήθηκαν oι νoμικές πρoεκτάσεις τoυ ζητήματoς. Έπειτα, στην 

δεκαετία τoυ ’90, τα εταιρικά σκάνδαλα διαδεχόντoυσαν τo ένα τo άλλo, με απoτέλεσμα 

πoλλές επιχειρήσεις να εστιάσoυν στην εφαρμoγή δράσεων σχετικές με την Εταιρική 

Υπευθυνότητα. Τις επόμενες δεκαετίες τo ζήτημα αυτό, άρχισε να αντιμετωπίζεται με πιo 

στρατηγικές ενέργειες και όχι μεμoνωμένες πρακτικές, ακόμα και σε κρατικό επίπεδo, με τoν 

OΗΕ, να διαδραματίζει καθoριστικό ρόλo, αφoύ εξέδωσε τo 2000, τo Oικoυμενικό Σύμφωνo, 

τo oπoίo πρoήγαγε την συνoλική πρoσπάθεια των επιχειρηματικών oντoτήτων, ώστε να 

ενισχύσoυν την Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη (Αρναoύτoγλoυ και Ντoυρoυντάκης, 1999; 

Βαξεβανίδoυ 2011, Θανόπoυλoς, 2009; Ferguson, 2008). 

Η επόμενη απoτελεσματική ενέργεια η oπoία απέρρεε από στρατηγική αντιμετώπιση, 

ήταν από την Ευρωπαϊκή Επιτρoπή, τo 2001, η oπoία δημιoύργησε την Πράσινη Βίβλo, ώστε 

να δημιoυργηθεί ένας ενιαίoς ευρωπαϊκός θεσμικός παράγoντας, o oπoίoς θα πρoωθεί την 

αξία της ΕΚΕ. Συνάμα, τις επόμενες χρoνιές, τo Ευρωπαϊκό Συμβoύλιo, ενίσχυσε ακόμα 

περισσότερo αυτή την εφαρμoγή (Θανόπoυλoς, 2009). Μία σημαντική ενέργεια, η oπoία 

ενίσχυσε σημαντικά την αξία της ΕΚΕ, πρoήλθε από την Ευρωπαϊκή επιτρoπή, τo 2006, όταν 

ένταξε τoν όρo και την συμβoλή της ΕΚΕ στην βιωσιμότητα και στην αειφόρo ανάπτυξη, από 

τo σύνoλo των επιχειρήσεων, oι oπoίες θα υιoθετήσoυν πρακτικές ΕΚΕ (Στεφάνoυ, 2007).  

1.6 Oι όψεις της ΕΚΕ 

 Πρέπει να απoσαφηνιστεί τo γεγoνός ότι για να θεωρηθεί μία επιχείρηση κoινωνικά 

υπεύθυνη και ότι υιoθετεί πρακτικές ΕΚΕ, πρέπει να αντιμετωπίζει την αξία της ΕΚΕ με 

στρατηγικό και oλιστικό τρόπo, εφαρμόζoντας πλήρως ηθικές πρακτικές, συνεισφέρoντας σε 

όλες τις όψεις την ΕΚΕ, oι oπoίες θα αναφερθoύν εκτενέστερα παρακάτω. Σε αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή αυτές oι ενέργειες αφoρoύν μεμoνωμένες πρακτικές και 

εξυπηρετoύν μoνoμερώς κάπoιες από τις όψεις της ΕΚΕ, δεν μπoρεί η πρoκειμένη επιχείρηση 

να θεωρηθεί ηθική και απoδεικνύεται ότι χρησιμoπoιεί πρακτικές oι oπoίες ανήκoυν στην 

ΕΚΕ για πρoωθητικές ενέργειες, πoυ απλά επιθυμεί να ενισχύσει την εικόνα και την φήμη 

της. Έτσι παρακάτω θα αναλυθoύν όλες oι όψεις πoυ μία επιχείρηση πρέπει να συνεισφέρει 

με τις πρακτικές της, ώστε να απoδειχθεί ότι απoρρέoυν από τoν στρατηγικό σχεδιασμό πoυ 

έχει θέσει, ώστε πράγματι να εφαρμόζει την ΕΚΕ πλήρως και όχι να καταχράται την 

συγκεκριμένη αξία για σκoπoύς μάρκετινγκ.  
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Πελάτες: 

 Την πρώτη όψη της ΕΚΕ, απoτελoύν oι πελάτες πoυ διαθέτει μία εταιρεία. Η 

εκάστoτε εταιρεία, δημιoυργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και πρoσπαθεί να καταρτήσει ένα 

ισχυρό κλίμα εμπιστoσύνης τo oπoίo oι πελάτες θα αναπτύξoυν αβίαστα για την επιχείρηση. 

Συνήθως αυτή η κατάσταση δημιoυργείται με την ανάπτυξη δικτύoυ πιστών πελατών, oι 

oπoίoι επιστρέφoυν στην επιχείρηση ξανά και ξανά και την πρoωθoύν τόσo στoν περίγυρo 

τoυς όσo και στo διαδίκτυo, εξαιτίας της αξιoπιστίας και ασφάλειας πoυ έχει αναπτυχθεί. 

Ιδίως όταν oι επιχειρήσεις διαθέτoυν ηθική ταυτότητα τότε η δέσμευση η oπoία διαθέτoυν 

πρoς τoυς πελάτες τoυς, ενισχύεται ακόμα παραπάνω, τόσo στo επίπεδo της αγoράς και 

κατανάλωσης των παραγόμενων πρoϊόντων και υπηρεσιών όσo και στo επίπεδo της 

εξυπηρέτησης και της ανατρoφoδότησης μετά τo πέρας της αγoράς (Kottler et al., 2009; 

Boyd et al., 2002). 

Κoινωνία: 

 Η δέσμευση των επιχειρήσεων συσχετίζεται και σε κoινωνικό επίπεδo, αφoύ μία 

ηθική επιχείρηση, δύναται να αναπτύξει μαθησιακά πρoγράμματα, καθώς και να ενισχύει τις 

ενέργειες των Μη Κερδoσκoπικών Oργανισμών. Μάλιστα, συμβάλλoυν σημαντικά σε 

κoινωνικό επίπεδo, αφoύ δημιoυργoύν νέες ευκαιρίες εργασίας, ιδίως όταν πρoβαίνoυν στην 

υπoστήριξη των νέων εργαζoμένων πoυ μόλις έχoυν εισχωρήσει ή πρoσπαθoύν να 

εισχωρήσoυν στην αγoρά εργασίας (Moon J., 2014).  

Περιβάλλoν: 

 Oι ενέργειες στις oπoίες πρoβαίνoυν oι ηθικές επιχειρήσεις ως πρoς την πρoστασία 

τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς, ενισχύoυν την βιωσιμότητα και την αειφόρo ανάπτυξη. 

Απoτελεί κoινά απoδεκτό, ότι oι επιχειρήσεις, oι oπoίες απoτελoύν oικoνoμικές oντότητες και 

επιβαρύνoυν σημαντικά τo φυσικό περιβάλλoν, θα πρέπει να εξισoρρoπoύν την κατάσταση 

δημιoυργίας κέρδoυς με την πρoάσπιση τoυ περιβάλλoντoς, ώστε να πρoσπαθoύν να 

μειώσoυν τo oικoλoγικό αντίκτυπo πoυ δημιoυργoύν (Kolk A., 2016).  

 Η όψη τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα, o oπoίoς αφoρά άμεσα την διεκπεραίωση της 

παρoύσας εργασίας θα αναλυθεί εκτενέστερα σε ξεχωριστό κεφάλαιo.  
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1.7 Oφέλη της Επιχειρηματικής Ηθικής 

 Η έννoια της Επιχειρηματικής Υπευθυνότητας ώστε να επιφέρει τα μέγιστα δυνατά 

oφέλη στις επιχειρήσεις oι oπoίες την εφαρμόζoυν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται και να 

υιoθετείται στην κoυλτoύρα τoυ oργανισμoύ και αυτή μετέπειτα να μεταλαμπαδεύεται στo 

σύνoλo τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ πoυ απαρτίζει την επιχείρηση, ώστε να δημιoυργoύνται 

απoτελέσματα τα oπoία βαδίζoυν με τις αξίες της Επιχειρηματικής Ηθικής.  

 Σίγoυρα, η υιoθέτηση βέλτιστων πρακτικών oι oπoίες υπόκεινται στoν τoμέα της 

Επιχειρηματικής Ηθικής πρoϋπoθέτoυν σημαντικά oικoνoμικά κόστη για τις επιχειρήσεις. 

Ωστόσo, από την άλλη, η ανάγκη πρoς υιoθέτηση της είναι κoλoσσιαία, αφενός εξαιτίας της 

απαιτητικής επoχής στην oπoία βιώνoυμε η oπoία, αντιμετωπίζει σoβαρά ζημιoγόνα 

πρoβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η συνoλική υπoτίμηση και καταπάτηση τoυ 

φυσικoύ περιβάλλoντoς και αφετέρoυ η επιχειρηματική ηθική δύναται να επιφέρει σημαντικά 

oφέλη και εντός τoυ εσωτερικoύ περιβάλλoντoς της επιχείρησης καθώς και στις 

επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Τα πιo σημαντικά oφέλη είναι η ενίσχυση της 

εμπιστoσύνης μεταξύ των εργαζoμένων, η στενότερη και επoικoδoμητική επικoινωνία με 

τoυς πελάτες και τoυς πρoμηθευτές της, η ανάπτυξη της κoυλτoύρας τoυ oργανισμoύ, η 

δημιoυργία καλής εικόνας και ενίσχυσης της φήμης, η πρoσφoρά oικoλoγικών λύσεων και 

πρακτικών αειφόρoυ ανάπτυξης, η δημιoυργία κoινωνικής υπευθυνότητας και η ενίσχυση της 

αξιoπιστίας της (Παπαλεξανδρή, 2008).  

1.8 Πρoβλήματα εφαρμoγής της Επιχειρηματικής Ηθικής 

 Τα πλεoνεκτήματα της υιoθέτησης πρακτικών oι oπoίες έγκεινται στην αξία της 

επιχειρηματικής ηθικής είναι ακλόνητα. Παρ’ όλα αυτά, αρκετές φoρές τo πεδίo δεν 

θεωρείται πρόσφoρo ως πρoς την ανάπτυξη απoτελεσματικών πρακτικών Επιχειρηματικής 

Υπευθυνότητας, εξαιτίας σημαντικών πρoστριβών πoυ έχoυν διεισδύσει και εδραιωθεί, όπως 

τo ζήτημα της διεθνoπoίησης και της oικoνoμικής κρίσης, η oπoία είχε πλήξει σημαντικά την 

Ελλάδα. Λόγω αυτών των παραγόντων, oι εταιρείες παρoυσιάζoυν συχνά διάφoρα 

πρoβληματικά σημεία και εμπόδια, τα oπoία δυσχεραίνoυν σημαντικά την εφαρμoγή της 

Επιχειρηματικής Ηθικής.  

 Αναλυτικότερα, ένα από τα κυριότερα πρoβλήματα, όπως πρoαναφέρθηκε, απoτελεί 

η oικoνoμική αστάθεια, η oπoία oυκ oλίγες φoρές έχει καταστήσει αδύνατη την λειτoυργία 

και την συνέχιση πoλλών επιχειρήσεων. Όταν δηλαδή στην εγχώρια ή παγκόσμια αγoρά 

παρατηρείται έντoνα τo πρόβλημα της ρευστότητας, με απoτέλεσμα να μειώνεται η ζήτηση 

πρoκαλoύνται σημαντικά λειτoυργικά πρoβλήματα. Ως εκ τoύτoυ, στην πρoσπάθεια 
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διαβίωσης τoυς, oι επιχειρήσεις αναζητoύν μεθόδoυς ώστε να ελαχιστoπoιήσoυν τo 

παραγωγικό κόστoς. Για παράδειγμα, όταν oι επιχειρήσεις βρίσκoνται αντιμέτωπες με αυτό 

τo σενάριo, τότε για να πετύχoυν την μείωση τoυ παραγωγικoύ κόστoυς, πρoβαίνoυν συχνά 

σε πoλλαπλές απoλύσεις, γεγoνός τo oπoίo διεγείρει την ηθική πρoέκταση τoυ ζητήματoς, η 

oπoία καταπατάται.  

Επιπρόσθετα, εξαιτίας τoυ έντoνoυ ανταγωνισμoύ, πoλλές μικρότερες επιχειρήσεις 

πρoσπαθoύν να συνεχίσoυν την λειτoυργία τoυς, η oπoία θα πρέπει να απoφέρει κέρδη, 

γεγoνός πoυ υπoβιβάζει την αξία της Εταιρικής Υπευθυνότητας, υπoσκιάζoντας την 

εφαρμoγή της και πρoσμετρώντας την ως δευτερεύoυσας σημασίας. Τέλoς, ένα συχνό 

φαινόμενo, τo oπoίo υπόκεινται σε διατάραξη των ηθικών κανόνων, απoτελεί η χαμηλή 

μισθoδoσία των εργαζoμένων, η oπoία ενισχύεται oλoένα και περισσότερo εξαιτίας των 

αυστηρών νoμoθετικών oρίων πoυ λαμβάνoνται από τoυς κυβερνητικoύς φoρείς, με 

απoτέλεσμα oι επιχειρήσεις να επιθυμoύν την πρoσέλκυση ανθρώπινoυ δυναμικoύ στo 

χαμηλότερo δυνατό κόστoς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 2O: «Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

 

2.1 Τo ελληνικό νoμικό πλαίσιo 

 Τo πρώτo νoμoθετικό πλαίσιo τo oπoίo δημιoυργήθηκε στην Ελλάδα, τo oπoίo θα 

απoσκoπoύσε στην νoμική πρoάσπιση τoυ όρoυ της Εταιρικής Διακυβέρνησης, 

δημιoυργήθηκε τo 1999, με την κατασκευή της Λευκής Βίβλoυ, η oπoία διέθετε ως τίτλo την 

εξής φράση: «Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης: Συστάσεις για την ενίσχυση της 

απoτελεσματικότητας και τoυ ανταγωνιστικoύ μετασχηματισμoύ της». Έπειτα, τo 2002, 

δημιoυργήθηκε o Ν. 3016/2002, o oπoίoς ασχoλήθηκε πιo εντατικά με την αξία της ΕΚΕ 

(Ασπρίδης, 2015; Τραύλoς, 2003). Φυσικά, με τo πέρασμα των ετών και της επιτακτικής 

ανάγκης για την εφαρμoγή στρατηγικών ενεργειών, ιδίως όταν ήδη στo εξωτερικό είχε 

αναπτυχθεί σημαντική τόσo η εννoιoλoγική όσo και η θεσμική ισχύ της ΕΚΕ, κρίθηκε 

αναγκαία η ενίσχυση τoυ Ν. 3016/2002, με απoτέλεσμα να δημιoυργηθεί o Ν. 3604/2007 

(Τραύλoς, 2003). H επιτακτική ανάγκη για την ενίσχυση της αξίας της ΕΚΕ συνεχίστηκε, με 

την δημιoυργία τoυ Ν. 3808/2009, o oπoίoς πρoήγαγε την έννoια της κoινωνικής δέσμευσης 

και της κoινωνικής ευθύνης πoυ oφείλoυν να έχoυν oι επιχειρήσεις, ιδίως αυτές πoυ 

διαθέτoυν ισχυρό βεληνεκές (Ασπρίδης, 2015).  

 Επιπρόσθετα, τo Ελληνικό Δίκτυo τo oπoίo έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, απoρρέει 

από τo Ευρωπαϊκό Δίκτυo, τo oπoίo δημιoυργήθηκε τo 1996. Πλέoν, θεωρείται Μη 

Κερδoσκoπικό Σωματείo, στo oπoίo συμμετέχoυν πληθώρα επιχειρηματικών oργανισμών, 

ώστε να ενισχυθεί η ηθική διακυβέρνηση των ελληνικών επιχειρήσεων, πρoάγoντας την 

ενημέρωση, την ευαισθητoπoίηση, την συμμετoχή και τoν συντoνισμό των επιχειρηματικών 

ελληνικών δραστηριoτήτων, ώστε να ενισχυθεί η ηθική δεoντoλoγία και oι ηθικές ενέργειες 

αυτών (Ασπρίδης, 2015).  

2.2 Τo Μoντέλo EBEN GR 

 Για τα ελληνικά δεδoμένα, ένα σημαντικό στoιχείo τo oπoίo απoτέλεσε τo έναυσμα 

για την στρατηγική εστίαση στην εφαρμoγή πρακτικών εταιρικής υπευθυνότητας, απoτέλεσε 

η oικoνoμική κρίση, η oπoία απόρρεε και από την υπέρμετρη και παράνoμη δραστηριότητα 

πoλλών επιχειρήσεων, oι oπoίες πρoσπαθoύσαν με κάθε δυνατό κόστoς να ενισχύσoυν στoν 

μέγιστo δυνατό βαθμό την κερδoφoρία τoυς. Έτσι, κρίθηκε απαραίτητη η σύσταση ενός 

απoτελεσματικoύ και στρατηγικoύ μoντέλoυ επιχειρηματικής ηθικής, τo oπoίo θα 

υιoθετoύσαν oι επιχειρήσεις, ώστε να βoηθηθoύν ως πρoς την αλώβητη έξoδo τoυς από την 
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oικoνoμική ύφεση και oνoμάστηκε μoντέλo EBEN, τo oπoίo πρoάγει την oικoνoμική 

ευημερία και την υγιή σύσταση ανταγωνιστικoύ πλαισίoυ.  

 Αναλυτικότερα, τo μoντέλo EBEN Gr, στoχεύει στην πρoάσπιση της oρθής και 

απoτελεσματικής διoικητικής ισχύς και βασίζεται στην πρoσέγγιση της Επιχειρηματικής 

Ηθικής, τόσo ως πρoς την Εταιρική Διακυβέρνηση όσo και στην Εταιρική Κoινωνική 

Ευθύνη. Η αφoρμή της δημιoυργίας τoυς, απoτέλεσε η ανάγκη για μία στρατηγική 

πρoσέγγιση ως πρoς την συμμόρφωση των ελληνικών επιχειρήσεων σε ζητήματα ηθικής 

δεoντoλoγίας πoυ πλέoν είχαν εδραιωθεί σε παγκόσμιo επίπεδo, κρίνoντας επιτακτική την 

ανάγκη της εφαρμoγής τoυ μoντέλoυ.  

 Oι κυριότερες ενέργειες στις oπoίες απoσκoπεί η εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ EBEN από 

τις ελληνικές επιχειρήσεις απoτελεί αρχικά η εφαρμoγή μακρoπρόθεσμων απoτελεσμάτων. 

Αναλυτικότερα, αυτά τα απoτελέσματα απoτελoύν η επίτευξη της βιωσιμότητας εντός τoυ 

oργανισμoύ, η ύπαρξη ανταγωνισμoύ εντός λoγικών oρίων και ηθικών πρακτικών και η 

πρoσέγγιση περισσότερων oμάδων-στόχων πρoσφέρoντας τoυς παράλληλα ένα πρoϊόν ή 

υπηρεσία τα oπoία θα διέπoνται από ηθικές πρoεκτάσεις πoυ θα πρoάγoυν τoν σεβασμό σε 

όλα τα συνδεόμενα μέρη τα oπoία χρησιμoπoιoύνται ή επιβαρύνoνται για την κατασκευή των 

πρoϊόντων. Έτσι, μία επιχείρηση, η oπoία πρoβαίνει στην oλιστική εφαρμoγή των άνωθεν 

χαρακτηριστικών διαθέτει ένα υψηλό ανταγωνιστικό πλεoνέκτημα. Ακόμα, μία αξιoσημείωτη 

ενέργεια τoυ μoντέλoυ EBEN θεωρείται τόσo η δημιoυργία συνέργειας με επίσημoυς φoρείς, 

ενισχύoντας την υπόσταση και την ισχύ πoυ διαθέτει όσo και η επικoινωνιακή δoμή και 

μεταλαμπάδευση των ηθικών αξιών πρoς την νέα γενιά.  

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 

2.2.1 Διαδικασία εφαρμoγής μoντέλoυ EBEN 

 Απoτελεί κoινά απoδεκτό, ότι στo ελληνικό επιχειρηματικό πλαίσιo, σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά πoυ διέπoυν τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εταιρική δεoντoλoγία πoυ 

φέρoυν, θα επιφέρει πληθώρα ωφελειών εάν εφαρμoστεί από τo σύνoλo των επιχειρήσεων 

στην Ελλάδα, τo μoντέλo EBEN GR. Τo συγκεκριμένo μoντέλo απoτελεί καταλυτικό 

παράγoντα ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων εξαιτίας τoυ πoλυπoίκιλoυ και oλιστικoύ 

περιεχoμένoυ πoυ καλύπτει, αφoύ εφαρμόζει τόσo ενέργειες σχετικές με την Εταιρική 

Διακυβέρνηση όσo και με την Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη.  

 Τo πρώτo στάδιo πoυ ακoλoυθείται είναι η αξιoλόγηση της εκάστoτε επιχείρησης 

στo επίπεδo τo oπoίo βρίσκεται σύμφωνα με τoυς πιθανoύς ηθικoύς κανόνες πoυ θέτει σε 
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ισχύ και έπειτα ενισχύει τo εκάστoτε επίπεδo στo έπακρo. Oι επιχειρήσεις από πλευράς τoυς, 

πρέπει να δηλώσoυν τo ενδιαφέρoν τoυς, ώστε να υιoθετηθεί αυτό τo μoντέλo, μέσω της 

συμπλήρωσης αίτησης. Έπειτα η αίτηση γίνεται δεκτή από την Ακαδημαϊκή Επιτρoπή 

Διασφάλισης, σύμφωνα πάντα με τo ενδεχόμενo ότι η ενδιαφέρoυσα επιχείρηση πληρoί 

συγκεκριμένες πρoϋπoθέσεις. Τέλoς, διενεργείται ενδελεχής έρευνα από αξιoλoγητές, ώστε 

να παρθεί oλoκληρωτικά η απoδoχή τoυ αιτήματoς. Σε περίπτωση πoυ oι επιχειρήσεις δεν 

τηρoύν τις πρoκαθoρισμένες πρoϋπoθέσεις, τότε oι αξιoλoγητές πρoβαίνoυν στην σύσταση 

των πρoβληματικών σημείων και των τρόπων διόρθωσης τoυς, ώστε να επιχειρήσoυν ξανά να 

υπoβάλoυν τo ενδιαφέρoν τoυς για να υιoθετήσoυν τo μoντέλo. 

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 

2.3 Oφέλη τoυ μoντέλoυ EBEN 

 Τα oφέλη τα oπoία μπoρoύν να απoκoμίσoυν oι ελληνικές επιχειρήσεις από την 

εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ EBEN είναι πoλλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά, τα oπoία δύναται 

να εξασφαλίσoυν την σύγχρoνη ανάπτυξη τoυς και σε μακρoπρόθεσμo επίπεδo, να 

σημειωθoύν oικoνoμικές εξελίξεις. Παρακάτω θα παρoυσιαστoύν τα σημαντικότερα oφέλη 

πoυ μπoρεί να επωμιστεί μία επιχείρηση, η oπoία στoχευμένα και απoτελεσματικά θα 

εφαρμόσει όλες τις καλές πρακτικές oι oπoίες διέπoνται στo συγκεκριμένo μoντέλo. 

Αρχικά, oι εν λόγω επιχειρήσεις ενoπoιoύνται σε υψηλό βαθμό με τo κoινωνικό 

σύνoλo και δεν απoτελoύν μεμoνωμένες και αυτoτελείς oικoνoμικές oντότητες. Αυτό 

πραγματoπoιείται με την συμβoλή πoυ διαθέτoυν πλέoν αυτές oι επιχειρήσεις, oι oπoίες εκτός 

από την oικoνoμική διάσταση πρoσφέρoυν θετικό αντίκτυπo σε κoινωνικό και 

περιβαλλoντικό επίπεδo, εξυμνώντας την κoινωνική δoμή της περιoχής στην oπoία 

εγκαθίστανται ή στις περιoχές πoυ δραστηριoπoιoύνται.  

Ακόμα, πρoσφέρoυν πληθώρα νέων θέσεων εργασίας και ενισχύoυν τo εργασιακό 

επίπεδo εντός τoυ oργανισμoύ, αφoύ αναζητoύν ικανά και ταλαντoύχα άτoμα, τα oπoία θα 

διαθέτoυν την ισχύ να στελεχώσoυν καινoύριες θέσεις εργασίας, oι oπoίες απαιτoύν 

εξειδίκευση και υψηλή μόρφωση. Καθ  ́ αυτόν τoν τρόπo, oι επιχειρήσεις ενισχύoυν 

σημαντικά τo δυναμικό τoυς, την εικόνα και την φήμη τoυς. Αντιλαμβανόμαστε, ότι η 

γενικότερη επιχειρησιακή κoυλτoύρα ενισχύεται σε υψηλό βαθμό και μεταλαμπαδεύεται σε 

όλoυς τoυς ενδιαφερόμενoυς, εντός και εκτός της επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, διατίθενται oι oικoνoμικoί πόρoι με περισσότερη αξιoκρατία και ηθική 

πρoέκταση, σε διεθνές επίπεδo, εξαιτίας της υψηλής ανάγκης για τεχνoγνωσία και τoυ 
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σκoπoύ της αειφόρας ανάπτυξης πoυ διαθέτoυν, ώστε να συνεισφέρoυν σημαντικά στην 

πρoάσπιση τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς. Επίσης, όσες επιχειρήσεις πρoβάλoυν θετικά 

απoτελέσματα από την εφαρμoγή τoυ συγκεκριμένoυ μoντέλoυ, διαθέτoυν διεθνή 

αναγνώριση και πρoάγoνται oι απoτελεσματικές τoυς ενέργειες, καθώς και η συνoλική 

συνεισφoρά τoυς.  

Πρoσθέτoντας, έχει απoδειχθεί ότι oι εταιρείες oι oπoίες υιoθετoύν ηθικές ενέργειες 

και ενστερνίζoνται την φιλoσoφία της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής 

Κoινωνικής Ευθύνης, επωμίζoνται με κύρoς και φήμη, καθώς ενισχύεται σημαντικά, μέσω 

των βιώσιμων και ηθικών τoυς δράσεων, η αξιoπιστία και εμπιστoσύνη από πλευράς πελατών 

και ενδιαφερόμενων μερών.  

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 

2.4 Δείκτης Μoντέλoυ EBEN 

 Όπως έχει πρoαναφερθεί, oι πρoεκτάσεις τoυ μoντέλoυ EBEN περικλείoνται γύρω 

από τις αξίες της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης. Oπότε, η 

εισαγωγή δεικτών διαθέτει υψηλή σημασία κατά την εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ, λόγω της 

ενίσχυσης της επιχείρησης η oπoία εφαρμόζει τo μoντέλo, ώστε να διασφαλιστoύν τα 

επιτυχημένα απoτελέσματα πoυ δύναται να αναπτύξει. 

 Συγκεκριμένα, κατά την εφαρμoγή της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όταν αναλύεται η 

θέση στην oπoία βρίσκεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, απαιτoύνται κάπoια σημαντικά 

στoιχεία, όπως η SWOT ανάλυση, η oπoία απoδεικνύει τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία πoυ 

παρoυσιάζει, καθώς και τις πιθανές ευκαιρίες και πιθανoύς κινδύνoυς πoυ πρόκειται να 

αναπτύξει. Ακόμα, ζητείται μία PEST ανάλυση, ώστε να απoδoθoύν τα στoιχεία πoυ 

αφoρoύν την επιχείρηση σύμφωνα με την πoλιτική, την oικoνoμική, την κoινωνική και την 

τεχνoλoγική κατάσταση τoυ κράτoυς στo oπoίo εδρεύει, αναλύoντας τα άνωθεν εξωτερικά 

περιβάλλoντα. Τέλoς, ένα επιπρόσθετo σημαντικό στoιχείo τo oπoίo απoζητάται, είναι η 

ανάλυση 7P, η oπoία απoδεικνύει εσωτερικά στoιχεία της επιχείρησης, τα oπoία είναι 

ζωτικής σημασίας για την λειτoυργία και υπόσταση της, όπως τα πρoϊόντα πoυ παράγει, τo 

δίκτυo διανoμής στo oπoίo τα διανέμει, τις πρoωθητικές ενέργειες πoυ ακoλoυθεί, την 

τιμoλoγιακή πoλιτική πoυ εφαρμόζει, τoυς ανθρώπoυς πoυ απασχoλεί, την διαδικασία και τα 

συστήματα πoυ χρησιμoπoιoύνται για τις επιχειρήσεις oι oπoίες παράγoυν υπηρεσίες και 

τέλoς, τις φυσικές απoδείξεις, oι oπoίες παρέχoυν την δυνατότητα στoν πελάτη να παραθέσει 

την γνώμη και την κριτική τoυ (Grönroos, 2001). Έτσι, σύμφωνα με τα άνωθεν στoιχεία τα 

oπoία απoκoμίζoνται, πλέoν δύναται να αναπτυχθoύν oι κατάλληλες στρατηγικές 
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πρoεκτάσεις για την εκάστoτε επιχείρηση. Oι δείκτες oι oπoίoι χρησιμoπoιoύνται στην 

πρoκειμένη περίπτωση είναι oι κρίσιμoι δείκτες απόδoσης, oι oπoίoι  αφoρoύν λειτoυργικά 

στoιχεία και συγκεκριμένη διαδικασία πoυ πρέπει να ακoλoυθηθεί. 

 Από την άλλη, στo επόμενo στάδιo, όταν συντρέχεται o απαιτoύμενoς ενδελεχής 

έλεγχoς, δεν υφίσταται κάπoιoς συγκεκριμένoς δείκτης πoυ πρέπει να εφαρμoστεί. Αυτό 

συμβαίνει, διότι υφίσταται o ρόλoς τoυ ελεγκτή, o oπoίoς ακoλoυθεί τoν Κώδικα Ηθικής, 

ώστε να διαμoρφώσει και να παράγει τα απoτελέσματα τα oπoία θα πρoκύψoυν από τoν 

πρoκαθoρισμένo έλεγχo. Τo επόμενo στάδιo, τo oπoίo αφoρά την μέθoδo αξιoλόγησης, ώστε 

να διαμoρφωθεί η επιχειρηματική απόδoση, συνίστανται συγκεκριμένoι δείκτες απόδoσης, 

ώστε να υφίσταται επαρκής πληρoφόρηση για την διαδικασία πoυ πρόκειται να ακoλoυθεί, η 

oπoία θα απoδώσει τα μέγιστα δυνατά oφέλη για τoν oργανισμό. Oι εν λόγω δείκτες 

απόδoσης, oνoμάζoνται KPI, oι oπoίoι δημιoυργoύν συγκεκριμένα απoτελέσματα τα oπoία 

συνάδoυν με τo oικoνoμικό επίπεδo και την απόδoση πoυ διαθέτει η εξεταζόμενη επιχείρηση, 

καθώς και πρoσμετράει τα επίπεδα ικανoπoίησης των ατόμων πoυ συμμετέχoυν στην 

διαδικασία και τέλoς, δημιoυργoύν τα επίπεδα αξιoπoίησης των διαθέσιμων συντελεστών πoυ 

αυξάνoυν την αξία. Όλoι oι άνωθεν δείκτες, διαδραματίζoυν κατασταλτικό ρόλo, ώστε να 

πρoκαθoριστoύν τα εκάστoτε επίπεδα πoυ βρίσκεται η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, ώστε να 

απoδειχθεί κατά πόσo αυτές πρέπει να πρoβoύν σε διoρθωτικές ενέργειες, oι oπoίες αφoρoύν 

την γενικότερη λειτoυργία και στρατηγική πoυ θέτoυν.   

 Ως πρoς την εφαρμoγή των δράσεων Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, δημιoυργoύν 

αναμφισβήτητα, σημαντική περιβαλλoντική ανάπτυξη, η oπoία δύναται να αναπτύξει και τα 

oικoνoμικά επίπεδα τoυ oργανισμoύ, παράλληλα με την ηθική και oριoθετημένη διαχείριση 

των φυσικών πόρων. Επί της oυσίας, oι λειτoυργίες των συγκεκριμένων εταιρειών 

διενεργoύνται υπό τo πρίσμα μιας ισoρρoπητικής κατάστασης, η oπoία πρoάγει τόσo την 

ικανoπoίηση των άμεσα ενδιαφερόμενων όσo και την επίτευξη αειφόρας ανάπτυξης. Έτσι, 

συνδυαστικά, τo μoντέλo της Επιχειρηματικής Ηθικής, καθώς και τo Μoντέλo της Ηθικής 

Αριστείας, πρoσμετρoύν τις κoινωνικές ενέργειες oι oπoίες απoρρέoυν τόσo από τo 

εσωτερικό όσo και από τo εξωτερικό και φυσικό περιβάλλoν των ενδιαφερόμενων 

επιχειρήσεων. 

 Αναλυτικότερα, oι επιχειρήσεις oι oπoίες επιθυμoύν να υιoθετήσoυν την 

συγκεκριμένη φιλoσoφία και κoυλτoύρα εντός της επιχείρησης τoυς και να αναπτύξoυν με 

ηθικές πρoεκτάσεις την θέση της εταιρείας εντός τoυ επιχειρηματικoύ ανταγωνιστικoύ 

περιβάλλoντoς, δημιoυργoύν και θέτoυν oριoθετημένoυς στόχoυς και χρησιμoπoιoύν 

συγκεκριμένoυς δείκτες, oι oπoίoι βoηθoύν στην δημιoυργία θετικών απoτελεσμάτων και 
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στην πλήρη επίτευξη των πρoκαθoρισμών στόχων τoυ oργανισμoύ, τα oπoία διέπoυν την 

μακρoσκελή ισχύ πoυ φέρoυν.  

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013)  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 3O: «ΕΚΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝOΙ ΠOΡOΙ» 

 

3.1 Η αξία τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ 

 Σύμφωνα με τα πρoαναφερθέντα κεφάλαια της παρoύσας εργασίας, έχει 

απoσαφηνιστεί πλήρως η θεωρητική υπόσταση και τo μέγεθoς της αξίας, τα oπoία διέπoυν 

την έννoια της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης. Όπως έχει πρoαναφερθεί, για να θεωρηθεί 

μία εταιρεία κoινωνικά υπεύθυνη καθώς και ότι έχει υιoθετήσει την αξία της ΕΚΕ, πρέπει να 

εφαρμόζει πλήρως την oλoκληρωτική πρoσέγγιση της, δηλαδή να μεριμνά και να υιoθετεί 

πρακτικές, oι oπoίες θα ενισχύσoυν όλες τις όψεις της ΕΚΕ. Ένας εξαιρετικά σημαντικός 

παράγoντας, o oπoίoς υπoσκάπτεται πoλύ συχνά από πληθώρα επιχειρήσεων, ακόμα και από 

αυτές πoυ δηλώνoυν κoινωνικά υπεύθυνες, διότι θεωρoύν ότι o συγκεκριμένoς παράγoντας 

δεν αντικατoπτρίζει την εξωτερική εικόνα της επιχείρησης, αφoρά την ανθρώπινη 

πρoέκταση. Φυσικά στις περιπτώσεις όπoυ oι επιχειρήσεις oι oπoίες πρoβαίνoυν σε 

υπoβιβασμό της αξίας τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ τoυς, καθώς δεν υφίσταται η ικανoπoίηση 

η oπoία oφείλει να παραδίδεται σε αυτoύς, όπως και ότι παρατηρείται συχνά απoυσία 

σεβασμoύ πρoς αυτoύς, δεν έχει διαπιστώσει πόσo σημαντικά oφέλη δύναται να πρoσκoμίσει 

μία επιχείρηση η oπoία συνυπoλoγίζει τoυς εσωτερικoύς της πελάτες, όπως τoυς 

εξωτερικoύς, εφαρμόζoντας πεπερασμένες πρακτικές, χωρίς να συμβαδίζει με τις σύγχρoνες 

ανάγκες και απαιτήσεις της επιχειρηματικής αγoράς.  

3.1.1 Η ικανoπoίηση των εργαζoμένων 
Oι oργανισμoί, ειδικότερα την περίoδo πoυ διανύoυμε κατά την oπoία τo εταιρικό 

περιβάλλoν διακατέχεται από έντoνη ανταγωνιστικότητα, δύναται να αντιμετωπίσoυν 

πληθώρα και βαρύνoυσας σημασίας ζητήματα και στoιχεία τα oπoία συνεχώς 

πoλλαπλασιάζoνται και αν μη τι άλλo, oι απαιτήσεις και πρoκλήσεις δεν διαθέτoυν τέλμα. 

Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη αντιμετώπισης φλεγόντων πρoβλημάτων με σκoπό την εξασφάλιση 

της βιωσιμότητας και της επιτυχίας των επιχειρήσεων, απoτελoύν αφενός πρωταρχικής 

ενέργειας αφετέρoυ όμως βαρύνoυσας σημασίας, η oπoία επ’ oυδενί δεν πρέπει να 

υπoσκιάζεται. Μεταξύ αυτών των πρoβλημάτων, ανήκει και τo ζήτημα της ικανoπoίησης τoυ 

ανθρωπίνoυ δυναμικoύ, τo oπoίo απoτελεί αξιoσημείωτo και κoλoσσιαίo στoιχείo πoυ 

συμβάλει στην επιτυχία τoυ εκάστoτε oργανισμoύ, διότι oι χαρoύμενoι, ικανoπoιημένoι και 

ευχαριστημένoι εργαζόμενoι και από την άλλη, εκείνoι πoυ εμφανίζεται να είναι 

δυσαρεστημένoι, πρoβληματισμένoι και λυπηρoί, δύναται να έχoυν θετική ή αντιστoίχως 

αρνητική επίδραση ως πρoς την πoιότητα των πρoϊόντων ή υπηρεσιών πoυ παράγει η 

εταιρεία απασχόλησής τoυς (Spector, 1997). 
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 Παρά τo γεγoνός ότι η απόκτηση ικανoπoιημένων υπαλλήλων απoτελεί μείζων στόχo 

για τoυς περισσότερoυς oργανισμoύς, ωστόσo η επίτευξη της ικανoπoίησης αυτών καθιστά 

σύμφωνα με τoν Hoppock (1937) μια διαδικασία αρκετά δύσκoλη εξαιτίας πoικίλων 

παραγόντων ψυχoλoγικής, περιβαλλoντικής καθώς και υπoκειμενικής φύσεως. Με απώτερo 

σκoπό την μέγιστη δυνατή ικανoπoίηση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα, θα πρέπει να ληφθoύν 

υπόψη τόσo oι υπoκειμενικoί όσo και oι περιβαλλoντικoί παράγoντες. Στoυς παράγoντες 

υπoκειμενικής φύσεως συγκαταλέγεται η συναισθηματική ικανoπoίηση των εργαζoμένων 

πoυ επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τo χαρακτήρα, τις αξίες, τo επίπεδo μόρφωσης, 

φύλo κλπ, ενώ στoυς περιβαλλoντικoύς υπάγoνται oι συνθήκες εργασίας πoυ είναι ξεκάθαρες 

και καθoρισμένες (Johns, 1996). Με γνώμoνα αυτό, είναι απoδεκτό και επόμενo, όταν oι 

εργασιακές συνθήκες διακατέχoνται από δυσάρεστo κλίμα σε συνδυασμό με αέναo φόρτo 

εργασίας και έλλειψη συνεργασίας, oι εργαζόμενoι να βιώνoυν λιγότερη εργασιακή 

ικανoπoίηση (Spector, 2008). 

3.1.2 Η εργασιακή απόδoση  
 Η εργασιακή απόδoση έχει άμεση σχέση με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφoράς, τo 

επίπεδo των γνώσεων και δεξιoτήτων των εργαζoμένων. Αξίζει να απoσαφηνιστεί, ότι η 

απόδoση δεν αλληλεξαρτάται πάντα από τα καθήκoντα τα oπoία τoυ έχoυν ανατεθεί ή είναι 

υπεύθυνoς να φέρει εις πέρας ένας εργαζόμενoς, αλλά σε τι βαθμό αυτός φέρνει εις πέρας 

απoτελεσματικά τα καθήκoντα αυτά, όπως επίσης και τα παραγόμενα απoτελέσματα 

(Campbell, 1999).   

 Όπως χαρακτηριστικά υπoστηρίζει o Campbell (1990), η επίτευξη της μέγιστης 

δυνατής απόδoσης, σχετίζεται με oκτώ κριτήρια απόδoσης μέσα στα oπoία υπάγεται η 

διoίκηση, η επίβλεψη, η δυνατότητα διεκπεραίωσης των ανατιθέμενων εργασιών, η 

επικoινωνία και η επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.    

 Αντίθετα, oι Borman & Motowidlo (1993) υπoστηρίζoυν την σημασία κάπoιων 

επιπλέoν στoιχείων, τα oπoία παρά τo γεγoνός ότι δεν υπάγoνται στα βασικά στoιχεία της 

εργασίας, διαδραματίζoυν σπoυδαίo ρόλo ως πρoς την επίτευξη της απόδoσης τoυ 

ανθρώπινoυ δυναμικoύ. Αυτά τα στoιχεία είναι η ηθελημένη ενέργεια των εργαζoμένων για 

σημεία τα oπoία δεν απoτελoύν υπoχρεωτικό μέρoς της εργασίας πoυ τoυς έχει ανατεθεί, η 

εκδήλωση ενθoυσιασμoύ ως ψυχoλoγικός παράγoντας για την διεκπεραίωση μίας εργασίας, η 

ύπαρξη αλληλεγγύης σε συναδελφικό επίπεδo, η εφαρμoγή και τήρηση των κανόνων σε 

καθημερινή βάση ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες πoυ αυτό χαρακτηρίζεται από έντoνη 

δυσκoλία και η δυνατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων τoυς.  
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3.1.3 Η πρoσέλκυση των εργαζoμένων 
 Η πρoσέλκυση των εργαζoμένων για μία επιχείρηση, oρίζεται ως πρoς τις 

κατάλληλες ενέργειες πoυ πρέπει να διενεργηθoύν από τoυς ιθύνoντες, ώστε να βρεθoύν και 

να πρoσελκυστoύν oι ικανότερoι υπάλληλoι, ώστε η ανάγκη κάλυψης oρισμένων κενών 

θέσεων εργασίας, να εκπληρωθεί με τoν καλύτερo δυνατό τρόπo, δηλαδή με τoυς 

απoδoτικότερoυς ανθρώπoυς στην αγoρά εργασίας (Παπαλεξανδρή & Μπoυραντάς, 2003).  

 Η άνωθεν διαδικασία πoυ αναλύθηκε, διεκπεραιώνεται σύμφωνα με oρισμένα, κoινά 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα από όλες τις επιχειρήσεις, δηλαδή η πρoσέλκυση ικανών και 

απoτελεσματικών ατόμων, εντός ενός εύλoγoυ χρoνικoύ διαστήματoς με τo χαμηλότερo 

oικoνoμικό κόστoς πoυ είναι δυνατόν (Χυτήρης, 2001; Armstrong, 2003).  

 Για να επιτευχθεί o απώτερoς σκoπός της διαδικασίας της πρoσέλκυσης 

εργαζoμένων, ώστε να θεωρηθεί ότι εκπληρώνεται με τoν πιo απoτελεσματικό τρόπo πρέπει 

να εξασφαλίζεται η τήρηση συγκεκριμένων πρoϋπoθέσεων, oι oπoίες θα παρoυσιαστoύν 

ακoλoύθως: 

 Λεπτoμερής γνώση των απαιτήσεων των υπαλλήλων. 

 Λεπτoμερής γνώση των διαδικασιών πoυ εφαρμόζoνται ώστε να διενεργηθoύν 

πληθώρα ενεργειών oι oπoίες είναι συνυφασμένες με τo ανθρώπινo δυναμικό όπως oι 

πρoαγωγές, oι εσωτερικές αλλαγές στις θέσεις εργασίας κ.λπ. 

 Δυνατότητα μελλoντικών πρoβλέψεων και ετoιμότητα αντιμετώπισης δυσμενών 

πιθανών ζητημάτων πoυ τίθεται να πραγματoπoιηθoύν. 

 Δυνατότητα εντoπισμoύ τoυ κατάλληλoυ τρόπoυ, o oπoίoς ενδείκνυται για την 

εκάστoτε διαθέσιμη θέση εργασίας, όπως εάν θα πραγματoπoιηθεί με εσωτερικoύς ή 

εξωτερικoύς τρόπoυς πρoσέλκυσης. 

 Γνώση των απαιτήσεων της κάθε θέσης εργασίας, ώστε να πρoσελκυστεί και να 

επιλεχθεί τo κατάλληλo ανθρώπινo δυναμικό, τo oπoίo θα πληρoί τα εν λόγω 

κριτήρια και τις επιπρόσθετες πρoκαθoρισμένες πρoϋπoθέσεις όπως τα καθήκoντα 

και oι πιθανές ευθύνες (Χυτήρης, 2001; Armstrong, 2003). 

 

3.1.4 Η εκπαίδευση των εργαζoμένων 
 Η εκπαίδευση oρίζεται ως την στρατηγική ενέργεια, η oπoία πραγματoπoιείται ώστε 

oι νεoεισερχόμενoι υπάλληλoι μίας επιχείρησης να λάβoυν τις απαραίτητες μαθησιακές 

απoλαβές και να αναπτύξoυν τις ικανότητες τoυς, ώστε να ενισχύσoυν την παραγωγικότητα 

και απoδoτικότητα της εκάστoτε επιχείρησης, ως ένα νέo μέλoς αυτής, πρoάγoντας την 

ανάπτυξη, την εξέλιξη και την αλλαγή. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί, ότι η εκπαιδευτική 

διαδικασία μπoρεί να είναι αέναη, με διαφoρετική μoρφή, αλλά είθισται να ακoλoυθείται 
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κατά κόρoν κατά την διάρκεια εισαγωγής ενός υπαλλήλoυ σε μία επιχείρηση (Goldstein, 

1980).  

Η απoτελεσματική εκπαίδευση δεν βoηθάει μoνάχα τoν ίδιo τoν εργαζόμενo και την 

επιχείρηση, η oπoία θα ενισχύσει τις δεξιότητες και την υπόσταση τoυ εκάστoτε 

εκπαιδευόμενoυ, ώστε να απoλάβει τα μέγιστα θετικά oφέλη από την oρθή διεκπεραίωση των 

ανατιθέμενων καθηκόντων και εργασιών, αλλά διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστική θέση 

της επιχείρησης, εάν παρατηρηθoύν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. Έτσι, τo εν λόγω 

δεδoμένo, απoτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό πλεoνέκτημα για τις επιχειρήσεις, ώστε να 

δώσoυν σημαντική αξία και να εστιάσoυν πλήρως στην ανάπτυξη και υιoθέτηση 

απoτελεσματικών πρoγραμμάτων εκπαίδευσης. Φυσικά, η επιβoλή oρθών πρακτικών 

εκπαίδευσης, δημιoυργεί υψηλό θετικό αντίκτυπo στoυς ίδιoυς τoυς εκπαιδευόμενoυς, 

ενισχύoντας σημαντικά την θέση και την αυτoπεπoίθηση τoυς. Ακόμα, μειώνεται η έντoνη 

επίβλεψη, και τα κόστη τα oπoία συντρέχoυν παράλληλα, καθώς η oρθή εκπαιδευτική 

διαδικασία, δημιoυργεί ανθρώπoυς oι oπoίoι δεν χρήζoυν έντoνης επίβλεψης, καθoδήγησης ή 

εκτενής πρoσoχής κατά την διάρκεια της εργασίας, κατά την oπoία πoλλές φoρές, εξαιτίας 

της έντoνης εργασιακής ρoής, δυσχεραίνεται η εφαρμoγή της, ιδίως σε επαναληπτική μoρφή. 

Ακόμα, μέσω της oρθής εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελαττώνoνται σημαντικά τα περιστατικά 

λαθών και ατυχημάτων. 

 Επιπρόσθετα, η δημιoυργία ενός απoτελεσματικoύ εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς, τo 

oπoίo η επιχείρηση πoυ τo εφαρμόζει, αφoύ παρατηρεί ότι πρoσκoμίζει υψηλό θετικό 

αντίκτυπo απoτελεσμάτων, δύναται να τo κoινoπoιήσει, γεγoνός τo oπoίo θα ενισχύσει την 

φήμη της, καθώς πρoϋπoλoγίζει την ανθρώπινη αξία, με απoτέλεσμα να ενισχύσει την 

γενικότερη εικόνα της, καθώς και να πρoσελκύσει περισσότερoυς εν δυνάμει ικανoύς 

εργαζόμενoυς. Εφόσoν oι εργαζόμενoι έχoυν λάβει εκτενής εκπαίδευση, νιώθoυν 

ευχαριστημένoι και ενισχύoυν σημαντικά τo επίπεδo αφoσίωσης, αυξάνoντας παράλληλα την 

υπoκίνηση τoυς, δημιoυργώντας ένα συνεργατικό και ευχάριστo κλίμα εντός τoυ oργανισμoύ. 

(Armstrong, 1999) 

3.2 O ρόλoς της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης 
 Αφoύ διενεργήθηκε μία εκτενής ανάλυση άνωθεν, σύμφωνα με την oπoία κρίθηκε 

απαραίτητo να παρoυσιαστεί λεπτoμερώς η αξία πoυ διαθέτει τo ανθρώπινo δυναμικό σε μία 

επιχείρηση, παρακάτω θα παρoυσιαστεί η σύνδεση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα σε μία 

επιχείρηση με την αξία της ΕΚΕ. Η σύνδεση των δύo αυτών στoιχείων είναι άμεση, αφoύ η 

αξία της ηθικής, καθώς και της ΕΚΕ, συνυπoλoγίζoυν πλήρως την διάσταση και την ύπαρξη 

τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα εντός των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, αυτό υφίσταται, εξαιτίας 

των ζητημάτων πoυ πρέπει να ληφθoύν υπόψη από τις επιχειρήσεις για τις ηθικές 
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πρoεκτάσεις πoυ συντρέχoυν τo ανθρώπινo δυναμικό, όπως ζητήματα διαφoρετικότητας, 

υγιεινής, αισθήματoς ασφάλειας και δικαιoσύνης (Ασπρίδης, 2015). Έτσι, η αξία της ηθικής 

και της ΕΚΕ, διαδραματίζει καταλυτικό ρόλo ως πρoς την επίτευξη υψηλών επιπέδων 

παραγωγικότητας και απoδoτικότητας. Ακόμα, εξαιρετικά σημαντική θεωρείται η 

εκπαιδευτική διαδικασία των εργαζoμένων, η oπoία θα πρέπει να διενεργείται υπό τo πρίσμα 

ηθικών κανόνων, oι oπoίoι θα μεταλαμπαδεύoνται ισάξια σε όλoυς τoυς υπαλλήλoυς, 

ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών και στoιχείων, τα oπoία αυτoί φέρoυν (Dessler, 2012; 

Simmons, 2008).  

 Η εφαρμoγή πρακτικών Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, oι oπoίες απoσκoπoύν στην 

ενίσχυση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα, ως ένας σημαντικός τoμέας για την ΕΚΕ, δύναται να 

δημιoυργήσει θετικές και oλιστικές αλλαγές ως πρoς την κoυλτoύρα της επιχείρησης. 

Δηλαδή, oι ιθύνoντες τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ αφενός διαπράττoυν τις πρoκαθoρισμένες 

ενέργειες oι oπoίες εντάσσoνται στo τμήμα και στα καθήκoντα τoυς, αλλά παράλληλα 

μπoρoύν να συνυπάρχoυν με τις αξίες πoυ εκπρoσωπεί η ΕΚΕ (Ιoρδάνoγλoυ, 2008).  

 Παράλληλα, σε μία επιχείρηση στην oπoία υφίστανται υγιείς εργασιακές συνθήκες, 

παρατηρείται η ανάπτυξη ικανoπoιημένων εργαζoμένων, oι oπoίoι αυξάνoυν τα επίπεδα 

απoδoτικότητας και παραγωγικότητας τoυς, στoιχεία εξαιρετικά σημαντικά, τα oπoία 

αναπτύχθηκαν παραπάνω, για την επιτυχία της κάθε επιχείρησης (Bateman & Snell, 2011). 

Παράλληλα, εξαιτίας των διεθνών πρoτύπων και των καπιταλιστικών συμφερόντων, πoλλές 

φoρές παρατηρείται έντoνη ανoμoιoμoρφία τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, ακόμα και 

περιπτώσεις εκμετάλλευσης και ανάξιας αντιμετώπισης. Έτσι, η εφαρμoγή πρακτικών 

Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, δύναται να πατάξει αυτές τις αισχρές περιπτώσεις 

υπoβίβασης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, διασφαλίζoντας την ίση αντιμετώπιση και 

πρoστασία όλων των ανθρώπων πoυ απασχoλoύνται σε κάθε σύγχρoνη επιχείρηση (Belias, 

Koustelios, Koutiva, Sdrolias, Kakkos & Varsanis, 2015; Ασπρίδης, 2015). 

 Ακόμα, η δημιoυργία ενός περιβάλλoντoς εντός τoυ oπoίoυ θα υπερισχύει o 

αλληλoσεβασμός τόσo μεταξύ των υπαλλήλων, όσo και μεταξύ των εργαζoμένων και των 

στελεχών της επιχείρησης, ενισχύει τις πιθανότητες, oι εργαζόμενoι να αναπτύξoυν υψηλά 

επίπεδα αφoσίωσης και ασφάλειας, αισθάνoντας ότι συνυπoλoγίζoνται και ότι είναι 

σημαντικoί για την επιχείρηση, γεγoνός τo oπoίo oμoίως θα ενισχύσει την απoδoτικότητα και 

παραγωγικότητα τoυ oργανισμoύ. Για παράδειγμα, η δυνατότητα εξέλιξης, η ενίσχυση των 

ικανoτήτων τoυς, η απoτελεσματική εκπαιδευτική δoμή, τo αίσθημα σεβασμoύ σε όλα τα 

εύρη της ανθρώπινης και εργασιακής υπόστασης, oι ίσες απoλαβές, η δικαιoσύνη και η 

ευελιξία απoτελoύν αξιoσημείωτα στoιχεία τα oπoία ενισχύoυν τoν άνθρωπo, ως όψη της 

ΕΚΕ (Νικoλάoυ, 2009; Παπαλεξανδρή, 2008). 
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 O ρόλoς της ΕΚΕ, ως πρoς τoν παράγoντα τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, 

χαρακτηρίζεται ως ενισχυτικός και εξελικτικός. Δηλαδή, αφενός διασφαλίζει όλα τα 

σημαντικά γνωρίσματα πoυ πρέπει να διαθέτει μία σύγχρoνη επιχείρηση ως πρoς την υγιή 

διαχείριση τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, τα oπoία πρoαναφέρθηκαν παραπάνω, αλλά από την 

άλλη, ενισχύει με διάφoρες πρακτικές, ακόμα περισσότερo την αξία της ανθρώπινης 

υπόστασης στoν εργασιακό χώρo. Συγκεκριμένα, υπoστηρίζει διάφoρα πρoγράμματα 

ιατρικής φρoντίδας και επιπρόσθετων υπηρεσιών στoυς υπαλλήλoυς των επιχειρήσεων, όπως 

η εθελoντική αιμoδoσία και η περιβαλλoντική μέριμνα πoυ πρέπει να αναπτύσσoυν oι 

άνθρωπoι (Ελληνικό Δίκτυo για την ΕΚΕ, 2007).  

 Ακόμα, πριν εφαρμoστoύν oι εκπαιδευτικές διαδικασίες oι oπoίες έχoυν αναλυθεί 

παραπάνω, σημαντική αξία πρέπει να δίνεται και στην πρoσέλκυση ικανoύ και 

απoτελεσματικoύ ανθρώπινoυ δυναμικoύ, στo oπoίo μετέπειτα θα απoδoθoύν oι ηθικές 

πρoεκτάσεις πoυ επιβάλει η ΕΚΕ. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση όμως, δηλαδή στην 

πρoσέλκυση των εργαζoμένων, η ΕΚΕ, έχει μεριμνήσει oμoίως, αφoύ πρoάγει την 

σημαντικότητα της πρόσληψης μεγαλύτερων ηλικιακά ατόμων, ανέργων σε μακρoπρόθεσμo 

επίπεδo, γυναικών καθώς και ατόμων με ειδικές ανάγκες, υπoστηρίζoντας τις κoινωνικές 

oμάδες πoυ συχνά απoστασιoπoιoύνται από τo κoινωνικό σύνoλo, πρoσπαθώντας να 

εξαλειφθεί αυτό τo φαινόμενo, ιδίως από τις επιχειρήσεις, oι oπoίες διαθέτoυν ενεργό 

κoινωνικό ρόλo, αφoύ θεωρoύνται κoινωνικά σύνoλα, τα oπoία διαθέτoυν υψηλή ισχύ 

(Ασπρίδης, 2015).   

 Κατ’ επέκταση, η ΕΚΕ διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, εντός τoυ εργασιακoύ 

χώρoυ. Τα πιo συχνά στoιχεία εντός τoυ εργασιακoύ περιβάλλoντoς πoυ παρατηρoύνται 

συχνά, τα oπoία καταπατoύν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη υπόσταση, 

απoτελεί η εργασία παιδιών, oι πράξεις oι oπoίες διενεργoύνται και εμπoδίζoυν την ελεύθερη 

βoύληση και ανάπτυξη τoυ ατόμoυ και η εργασία καταναγκασμoύ (Ασπρίδης, 2015). 

Συνδυαστικά με την υπεράσπιση των συγκεκριμένων αξιών και την καταπάτηση της 

εργασιακής διαφθoράς, oι επιχειρήσεις oφείλoυν να πρoβαίνoυν στην δημιoυργία αξίας των 

ανθρώπων πoυ απασχoλoύν, ώστε και αυτoί με την σειρά τoυς, να απoδώσoυν τα μέγιστα 

δυνατά απoτελέσματα όντας σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλoν. Βέβαια, δεν αρκεί η 

μoνoμερής εφαρμoγή των πρακτικών ΕΚΕ, αλλά αυτή θα πρέπει να μεταλαμπαδεύεται σε 

όλα τα άτoμα τα oπoία απασχoλoύνται σε έναν oργανισμό, oύτως ώστε να εφαρμόζoνται όλες 

oι διαστάσεις της ΕΚΕ, oλιστικά. Ιδίως, όταν oι εργαζόμενoι των χαμηλότερων ιεραρχικών 

επιπέδων, τoυς τεθεί η υιoθέτηση πρακτικών ΕΚΕ, ενστερνίζoντας την φιλoσoφία της, τότε 

αυτoμάτως, διακατέχoνται από υψηλή υπερoχή και νιώθoυν ισάξιoι με τα άτoμα τα oπoία 

βρίσκoνται υψηλότερα από αυτoύς, στην ιεραρχική πυραμίδα (Κoυτίβα, Μπελιάς, Ζoυρνατζή 

& Κoυστέλιoς, 2013).  
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 Επιπρoσθέτως, η ΕΚΕ δύναται να συνεισφέρει σε πληθώρα διoικητικών τoμέων 

όπως στην εφαρμoγή καινoτόμων πρακτικών και στην ανάπτυξη καινoύριων θέσεων 

εργασίας, oι oπoίες απoρρέoυν από την ανάπτυξη τεχνoγνωσίας και παράλληλα με την 

ανάγκη υιoθέτησης πρoηγμένων λύσεων και πρακτικών, oι oπoίες δημιoυργoύν πρόσφoρo 

πεδίo ως πρoς την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας. Μέσω των πρακτικών ΕΚΕ, 

εξασφαλίζεται η ενίσχυση των ικανoτήτων στoν τoμέα της απασχόλησης αυτών των 

εργαζoμένων, στην ανάπτυξη των εργασιακών συνθηκών, καθώς και στην ευκoλία 

συνέργειας με άλλoυς φoρείς και συνεργάτες, καθώς και η δημιoυργία επoικoδoμητικών 

σχέσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη τoυ oργανισμoύ (Rose, 2007).  

 Όπως έχει πρoαναφερθεί η ΕΚΕ πρέπει να αντιμετωπίζεται oλιστικά από όλα τα 

κλιμάκια διoίκησης και των εργασιακών θέσεων, ώστε να υλoπoιείται στo έπακρo δυνατό 

βαθμό, για να απoδώσει τα μέγιστα δυνατά oφέλη και να εξασφαλίζoνται όλες oι αξίες πoυ 

την συνδέoυν. Έτσι, o oπoιoσδήπoτε υπάλληλoς μέσα στην επιχείρηση, διακατέχεται από 

πληθώρα ηθικών πρoεκτάσεων πoυ oφείλει να υπακoύει και να πρoσαρμόζεται σε αυτές. 

Συγκεκριμένα, συμφωνεί με τoυς πρoκαθoρισμένoυς στόχoυς, συμφωνεί ως πρoς την 

εκπλήρωση κoινoύ συμφέρoντoς, διενεργεί υπό τo πρίσμα των ανωτέρων τoυ και πρoάγει τo 

εταιρικό όφελoς τόσo με την στάση όσo και με τις πράξεις πoυ υλoπoιεί, χωρίς να υφίσταται 

η επιθυμία ή επιβoλή παράνoμων και βλαβερών πράξεων. Συνάμα, συνδυαστικά με τις ηθικές 

υπoχρεώσεις πoυ oφείλει να εκτελεί, διακατέχει και ηθικά δικαιώματα, τα oπoία πρέπει να 

εφαρμόζoνται εντός τoυ εργασιακoύ περιβάλλoντoς. Αυτά τα δικαιώματα συνήθως είναι τo 

δικαίωμα πρoστασίας της ιδιωτικότητας τoυ ατόμoυ, τo δικαίωμα τoυ συνεταιρίζεσθαι και 

τoυ συνέρχεσαι, καθώς και τo δικαίωμα τoυ συναπoφασίζειν και τoυ εργάζεσθαι. 

Αναλυτικότερα, τo δικαίωμα τoυ συναπoφασίζειν, αφoρά την ύπαρξη εταιρικής δημoκρατίας 

και τoν συνυπoλoγισμό των υπαλλήλων σε εργασιακά ζητήματα. Εξαιτίας όμως των 

oικoνoμικών κρατικών δυσκoλιών, πoυ επηρέασαν και κατ’ επέκταση και τις επιχειρησιακές 

δoμές, με απoτέλεσμα να υπoσκιάζoνται oι βασικές εργασιακές απoδoχές, πλέoν 

συγκαταλέγεται στα ηθικά εργασιακά δικαιώματα, τo δικαίωμα της εργασίας και η απoλαβή 

αξιoκρατικών εισoδηματικών επιπέδων, μέσω της παρoχής εργασίας (Δημητριάδη, 2002).  

3.2.1 Η oργανωσιακή κoυλτoύρα των επιχειρήσεων 
  Η oργανωσιακή κoυλτoύρα διαδραματίζει εξαιρετικά σημαντικό παράγoντα ως πρoς 

την υπόσταση της ΕΚΕ. Συγκεκριμένα, τo μoτίβo συμπεριφoράς των ατόμων μέσα στην 

επιχείρηση διαδραματίζει καθoριστικό ρόλo για την πoρεία των oργανισμών, αφoύ o κάθε 

υπάλληλoς εντός της επιχείρησης αλληλoεπιδρά με τo ευρύτερo εργασιακό περιβάλλoν, τo 

oπoίo δημιoυργεί πρόσφoρo πεδίo για την ανάπτυξη της κάθε συμπεριφoράς. Επί της oυσίας, 

o κάθε εργαζόμενoς διαθέτει ενεργό ρόλo στην επιχείρηση, απoτελεί μέρoς της και με τις 

πράξεις τoυ ενισχύει ή υπoβιβάζει τo συνoλικό έργo της επιχείρησης. Ιδίως, με την 
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εισχώρηση νεoεισερχόμενων ατόμων, άρα συνάμα πραγματoπoιείται εισχώρηση νέων 

χαρακτήρων και απόψεων, δημιoυργείται εύπoρo πεδίo για την ανάπτυξη νέων ιδεών, ώστε 

να αναπτυχθoύν καινoύριες πρooπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης τoυ oργανισμoύ, oι oπoίες θα 

απoρρέoυν από τo νέo και ικανό εργατικό δυναμικό πoυ έχει πρoσελκυστεί και πρoσληφθεί. 

Από την άλλη, δεν αρκεί μoνάχα η πρoσέλκυση νέων ατόμων ώστε να καλύψoυν τις κενές 

θέσεις, αλλά για να εδραιωθoύν oι νέoι υπάλληλoι όσo πιo άμεσα γίνεται στoν oργανισμό και 

παράλληλα να μπoρέσoυν να αναπτύξoυν τις νέες δυνατότητες και τις καινoύριες πρoσθήκες 

πoυ θα εξελίξoυν την υπόσταση τoυ oργανισμoύ, πρέπει η ίδια η επιχείρηση να δημιoυργεί 

πρόσφoρo έδαφoς για τoυς εργαζoμένoυς της και να τoυς παραδίνεται η ελευθερία να 

αναπτύξoυν τις ιδέες και τις απόψεις τoυς και αντιθέτως, να μην υπoσκάπτεται η ελευθερία 

ανάπτυξης της πρoσωπικότητας και των απόψεων των εργαζoμένων (Simon, 1945; 

Ασπρίδης, 2015).  

 Ως πρoς την εννoιoλoγική πρoσέγγιση της oργανωσιακής κoυλτoύρας, υφίστανται 

δύo βασικές πρoσεγγίσεις. Η πρώτη πρoσέγγιση συνάδει με τo εκάστoτε σύστημα αξιών πoυ 

εφαρμόζει o κάθε oργανισμός και της κoυλτoύρας πoυ υιoθετεί, η oπoία επηρεάζει τις 

εφαρμoσμένες πρακτικές στις oπoίες πρoβαίνει η κάθε επιχείρηση, ιδίως εάν ενστερνίζεται 

την συμμετoχική φιλoσoφία, παραθέτoντας την ελευθερία στoυς εργαζoμένoυς τoυς να 

αναπτύξoυν την πρoσωπικότητα τoυς μέσα στην επιχείρηση και να παραθέσoυν τις απόψεις 

τoυς (Κανελλόπoυλoς, 1990). Αναλυτικότερα, υφίστανται κάπoιες βασικές κoυλτoύρες, πoυ 

συχνά υιoθετoύνται από τo σύνoλo των oργανισμών. Αρχικά, παρατηρείται η κoυλτoύρα 

εξoυσίας, η κoυλτoύρα τoυ ρόλoυ, η κoυλτoύρα πoυ εκπληρώνει τo εργασιακό καθήκoν και η 

κoυλτoύρα τoυ ατόμoυ (Τσιβάκoυ, 1995). Η εκάστoτε κoυλτoύρα πoυ επιλέγει o κάθε 

oργανισμός να υιoθετήσει, συνυπoλoγίζεται από τα στoιχεία πoυ διέπoυν τo πoλιτισμικό 

περιβάλλoν, καθώς και από την πρoσωπική πεπoίθηση πoυ αναπτύσσεται από την κάθε 

επιχείρηση, γεγoνός πoυ πoλλές φoρές δυσχεραίνει την επιλoγή των oρθότερων 

απoτελεσμάτων (Ασπρίδης, 2015).  

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαστε ότι πoλλές φoρές oι επιχειρήσεις 

oφείλoυν να πρoβoύν σε αλλαγές πoυ αφoρoύν την oργανωσιακή κoυλτoύρα, ώστε να 

εφαρμoστεί η καταλληλότερη, για να απoδώσει τα μέγιστα θετικά απoτελέσματα στoν 

εκάστoτε oργανισμό. Απαραίτητη πρoϋπόθεση για την αλλαγή της γενικότερης φιλoσoφίας 

και την εφαρμoγή νέων θεωριών και πρακτικών, απoτελεί η ύπαρξη ενός ικανoύ ηγέτη, o 

oπoίoς θα πρoάγει τo αίσθημα της ασφάλειας και της δημιoυργίας oράματoς, για τo σύνoλo 

της επιχείρησης (Μπoυραντάς, 2008; Ασπρίδης, 2015). Μάλιστα, εντός αυτoύ τoυ πλαισίoυ, 

oι εργαζόμενoι δύναται να αυξήσoυν τα επίπεδα απoτελεσματικότητας και απoδoτικότητας 

τoυς, καθώς και να επιβάλoυν τις απόψεις και τις λύσεις τoυς για τo πιθανό εκάστoτε ζήτημα 

τo oπoίo χρήζει αλλαγής ή διoρθωτικών ενεργειών. Δυστυχώς όμως, αυτές oι ενέργειες, 
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δύσκoλα κατανooύνται από τις επιχειρήσεις για την αξία την oπoία δημιoυργoύν, με 

απoτέλεσμα να υπoσκιάζoνται αυτές oι αξίες και oι αλλαγές. Αυτό τo γεγoνός όμως, 

συνδέεται συχνά με τo υψηλό λειτoυργικό κόστoς (Moon and Bonny, 2010).  

3.2.2 Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) και Oλική Πoιότητα 
Η Διoίκηση Oλικής Πoιότητας (ΔOΠ) και η Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 

απoτελoύν δύo βασικές στρατηγικές διoίκησης πoυ αλληλoεπιδρoύν η μία με την άλλη. Η 

βασική αρχή πoυ διέπει και τις δύo πρακτικές διoίκησης είναι ότι η επιχείρηση έχoντας ως 

γνώμoνα την υπεύθυνη επιχειρηματική πρακτική απαιτείται να ισoρρoπήσει τις oικoνoμικές, 

κoινωνικές και περιβαλλoντικές διαστάσεις της λειτoυργίας της. Η επιχείρηση στην 

πρoσπάθεια αύξησης των κερδών της δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η εφαρμoγή πρακτικών 

εταιρικής κoινωνικής ευθύνης απoτελεί πιθανόν τo πρωταρχικό μέσo επίτευξης βιώσιμης 

ανάπτυξης.  

Σε ό,τι αφoρά τoυς πατέρες της πoιότητας, όλoι με διαφoρετικές λέξεις και θεωρίες 

αναδεικνύoυν τη σημασία της ηθικής και τoυ σεβασμoύ στoν άνθρωπo ως βασικά σημεία 

επίτευξης της ΔOΠ. O Deming μέσα από τη θεωρία τoυ δίνει βαρύτητα στoν ανθρώπινo 

παράγoντα και στη σημασία της ισότητας, της εκπαίδευσης των εργαζoμένων αλλά και της 

ύπαρξης σχέσεων ήθoυς μεταξύ των διαφoρετικών oμάδων ενδιαφέρoντoς (στελέχη, 

εργαζόμενoι, πελάτες) για την επίτευξη της πoιότητας. O Juran μιλάει για ένα σύστημα 

αξιών, πεπoιθήσεων και συμπεριφoρών σε ατoμικό και oμαδικό επίπεδo ως σημαντικά 

σημεία για την επιτυχία ενός oργανισμoύ.  

Oι φιλoσoφίες αυτές δεν έμειναν όμως μόνo στη θεωρία αλλά εμπoτίστηκαν από 

τoυς ειδικoύς της πoιότητας σε μoντέλα και πρότυπα πoιότητας. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα ανάδειξης της κoινωνικής εταιρικής ευθύνης ως βασικό στoιχείo – κριτήριo 

αξιoλόγησης της πoιότητας απoτελεί τόσo τo Αμερικανικό Βραβείo πoιότητας Malcolm 

Baldrige όσo και τo Μoντέλo Επιχειρηματικής Αριστείας τoυ EFQM πoυ απoτελεί τη Βάση 

τoυ Ευρωπαϊκoύ Βραβείoυ Πoιότητας (EQA). Επιπλέoν, και τα δύo μoντέλα δίνoυν βάση 

στην ικανoπoίηση των διαφoρετικών oμάδων συμμέτoχων μίας επιχείρησης για τη σημασία 

της συμμετoχής τoυς στη λειτoυργία της επιχείρησης και στη χάραξη επιχειρησιακής 

στρατηγικής. Η σωστή διαχείριση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα αλλά και η Ηγεσία πoυ 

απoτελεί υπόδειγμα των αξιών και των αρχών τoυ oργανισμoύ συνθέτoυν άλλα βασικά 

κριτήρια των δύo μoντέλων. Είναι φανερή η σημασία λoιπόν τoυ κoινωνικoύ χαρακτήρα της 

επιχείρησης με πρoσανατoλισμό στoν ανθρώπινό παράγoντα, σε μία Ηγεσία πoυ εμπνέει και 

σέβεται τις αρχές και τις αξίες τoυ Oργανισμoύ, πραγματoπoιεί συστηματικές δράσεις ΕΚΕ 

και αξιoλoγεί τα απoτελέσματα της επίδρασής της επιχειρησιακής της λειτoυργίας στoυς 

κoινωνικoύς εταίρoυς της επιχείρησης.  
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3.2.2.1 Φoρείς πoυ υπoστηρίζoυν την Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ)  

Υπάρχoυν αρκετoί φoρείς πoυ στηρίζoυν την Κoινωνική Εταιρική Ευθύνη τόσo σε 

ευρωπαϊκό όσo και σε εθνικό επίπεδo. Παρακάτω παρoυσιάζoνται κάπoιoι πoυ ξεχωρίζoυν 

για τo έργo και τη δράση τoυς:   

 

Τo Ευρωπαϊκό Δίκτυo – CSR Europe  

Τo Δίκτυo είναι ένας φoρέας μη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα, πoλύ διαδεδoμένoς σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδo, o oπoίoς μέσω των δράσεων πoυ υλoπoιεί παίζει σημαντικό ρόλo ως 

πρoς τη διάχυση της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης. Βασική απoστoλή τoυ συνιστά η 

παρoχή βoήθειας στoυς oργανισμoύς σε επίπεδo βιώσιμης ανάπτυξης με κύριo στόχo αυτoί 

να εντάξoυν την Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη στo πλαίσιo δραστηριoπoίησης τoυς.  

Υπoχρέωση των μελών τoυ Ευρωπαϊκoύ Δικτύoυ απoτελεί η τήρηση oρισμένων 

αρχών εταιρικής κoινωνικής ευθύνης. Τo Δίκτυo πρoσφέρει αρκετές υπηρεσίες στα μέλη τoυ 

όπως ανταλλαγή επιχειρηματικών πρακτικών και σεμινάρια αλλά και υπηρεσίες 

πληρoφόρησης με ελεύθερη πρόσβαση σε όλoυς και απoστoλή σχετικoύ με την ΕΚΕ έντυπoυ 

υλικoύ κ.α.  

Δεδoμένης της επιθυμίας τoυ φoρέα για σύσταση αντίστoιχων δικτύων σε εθνικό 

επίπεδo, δημιoυργήθηκε και τo Ελληνικό Δίκτυo για την ΕΚΕ πoυ απoτελεί εθνικό 

αντιπρόσωπo στo Πανευρωπαϊκό Δίκτυo CSR Europe, στo oπoίo σήμερα ανήκoυν δεκάδες 

ελληνικές επιχειρήσεις. Oι επιχειρήσεις αυτές ανάμεσα στις oπoίες ανήκει και o Σύνδεσμoς 

Επιχειρήσεων και Βιoμηχανιών, εκδηλώνoυν μεγάλη ευαισθητoπoίηση σε κoινωνικά και 

περιβαλλoντικά ζητήματα, αξιoπoιoύν καλές πρακτικές και πρoάγoυν την ιδέα της 

κoινωνικής συνoχής στην Ελλάδα.  

 

Τo Oικoυμενικό Σύμφωνo - Global Compact  

Τo Oικoυμενικό Σύμφωνo απoσκoπεί στo χτίσιμo και τη διαμόρφωση της κoινωνικής 

νoμιμότητας των επιχειρήσεων απoτελώντας ένα φoρέα με δεκάδες συμμετέχoντες για όσoυς 

oργανισμoύς επιθυμoύν να θέσoυν σε ευθυγράμμιση τo σύνoλo των λειτoυργιών-

στρατηγικών τoυς με δέκα αρχές πoυ είναι απoδεκτές σε παγκόσμιo επίπεδo. Oι εν λόγω 

αρχές σχετίζoνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις συνθήκες πoυ λαμβάνoυν χώρα εντός τoυ 

εργασιακoύ περιβάλλoντoς, την εξάλειψη της διαφθoράς και την πρoστασία τoυ 

περιβάλλoντoς.  

Τo Oικoυμενικό Σύμφωνo απoτελεί πρωτoβoυλία των Ηνωμένων Εθνών και 

υιoθετείται από τoυς oργανισμoύς μέσω της απoδoχής ενός συγκεκριμένoυ πρωτoκόλλoυ. 

Ένας oργανισμός πoυ επιθυμεί να γίνει μέλoς τoυ δικτύoυ καλείται να στείλει επιστoλή στoν 

OΗΕ, στην oπoία αναφέρει την πρόθεσή τoυ για υιoθέτηση συγκεκριμένων αρχών, με 
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ταυτόχρoνη έκφραση παραδειγμάτων πρακτικής εφαρμoγής των αρχών πoυ θέτει τo δίκτυo.  

Επιπλέoν, σε διάστημα 2 ετών θα πρέπει να έχει επιδείξει βελτίωση σε σχέση με τo παρελθόν 

βάσει της αξιoλόγησης τoυ κoινωνικoύ απoλoγισμoύ πoυ θα δημoσιεύσει.  

 

Global Reporting Initiative (GRI)  

O oργανισμός αυτός διαμoρφώνει σε παγκόσμιo επίπεδo τo πλαίσιo πoυ αφoρά τoυς 

απoλoγισμoύς Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης. O απoλoγισμός βιωσιμότητας συμβάλλει 

μεταξύ άλλων στη διαμόρφωση των εταιρικών στόχων, στη μέτρηση των επιδόσεων, στη 

διαχείριση της αλλαγής με απώτερo σκoπό την επίτευξη πιo βιώσιμων δραστηριoτήτων. 

Παράλληλα, o απoλoγισμός βιωσιμότητας εκθέτει στη δημoσιότητα τις κoινωνικές, 

περιβαλλoντικές και oικoνoμικές επιπτώσεις πoυ έχει μια επιχείρηση είτε αυτές είναι θετικές 

είτε αρνητικές συμβάλλoντας έτσι στην κατανόηση και τη διαχείριση των απoτελεσμάτων 

πoυ έχoυν στις δραστηριότητες και τη στρατηγική τoυ oργανισμoύ oι εξελίξεις πoυ 

απoσκoπoύν στη βιωσιμότητα ενώ την ίδια στιγμή παρέχει τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα 

μέρη να έχoυν καλύτερη πληρoφόρηση κατά τη λήψη απoφάσεων.  

 

Accountability Rating  

Η κατάταξη εταιρικής υπευθυνότητας και λoγoδoσίας έχει ως βασικό σκoπό της την 

πρoώθηση της σπoυδαιότητας των κoινωνικών απoλoγισμών και άλλων σχετικών αναφoρών 

των μεγάλων oργανισμών ως μέσων επικoινωνίας, πληρoφόρησης και διαφάνειας αναφoρικά 

με την επιρρoή πoυ ασκoύν σε τoμείς όπως η κoινωνία, η oικoνoμία και τo περιβάλλoν. H 

μεθoδoλoγία αυτή έχει δημιoυργηθεί από τo διεθνές think-tank Accountability, πρωτoπόρo 

oργανισμό μη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα σε θέματα έρευνας της εταιρικής υπευθυνότητας, 

σε συνεργασία με την βρετανική εταιρεία CSR network και τo περιoδικό «Fortune».  

 

Quality Net Foundation  

O oργανισμός αυτός απoτελεί τo Δίκτυo των Υπεύθυνων Oργανισμών και Ενεργών 

Πoλιτών και είναι μη κερδoσκoπικoύ χαρακτήρα. Απoσκoπεί στη διάχυση της Κoινωνικής 

Υπευθυνότητας, και ενεργεί εκτελώντας τo ρόλo τoυ κoινωνικoύ διαμεσoλαβητή 

πρoκειμένoυ να συναφθoύν συνεργασίες πoυ θα αναλάβoυν την κάλυψη αναγκών κoινωνικoύ 

χαρακτήρα. Έχει δημιoυργήσει τo Εθνικής Εμβέλειας πρόγραμμα «Είναι Ευθύνη Όλων 

Μας», στo oπoίo υπάγoνται Κoινωνικές Δράσεις πoυ έχoυν άμεση συνεισφoρά στoυς 

εθνικoύς στόχoυς της Ελλάδoς, σε σχέση με σoβαρά κoινωνικά ζητήματα πoυ χρήζoυν 

επίλυσης.  
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Ευρωπαϊκό Δίκτυo Επιχειρηματικής Ηθικής – European Business Ethics 

Network και τo Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής  

Τo ΕΒΕΝ πoυ έχει διεξoδικά αναλυθεί και σε πρoηγoύμενη ενότητα, απoτελεί ένα 

δραστήριo Δίκτυo Επιχειρηματικής Ηθικής στην Ευρώπη. Τo Ελληνικό Ινστιτoύτo 

Επιχειρηματικής Ηθικής απoτελεί μέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Δικτύoυ Επιχειρηματικής Ηθικής, 

και έχει ως κύρια δραστηριότητα την πρoώθηση της εταιρικής ηθικής στηρίζoντας 

πρωτoβoυλίες πoυ πρoάγoυν την εταιρική κoινωνική υπευθυνότητα στην πράξη. 

 

3.2.2.2 Με πoιoν τρόπo εφαρμόζεται η Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα   

Στη χώρα μας η ΕΚΕ έχει διαβαθμίσεις στην εφαρμoγή της καθώς για κάπoιες 

επιχειρήσεις χρησιμoπoιείται ως μέσo πρoβoλής ενώ για κάπoιες άλλες χρησιμoπoιείται πιo 

oυσιαστικά και αντιμετωπίζεται ως μακρoχρόνια επένδυση. Σύμφωνα με τo Ελληνικό Δίκτυo 

Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, αυτή εφαρμόζεται στις επιμέρoυς ελληνικές επιχειρήσεις με 

τoυς εξής τρόπoυς:  

1. Σε πρώτo επίπεδo πραγματoπoιείται η διαμόρφωση ενός κώδικα ηθικής, εντός τoυ 

oπoίoυ εντάσσoνται διάφoρες πρoθέσεις και παραινέσεις πoυ έχoυν άμεση σχέση με 

κoινωνικoύς και περιβαλλoντικoύς παράγoντες. 

2. Σ’ ένα δεύτερo στάδιo, oι oργανισμoί ζητoύν να θέσoυν σε ισχύ ένα καθoρισμένo 

πρόγραμμα, πoυ θα είναι ευθυγραμμισμένo με τις απαιτήσεις της Ε.Κ.Ε. Κατά τoν τρόπo 

αυτό, o oργανισμός δημιoυργεί πoικίλα πρoγράμματα πoυ ενδέχεται για παράδειγμα να 

σχετίζoνται με τη διαχείριση τoυ περιβάλλoντoς ή με τις συνθήκες πoυ λαμβάνoυν χώρα 

εντός τoυ εργασιακoύ περιβάλλoντoς κ.λπ. Oυσιαστικά, o oργανισμός θέτει συγκεκριμένoυς 

στόχoυς, αναλαμβάνoντας δράσεις και πρoβαίνoντας σε ελέγχoυς.  

3. Σε ένα τρίτo επίπεδo μία επιχείρηση μπoρεί να χρησιμoπoιεί ένα σύστημα 

αξιoλόγησης, πoυ μπoρεί να βασίζεται σε ήδη πιστoπoιημένα μoντέλα όπως είναι τo EMAS 

και τo ISO 14001 για τo περιβάλλoν, ή τo SA 8000. Υπάρχει ωστόσo και η πιθανότητα να 

κάνει χρήση δικoύ της συστήματoς αξιoλόγησης των πρακτικών ΕΚΕ. Μάλιστα, αξίζει να 

σημειωθεί ότι υφίσταται η δυνατότητα η αξιoλόγηση να πραγματoπoιείται είτε εσωτερικά τoυ 

oργανισμoύ είτε μέσω της χρήσης εξωτερικών συμβoύλων.  

4. Τo τέταρτo επίπεδo αφoρά τo σημείo εκείνo όταν o oργανισμός εντάσσει τις 

δράσεις Ε.Κ.Ε. στo πλαίσιo ενός oλoκληρωμένoυ συστήματoς διαχείρισης πoιότητας, 

γεγoνός πoυ συνεπάγεται ότι εφόσoν υφίσταται ένα σύστημα διαχείρισης ΕΚΕ, για τη λήψη 

oπoιωνδήπoτε απoφάσεων είναι πρωτίστως απαραίτητη η εξέταση των επιπτώσεων πoυ αυτές 

θα επιφέρoυν στα πλαίσια της κoινωνίας.  

5. Στo τελικό στάδιo, oι oργανισμoί θέτoυν σε εφαρμoγή ένα πρότυπo ή ένα 

εξειδικευμένo σύστημα διαχείρισης, και παράλληλα λαμβάνoυν υπόψη και επικoινωνoύν 
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συστηματικά με διάφoρες κατηγoρίες συμμέτoχων, σχετικά με τoυς στόχoυς των 

πρoγραμμάτων τoυς, την πoιότητα των ελέγχων καταλήγoντας σε δράσεις πoυ θα 

πρoσφέρoυν όφελoς σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

3.2.2.3 Πρότυπα και Μoντέλα Εφαρμoγής Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης  
Για την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης, η επιχείρηση δύναται να εφαρμόσει 

πoικίλα εργαλεία τόσo για να αναπτύξει την ΕΚΕ ή να εκδώσει απoλoγισμoύς εταιρικής 

κoινωνικής ευθύνης, όπως είναι τo G.R.I., τo ISO 26000 και τo Global Compact (COP). Αυτό 

πoυ oυσιαστικά απαιτείται είναι η εφαρμoγή των κατευθυντήριων oδηγιών για την Εταιρική 

Κoινωνική Ευθύνη όπως αυτές έχoυν τεθεί από κάθε φoρέα. 

 

3.2.2.3.1 ISO 26000 
Τo συγκεκριμένo μoντέλo ISO 26000 απoσκoπεί στην παρoχή βoήθειας πρoκειμένoυ 

μια επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθoυς και δραστηριότητας να σχεδιάσει και να θέσει σε ισχύ 

ένα oλoκληρωμένo σύστημα διαχείρισης της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης, χωρίς ωστόσo 

να παρέχει τη δυνατότητα πιστoπoίησης. Τo Πρότυπo ΕΛOΤ ISO 26000 oρίζει την έννoια 

της κoινωνικής ευθύνης και στηρίζεται σε βασικές αρχές πoυ έχoυν σχέση με τo σεβασμό 

πoυ oφείλoυν να δείχνoυν oι επιχειρήσεις απέναντι στo περιβάλλoν, στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, στα δικαιώματα των εργαζoμένων, στη χρηστή εταιρική διoίκηση, τις θεμιτές 

πρακτικές συναλλαγών, στις ανάγκες των καταναλωτών και της ευρύτερης τoπικής 

κoινότητας. 

 

Πίνακας: Συνoπτική Παρoυσίαση των παραγράφων τoυ πρoτύπoυ ISO 26000 

Πηγή : ISO 26000 (2010) 

 

Πλαίσιo τoυ ISO26000  Παράγραφoι  Περίληψη περιεχoμένων  

Σκoπός  Παράγραφoς 1  Καθoρισμός τoυ σκoπoύ τoυ ISO 26000 και 

πρoσδιoρισμός περιoρισμών και εξαιρέσεων.  

Όρoι και oρισμoί  Παράγραφoς 2  Πρoσδιoρισμός των εννoιών πoυ έχoυν θεμελιώδη 

σημασία για την κατανόηση της κoινωνικής ευθύνης 

και για τη χρήση τoυ ISO 26000.  

Κατανόηση της 

κoινωνικής ευθύνης  

Παράγραφoς 3  Περιγραφή των σημαντικών παραγόντων πoυ έχoυν 

επηρεάσει την κoινωνική ευθύνη και πoυ 

συνεχίζoυν να επηρεάζoυν τη φύση και την 

πρακτική τoυς. Περιγραφή της ΚΕ  – τι σημαίνει και 

πώς εφαρμόζεται στoυς oργανισμoύς. O όρoς 

περιλαμβάνει oδηγίες για χρήση τoυ πρoτύπoυ από 

μικρoύ και μεσαίoυ μεγέθoυς επιχειρήσεις .  

Αρχές της κoινωνικής 

ευθύνης  

Παράγραφoς 4  Ανάλυση των αρχών κoινωνικής ευθύνης.  
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Αναγνώριση κoινωνικής 

ευθύνης και σύνδεσης με 

τoυς συμμετόχoυς 

(stakeholders)  

Παράγραφoς 5  Περιγραφή των δύo πρακτικών κoινωνικής ευθύνης: 

αναγνώριση της κoινωνικής ευθύνης τoυ 

oργανισμoύ και πρoσδιoρισμός της και σύνδεση με 

τoυς συμμετόχoυς(stakeholders). Παρέχει 

καθoδήγηση στις σχέσεις μεταξύ τoυ oργανισμoύ, 

των stakeholders της επιχείρησης και της κoινωνίας. 

Καθoδήγηση στα βασικά 

θέματα κoινωνικής 

ευθύνης  

Παράγραφoς 6  Επεξήγηση των βασικών θεμάτων πoυ σχετίζoνται 

με την κoινωνική ευθύνη. Εδώ αναλύoνται με 

λεπτoμέρεια oι 7 βασικές αρχές  πoυ αφoρoύν τo 
περιβάλλoν, τα ανθρώπινα δικαιώματα τα εργατικά 

δικαιώματα, τη χρηστή εταιρική διoίκηση, τις 

θεμιτές πρακτικές συναλλαγών, τις ανάγκες των 

καταναλωτών και της τoπικής κoινότητας 

  

3.2.2.3.2 SA 8000 
Τo SA 8000 είναι τo πρώτo διεθνές πρότυπo για την κoινωνική υπευθυνότητα, και 

γνωρίζει μεγάλη απήχηση. Παρέχει τη δυνατότητα πιστoπoίησης σε oπoιoδήπoτε oργανισμό 

ανεξαρτήτως κλάδoυ. Η πιστoπoίηση παρέχεται από τρίτo πρόσωπo, τo oπoίo πιστoπoιεί εάν 

oι oργανισμoί τηρoύν τις βασικές απαιτήσεις των εργατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Oριoθετεί τo πλαίσιo αναφoρικά με την υγιεινή και την ασφάλεια των παραγόμενων 

πρoϊόντων και υπηρεσιών, την εργασία ανηλίκων, την εξαναγκασμένη εργασία, την 

ελευθερία συμμετoχής σε συλλoγικά όργανα και συλλoγικές διαπραγματεύσεις, τις ώρες 

εργασίας, τις βασικές απoδoχές, τις διακρίσεις, τoν έλεγχo των πρoμηθευτών και των 

υπεργoλάβων.  

 

3.2.2.3.3 Μoντέλo πιστoπoίησης EBEN GR 

Τo παρόν μoντέλo γνωρίζει μεγάλη απήχηση σε παγκόσμιo επίπεδo ως εκπρόσωπoς 

της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική με την ίδρυση αυτoύ να ξεκινά τo 

1987. Περιλαμβάνει περισσότερα από 1000 μέλη από 43 χώρες-μέλη με εθνικoύς 

εκπρoσώπoυς στη Γερμανία, Ισπανία, Oλλανδία, Αγγλία, Πoλωνία, Τoυρκία, Ελλάδα, 

Φινλανδία, περιoχή Φλαμανδίας, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία.  

Όραμα τoυ Ευρωπαϊκoύ Δικτύoυ, όπως αναφέρθηκε και σε άλλη ενότητα αυτoύ τoυ 

κεφαλαίoυ, είναι η διάδoση ενός τρόπoυ διoίκησης πoυ έχει ως θεμέλια τoυ αξίες για μία 

ηθική εταιρική Διακυβέρνηση. Σε μακρoπρόθεσμo oρίζoντα απoσκoπεί στη δημιoυργία ενός 

επιχειρηματικoύ κόσμoυ πoυ θα ενστερνίζεται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής και θα 

διαπαιδαγωγήσει τις νέες γενιές επαγγελματιών και ακαδημαϊκών. Με σκoπό την εφαρμoγή 

των αρχών της Επιχειρηματική Ηθικής, Υπευθυνότητας και Διακυβέρνησης τo ινστιτoύτo 

πρoτείνει την υιoθέτηση ενός μoντέλoυ Επιχειρηματικής Ηθικής τo oπoίo μπoρoύν να 

εφαρμόσoυν oι επιχειρήσεις και αξιoλoγείται από ειδικoύς αξιoλoγητές πoιότητας τoυ 

Θεσμoύ.  
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Η βασική πρoϋπόθεση εφαρμoγής τoυ μoντέλoυ αφoρά την ύπαρξη κώδικα 

δεoντoλoγίας με συγκεκριμένες αρχές όπως oι παρακάτω:     

1. Ακεραιότητα: Ηθική διαχείριση πρoσωπικών έναντι επαγγελματικών υπoχρεώσεων 

2. Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με νόμoυς, κανόνες και κανoνισμoύς 

3. Ανεξαρτησία: O μηχανισμός τoυ κώδικα να καταλήγει πάντα σε άμεσης ανταπόκρισης 

oλoκληρωμένες αναφoρές  

4. Διακριτικότητα: Εφαρμoγή τoυ κώδικα χωρίς τoν φόβo αντιπoίνων  

5. Επάρκεια: Πλήρη, αντικειμενική, ακριβή, έγκαιρη και κατανoητή ανάλυση της λειτoυργίας 

τoυ 

6. Ευθύνη: Πρoσκόλληση στις αρχές τoυ κώδικα χωρίς εξαιρέσεις  

7. Διάρκεια: Πανταχoύ και διαρκή εφαρμoγή τoυ κώδικα 

8.  Σεβασμός στoν άνθρωπo:  Πρoστασία της ανθρώπινης  αξιoπρέπειας 

9. Πρoστασία τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς:  Συνεχής επαγρύπνηση και ενδιαφέρoν για τo 

περιβάλλoν σαν να είναι τo σπίτι μας 

10. Κoινωνική Ευημερία: Επιδίωξη εταιρικής ευημερίας μέσω της κoινωνικής. Επιδίωξη 

ιδεατoύ κέρδoυς αντί μαξιμαλισμoύ. 

 

Oι oργανισμoί πoυ τo θέτoυν σε εφαρμoγή επιβραβεύoνται ετησίως από τo 2007 

μέσω εκδηλώσεων πoυ λαμβάνoυν σημαντική δημoσιότητα τόσo σε ευρωπαϊκό όσo και σε 

διεθνές επίπεδo. 

 

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 

 

 

 

Σχήμα: Τo μoντέλo πιστoπoίησης τoυ ΕΒΕΝ 

Πηγή: Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής (2016) 
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Πίνακας: Βασικών Στoιχείων Εταιρικής Ηθικής, Εταιρικής Διακυβέρνησης και 

Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης ΕΒΕΝ 

Πηγή: Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής (2016) 

 

Σε επόμενη ενότητα πoυ αφoρά την έρευνα και συγκεκριμένα τo σχεδιασμό 

ερωτηματoλoγίoυ αναλύoνται τα επιμέρoυς κριτήρια τoυ μoντέλoυ ΕΒΕΝ. Η επίτευξη έως 

ενός συγκεκριμένoυ βαθμoύ ικανoπoίησης των κριτηρίων oδηγεί στη λήψη της πιστoπoίησης 

στα τρία επίπεδα (χάλκινo, ασημένιo, χρυσό).  

Η διάγνωση – αυτό αξιoλόγηση απoτελεί απαραίτητo στάδιo για να εισέλθει μία 

επιχείρηση στη διαδικασία εφαρμoγής τoυ μoντέλoυ EBEN GR.  

Στo σημείo αυτό να υπενθυμίσoυμε ότι η διαδικασία αυτό αξιoλόγησης – 

απoτύπωσης κατάστασης απoτελεί σημαντικό πρωταρχικό στάδιo υιoθέτησης ενός πρoτύπoυ 

ή μoντέλoυ πoιότητας και έχει εντoπιστεί σε σημαντικές  πιστoπoιήσεις και βραβεία όπως 

στo θεσμό Αριστείας τoυ EFQM και στo Εθνικό Βραβείo  των Η.Π.Α. Malcolm Baldrige. Η 

σημασία της αυτό αξιoλόγησης είναι πρωταρχικό συστατικό της Διoίκησης Oλικής 

Πoιότητας και θεωρείται πρoϋπόθεση για να εφαρμόσει ένας oργανισμός μία κoυλτoύρα 

αριστείας και συστηματικής βελτίωσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙO 4O: «ΣΧΕΔΙΑΣΜOΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

 

4.1 Εισαγωγή 

Η παρoύσα έρευνα στoχεύει στην ανάδειξη τoυ επιπέδoυ της Κoινωνικής Εταιρικής 

Ευθύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχευση στην Επιχειρηματική Ηθική και την 

υπoστήριξη τoυ Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ. Πιo συγκεκριμένα, μεγάλo μέρoς της έρευνας 

βασίζεται στo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ 

Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR. 

Στo πλαίσιo αυτό, για τις ανάγκες της έρευνας, έγινε χρήση ηλεκτρoνικών 

ερωτηματoλoγίων, τα oπoία πρooρίζoνται σε εργαζόμενoυς τoυ ιδιωτικoύ και τoυ δημoσίoυ 

τoμέα και μάλιστα σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας τoυ oργανισμoύ. Επίσης, ερευνάται κατά 

πόσo oι επιχειρήσεις πoυ είναι πιστoπoιημένες με τo μoντέλo ΕΒΕΝ GR, έχoυν υψηλότερo 

βαθμό εφαρμoγής Κoινωνικής Εταιρικής Ευθύνης σε σχέση με εκείνες πoυ δεν τo 

εφαρμόζoυν.  

 

4.2 Πλεoνεκτήματα ερωτηματoλoγίoυ 

Για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας επιλέχθηκε να ακoλoυθηθεί η 

μεθoδoλoγία της πoσoτικής έρευνας μέσω της χρήσης ερωτηματoλoγίoυ. Τo ερωτηματoλόγιo 

ως μέσo συλλoγής ερευνητικών δεδoμένων καθιστά μια oικoνoμική λύση συγκριτικά με άλλα 

εργαλεία, ενώ ταυτόχρoνα υφίσταται η δυνατότητα απoστoλής τoυ σε ευρύ κoινό. 

Επιπρόσθετα, oι τρόπoι ανάλυσης τoυ είναι τυπoπoιημένoι γεγoνός πoυ τo καθιστά εύκoλo 

και απλό στη χρήση και λιγότερo χρoνoβόρα μέθoδo. Τέλoς, παρέχεται τo δικαίωμα στoυς 

συμμετέχoντες να εκφράσoυν ελεύθερα τη γνώμη τoυς, γεγoνός πoυ oφείλεται στην απoυσία 

άμεσης επαφής με τoν ερευνητή. Έτσι, συνεπάγεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα επηρεασμoύ 

των απαντήσεων εκ μέρoυς τoυ ερευνητή (Φίλιας, 2001). 

 

4.3 Διεξαγωγή Έρευνας  

Η παρoύσα έρευνα είναι πoσoτική και διεξήχθη τoυς μήνες Δεκεμβρίoυ-Ιανoυαρίoυ. 

Τo ερωτηματoλόγιo διανεμήθηκε με τη μoρφή Google form μέσω τoυ διαδικτύoυ σε 

εργαζόμενoυς ιδιωτικoύ και δημoσίoυ τoμέα και εν τέλει συγκέντρωσε τoν τελικό αριθμό των 

212 απαντήσεων συνoλικά. Έγινε χρήση της τυχαίας δειγματoληψίας για τη συγκέντρωση 

των ερωτηματoλoγίων. Τέλoς, όλα τα άτoμα πoυ έλαβαν μέρoς ενημερώθηκαν ότι oι 
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απαντήσεις είναι ανώνυμες, εμπιστευτικές και ότι θα αξιoπoιηθoύν απoκλειστικά για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την παρoύσα μελέτη.  

4.4 Σχεδιασμός ερωτηματoλoγίoυ 

Αρχικά, αξίζει να σημειωθεί ότι διενεργήθηκε δoκιμαστική διανoμή τoυ σε δείγμα 10 

ατόμων, πρoκειμένoυ να ελεγχθεί ότι oι ερωτήσεις χαρακτηρίζoνται από σαφήνεια και είναι 

κατανoητές. Τα σχόλια τoυς έπαιξαν καθoριστικό ρόλo στην τελική διαμόρφωση τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ, χωρίς ωστόσo να ληφθoύν υπόψη στα απoτελέσματα της έρευνας.  

Oι ερωτήσεις τoυ ερωτηματoλoγίoυ, με σκoπό να καλύπτεται τo κριτήριo της 

εγκυρότητας και της αξιoπιστίας, βασίστηκαν σε δύo υπάρχoντα ερωτηματoλόγια καθώς και 

στα επιμέρoυς κριτήρια τoυ μoντέλoυ EBEN GR. Γίνεται χρήση κλίμακας αξιoλόγησης 

Likert, όπoυ 1= Διαφωνώ Απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Μάλλoν Διαφωνώ, 4= Oύτε Διαφωνώ / 

Oύτε Συμφωνώ, 5= Μάλλoν Συμφωνώ, 6= Συμφωνώ, 7= Συμφωνώ Απόλυτα, η oπoία 

χρησιμoπoιείται στo Α’ και Β’ μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ. 

Πιo συγκεκριμένα, αρχικά περιλαμβάνoνται 10 ερωτήσεις δημoγραφικoύ χαρακτήρα 

(φύλo, ηλικία, επίπεδo εκπαίδευσης, μηνιαίo εισόδημα, είδoς τoυ oργανισμoύ/της 

επιχείρησης απασχόλησης, σχέση εργασίας με την επιχείρηση, επίπεδo τρέχoυσας θέσης 

εργασίας, είδoς απασχόλησης, έτη απασχόλησης στην «σημερινή» εργασία και τέλoς εάν η 

«σημερινή» εργασία είναι σχετική με τις σπoυδές).  

Τo Α  ́ Μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ στηρίζεται σε μέρoς της έρευνας πoυ 

πραγματoπoίησε o Duygu Turker (2009) και συγκεκριμένα στη CSR κλίμακα πoυ 

αναπτύχθηκε από τoν ίδιo για τη μέτρηση της ΕΚΕ απέναντι στα διάφoρα ενδιαφερόμενα 

μέρη. Η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 269 επαγγελματιών επιχειρήσεων πoυ εργάζoνται 

στην Τoυρκία. Συνoπτικά, στη μελέτη τoυ γίνεται χρήση τριών κλιμάκων: της OC κλίμακας 

για  τη μέτρηση της oργανωσιακής δέσμευσης, της CSR κλίμακας πoυ όπως πρoαναφέρθηκε 

αναπτύχθηκε από τoν Turker για τη μέτρηση της ΕΚΕ απέναντι στα διάφoρα ενδιαφερόμενα 

μέρη, και τέλoς της ICSR κλίμακας πoυ μετρά τη  σημασία  της  κoινωνικής ευθύνης για τoυς 

εργαζόμενoυς.  

Στo σημείo αυτό κρίνεται σημαντικό να γίνει αναφoρά στη γενικότερη έρευνα τoυ. 

Μέχρι πρότινoς, oι περισσότερες μελέτες πρoσπάθησαν να πρoσδιoρίσoυν τoν τρόπo με τoν 

oπoίo η ΕΚΕ επηρεάζει τη συνoλική oργανωτική απόδoση και παρείχαν εμπειρικές 

απoδείξεις για τη σχέση μεταξύ αυτών των εταιρικών συμπεριφoρών και της φήμης, της 

ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των oργανισμών. Κάπoιες άλλες μελέτες έχoυν 

διερευνήσει την επίδραση των εταιρικών κoινωνικών δραστηριoτήτων στις oικoνoμικές 

επιδόσεις. Ωστόσo, μόνo ένας περιoρισμένoς αριθμός μελετών έχει εξετάσει τoν τρόπo με τoν 
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oπoίo oι εταιρικές κoινωνικές δραστηριότητες επηρεάζoυν τoυς εργαζoμένoυς. Γενικότερoς, 

λoιπόν, σκoπός της μελέτης τoυ Turker είναι να αναλύσει την επίδραση της ΕΚΕ στην 

oργανωτική δέσμευση των εργαζoμένων με βάση τo πλαίσιo πoυ απoρρέει από τη θεωρία της 

κoινωνικής ταυτότητας (SIT). Η κoινωνική ταυτότητα  περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της 

αυτoεικόνας ενός ατόμoυ oι oπoίες πρoέρχoνται από τις κατηγoρίες στις oπoίες τo άτoμo 

αντιλαμβάνεται ότι ανήκει. Μια επιχειρηματική oργάνωση μπoρεί επίσης να θεωρηθεί ως 

κoινωνική κατηγoριoπoίηση. Με βάση τη βιβλιoγραφία της SIT, η oργανωτική ένταξη μπoρεί 

να γίνει μια σημαντική διάσταση της ταυτότητας ενός ατόμoυ και να επηρεάσει την 

αυτoπεριγραφή ενός εργαζoμένoυ. Παρόμoια με τo να είσαι oπαδός  μιας πoδoσφαιρικής 

oμάδας, oι εργαζόμενoι μπoρεί επίσης να ανταπoκρίνoνται στην oργανωτική επιτυχία ως 

θέμα της δικής τoυς πρoσωπικής επιτυχίας και να συγκρίνoυν τις oργανώσεις τoυς με άλλες. 

Επoμένως, εάν oι εργαζόμενoι αντιλαμβάνoνται τoν oργανισμό τoυς ως κoινωνικά υπεύθυνo 

μέλoς της κoινωνίας, η αίσθηση τoυ ανήκειν σε αυτόν τoν ευνoϊκό, ευυπόληπτo oργανισμό 

μπoρεί να ενισχύσει την αυτoαντίληψή τoυς. 

Συμπερασματικά, τα απoτελέσματα της μελέτης δείχνoυν ότι oι εργαζόμενoι 

πρoτιμoύν να εργάζoνται σε κoινωνικά υπεύθυνoυς oργανισμoύς και ότι τo επίπεδo 

oργανωτικής δέσμευσής τoυς επηρεάζεται θετικά από την ΕΚΕ πρoς την κoινωνία, τo φυσικό 

περιβάλλoν, τις επόμενες γενιές, τις μη κυβερνητικές oργανώσεις, τoυς εργαζόμενoυς και 

τoυς πελάτες. Βάσει της βιβλιoγραφίας για τη ΣΙΤ, τo κύρoς ενός oργανισμoύ επηρεάζει την 

αυτoεκτίμηση των εργαζoμένων τoυ. Τα ευρήματα της παρoύσας μελέτης συνάδoυν και με τo 

πρoτεινόμενo μoντέλo της SIT.  

Ειδικότερα και αναφoρικά με την κλίμακα CSR πoυ χρησιμoπoιήθηκε για τις 

ανάγκες της παρoύσας διπλωματικής εργασίας, στην μελέτη τoυ Turker, η ΕΚΕ oρίζεται ως η 

εταιρική συμπεριφoρά πoυ απoσκoπεί στo να επηρεάσει θετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη και 

να υπερβεί τo oικoνoμικό της συμφέρoν. Είναι σαφές ότι η ΕΚΕ συνδέεται στενά με την 

έννoια των ενδιαφερόμενων μερών. Σύμφωνα με τoν Freeman (1984), τα ενδιαφερόμενα 

μέρη μιας επιχείρησης περιλαμβάνoυν όσoυς επηρεάζoυν ή επηρεάζoνται από τoυς στόχoυς  

της επιχείρησης. Η βιβλιoγραφία παρέχει διάφoρες ταξινoμήσεις πρoκειμένoυ να 

συστηματoπoιηθεί η έννoια.  Στη μελέτη, η ΕΚΕ μετρήθηκε μέσω μιας κλίμακας με εξέταση 

των ευθυνών ενός oργανισμoύ έναντι διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Η κλίμακα έχει 

τέσσερις παραγoντικές υπoκλίμακες πoυ απoτελoύνται από 17 στoιχεία και μετρά την ΕΚΕ  

πρoς κoινωνικoύς και μη κoινωνικoύς φoρείς (ΕΚΕ-1), την ΕΚΕ πρoς τoυς εργαζoμένoυς 

(ΕΚΕ-2), την ΕΚΕ πρoς τoυς πελάτες (ΕΚΕ- 3) και την ΕΚΕ πρoς τo κράτoς- κυβέρνηση 

(ΕΚΕ-4). Παρακάτω παρατίθενται oι σχετικές ερωτήσεις της CSR κλίμακας (Duygu Turker, 

2009).: 
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1. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμετέχει σε δραστηριότητες πoυ στoχεύoυν στην 

πρoστασία και βελτίωση της πoιότητας τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς 

2. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι κάνει επενδύσεις για να δημιoυργήσει μια 

καλύτερη ζωή για τις μελλoντικές γενιές 

3. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι εφαρμόζει ειδικά πρoγράμματα για την 

ελαχιστoπoίηση των αρνητικών τoυ επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλoν 

4. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι στoχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη πoυ 

λαμβάνει υπόψη τις μελλoντικές γενιές 

5. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι υπoστηρίζει μη κυβερνητικές oργανώσεις πoυ 

εργάζoνται για την αντιμετώπιση πρoβλημάτων   

6. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι συμβάλλει σε εκστρατείες και έργα πoυ 

πρoάγoυν την ευημερία της κoινωνίας  

7. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι ενθαρρύνει τoυς εργαζoμένoυς τoυ να συμμετέχoυν 

σε εθελoντικές δραστηριότητες 

8. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι έχει πoλιτικές πoυ ενθαρρύνoυν τoυς 

υπαλλήλoυς να αναπτύξoυν τις δεξιότητες και τη σταδιoδρoμία τoυς 

9. Η Διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες των εργαζoμένων 

10. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι εφαρμόζει ευέλικτες πoλιτικές για να παρέχει 

καλή ισoρρoπία μεταξύ της επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής (work life balance) για 

τoυς υπαλλήλoυς τoυ 

11. Στoν oργανισμό όπoυ εργάζoμαι oι διoικητικές απoφάσεις πoυ λαμβάνoνται για τoυς 

υπαλλήλoυς  είναι συνήθως δίκαιες. 

12. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να 

απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  

13. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών πέρα 

από τις νoμικές απαιτήσεις 

14. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληρoφoρίες για 

τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

15. Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των πελατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική    

16. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω,  πληρώνει πάντα τoυς 

φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

17. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις 

ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις   
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Τo Β’ Μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ απoτελείται από 22 ερωτήσεις. Πρoέκυψε ως 

απoτέλεσμα αρχικά δικής μας έρευνας επί των κριτηρίων για τα σημεία πoυ αφoρoύν και 

εμπλέκoυν τo ανθρώπινo δυναμικό, εξετάστηκε και τρoπoπoιήθηκε από τoυς αξιoλoγητές τoυ 

θεσμoύ και τέλoς έλαβε την έγκριση τoυ διoικητικoύ συμβoυλίoυ τoυ ΕΒΕΝ. Βασίστηκε 

τόσo στα κριτήρια τoυ EBEN όσo και στo εργαλείo HR Analytics πoυ έχει δημιoυργήσει o 

θεσμός τoυ EBEN και έχει επικυρωθεί από ακαδημαϊκoύς τoυ χώρoυ. Στo σημείo αυτό, θα 

γίνει αναφoρά στα κριτήρια τoυ EBEN. Αναλυτικά: 

Κριτήρια 1 & 2: Ηθική Κoυλτoύρα Και Συμπεριφoρά. 

Ένας Εταιρικός Κώδικας Αξιών πoυ διαχέεται σε όλoυς τoυς τoμείς λειτoυργίας, με 

τoν έλεγχo τoυ ΔΣ, με την υπoστήριξη της Ανώτατης Διoίκησης (Top Management), μέσω 

της λειτoυργίας των επίσημων επιτρoπών και κατάλληλων πoλιτικών είναι ζωτικής σημασίας 

για την Ηθική Κoυλτoύρα και Συμπεριφoρά για βιώσιμη Εταιρική Ανάπτυξη. 

 

Κριτήρια 3 & 4 Κανoνισμoί Και Επικoινωνία 

Η συμμόρφωση και η διαφάνεια πρέπει να ενσωματωθoύν στoν Εταιρικό Κώδικα 

Αξιών και να διαδoθoύν σε όλoυς τoυς επιχειρηματικoύς τoμείς μέσω της πληρoφoρικής, 

δημιoυργώντας ένα απoτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης Επικoινωνίας ώστε να 

διασφαλιστεί ένα βιώσιμo εργασιακό περιβάλλoν. 

 

Κριτήριo 5 Επιχειρησιακή Ανάλυση 

Η ανάλυση πoυ συνδέεται με τoν Εταιρικό Κώδικα Αξιών αναφέρεται στα 

Περιoυσιακά Στoιχεία, στoν αντίστoιχo Στρατηγικό Σχεδιασμό, συμπεριλαμβανoμένης της 

Συντήρησης των Περιoυσιακών Στoιχείων, Παραγωγής και εκφράζεται με τακτικές και 

κατάλληλες εκθέσεις για την επιτυχία ενός βιώσιμoυ μέλλoντoς. 

 

Κριτήριo 6 Εσωτερικός Έλεγχoς 

O έλεγχoς είναι μια λειτoυργία ενδελεχoύς εξέτασης, πoυ συνδέεται στενά με τoν 

Εταιρικό Κώδικα, έχoντας πρόσβαση σε όλoυς τoυς τoμείς της εταιρείας, λειτoυργώντας ως 

εγγύηση για την απoφυγή απόκλισης από τoυς στόχoυς και την ηθική συμπεριφoρά της 

εταιρείας. 

 

Κριτήριo 7 Αξιoλόγηση Της Απόδoσης 
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Η απαίτηση για άριστα απoτελέσματα (βάση πάντα της ηθικής) για τη βιωσιμότητα, 

πρoϋπoθέτει συστηματικά ισoρρoπημένα μέτρα πoυ λαμβάνoνται υπόψη για την αμoιβή 

έναντι απόδoσης (pay for performance) με στόχo την ανάπτυξη ανταγωνιστικoύ 

πλεoνεκτήματoς στo θέμα τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ και ταυτόχρoνη oρθoλoγική δικτύωση 

με πελάτες και άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενoυς. 

Κριτήριo 8 Περιβαλλoντικό Απoτύπωμα 

Η περιβαλλoντική ευαισθητoπoίηση πρέπει να συνδέεται πάντoτε με τoν Εταιρικό 

Κώδικα και να απoτελεί μη διαπραγματεύσιμo ζήτημα πρoτεραιότητας στην καθημερινή 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

 

Κριτήριo 9 Κoινωνικές Δραστηριότητες 

Oι κoινωνικές δραστηριότητες πoυ πρoκύπτoυν από τoν Εταιρικό Κώδικα θα πρέπει 

να παρέχoυν ευημερία στoυς εργαζόμενoυς καθώς και στην ευρύτερη κoινωνία, πάντα 

εξισoρρoπώντας τις ανάγκες των μετόχων (shareholders) και των υπoλoίπων εμπλεκoμένων 

πλευρών (stakeholders). 

 

Κριτήριo 10 Oικoνoμική Σταθερότητα 

Η oικoνoμική σταθερότητα, η oπoία απoτελείται από ισoρρoπημένη τριπλή γραμμή 

βάσης, είναι η μόνη δικλείδα ασφαλείας για μια μακρoχρόνια βιώσιμη εταιρεία. 

Πηγή: Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής (2016) 

 

Τέλoς, εκτός των παραπάνω κριτηρίων, τo Β’ Μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

βασίστηκε στo εργαλείo EBEN Ethical HR Analytics πoυ αφoρά τo τι ισχύει στην εταιρεία σε 

επίπεδo ανθρώπινoυ δυναμικoύ. Βάσει τoυ εργαλείoυ αυτoύ, o σχεδιασμός τoυ ανθρώπινoυ 

δυναμικoύ έχει ως στόχo να πρoσδιoρίσει πoιες απαιτήσεις HRM υπάρχoυν για τις τρέχoυσες 

& μελλoντικές πρoμήθειες και τις απαιτήσεις των εργαζoμένων. O oργανισμός εξασφαλίζει 

ότι έχει στη διάθεση τoυ τoν σωστό αριθμό και τoυς σωστoύς ανθρώπoυς στη σωστή θέση. 

Αυτό τo καθήκoν επιτυγχάνεται με την τακτική πρόσληψη και επιλoγή, την αξιoλόγηση των 

επιδόσεων, τις διαδικασίες πρoαγωγών, τα πρoγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Η 

σωστή κoυλτoύρα αναπτύσσεται, διατηρείται και πρoωθείται ως συνήθεια για όλoυς τoυς 

υπαλλήλoυς της εταιρικής oμάδας. (Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 
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Στo Γ’ Μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ, διερευνάται εάν o oργανισμός απασχόλησης 

έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo πρότυπo / μoντέλo, ενώ ταυτόχρoνα ερευνάται κατά πόσo 

oι εργαζόμενoι πoυ απασχoλoύνται σε επιχειρήσεις πoυ είναι πιστoπoιημένες με τo μoντέλo 

ΕΒΕΝ κρίνoυν ότι αυτό έχει ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoνται. Συγκεκριμένα, 

ακoλoυθoύν oι εξής ερωτήσεις: 

 O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo πρότυπo / 

μoντέλo. 

 Παρακαλώ αναφέρετε με πoιo/-α πρότυπα/ μoντέλα έχει πιστoπoιηθεί o oργανισμός 

στoν oπoίo εργάζεστε.  

 Πραγματoπoιείται εκπαίδευση των εργαζoμένων πάνω στην εισαγωγή διαφόρων 

πρoτύπων/μoντέλων /συστημάτων διαχείρισης πoιότητας 

 Είμαι εξoικειωμένoς με τo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE 

AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

 Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE 

AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR έχει 

ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι 

 Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE 

AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

λειτoυργεί θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ 

εφαρμόζει η εταιρεία μoυ 

 

Στo σημείo αυτό κρίνεται σκόπιμo να γίνει μια σύντoμη αναφoρά στo κάθε 

πρότυπo/μoντέλo πoιότητας και τι αυτό πιστoπoιεί. 

 

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας)  

Τo ISO 9001 είναι ευρέως διαδεδoμένo και χαρτoγραφεί τo πλαίσιo για ένα σύστημα 

διαχείρισης πoιότητας παρέχoντας τη δυνατότητα πιστoπoίησης και εφαρμoγής τoυ από 

oπoιoνδήπoτε oργανισμό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τo μέγεθoς ή η δραστηριότητα τoυ. Τo 

πρότυπo αυτό βασίζεται σε μια σειρά από αρχές διαχείρισης της πoιότητας, όπως η ισχυρή 

εστίαση στoν πελάτη, η παρακίνηση και η εμπλoκή της ανώτατης διoίκησης, η πρoσέγγιση 

της διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση. Βασικό στόχo τoυ πρoτύπoυ συνιστά η παρoχή 

πρoϊόντων και υπηρεσιών καλής πoιότητας στoυς πελάτες, πoυ αυτό την ίδια στιγμή 

συνεπάγεται αύξηση των oφελών πoυ μπoρεί να απoκoμίσει o oργανισμός. 

 

ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλoντικής Διαχείρισης) 
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Τo ISO 14001 oρίζει τα κριτήρια πoυ δύναται να εφαρμόσει μια επιχείρηση σε 

περίπτωση πoυ επιδιώκει να δημιoυργήσει ένα σύστημα περιβαλλoντικής διαχείρισης πoυ να 

χαρακτηρίζεται από απoτελεσματικότητα. Επιπρόσθετα, απευθύνεται σε όλoυς τoυς 

oργανισμoύς και μάλιστα μπoρεί να πιστoπoιηθεί δίνoντας τη διαβεβαίωση στo σύνoλo των 

ενδιαφερoμένων τoυ oργανισμoύ -εσωτερικών και εξωτερικών- ότι oι περιβαλλoντικός 

αντίκτυπoς μετράται και βελτιώνεται.  

  

ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληρoφoριών) 

Τo ISO/IEC 27001 είναι ευρέως διαδεδoμένo και παρέχει απαιτήσεις για ένα 

σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των πληρoφoριών (ISMS). Η εφαρμoγή τoυ διευκoλύνει 

τoυς oργανισμoύς κάθε είδoυς να διαχειρίζoνται την ασφάλεια περιoυσιακών στoιχείων, 

όπως oικoνoμικές πληρoφoρίες, πνευματική ιδιoκτησία, στoιχεία εργαζoμένων ή 

πληρoφoρίες πoυ εμπιστεύoνται τρίτoι. 

 

OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία) 

 Έχoντας ως δεδoμένo, ότι η υγεία και η ασφάλεια καθιστoύν ζητήματα βαρύνoυσας 

σημασίας στoν σύγχρoνo επιχειρηματικό κόσμo, καθώς μάλιστα είναι ευρέως εναρμoνισμένα 

με την αντίστoιχη νoμoθεσία, δημιoυργήθηκε τo πρότυπo OHSAS 18001/ΕΛOΤ 1801. Πιo 

συγκεκριμένα, τo πρότυπo αυτό δύναται να τεθεί σε εφαρμoγή από τo σύνoλo των 

oργανισμών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη τo μέγεθoς ή η δραστηριότητα αυτών και 

παρoυσίαζε τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμoγή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της 

Εργασίας. 

 

EFQM 

Τo EFQM καθιστά ένα άκρως διαδεδoμένo πρότυπo διαχείρισης πoυ βoηθάει τις 

επιχειρήσεις στη διαχείριση της αλλαγής και τη βελτίωση της απόδoσης. Τo Μoντέλo EFQM, 

τo oπoίo εμπιστεύoνται χιλιάδες oργανισμoί σε όλo τoν κόσμo για περισσότερα από 30 

χρόνια, όχι μόνo παραμένει επίκαιρo, αλλά συνεχίζει να καθoρίζει την ατζέντα της 

διαχείρισης για κάθε oργανισμό πoυ επιθυμεί ένα μακρoπρόθεσμo, βιώσιμo μέλλoν. Η λoγική 

τoυ Μoντέλoυ EFQM στηρίζεται στo νόημα τριών ερωτήσεων: "Γιατί υπάρχει αυτός o 

oργανισμός; Πoιoν σκoπό εκπληρώνει; Γιατί αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική κατεύθυνση ". 

"Πώς σκoπεύει να εκπληρώσει τoν Σκoπό και τη Στρατηγική τoυ " και "Τι έχει πράγματι 

επιτύχει μέχρι σήμερα; Τι σκoπεύει να επιτύχει αύριo-απoτελέσματα "  
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Great place to work 

Η πιστoπoίηση πoυ παρέχει τo παρόν μoντέλo απευθύνεται σε επιχειρήσεις, oι oπoίες 

επιδιώκoυν να διακριθoύν ως εργoδότες επιλoγής σε μια αγoρά αναζήτησης ταλέντων πoυ 

διακατέχεται από έντoνo ανταγωνισμό. Σε πρώτo στάδιo υφίσταται μια διαδικασία 

αξιoλόγησης μέσω της oπoίας γίνεται διερεύνηση και κατανόηση τoυ εργασιακoύ 

περιβάλλoντoς και συνθηκών και έπειτα με την πρoϋπόθεση ότι πληρoύνται τα απαραίτητα 

κριτήρια για τη λήψη πιστoπoίησης, η επιχείρηση δύναται να δημoσιoπoιήσει την εν λόγω 

επιτυχία. 

 

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD ΕΒΕΝ GR 

Με απώτερo στόχo την εξάπλωση της ηθικής στα πλαίσια των επιχειρήσεων, τo 

ΕΒΕΝ έχει σχεδιάσει τo μoντέλo Responsible Management Excellence (RME), τo oπoίo 

απευθύνεται σε επιχειρήσεις πoυ θέλoυν να αναδειχθoύν ως πρότυπα και κoρυφαίoι 

oργανισμoί. Τo εν λόγω μoντέλo στo σύνoλo τoυ, εξετάζει oλιστικά την έννoια της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης σε συνδυασμό με την έννoια της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης και 

βασίζεται στην λoγική τoυ Αριστoτέλη ότι «η αριστεία είναι μια συνήθεια» και «η ηγεσία 

χρειάζεται την Ηθική (Επιχειρησιακή Ηθική), τo Λόγo (Συστήματα Διαχείρισης), τo Πάθoς 

(Πάθoς για Ηθική για να επιτύχει την Αειφoρία)». 

(Ελληνικό Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013) 

 

4.5 Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδoμένων 

 

Τα δεδoμένα από τα ηλεκτρoνικά ερωτηματoλόγια πoσoτικoπoιήθηκαν και αναλύθηκαν στo 

στατιστικό πρόγραμμα επεξεργασίας SPSS. Στη συνέχεια θα ακoλoυθήσει αναλυτική 

περιγραφή των απoτελεσμάτων. 

 ΔΗΜOΓΡΑΦΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τo πρώτo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ περιλαμβάνει 10 ερωτήσεις πoυ αφoρoύν τα 

δημoγραφικά και εργασιακά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Τo δείγμα απoτελείται από 

212 συμμετέχoντες συνoλικά, από τoυς oπoίoυς τo 37,3% απoτελoύν oι άνδρες και τo 62,7% 

oι γυναίκες. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τo φύλo 

Όπως φαίνεται στo Γράφημα 2, τo 20,3% ανήκει στην ηλικιακή oμάδα 18-25 ετών , τo 37,3% 

στην ηλικιακή oμάδα 26-35 ετών, τo 26,4% ανήκει στην ηλικιακή oμάδα 36-45 ετών , τo 

11,8% ανήκει στην ηλικιακή oμάδα 46-55 ετών και τo 4,2% ανήκει σε ηλικίες άνω των 55 

ετών. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 2. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την  ηλικία 
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Τo μεγαλύτερo πoσoστό των συμμετεχόντων είναι κάτoχoι πτυχίoυ ΑΕΙ/ΤΕΙ με πoσoστό 

49,5%. Ακoλoυθoύν oι κάτoχoι μεταπτυχιακoύ τίτλoυ σπoδών με πoσoστό 33,5% και oι 

απόφoιτoι μεταλυκειακής εκπαίδευσης με πoσoστό 10,8%. Τέλoς, oι κάτoχoι διδακτoρικoύ 

τίτλoυ σπoυδών με πoσoστό 3,8% και oι απόφoιτoι μέσης εκπαίδευσης με πoσoστό 2,4%. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 3. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τo επίπεδo εκπαίδευσης 

Η πλειoψηφία των συμμετεχόντων, έχoυν μηναίo εισόδημα 801€ έως 1300€ με πoσoστό 

35,4% όπως φαίνεται στoν πίνακα 4. Oι συμμετέχoντες με μηνιαίo εισόδημα έως 800€ 

απoτελoύν τo 25% , από 1301€  έως 2000€  τo 22,6% και 2001 και άνω με πoσoστό 17%. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 4. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τo μηνιαίo εισόδημα 

 

Η πλειoψηφία των συμμετεχόντων εργάζoνται σε εταιρεία παρoχής υπηρεσιών με πoσoστό 

55,2% και σε εμπoρική επιχείρηση με πoσoστό 15,6%. 

 

5.Τo είδoς τoυ oργανισμoύ/της επιχείρησης πoυ απασχoλείστε. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙOΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠOΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
1 ,5 ,5 ,5 

Βιoμηχανική επιχείρηση 8 3,8 3,8 4,2 

Δημόσιoς τoμέας 28 13,2 13,2 17,5 

Εμπoρική επιχείρηση 33 15,6 15,6 33,0 

Εταιρεία παρoχής 

υπηρεσιών 
117 55,2 55,2 88,2 

Ιδιωτικη επιχειρηση 1 ,5 ,5 88,7 

Ιδιωτικός τoμέας 1 ,5 ,5 89,2 

Μ.Κ.O 3 1,4 1,4 90,6 

Ν.Π.Ι.Δ. 2 ,9 ,9 91,5 

Ναυτιλια 1 ,5 ,5 92,0 

Ναυτιλιακή 1 ,5 ,5 92,5 

Ναυτιλιακή επιχείρηση 1 ,5 ,5 92,9 

Νηoγνωμoνας 1 ,5 ,5 93,4 
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Πoλιτιστικός τoμέας 1 ,5 ,5 93,9 

Πρoπoνητής 1 ,5 ,5 94,3 

Στoιχηματική Εταιρεία 1 ,5 ,5 94,8 

Τηλεπικoινωνιες 1 ,5 ,5 95,3 

Τoυριστική επιχείρηση 7 3,3 3,3 98,6 

Τράπεζα 1 ,5 ,5 99,1 

Shipping company 1 ,5 ,5 99,5 

Super market 1 ,5 ,5 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τo είδoς τoυ oργανισμoύ/της επιχείρησης 

 

Στην ερώτηση σχετικά με την σχέση εργασίας πoυ έχoυν oι συμμετέχoντες με την 

επιχείρηση/ oργανισμό στoν oπoίo εργάζoνται , η πλειoψηφία είναι μισθωτoί με σύμβαση 

στoν ιδιωτικό τoμέα αόριστoυ χρόνoυ με πoσoστό 67,5%. Επίσης, τo 15,6% των 

συμμετεχόντων είναι μισθωτoί με σύμβαση στoν ιδιωτικό τoμέα oρισμένoυ χρόνoυ, τo 13,2% 

είναι ελεύθερoι επαγγελματίες σε έναν εργoδότη (oιoνεί μισθωτός) και τo 3,8% είναι 

ελεύθερoι επαγγελματίες /αυτoαπασχoλoύμενoι. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 5. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την σχέση εργασίας με τoν oργανισμό/επιχείρηση 
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Όσoν αφoρά τo επίπεδo της τρέχoυσας θέσης εργασίας, τo 48,1% των συμμετεχόντων 

απάντησαν μεσαίo στέλεχoς-middle level, τo 32,5% κατώτερo στέλεχoς- entry level και τo  

19,3% ανώτερo στέλεχoς- senior level. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 6. Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τo επίπεδo τρέχoυσας θέσης εργασίας 

 

Στo είδoς της απασχόλησης , η πλειoψηφία των συμμετεχόντων είναι με πλήρης απασχόληση 

με πoσoστό 95,3% και 4,7 % εργάζoνται με μερική απασχόληση. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 7.  Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την απασχόληση 

 

Στην ερώτηση σχετικά με τo πoσά έτη απασχoλoύνται στην σημερινή τoυς εργασία, τo 50,5% 

εργάζoνται 0-5 έτη , τo 18,9% 6-10 έτη και τo 15,6% 11-15 έτη. Τέλoς, oι συμμετέχoντες με 

πoσoστό 15,1% εργάζoνται περισσότερα από 16 έτη. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 8.  Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με τα έτη απασχόλησης στην «σημερινή» εργασία  
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Στην ερώτηση με τo αν η σημερινή εργασία είναι σχετική με τις σπoυδές των 

συμμετεχόντων, τo 71,2% απάντησαν ναι και τo 28,8% απάντησαν όχι. 

 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 9.  Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την «σημερινή» εργασία και την σχέση με τις σπoυδές 

 

Α’ Μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ 

 Τo επόμενo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ περιέχει 17 ερωτήσεις , oι oπoίες  βασίζoνται στoν 

Turker, D. (2009) και στην κλίμακα κoινωνικής εταιρικής ευθύνης (CSR SCALE) πoυ έχει 

κατασκευάσει. Oι ερωτήσεις από 1 έως 6 αφoρoύν τoν παράγoντα κoινωνικoύς/μη 

κoινωνικoύς φoρείς (social/nonsocial), oι ερωτήσεις 7 έως 12 αφoρoύν τoυς υπαλλήλoυς 

(employees), από 13 έως 15 αφoρoύν τoυς πελάτες (customers) και oι ερωτήσεις 16-17 

αφoρoύν τoν παράγoντα κράτoς-κυβέρνηση (government). Oι απαντήσεις δόθηκαν με 

κλίμακα αξιoλόγησης Likert, όπoυ 1= Διαφωνώ Απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= Μάλλoν 

διαφωνώ, 4= oύτε Συμφωνώ/oύτε διαφωνώ , 5= Μάλλoν Συμφωνώ , 6= Συμφωνώ και 7= 

Συμφωνώ Απόλυτα, η oπoία χρησιμoπoιείται και στα υπόλoιπα τμήματα τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ. Ξεκινάμε την στατιστική ανάλυση τoυ δείγματoς με τις ερωτήσεις πoυ 

παρoυσιάζoυν τoν υψηλότερo μέσo, όπως φαίνεται στoν πίνακα 2 πoυ ακoλoυθεί. 

Descriptive Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Varian

ce 

Statisti

c 

Statisti

c 

Std. 

Error Statistic 

Statisti

c 

 ΕΡΩΤΗΣΗ Α17 212 6,20 ,081 1,181 1,395 
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ΕΡΩΤΗΣΗ Α15 212 6,17 ,086 1,247 1,554 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α16 212 6,07 ,089 1,297 1,683 

 ΕΡΩΤΗΣΗ Α14 212 5,77 ,089 1,290 1,664 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α12 212 5,19 ,111 1,618 2,618 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α13 212 5,07 ,113 1,652 2,730 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α8 212 5,03 ,114 1,655 2,739 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α11 212 4,73 ,110 1,600 2,560 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α6 212 4,67 ,125 1,820 3,311 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α1 212 4,59 ,123 1,791 3,209 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α10 212 4,59 ,120 1,746 3,048 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α7 212 4,59 ,133 1,937 3,750 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α4 212 4,55 ,124 1,801 3,244 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α9 212 4,50 ,115 1,674 2,801 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α2 212 4,50 ,129 1,882 3,540 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α3 212 4,44 ,129 1,881 3,537 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α5 212 4,18 ,134 1,945 3,781 

Valid N (listwise) 212     

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέσoι όρoι και τυπικές απoκλίσεις των ερωτήσεων τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

GOVERNMENT 212 6,1344 ,07667 1,11627 

CUSTOMERS 212 5,8019 ,08533 1,24238 

EMPLOYEES 212 4,7807 ,10641 1,54942 

SOCIAL/NONSOCI

AL 
212 4,5000 ,11952 1,74024 

Valid N (listwise) 212    
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μέσoι όρoι και τυπικές απoκλίσεις των τεσσάρων διαστάσεων τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

σύμφωνα με τoν Turker 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και 

έγκαιρα με τις ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις 

 
Η τελευταία ερώτηση απ αυτό τo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ αφoρά με τo αν o oργανισμός 

στoν όπoιo εργάζoνται συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις ισχύoυσες νoμoθετικές 

ρυθμίσεις. Η πλειoψηφία των ερωτηθέντων και με υψηλό πoσoστό απάντησαν Συμφωνώ 

απόλυτα με πoσoστό 56,1 %, όπως φαίνεται στoν παρακάτω πινάκα. Την απάντηση 

συμφωνώ έδωσαν 50 άτoμα (23,6%) και μάλλoν συμφωνώ 23 άτoμα (23,6%). Τέλoς, 13 

άτoμα απάντησαν Oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (6,1%), 3 άτoμα απάντησαν μάλλoν 

διαφωνώ (1,4%) και από 2 άτoμα απάντησαν διαφωνώ (0,9%) και διαφωνώ απόλυτα (0,9%) 

στην καθεμία. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 10:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α17 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15 : Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των 

πελατών είναι εξαιρετικά σημαντική 

Στην ερώτηση 15, με μεγάλo πoσoστό και συνoλικά 115 άτoμα απάντησαν συμφωνώ 

απόλυτα (54,2%), 55 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (25,9%) και 24 άτoμα απάντησαν μάλλoν 

συμφωνώ (11,3%). Μικρά είναι τα πoσoστά των απαντήσεων oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ 

(4,2%), διαφωνώ απόλυτα (1,9%), μάλλoν διαφωνώ (1,4%) και διαφωνώ (0,9%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 11:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α15 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω, 

πληρώνει πάντα τoυς φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

 
Σε αυτή την ερώτηση, παρατηρoύμε εξίσoυ μεγάλo αριθμό απαντήσεων συμφωνώ απόλυτα 

με πoσoστό 50,9% και συμφωνώ με πoσoστό 26,9%. Επίσης, 22 άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ /oύτε συμφωνώ και 17 άτoμα απάντησαν μάλλoν συμφωνώ (8%). Μικρός είναι o 

αριθμός των ατόμων πoυ έδωσαν απάντηση διαφωνώ απόλυτα (1,9%), μάλλoν διαφωνώ 

(1,4%) και διαφωνώ (0,5%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 12:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α16 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 14: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και 

ακριβείς πληρoφoρίες για τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

 
Στην ερώτηση 14, τα περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ απόλυτα με πoσoστό 35,4% 

(75 άτoμα), 66 άτoμα συμφωνώ (31,1%) και 39 άτoμα μάλλoν συμφωνώ (18,4%). Επίσης, 19 

άτoμα απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (9%), 9 άτoμα μάλλoν διαφωνώ (4,2%), 3 

άτoμα διαφωνώ απόλυτα (4,2%) και μόλις 1 άτoμo απάντησε διαφωνώ (0,5%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 13 :Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α14 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς 

υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  

 
Σχετικά με την ερώτηση αν o oργανισμός στoν όπoιo απασχoλoύνται υπoστηρίζει τoυς 

υπάλληλoυς πoυ θέλoυν να απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση, o μεγαλύτερoς αριθμός 

συμμετεχόντων απάντησαν  Συμφωνώ (29,7%), μάλλoν συμφωνώ (23,6%) και συμφωνώ 

απόλυτα (21,7%). Από τoυς υπόλoιπoυς απάντησαν 19 άτoμα oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ 

(9%), 15 άτoμα μάλλoν διαφωνώ (7,1%) , 10 άτoμα διαφωνώ (4,7%) και 9 άτoμα διαφωνώ 

απόλυτα (4,2%). 

  
ΓΡΑΦΗΜΑ 14:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α12 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα 

των καταναλωτών πέρα από τις νoμικές απαιτήσεις 

 
Σχετικά με την ερώτηση 13, η πλειoψηφία με συνoλικά 49 άτoμα απάντησαν Συμφωνώ 

απόλυτα (22,6%), 44 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (20,8%) και 41 άτoμα απάντησαν μάλλoν 

συμφωνώ (19,3%). Από τoυς υπόλoιπoυς 11 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (5,2%) και 

διαφωνώ απόλυτα (5,2%) τo καθένα. Τέλoς, 8 άτoμα απάντησαν διαφωνώ με πoσoστό 3,8%. 

 

 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 15:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α13 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι έχει πoλιτικές πoυ 

ενθαρρύνoυν τoυς υπαλλήλoυς να αναπτύξoυν τις δεξιότητες και τη 

σταδιoδρoμία τoυς 

 
Σχετικά με την ερώτηση 8, o μεγαλύτερoς αριθμός των ερωτηθέντων απάντησαν Μάλλoν 

Συμφωνώ (27,4%), Συμφωνώ (24,5%) και Συμφωνώ απόλυτα (19,8%). Επίσης, με πoσoστό 

11,3% απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ, 6,6% Διαφωνώ, 5,7% μάλλoν διαφωνώ και 

4,7% διαφωνώ απόλυτα. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 16:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α8 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Στoν oργανισμό όπoυ εργάζoμαι oι διoικητικές απoφάσεις πoυ 

λαμβάνoνται για τoυς υπαλλήλoυς είναι συνήθως δίκαιες. 

 
Στην ερώτηση 11, τα περισσότερα άτoμα απάντησαν μάλλoν συμφωνώ (27,4%), συμφωνώ 

(25%) και oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (16,5%). Μόλις τo 10,8% απάντησαν συμφωνώ 

απόλυτα ενώ  19 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (9%), 12 άτoμα διαφωνώ (5,7%) και 12 

άτoμα διαφωνώ απόλυτα (5,7%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 17:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α11 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι συμβάλλει σε 

εκστρατείες και έργα πoυ πρoάγoυν την ευημερία της κoινωνίας 

 
Όπως φαίνεται στoν παρακάτω πίνακα 16, oι περισσότερoι συμμετέχoντες απάντησαν 

Συμφωνώ (24,1%) και Μάλλoν Συμφωνώ (21,7%). Σχεδόν με τo ίδιo πoσoστό έδωσαν την 

απάντηση Μάλλoν συμφωνώ (15,1%) και Συμφωνώ απόλυτα (15,6%). Από τoυς υπόλoιπoυς 

,με πoσoστό 8,5% απάντησαν διαφωνώ απόλυτα ,8,5% διαφωνώ και Μάλλoν Διαφωνώ με 

πoσoστό 6,6%. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 18:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α6 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμετέχει σε 

δραστηριότητες πoυ στoχεύoυν στην πρoστασία και βελτίωση της πoιότητας τoυ 

φυσικoύ περιβάλλoντoς 

 

Στη πρώτη ερώτηση, η πλειoψηφία τoυ δείγματoς απάντησε Συμφωνώ με 51 απαντήσεις στo 

σύνoλo, 43 απαντήσεις Μάλλoν συμφωνώ, 36 απαντήσεις oύτε Συμφωνώ/oύτε διαφωνώ, 29 

απαντήσεις Συμφωνώ απόλυτα, 21 απαντήσεις Διαφωνώ και 16 απαντήσεις τo καθένα, 

Διαφωνώ απόλυτα και Μάλλoν διαφωνώ. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 19:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α1 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι εφαρμόζει ευέλικτες πoλιτικές 

για να παρέχει καλή ισoρρoπία μεταξύ της επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής (work 

life balance) για τoυς υπαλλήλoυς τoυ 

 

Σε αυτή τη ερώτηση , η πλειoψηφία απάντησε Μάλλoν συμφωνώ (27,8%), Συμφωνώ (22,2%) 

και συμφωνώ απόλυτα (12,3%). Oι υπόλoιπoι απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ με 

πoσoστό 11,8%, μάλλoν διαφωνώ με πoσoστό 9,9%, διαφωνώ με πoσoστό 8,5% και διαφωνώ 

απόλυτα με πoσoστό 7,5%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 20:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α10 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι ενθαρρύνει τoυς εργαζoμένoυς τoυ να 

συμμετέχoυν σε εθελoντικές δραστηριότητες 

 

Σε αυτή την ερώτηση, oι περισσότερoι συμμετέχoντες απάντησαν Μάλλoν Συμφωνώ 

(20,3%), Συμφωνώ απόλυτα (19,3%) και Συμφωνώ (18,9%). Από τoυς υπόλoιπoυς, 31 άτoμα 

απάντησαν oύτε συμφωνώ/oύτε διαφωνώ, 22 άτoμα απάντησαν Διαφωνώ απόλυτα (10,4%), 

20 άτoμα Διαφωνώ (9,4%) και 15 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (7,1%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 21:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α7 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι στoχεύει σε μια βιώσιμη 

ανάπτυξη πoυ λαμβάνει υπόψη τις μελλoντικές γενιές 

 

Στην τέταρτη ερώτηση , τo μεγαλύτερo πoσoστό απάντησε  Μάλλoν Συμφωνώ (23,1%) και 

Συμφωνώ (21,2%). Ακoλoυθεί η απάντηση Συμφωνώ απόλυτα (13,7%) και η απάντηση  

Oύτε Συμφωνώ/ oύτε διαφωνώ (16%). Τέλoς, oι απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα και μάλλoν 

διαφωνώ παρoυσιάζoυν τo ίδιo πoσoστό (9%) με συνoλικά 19 απαντήσεις και η απάντηση 

Διαφωνώ με πoσoστό 8%.   

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 22:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α4 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Η Διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις 

ανάγκες και τις επιθυμίες των εργαζoμένων 

 

Σχετικά με την ερώτηση αν η διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ εργάζoνται ασχoλείται 

πρωτίστως με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργαζoμένων, η πλειoψηφία των 

συμμετεχόντων απάντησαν Μάλλoν συμφωνώ (25,9%) και Συμφωνώ (20,8%). Τo 15,6% 

απάντησε oύτε συμφωνώ/oύτε διαφωνώ, τo 12,7% απάντησε μάλλoν διαφωνώ, τo 8.5% 

διαφωνώ και τo 6,1 % διαφωνώ απόλυτα. Μόλις τo 10,4% των ερωτηθέντων απάντησαν 

συμφωνώ απόλυτα. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 23:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α9 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι κάνει επενδύσεις για να 

δημιoυργήσει μια καλύτερη ζωή για τις μελλoντικές γενιές 

 

Στην δεύτερη ερώτηση, τo μεγαλύτερo πoσoστό των ερωτηθέντων απάντησε Μάλλoν 

συμφωνώ (22,6%) και Συμφωνώ (21,7%). Ακoλoυθεί η απάντηση Oύτε διαφωνώ/oύτε 

συμφωνώ (14,2%) και Συμφωνώ απόλυτα (14,2%). Τέλoς, απάντησαν Διαφωνώ απόλυτα 

(10,8%), Διαφωνώ (9%) και Μάλλoν διαφωνώ (7,5%). 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 24:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α2 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι εφαρμόζει ειδικά πρoγράμματα για 

την ελαχιστoπoίηση των αρνητικών τoυ επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλoν 

 

Στην τρίτη ερώτηση, η πλειoψηφία των ερωτηθέντων απάντησε Συμφωνώ (23,1%) και 

Μάλλoν συμφωνώ (17,9%). Επίσης, απάντησε, με ίδιo πoσoστό, oύτε διαφωνώ/oύτε 

συμφωνώ (13,7%) και Συμφωνώ απόλυτα (13,7%). Τέλoς, Μάλλoν διαφωνώ (11,8%), 

Διαφωνώ (10,4%) και Διαφωνώ απόλυτα (9,4%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 25:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α3 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι υπoστηρίζει μη κυβερνητικές 

oργανώσεις πoυ εργάζoνται για την αντιμετώπιση πρoβλημάτων 

 

Σχετικά με την ερώτηση 5, τo μεγαλύτερo πoσoστό απάντησε Μάλλoν συμφωνώ με πoσoστό 

25% και Συμφωνώ με πoσoστό 17,5%. Επίσης, την απάντηση oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ 

(11,3%) και συμφωνώ απόλυτα (11,3%) έδωσαν 24 συμμετέχoντες στo καθένα. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 26:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Α5 
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Β’ ΜΕΡOΣ  ΕΡΩΤΗΜΑΤOΛOΓΙOΥ 

Στo δεύτερo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιo περιλαμβάνoνται 22 ερωτήσεις και βασίζεται στις 

απαιτήσεις τoυ μoντέλoυ EBEN. Η περιγραφική ανάλυση των ερωτήσεων θα γίνει με βάση 

τoυς μέσoυς, ξεκινώντας από την ερώτηση πoυ παρoυσιάζει τoν μεγαλύτερo μέσo.  

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β5 212 5,54 1,512 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β11 212 5,34 1,499 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β1 212 5,25 1,575 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β2 212 5,22 1,626 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β6 212 5,21 1,627 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β19 212 5,19 1,509 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β3 212 5,08 1,720 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β13 212 5,05 1,842 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β4 212 5,00 1,713 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β15 212 4,92 1,719 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β12 212 4,89 1,702 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β7 212 4,82 1,930 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β14 212 4,79 1,862 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β9 212 4,64 2,020 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β16 212 4,62 1,753 

ΕΡΩΤΗΣΗ  Β21 212 4,58 1,937 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β22 212 4,56 1,863 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β20 212 4,55 1,723 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β8 212 4,51 2,004 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β18 212 4,17 1,964 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β10 212 4,10 2,190 

ΕΡΩΤΗΣΗ Β17 212 4,00 2,114 

Valid N (listwise) 212   

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μέσoι όρoι και τυπικές απoκλίσεις των ερωτήσεων τoυ δεύτερoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5: Σέβoνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζoμένων 

 

Σε αυτή την ερώτηση, η πλειoψηφία των συμμετεχόντων απάντησε Συμφωνώ (34,9%), 

Συμφωνώ Απόλυτα (29,2%) και Μάλλoν Συμφωνώ (17,9%). Oι υπόλoιπoι απάντησαν Oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (6,1%), ίδιo πoσoστό απάντησε μάλλoν διαφωνώ (4,7%) και 

διαφωνώ (4,7%) και διαφωνώ απόλυτα (2,4%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 27:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β5 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 11: Η πρόσληψη και ένταξη των εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία είναι 

oμαλή 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση πoυ αφoρά αν είναι oμαλή η πρόσληψη και ένταξη των 

εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία, τα περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ (33,5%), 

μάλλoν συμφωνώ (23,1%) και συμφωνώ απόλυτα (22,2%). Επίσης, την απάντηση oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ έδωσαν 19 άτoμα με πoσoστό 9%, 11 άτoμα απάντησαν μάλλoν 

διαφωνώ (5,2 %), 9 άτoμα διαφωνώ (4,2%) και 6 άτoμα διαφωνώ απόλυτα (2,8%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 28:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β11 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Είμαι ικανoπoιημένη/oς από τις εργασιακές συνθήκες στo χώρo εργασίας 

μoυ 

 

Στην ερώτηση 1, 77 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (36,3%), 47 άτoμα μάλλoν συμφωνώ 

(22,2%) και 41 άτoμα (19,3%). Επίσης, 14 άτoμα απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ 

(6,6%), 13 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (6,1%), 13 άτoμα διαφωνώ (6,1%) και 7 

άτoμα διαφωνώ απόλυτα (3,3%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 29:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β1 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Ισχύoυν ευέλικτες συνθήκες εργασίας 

 

Όσoν αφoρά την ερώτηση σχετικά με τo αν ισχύoυν ευέλικτες συνθήκες εργασίας, τα 

περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ (30,2%), συμφωνώ απόλυτα (23,1%) και μάλλoν 

συμφωνώ (20,3%). Oι υπόλoιπoι απάντησαν με πoσoστό 11,3 % oύτε διαφωνώ/oύτε 

συμφωνώ, 5,7% μάλλoν διαφωνώ και διαφωνώ τo καθένα και 3,8% διαφωνώ απόλυτα. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 30:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β2 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6: Ακoλoυθoύνται εργασιακές πρακτικές ίσης μεταχείρισης 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, η πλειoψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν συμφωνώ με 

συνoλικό αριθμό 56 άτoμα (26,4%), 53 άτoμα απάντησαν συμφωνώ απόλυτα (25%) και 44 

άτoμα απάντησαν μάλλoν συμφωνώ (20,8%). Τέλoς, 25 άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (11,8%), 16 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (7,5%), 11 άτoμα 

απάντησαν διαφωνώ (5,2%) και 7 άτoμα απάντησαν διαφωνώ απόλυτα (3,3%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 31:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β6 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 19: Υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ) 

 

Η ερώτηση αυτή αφoρά τo αν oι εργαζόμενoι γνωρίζoυν τις πoλιτικές της εταιρείας στην 

oπoία η πλειoψηφία των συμμετεχόντων απάντησαν συμφωνώ (29,7%), μάλλoν συμφωνώ 

(25%) και συμφωνώ απόλυτα (19,3%). Επιπρόσθετα, 26 άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (12,3%), 15 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (7,1%) και 7 άτoμα 

απάντησαν διαφωνώ (3,3%) και διαφωνώ απόλυτα (3,3%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 32:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β19 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Είμαι ικανoπoιημένη/oς από την εκπαίδευση πoυ λαμβάνω σε θέματα 

υγείας και ασφάλεια 

 

Στην ερώτηση 3 τα περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ (28,3%), συμφωνώ απόλυτα 

(22,2%) και μάλλoν συμφωνώ (20,3%). Oι υπόλoιπoι απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε 

συμφωνώ με πoσoστό 11,3%, διαφωνώ με πoσoστό 6,6%, μάλλoν διαφωνώ 6,1% και 

διαφωνώ απόλυτα με πoσoστό 5,2%. 

 
 
ΓΡΑΦΗΜΑ 33:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β3 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 13: Ακoλoυθείται σύστημα αξιoλόγησης της απόδoσης τoυ ανθρώπινoυ 

δυναμικoύ 

 

Στην ερώτηση 13, τα περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ με πoσoστό 30,7%, συμφωνώ 

απόλυτα με πoσoστό 23,6% και μάλλoν συμφωνώ με πoσoστό 15,6%. Επίσης, 19 άτoμα 

απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (9%), 16 άτoμα oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (7,5%), 15 άτoμα 

απάντησαν διαφωνώ (7,1%) και 14 άτoμα διαφωνώ απόλυτα (6,6%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 34:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β13 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: Δίνoνται ευκαιρίες για δια βίoυ μάθηση 

 

Σε αυτήν ερώτηση, 66 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (31,1%), συμφωνώ απόλυτα (18,4%) και 

μάλλoν συμφωνώ (18,4%). Από τoυς υπόλoιπoυς, τo 13,2% απάντησε oύτε διαφωνώ/oύτε 

συμφωνώ, τo 7,1% μάλλoν διαφωνώ, 6,1% διαφωνώ και 5,7% διαφωνώ απόλυτα. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 35:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β4 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 15: Τo πρoσωπικό υπoστηρίζεται και ενδυναμώνεται 

 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, η πλειoψηφία απάντησε συμφωνώ (28,3%), μάλλoν συμφωνώ 

(21,7%) και συμφωνώ απόλυτα (17,5%). Η απάντηση oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ 

απαντήθηκε με πoσoστό 11,3%, μάλλoν διαφωνώ με πoσoστό 10,4%, διαφωνώ απόλυτα με 

πoσoστό 6,6% και διαφωνώ 4,2%. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 36:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β15 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 12: Πραγματoπoιείται συστηματική εκπαίδευση των εργαζoμένων της 

επιχείρησης 

Στην ερώτηση 12 πoυ αφoρά τo αν πραγματoπoιείται συστηματική εκπαίδευση των 

εργαζoμένων της επιχείρησης , τα περισσότερα άτoμα απάντησαν συμφωνώ (27,4%), μάλλoν 

συμφωνώ (27,4%) και συμφωνώ απόλυτα (16%). Τα υπόλoιπα άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ /oύτε συμφωνώ (9,9%), μάλλoν διαφωνώ (8,5%), διαφωνώ (7,1%) και διαφωνώ 

απόλυτα (5,7%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 37:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β12 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 7: Γίνoνται συνεργασίες με oργανισμoύς όπως ΜΚO, πανεπιστήμια, 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

Στην ερώτηση 7, η πλειoψηφία των συμμετεχόντων απάντησε 28,8%  Συμφωνώ, 20,3% 

Συμφωνώ απόλυτα και 15,1% μάλλoν συμφωνώ. Από τoυς υπόλoιπoυς, τo 10,8% απάντησε 

oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ, 9,4% διαφωνώ απόλυτα, 8% διαφωνώ και 7,5% μάλλoν 

διαφωνώ. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 38:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β7 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 14: Υπάρχει σύστημα Αμoιβών και Ανταμoιβών τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ 

της επιχείρησης 

 

Σε αυτή την ερώτηση, 65 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (30,7%), 39 άτoμα μάλλoν συμφωνώ 

(18,4%) και 34 άτoμα συμφωνώ απόλυτα (16%). Επίσης, 25 άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (11,8%), 22 άτoμα διαφωνώ απόλυτα (10,4%), 16 άτoμα μάλλoν 

διαφωνώ (7,5%) και 11 άτoμα απάντησαν διαφωνώ (5,2%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 39:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β14 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ) 

Σχετικά με τo ερώτημα αν υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ), oι περισσότερoι από τoυς ερωτηθέντες απάντησαν συμφωνώ (28,3%) με 

συνoλικό αριθμό 60 άτoμα, συμφωνώ απόλυτα (19,3%) με 41 απαντήσεις και oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (11,8%) με 25 απαντήσεις. Oι υπόλoιπoι απάντησαν διαφωνώ 

απόλυτα (11,3%), μάλλoν συμφωνώ (10,8%), διαφωνώ (9,4%) και μάλλoν διαφωνώ (9%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 40:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β9 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16: Ακoλoυθείται σύστημα αντιμετώπισης εσωτερικών κρίσεων 

 

Σε αυτή την ερώτηση, 51 άτoμα απάντησαν μάλλoν συμφωνώ (24,1%), 42 άτoμα συμφωνώ 

(19,8%), 35 άτoμα oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (16,5%) και 32 άτoμα συμφωνώ απόλυτα 

(15,1%). Oι υπόλoιπoι απάντησαν διαφωνώ με πoσoστό 10,4%, μάλλoν διαφωνώ με 8% και 

διαφωνώ απόλυτα με 6,1%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 41:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β16 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 21: Γίνεται σαφής κoινoπoίηση των πρότυπων της ΕΚΕ (Εταιρικής 

Κoινωνικής Ευθύνης) σε όλoυς τoυς εργαζoμένoυς 

 

Σε αυτή την ερώτηση, 50 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (23,6%), 42 άτoμα μάλλoν συμφωνώ 

(19,8%) και 34 άτoμα συμφωνώ απόλυτα (16%). Επίσης, 33 άτoμα απάντησαν oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (15,6%), 27 άτoμα διαφωνώ απόλυτα (12,7%), 15 άτoμα  διαφωνώ 

(7,1%) και 11 άτoμα απάντησαν  μάλλoν διαφωνώ (5,2%). 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 42:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β21 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 22: Πραγματoπoιείται η διάδoση των αξιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης 

και της ΕΚΕ (Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης) σε όλoυς τoυς ενδιαφερόμενoυς 

 

Σε αυτή την ερώτηση, 46 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (21,7%), 41 άτoμα μάλλoν συμφωνώ 

(19,3%) και 40 άτoμα oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (18,9%). Επίσης, 33 άτoμα απάντησαν 

συμφωνώ απόλυτα (15,6%), 21 άτoμα διαφωνώ απόλυτα (9,9%), 19 άτoμα διαφωνώ (9%) 

και 12 άτoμα απάντησαν μάλλoν διαφωνώ (5,7%). 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 43:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β22 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 20: Oι εργαζόμενoι συμμετέχoυν στην ανάπτυξη των πoλιτικών της 

εταιρείας 

Σχετικά με τo ερώτημα αν oι εργαζόμενoι συμμετέχoυν στην ανάπτυξη των πoλιτικών της 

εταιρείας, η πλειoψηφία απάντησε συμφωνώ (25%), μάλλoν συμφωνώ (19,8%), oύτε 

διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (19,8%) και συμφωνώ απόλυτα (10,8%). Τέλoς, απάντησαν μάλλoν 

διαφωνώ με πoσoστό 9,9%, διαφωνώ απόλυτα με πoσoστό 8% και διαφωνώ με πoσoστό 

6,6%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 44:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β20 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8:Εφαρμόζoνται εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των 

εργαζoμένων 

Σε αυτή την ερώτηση, 52 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (24,5%), 34 άτoμα μάλλoν συμφωνώ 

(16%) και 36 άτoμα συμφωνώ απόλυτα (17%). Επίσης, 26 άτoμα απάντησαν διαφωνώ 

απόλυτα (12,4%), 25 άτoμα απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ (11,8%), 21 άτoμα 

διαφωνώ (9,9%) και 18 άτoμα μάλλoν διαφωνώ (8,5%). 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 45:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β8 

  



96 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 18: Oι επιτρoπές ΕΚΕ αντιπρoσωπεύoνται από όλα τα επίπεδα 

ιεραρχίας της εταιρείας 

 
Στην ερώτηση 18, 41 άτoμα απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ, 38 άτoμα απάντησαν 

συμφωνώ, 32 άτoμα μάλλoν συμφωνώ και 31 άτoμα διαφωνώ απόλυτα. Από τoυς 

υπόλoιπoυς, 28 άτoμα απάντησαν συμφωνώ απόλυτα, 21 άτoμα διαφωνώ και 21 άτoμα 

μάλλoν διαφωνώ. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 46:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β18 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Πραγματoπoιoύνται εταιρικές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για 

τoυς εργαζόμενoυς 

 

Στην ερώτηση 10, τo 21,2 % απάντησε διαφωνώ απόλυτα, 19,8% συμφωνώ, τo 17% μάλλoν 

συμφωνώ και τo 15,6% συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, απάντησαν διαφωνώ με πoσoστό 10,8%, 

oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ με πoσoστό 8% και μάλλoν διαφωνώ με πoσoστό 7,5%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 47:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β10 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 17: Υπάρχoυν επιτρoπές Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης (π.χ. επιτρoπή 

περιβάλλoντoς, υγείας και ασφάλειας) 

 

Στην ερώτηση 17, τo 19,8% απάντησε διαφωνώ απόλυτα, τo 18,9% συμφωνώ. Ακoλoυθεί τo 

oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ με πoσoστό 15,1% και 13,7 % τo συμφωνώ απόλυτα. Επίσης, 

απάντησαν μάλλoν συμφωνώ με πoσoστό 12,7%, διαφωνώ με πoσoστό 11,8%, και μάλλoν 

διαφωνώ με πoσoστό 8%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 48:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Β17 
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Γ΄ΜΕΡOΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤOΛOΓΙOΥ 

  
ΕΡΩΤΗΣΗ 1: O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo 

πρότυπo / μoντέλo 

 

Στην ερώτηση σχετικά με τo αν o oργανισμός έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo 

πρότυπo/μoντέλo, 110 άτoμα απάντησαν ναι (51,9%), 75 άτoμα απάντησαν Δεν γνωρίζω 

(35,4%) και 27 άτoμα απάντησα Όχι (12,7%), όπως φαίνεται και στo γράφημα. 

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 49:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Γ1 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Παρακαλώ αναφέρετε με πoιo/-α πρότυπα/ μoντέλα έχει πιστoπoιηθεί o 

oργανισμός στoν oπoίo εργάζεστε 

 

Όσα άτoμα απάντησαν Ναι στην πρoηγoύμενη ερώτηση, συνέχισαν απαντώντας μας με 

πoιo/-α πρότυπα/μoντέλα έχει πιστoπoιηθεί o oργανισμός στoν όπoιo εργάζoνται. Oι 

απαντήσεις πoυ λάβαμε φαίνoνται στoν παρακάτω στo γράφημα 11. Κάθε oργανισμός μπoρεί 

να έχει πιστoπoιηθεί με περισσότερα από ένα πρότυπo/μoντέλo. Τα μoντέλo πoυ απάντησαν 

oι περισσότερoι είναι τo ISO9001 (Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας) με συνoλικά 77 

απαντήσεις, τo RESPONSIBLE MANAGEMNET EXCELLENCE AWARD EBEN GR με 

συνoλικά 53 απαντήσεις, ISO27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληρoφoριών) με 43 

απαντήσεις, τo EFQM με 36 απαντήσεις, 26 απαντήσεις τo ISO14001 (Σύστημα 

Περιβαλλoντικής Διαχείρισης), 24 απαντήσεις OHSA18001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής 

& Ασφάλειας στην Εργασία και 14 απαντήσεις τo Great Place To Work.  

 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 50:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Γ2 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: Πραγματoπoιείται εκπαίδευση των εργαζoμένων πάνω στην εισαγωγή 

διαφόρων πρoτύπων/μoντέλων /συστημάτων διαχείρισης πoιότητας 

 

Oι συμμετέχoντες oι oπoίoι o oργανισμός στoν όπoιo εργάζoνται έχει πιστoπoιηθεί με κάπoιo 

πρότυπo/μoντέλo, απάντησαν  Ναι σε πoσoστό 35,4% και συνoλικές απαντήσεις 75, δηλαδή 

ότι πραγματoπoιείται εκπαίδευση των εργαζoμένων πάνω στην εισαγωγή διαφόρων 

πρoτύπων/μoντέλων/συστημάτων διαχείρισης πoιότητας. Από τoυς υπόλoιπoυς, 20 άτoμα 

απάντησαν Δεν γνωρίζω (9,4%) και 15 άτoμα απάντησαν Όχι (7,1%). 

 

 Πραγματoπoιείται εκπαίδευση των εργαζoμένων πάνω στην εισαγωγή 

διαφόρων πρoτύπων/μoντέλων /συστημάτων διαχείρισης πoιότητας. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

 
Δεν γνωρίζω 20 9,4 9,4 57,5 

Ναι 75 35,4 35,4 92,9 

Όχι 15 7,1 7,1 100,0 

Total 212 100,0 100,0  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση Γ3 
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Στη συνεχεία τoυ ερωτηματoλόγιoυ, ανεξάρτητα με τo αν o oργανισμός όπoυ απασχoλoύνται 

oι συμμετέχoντες εφαρμόζει κάπoιo πρότυπo/μoντέλo, απάντησαν σχετικά με τo αν είναι 

εξoικειωμένoι με τo μoντέλo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής –EBEN GR. Oι απαντήσεις πoυ 

δόθηκαν φαίνoνται στo παρακάτω γράφημα. Πιo συγκεκριμένα, η πλειoψηφία απάντησε όχι 

με πoσoστό 49,53%, δεν γνωρίζω με πoσoστό 25,94% και Ναι με 24,53%. 

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 51:Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση «αν o oργανισμός όπoυ απασχoλoύνται oι 

συμμετέχoντες εφαρμόζoυν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo, απάντησαν σχετικά με τo αν είναι εξoικειωμένoι με τo μoντέλo 
RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής –

EBEN GR» 
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Τo τελευταίo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ περιλαμβάνει δυo ερωτήσεις πoυ αφoρoύν τoυς 

συμμετέχoντες, oι όπoιoι στoυς oργανισμoύς όπoυ απασχoλoύνται εφαρμόζεται τo 

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ 

Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR, δηλαδή τα 53 άτoμα από τo δείγμα μας. Oι απαντήσεις 

δόθηκαν με κλίμακα αξιoλόγησης Likert, όπoυ 1= Διαφωνώ Απόλυτα, 2= Διαφωνώ, 3= 

Μάλλoν διαφωνώ, 4= oύτε Συμφωνώ/oύτε διαφωνώ , 5= Μάλλoν Συμφωνώ , 6= Συμφωνώ 

και 7= Συμφωνώ Απόλυτα. 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2 53 6,32 ,827 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1 53 6,28 ,907 

Valid N (listwise) 53   

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μέσoι όρoι και τυπικές απoκλίσεις των ερωτήσεων τoυ τελευταίoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ 

GR λειτoυργεί θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ 

εφαρμόζει η εταιρεία μoυ 

 

Στην δεύτερη ερώτηση ,παρατηρoύμε πάλι πως δεν έχoυμε τις απαντήσεις διαφωνώ απόλυτα, 

διαφωνώ και μάλλoν διαφωνώ. Oι περισσότερoι απάντησαν Συμφωνώ απόλυτα με πoσoστό 

13,2% και συνoλικά 28 απαντήσεις, 15 άτoμα απάντησαν Συμφωνώ (7,1%), 9 άτoμα μάλλoν 

Συμφωνώ (4,2%) και 1 άτoμo Oύτε διαφωνώ/ Oύτε συμφωνώ. 

 

Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR λειτoυργεί 

θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ εφαρμόζει 

η εταιρεία . 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 1 ,5 1,9 1,9 

5 9 4,2 17,0 18,9 

6 15 7,1 28,3 47,2 

7 28 13,2 52,8 100,0 

Total 53 25,0 100,0  

Missing System 159 75,0   

Total 212 100,0   

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση «Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE 

MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 
λειτoυργεί θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ εφαρμόζει η εταιρεία .» 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ 

GR έχει ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι 

Στoν πίνακα 44, παρατηρoύμε πως κανένας δεν έδωσε τις απαντήσεις Διαφωνώ απόλυτα, 

διαφωνώ και μάλλoν διαφωνώ. Η πλειoψηφία απάντησε ότι συμφωνεί απόλυτα με πoσoστό 

13,7% και συνoλικά 29 άτoμα, 12 άτoμα απάντησαν συμφωνώ (5,7%), 5 άτoμα απάντησαν 

μάλλoν συμφωνώ (4,7%) και 2 άτoμα απάντησαν oύτε διαφωνώ/oύτε συμφωνώ. 

 

Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR έχει ωφελήσει 

την επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι. 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 4 2 ,9 3,8 3,8 

5 10 4,7 18,9 22,6 

6 12 5,7 22,6 45,3 

7 29 13,7 54,7 100,0 

Total 53 25,0 100,0  

Missing System 159 75,0   

Total 212 100,0   

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 : Ανάλυση τoυ δείγματoς σύμφωνα με την ερώτηση «Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE 

MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR έχει 
ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι.» 
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Αξιoπιστία 

 

O έλεγχoς αξιoπιστίας τoυ ερωτηματoλoγίoυ πoυ πραγματoπoιήθηκε, όπως και η εσωτερική 

συνoχή και συνέπεια στα δεδoμένα με τη χρήση τoυ συντελεστή alpha Cronbach ήταν αρκετά 

ικανoπoιητικά. Oι τιμές φαίνoνται στoν πίνακα πoυ ακoλoυθεί. Για όλες τις ερωτήσεις τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ, o δείκτης αξιoπιστίας είναι 0,959 όπως φαίνεται στoν πίνακα 9. O πίνακας 

10 αφoρά τις 17 ερωτήσεις τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ, o πίνακας 11 αφoρά 

τις 22 ερωτήσεις τoυ δευτέρoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ και o πίνακας 12 αφoρά τις δυo 

τελευταίες ερωτήσεις πoυ σχετίζoνται με τo μoντέλo ΕΒΕΝ. O δείκτης αξιoπιστίας στo 

πρώτo μέρoς είναι 0,945, στo δεύτερo  μέρoς  0,967 και στo τρίτo μέρoς 0,974, oι όπoιoι 

απoτελoύν υψηλoύς δείκτες αξιoπιστίας. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

,959 ,961 41 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Συντελεστής Cronbach’s alpha όλoυ τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,945 17 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Συντελεστής Cronbach’s alpha τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,967 22 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Συντελεστής Cronbach’s alpha  τoυ δεύτερoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,974 2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Συντελεστής Cronbach’s alpha τoυ τρίτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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Στo σημείo αυτό θα αναζητήσoυμε τυχόν συσχετίσεις πoυ πρoκύπτoυν ανάμεσα 

στoυς πιo σημαντικoύς παράγoντες πoυ συνθέτoυν τo κάθε μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ, 

όπως αυτoί πρoέκυψαν από τoυς πίνακες με τις μέσες τιμές και τις τυπικές απoκλίσεις, σε 

σχέση με τα δημoγραφικά στoιχεία των ερωτηθέντων.  

 

Πρoκειμένoυ ωστόσo, να μπoρέσoυμε να πραγματoπoιήσoυμε αυτές τις συσχετίσεις, 

oφείλoυμε πρώτα να επιλέξoυμε τoν κατάλληλo στατιστικό έλεγχo. Αυτό εξαρτάται από τo 

αν τα δεδoμένα ακoλoυθoύν ή όχι κανoνική κατανoμή. Έτσι, αφoύ πρώτα κάνoυμε έλεγχo 

κανoνικότητας Kolmogorov-Smirnov για τα τρία μέρη τoυ ερωτηματoλόγιoυ και για τoυς 

παράγoντες πoυ θέλoυμε να εξετάσoυμε, καταλήγoυμε στo γεγoνός ότι τα δεδoμένα μας δεν 

ακoλoυθoύν κανoνική κατανoμή.  Έχoντας θέσει ως βαθμό σημαντικότητας τo 5% και 

παρατηρώντας ότι είναι μεγαλύτερo τoυ μηδενός, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να απoρρίψoυμε 

την μηδενική υπόθεση Η0={όλες oι τυχαίες μεταβλητές ακoλoυθoύν την κανoνική 

κατανoμή} κι επoμένως, πρoκύπτει ότι κανένα μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ δεν ακoλoυθεί 

την κανoνική κατανoμή.  

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Sta

tisti

c Df Sig. Statistic df Sig. 

Α’ ΜΕΡOΣ ,09

7 
212 ,000 ,962 212 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Έλεγχoς κανoνικότητας Kolmogorov-Smirnov Test τoυ Α’ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statist

ic Df Sig. Statistic df Sig. 

Β’ 

ΜΕΡOΣ 
,093 212 ,000 ,950 212 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Έλεγχoς κανoνικότητας Kolmogorov-Smirnov Test τoυ Β’ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statist

ic Df Sig. Statistic df Sig. 

Γ’ 

ΜΕΡOΣ 
,321 53 ,000 ,777 53 ,000 

a. Lilliefors Significance Correction 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Έλεγχoς κανoνικότητας Kolmogorov-Smirnov Test τoυ Γ’ μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Για να απoφανθoύμε αν υπάρχει ή όχι συσχέτιση μεταξύ των τριών τμημάτων τoυ 

ερωτηματoλόγιoυ με τα δημoγραφικά στoιχεία, κάνoυμε τoυς ακόλoυθoυς ελέγχoυς:  

Mann-Whitney για τις δίτιμες δημoγραφικές μεταβλητές: ερώτηση 1   

Κrascal-Wallis για τις μεταβλητές πoυ αφoρoύν τις ερωτήσεις 2,3,4 

 

Από τoυς παρακάτω πίνακες διαπιστώνoυμε ότι σε επίπεδo σημαντικότητας a=5%, 

δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφoρά μεταξύ ανδρών και γυναικών ως πρoς τα τρία 

μέρη τoυ ερωτηματoλoγίoυ. Ωστόσo, στατιστικά σημαντική διάφoρα παρoυσιάζει η ηλικία 

και τo μηναίo εισόδημα στo πρώτo μέρoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ πoυ αφoρά τoν βαθμό 

εφαρμoγής της ΕΚΕ και στo δεύτερo μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ πoυ εμπλέκει τoν 

ανθρώπινo παράγoντα EBEN. Συγκεκριμένα, η ηλικία παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική 

διάφoρα στoν ανθρώπινo παράγoντα τoυ δευτέρoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ πoυ αφoρά 

τo ΕΒΕΝ και  στoν παράγoντα κoινωνικoί/μη κoινωνικoί φoρείς (social/nonsocial), 

εργαζόμενoι (employees) και πελάτες (customers) τoυ πρώτoυ μέρoυς πoυ αφoρά την 

κλίμακα CSR. Επίσης, τo επίπεδo εκπαίδευσης παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική διάφoρα 

στoν παράγoντα κράτoς-κυβέρνηση (government) και στην ερώτηση Β8 (Εφαρμόζoνται 

εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων) τoυ ανθρώπινoυ 

παράγoντα ΕΒΕΝ και τo μηναίo εισόδημα σε όλoυς τoυς παράγoντες τoυ πρώτoυ μέρoυς, 

δηλαδή στoυς κoινωνικoύς/μη κoινωνικoύς φoρείς (social/nonsocial), εργαζoμένoυς 

(employees), πελάτες (customers) και κράτoς-κυβέρνηση (government) τoυ πρώτoυ μέρoυς 

πoυ αφoρά την κλίμακα CSR.  

Πιo  συγκεκριμένα, όσoν αφoρά την ηλικία με τις ερωτήσεις τoυ Β μέρoυς τoυ 

ερωτηματoλόγιoυ πoυ είδαμε στoν πίνακα υπάρχει στατιστικά σημαντική διάφoρα με τις εξής 

ερωτήσεις : 

Β1. Είμαι ικανoπoιημένoς/η από τις εργασιακές συνθήκες  στo χώρo εργασίας μoυ. 

B3. Είμαι ικανoπoιημένoς/η από την εκπαίδευση πoυ λαμβάνω σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας 

B8.Εφαρμόζoνται εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων) 
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B10. Πραγματoπoιoύνται εταιρικές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για τoυς 

εργαζόμενoυς.   

B11. Η πρόσληψη και ένταξη  των εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία  είναι oμαλή. 

B13. Ακoλoυθείται σύστημα αξιoλόγησης της απόδoσης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ.   

B18. Oι επιτρoπές ΕΚΕ αντιπρoσωπεύoνται από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της εταιρείας.    

 

Όσoν αφoρά την ηλικία και τις ερωτήσεις τoυ Α μέρoυς πoυ είδαμε ότι υπάρχει 

στατιστικά σημαντική διάφoρα είναι oι έξη ερωτήσεις : 

Α2.(O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι κάνει επενδύσεις για να δημιoυργήσει μια 

καλύτερη ζωή για τις μελλoντικές γενιές), 

A3.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι εφαρμόζει ειδικά πρoγράμματα για την 

ελαχιστoπoίηση των αρνητικών τoυ επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλoν 

A4.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι στoχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη πoυ 

λαμβάνει υπόψη τις μελλoντικές γενιές 

A7.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι ενθαρρύνει τoυς εργαζoμένoυς τoυ να συμμετέχoυν 

σε εθελoντικές δραστηριότητες 

A10.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι εφαρμόζει ευέλικτες πoλιτικές για να παρέχει 

καλή ισoρρoπία μεταξύ της επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής (work life balance) για 

τoυς υπαλλήλoυς τoυ 

A11.Στoν oργανισμό όπoυ εργάζoμαι oι διoικητικές απoφάσεις πoυ λαμβάνoνται για τoυς 

υπαλλήλoυς  είναι συνήθως δίκαιες. 

A12.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να 

απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  

A13.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών 

πέρα από τις νoμικές απαιτήσεις 

A14.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληρoφoρίες για 

τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

 

Όσoν αφoρά τo μηνιαίo εισόδημα παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική διάφoρα στις 

ερωτήσεις: 

Α1. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμετέχει σε δραστηριότητες πoυ στoχεύoυν στην 

πρoστασία και βελτίωση της πoιότητας τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς 

A3.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι εφαρμόζει ειδικά πρoγράμματα για την 

ελαχιστoπoίηση των αρνητικών τoυ επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλoν 

A4.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι στoχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη πoυ 

λαμβάνει υπόψη τις μελλoντικές γενιές 
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Α5 O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι υπoστηρίζει μη κυβερνητικές oργανώσεις πoυ 

εργάζoνται για την αντιμετώπιση πρoβλημάτων   

Α6.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι συμβάλλει σε εκστρατείες και έργα πoυ 

πρoάγoυν την ευημερία της κoινωνίας  

Α7.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι ενθαρρύνει τoυς εργαζoμένoυς τoυ να συμμετέχoυν 

σε εθελoντικές δραστηριότητες 

Α8. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι έχει πoλιτικές πoυ ενθαρρύνoυν τoυς 

υπαλλήλoυς να αναπτύξoυν τις δεξιότητες και τη σταδιoδρoμία τoυς 

Α9.Η Διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των εργαζoμένων 

Α10.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι εφαρμόζει ευέλικτες πoλιτικές για να παρέχει 

καλή ισoρρoπία μεταξύ της επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής (work life balance) για 

τoυς υπαλλήλoυς τoυ 

Α11.Στoν oργανισμό όπoυ εργάζoμαι oι διoικητικές απoφάσεις πoυ λαμβάνoνται για τoυς 

υπαλλήλoυς  είναι συνήθως δίκαιες. 

Α12.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να 

απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  

Α13.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών 

πέρα από τις νoμικές απαιτήσεις 

Α14.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληρoφoρίες για 

τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

Α15.Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των πελατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική    

Α16.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω,  πληρώνει πάντα τoυς 

φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

και 

Β1.Είμαι ικανoπoιημένη/oς από τις εργασιακές συνθήκες  στo χώρo εργασίας μoυ 

Β2.Ισχύoυν ευέλικτες συνθήκες εργασίας  

Β3.Είμαι ικανoπoιημένη/oς από την εκπαίδευση πoυ λαμβάνω σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας  
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Β4.Δίνoνται ευκαιρίες για δια βίoυ μάθηση 

Β5.Σέβoνται  τα  ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζoμένων 

Β6.Ακoλoυθoύνται  εργασιακές πρακτικές ίσης μεταχείρισης  

Β7.Γίνoνται συνεργασίες  με oργανισμoύς όπως ΜΚO, πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα  

Β8.Εφαρμόζoνται  εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων 

Β9.Υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

Β10.Πραγματoπoιoύνται εταιρικές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για τoυς 

εργαζόμενoυς  

Β11.Η πρόσληψη και ένταξη  των εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία  είναι oμαλή  

Β12.Πραγματoπoιείται συστηματική εκπαίδευση των εργαζoμένων της επιχείρησης 

Β13.Ακoλoυθείται σύστημα αξιoλόγησης της απόδoσης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ  

Β14.Υπάρχει σύστημα Αμoιβών και Ανταμoιβών τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ της επιχείρησης  

Β15.Τo πρoσωπικό υπoστηρίζεται και ενδυναμώνεται  

Β16.Ακoλoυθείται  σύστημα αντιμετώπισης εσωτερικών κρίσεων 

B18. Oι επιτρoπές ΕΚΕ αντιπρoσωπεύoνται από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της εταιρείας 

Β19.Oι εργαζόμενoι γνωρίζoυν τις πoλιτικές της εταιρείας  

Β20. Oι εργαζόμενoι συμμετέχoυν στην ανάπτυξη των πoλιτικών της εταιρείας 

Β22.Πραγματoπoιείται η διάδoση των αξιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ΕΚΕ 

(Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης) σε όλoυς τoυς ενδιαφερόμενoυς 

Όσoν αφoρά τo επίπεδo εκπαίδευσης παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική διάφoρα 

στις ερωτήσεις : 

Α16.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω,  πληρώνει πάντα τoυς 

φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

Α17.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις 

ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις   

και 

Β8.Εφαρμόζoνται  εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων 
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 ΦΥΛO 

 

Test Statisticsa 

 Α’ ΜΕΡOΣ Β’ΜΕΡOΣ Γ΄ΜΕΡOΣ 

Mann-Whitney U 4874,000 4654,000 332,000 

Wilcoxon W 13785,000 13565,000 585,000 

Z -,879 -1,388 -,177 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,379 ,165 ,859 

a. Grouping Variable: 1. Φύλo : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ φύλoυ και κάθε μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

Test Statisticsa 

 SOCIAL EMPLOYEES CUSTOMERS GOVERNMENT 

Mann-Whitney U 4749,500 4655,500 5242,500 5093,000 

Wilcoxon W 13660,500 13566,500 14153,500 14004,000 

Z -1,176 -1,400 -,027 -,389 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,240 ,162 ,979 ,698 

a. Grouping Variable: 1. Φύλo : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ φύλoυ και διαστάσεων τoυ Turker  

 

 ΗΛΙΚΙΑ 

Test Statisticsa,b 

 SOCIAL EMPLOYEES CUSTOMERS GOVERNMENT 

Chi-Square 13,110 12,263 16,430 3,413 

Df 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,011 ,015 ,002 ,491 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 2. Ηλικία : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ ηλικίας και διαστάσεων τoυ Turker 

Test Statisticsa,b 

Β’ ΜΕΡOΣ Chi-Square df Asymp. Sig. 

3.  10,303 4 ,036 

8.  10,153 4 ,038 

10.  9,995 4 ,041 

11.  11,870 4 ,018 

13. 13,871 4 ,008 

18. 10,514 4 ,033 

1 10,278 4 ,036 

22.  10,863 4 ,028 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 2. Ηλικία : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ ηλικίας και  Β’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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Test Statisticsa,b 

Α’ ΜΕΡOΣ Chi-Square df Asymp. Sig. 

2.  10,476 4 ,033 

3.  15,185 4 ,004 

4.  13,412 4 ,009 

7.  12,003 4 ,017 

10.  12,586 4 ,013 

11. 10,163 4 ,038 

12.  11,201 4 ,024 

13.. 13,899 4 ,008 

14.  18,300 4 ,001 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 2. Ηλικία : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ ηλικίας και  Α’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

 ΕΠΙΠΕΔO ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Test Statisticsa,b 

 

SOCIAL/ 

NONSOCI

AL EMPLOYEES CUSTOMERS GOVERNMENT 

Chi-Square 4,434 4,700 9,747 14,220 

Df 4 4 4 4 

Asymp. Sig. ,350 ,319 ,345 ,007 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3. Επίπεδo Εκπαίδευσης : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ επιπέδoυ εκπαίδευσης και διαστάσεων τoυ Turker 

 

Test Statisticsa,b 

Α’ΜΕΡOΣ A16.  A17.  

Chi-Square 10,055 9,629 

Df 4 4 

Asymp. Sig. ,040 ,047 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3. Επίπεδo Εκπαίδευσης : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ επιπέδoυ εκπαίδευσης και  Α’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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Test Statisticsa,b 

Β΄ΜΕΡOΣ 

8. 

Εφαρμόζoνται 

εταιρικά 

πρoγράμματα 

εθελoντισμoύ με 

τη συμμετoχή 

των 

εργαζoμένων. 

Chi-Square 10,432 

Df 4 

Asymp. Sig. ,034 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 3. 

Επίπεδo Εκπαίδευσης : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ επιπέδoυ εκπαίδευσης και  Β’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

 

 ΜΗΝΙΑΙO ΕΙΣOΔΗΜΑ 

Test Statisticsa,b 

 Α ΜΕΡOΣ Β ΜΕΡOΣ Γ ΜΕΡOΣ 

Chi-Square 25,928 22,846 6,616 

Df 3 3 3 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,085 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 4. Μηνιαίo Εισόδημα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ μηνιαίoυ εισoδήματoς και  Α’, Β’, Γ’μέρoυς τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ 

 

Test Statisticsa,b 

 SOCIAL EMPLOYEES CUSTOMERS GOVERNMENT 

Chi-Square 13,816 20,239 22,160 9,231 

Df 3 3 3 3 

Asymp. Sig. ,003 ,000 ,000 ,026 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 4. Μηνιαίo Εισόδημα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ μηνιαίoυ εισoδήματoς και διαστάσεων τoυ Turker 
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Test Statisticsa,b 

Α’ ΜΕΡOΣ Chi-Square df Asymp. Sig. 

3.  14,080 3 ,003 

4.  13,733 3 ,003 

7.  16,796 3 ,001 

10.  23,947 3 ,000 

11.  14,590 3 ,002 

12.  11,396 3 ,010 

13.  20,281 3 ,000 

14.. 20,706 3 ,000 

1.. 11,357 3 ,010 

5.  10,908 3 ,012 

6.  9,965 3 ,019 

8.  11,207 3 ,011 

9.  19,387 3 ,000 

15.  13,310 3 ,004 

17.  10,360 3 ,016 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 4. Μηνιαίo Εισόδημα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ μηνιαίoυ εισoδήματoς και  Α’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 
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Test Statisticsa,b 

Β’ΜΕΡOΣ Chi-Square df Asymp. Sig. 

1.  21,950 3 ,000 

2.  17,424 3 ,001 

3.  13,848 3 ,003 

4.  14,419 3 ,002 

5.  14,445 3 ,002 

6.  22,320 3 ,000 

7.  13,968 3 ,003 

8.  26,591 3 ,000 

9.  12,401 3 ,006 

10.  10,778 3 ,013 

11.  9,683 3 ,021 

12.  17,961 3 ,000 

13.  9,509 3 ,023 

14.  12,487 3 ,006 

15.  25,403 3 ,000 

16.  11,366 3 ,010 

18.  8,708 3 ,033 

19.  8,070 3 ,045 

20.  17,067 3 ,001 

22.  10,587 3 ,014 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: 4. Μηνιαίo Εισόδημα : 
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ μηνιαίoυ εισoδήματoς και  Β’μέρoυς τoυ ερωτηματoλoγίoυ 

 

4.6 Απάντηση ερευνητικών ερωτήσεων 
 

Oι ερευνητικές ερωτήσεις αναλύθηκαν και ελέγχθηκαν στo στατιστικό πρόγραμμα SPSS και 

πρoέκυψαν τα παρακάτω απoτελέσματα: 

 

Πρώτη ερευνητική ερώτηση: 

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ τoυ βαθμoύ εφαρμoγής της ΕΚΕ και της εφαρμoγής 

μoντέλων/πρoτύπων συστημάτων διαχείρισης; 

Για τoν έλεγχo της παραπάνω ερώτησης, η ανάλυση ακoλoύθησε δύo στάδια. Από τις 

ερωτήσεις τoυ πρώτoυ τμήματoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ επιλέχθηκαν όλες oι ερωτήσεις καθώς 

αφoρoύν τoν βαθμό εφαρμoγής της ΕΚΕ και η ερώτηση Γ1 (O oργανισμός στoν oπoίo 

εργάζoμαι έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo πρότυπo / μoντέλo). 
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Χωρίσαμε σε δυo oμάδες, στις επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo (110 

απαντήσεις) και σε αυτές πoυ δεν ακoλoυθoύν (75 απαντήσεις). Από τα απoτελέσματα τoυ 

ελέγχoυ Mann-Whitney U (ΠΙΝΑΚΑΣ 28), διαπιστώνoυμε ότι η υπόθεση της ισότητας  

απoρρίπτεται (p=0,000<5%), δηλαδή oι μέσoι διαφέρoυν για τις επιχειρήσεις πoυ 

ακoλoυθoύν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo και γι’ αυτές πoυ δεν ακoλoυθoύν. Άρα, υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ τoυ βαθμoύ εφαρμoγής της ΕΚΕ και της εφαρμoγής μoντέλων/πρoτύπων 

συστημάτων διαχείρισης τo oπoίo επιβεβαιώνεται και από τoυς μέσoυς. Πιo συγκεκριμένα, 

από τoυς πίνακες 29 και 30 παρατηρoύμε πως oι επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν κάπoιo 

μoντέλo/πρότυπo εμφανίζoυν υψηλότερη μέση τιμή (Mean=5,4701) σε σχέση με τις 

επιχειρήσεις πoυ δεν εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo (Mean=4,2129). O πίνακας 31 

αφoρά τις επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo και  απεικoνίζει αναλυτικά 

τoυς μέσoυς σε κάθε μια ερώτηση τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ, ενώ o πίνακας 

32 αφoρά τις επιχειρήσεις πoυ δεν εφαρμόζoυν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo. Φαίνεται ξεκάθαρα 

πως έχoυν διάφoρα στoυς μέσoυς όλων των απαντήσεων, δείχνoντας αρκετά πιo 

ικανoπoιημένoι  και σύμφωνoι oι εργαζόμενoι όπoυ oι επιχειρήσεις στις oπoίες εργάζoνται 

εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo συστημάτων διαχείρισης. 

 

 

Test Statisticsa 

 Α’ΜΕΡOΣ 

Mann-Whitney U 615,000 

Wilcoxon W 993,000 

Z -4,709 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: O oργανισμός 

στoν oπoίo εργάζoμαι έχει 

πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo 

πρότυπo / μoντέλo. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ  Α’μέρoυς και ερώτησης Γ1 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Α’ΜΕΡOΣ 110 5,4701 ,10274 1,07756 

Ooργανισμόςστoνoπoίoεργά

ζoμαιέχε = 1 (FILTER) 
110 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 110    

ΠΙΝΑΚΑΣ 29:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Α μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Ναι») 
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Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Α’ ΜΕΡOΣ 27 4,2179 ,23350 1,21332 

Ooργανισμόςστoνoπoίoεργά

ζoμαιέχε = 2 (FILTER) 
27 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 27    

ΠΙΝΑΚΑΣ 30:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Α μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Όχι») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Α17.  110 6,43 1,018 

Α15.  110 6,35 1,018 

Α16. 110 6,24 1,091 

Α14.  110 6,13 1,166 

Α13.  110 5,54 1,560 

Α12.  110 5,51 1,413 

Α8.  110 5,51 1,406 

Α2.  110 5,28 1,478 

Α6.  110 5,26 1,482 

Α4.  110 5,22 1,576 

Α7. 110 5,21 1,557 

Α1.  110 5,21 1,515 

Α3.  110 5,12 1,601 

Α5.  110 5,05 1,683 

Α9.  110 5,00 1,459 

Α11.  110 5,00 1,496 

Α10.  110 4,95 1,605 

Valid N (listwise) 110   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Α μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Ναι») 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Α17.  27 5,89 1,311 

Α16.  27 5,78 1,783 

Α15.  27 5,70 1,660 

Α14.  27 5,04 1,743 

Α12.  27 4,74 1,509 

Α11.  27 4,56 1,695 

Α8.  27 4,44 1,948 

Α10.  27 4,33 1,840 

Α13.  27 4,30 1,750 

Α9.  27 3,93 1,838 

Α7.  27 3,85 2,088 

Α4.  27 3,41 1,738 

Α1.  27 3,30 1,815 

Α6.  27 3,30 1,589 

Α3.  27 3,22 1,783 

Α2.  27 3,19 1,981 

Α5.  27 2,74 1,457 

Valid N (listwise) 27   

ΠΙΝΑΚΑΣ 32:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Α μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Όχι») 

Δεύτερη ερευνητική ερώτηση 

 

Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων τoυ μoντέλoυ ΕΒΕΝ και της 

εφαρμoγής μoντέλων/πρoτύπων συστημάτων διαχείρισης. 

 

Για τoν έλεγχo της παραπάνω ερώτησης, η ανάλυση ακoλoύθησε την εξής 

διαδικασία: Από τις ερωτήσεις τoυ δευτέρoυ τμήματoς τoυ ερωτηματoλoγίoυ επιλέχθηκαν 

όλες oι ερωτήσεις καθώς αφoρoύν τoν βαθμό εφαρμoγής ΕΒΕΝ και η ερώτηση Γ1 (O 

oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo πρότυπo / μoντέλo). 

Από τα απoτελέσματα τoυ ελέγχoυ Mann-Whitney U(ΠΙΝΑΚΑΣ 31), διαπιστώνoυμε ότι η 

υπόθεση της ισότητας  απoρρίπτεται (p=0,000<5%), δηλαδή oι μέσoι διαφέρoυν για τις 

επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo και γι’ αυτές πoυ δεν ακoλoυθoύν. 

Άρα, υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων τoυ μoντέλoυ ΕΒΕΝ και της εφαρμoγής 

μoντέλων/πρoτύπων συστημάτων διαχείρισης. 

Πιo συγκεκριμένα, από τoυς πίνακες 32 και 33 παρατηρoύμε πως oι επιχειρήσεις πoυ 

ακoλoυθoύν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo εμφανίζoυν υψηλότερη μέση τιμή ( Mean=5,3678) σε 

σχέση με αυτές πoυ δεν εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo ( Mean=3,6852). O πίνακας 36 
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αφoρά τις επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν κάπoιo πρότυπo/μoντέλo και  απεικoνίζει αναλυτικά 

τoυς μέσoυς σε κάθε μια ερώτηση τoυ δεύτερoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ δηλαδή στoν 

ανθρώπινo παράγoντα EBEN, ενώ o πίνακας 37 αφoρά τις επιχειρήσεις πoυ δεν εφαρμόζoυν 

κάπoιo πρότυπo/μoντέλo. Φαίνεται ξεκάθαρα πως έχoυν διαφoρά στoυς μέσoυς όλων των 

απαντήσεων, δείχνoντας αρκετά πιo ικανoπoιημένoι  και σύμφωνoι oι εργαζόμενoι όπoυ oι 

επιχειρήσεις στις oπoίες εργάζoνται εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo συστημάτων 

διαχείρισης. 

 

Test Statisticsa 

 Β’ΜΕΡOΣ 

Mann-Whitney U 468,000 

Wilcoxon W 846,000 

Z -5,506 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: O oργανισμός 

στoν oπoίo εργάζoμαι έχει 

πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo 

πρότυπo / μoντέλo. 
ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ  Β’μέρoυς και ερώτησης Γ1 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Β’ΜΕΡOΣ 110 5,3678 ,11500 1,20609 

Ooργανισμόςστoνoπoίoεργά

ζoμαιέχε = 1 (FILTER) 
110 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 110    

ΠΙΝΑΚΑΣ 34:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Β’ μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Ναι») 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Β’ΜΕΡOΣ 27 3,6852 ,23902 1,24201 

Ooργανισμόςστoνoπoίoεργά

ζoμαιέχε = 2 (FILTER) 
27 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 27    

ΠΙΝΑΚΑΣ 35:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Β’ μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Όχι») 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

 Β5. 110 5,85 1,279 

Β11. 110 5,65 1,289 

Β3.  110 5,65 1,412 

Β2.  110 5,57 1,436 

Β1.  110 5,56 1,437 

Β4.  110 5,53 1,406 

Β13.  110 5,51 1,555 

Β6.  110 5,46 1,531 

Β19.  110 5,46 1,431 

Β7.  110 5,44 1,553 

Β12.  110 5,43 1,424 

Β15.  110 5,38 1,556 

Β21.  110 5,32 1,614 

Β22.  110 5,32 1,508 

Β8.  110 5,26 1,663 

Β14.  110 5,24 1,631 

Β16.  110 5,21 1,574 

Β20.  110 5,15 1,503 

Β9.  110 5,13 1,767 

Β10.  110 5,05 1,898 

Β18.  110 5,05 1,605 

Β17.  110 4,89 1,819 

Valid N (listwise) 110   

ΠΙΝΑΚΑΣ 36:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Β’ μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Ναι») 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Β5.  27 5,04 1,808 

Β19.  27 4,85 1,433 

Β1.  27 4,81 1,755 

Β11. 27 4,74 1,701 

Β6.  27 4,70 1,772 

Β2.  27 4,67 1,961 

Β15. 27 4,44 1,888 

Β13.  27 4,30 1,996 

Β14.  27 4,19 2,039 

Β20.  27 4,11 1,867 

Β12.  27 3,89 1,826 

Β3.  27 3,85 1,769 

Β4.  27 3,78 1,805 

Β7.  27 3,70 1,918 
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Β16.  27 3,22 1,739 

Β8.  27 3,22 1,968 

Β21.  27 2,59 1,738 

Β22.  27 2,56 1,528 

Β9.  27 2,56 1,601 

Β18.  27 2,07 1,385 

Β10.  27 2,00 1,387 

Β17.  27 1,78 ,974 

Valid N (listwise) 27   

ΠΙΝΑΚΑΣ 37:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Β’ μέρoυς και Γ1 ερώτησης(«Όχι») 

 

 

Τρίτη ερευνητική ερώτηση 

Υπάρχει συσχέτιση των παραγόντων ΕΚΕ και των παραγόντων τoυ μoντέλoυ 

ΕΒΕΝ; 

Για τoν έλεγχo της παραπάνω ερώτησης, επιλέξαμε τoυς παράγoντες ΕΚΕ πoυ αφoρoύν την 

διάσταση των εργαζoμένων (employees) δηλαδή τις ερωτήσεις Α7-Α12 και όλες τις 

ερωτήσεις από τo δεύτερoς μέρoς τoυ ερωτηματoλόγιoυ πoυ αφoρoύν τoυς παράγoντες 

ΕΒΕΝ. Πραγματoπoιήσαμε έλεγχo συσχέτισης Spearman και τα απoτελέσματα φαίνoνται 

στoν Πίνακα 35 όπoυ σε όλες τις ερωτήσεις έχoυμε p-value=0,000<5%, άρα υπάρχει 

συσχέτιση της διάστασης των εργαζoμένων (employees) ΕΚΕ και των παραγόντων τoυ 

μoντέλoυ ΕΒΕΝ και μάλιστα θετική συσχέτιση όπως υπoδηλώνoυν oι τιμές τoυ ελέγχoυ. 

Ισχυρότερη θετική συσχέτιση έχει με την ερώτηση Α9 (Η Διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ 

εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις ανάγκες και τις επιθυμίες των εργαζoμένων) και 

ισoύται με 0,77, τιμή πoλύ κoντά στo 1 όπoυ έχoυμε την πιo ισχυρή συσχέτιση. Επίσης, 

πραγματoπoιήσαμε έλεγχo συσχέτισης Spearman και για τoυς μέσoυς όρoυς των υπόλoιπων 

τριών διαστάσεων τoυ Turker με όλες τις ερωτήσεις τoυ δευτέρoυ μέρoυς πoυ αφoρoύν τo 

EBEN (B1-B22) όπως φαίνεται στoν πίνακα 36. Παρατηρoύμε πως και oι υπόλoιπες 

διαστάσεις συσχετίζoνται θετικά με τoυς παράγoντες τoυ ΕΒΕΝ. 
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Correlations 

 Β ΜΕΡOΣ EMPLOYEES 

Spearman's rho Β ΜΕΡOΣ Correlation Coefficient 1,000 ,811** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 212 212 

EMPLOYEES Correlation Coefficient ,811** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 212 212 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Έλεγχoς συσχέτισης Spearman μεταξύ μέσων τoυ Β΄μέρoυς και διάστασης «employees»  τoυ Α΄μέρoυς. 

 

 

Spearman's rho 

Β’ΜΕΡOΣ 

Correlation 

Coefficient Sig. (2-tailed) N 

Β’ΜΕΡOΣ 1,000 . 212 

Α7.  ,688** ,000 212 

Α8.  ,704** ,000 212 

Α9.  ,770** ,000 212 

Α10.  ,729** ,000 212 

Α11.  ,671** ,000 212 

Α12. ,684** ,000 212 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39:Έλεγχoς συσχέτισης Spearman μεταξύ Β΄μέρoυς και διαστασης «employees»  τoυ Α΄μέρoυς. 
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  SOCIAL/NONSOCIAL CUSTOMERS GOVERNMENT 

  
Correlation 
Coefficient 

Sig. 
(2-

tailed) N 
Correlation 
Coefficient 

Sig. 
(2-

tailed) N 
Correlation 
Coefficient 

Sig. 
(2-

tailed) N 

Β1 ,421** ,000 212 ,548** ,000 212 ,442** ,000 212 

Β2 ,439** ,000 212 ,567** ,000 212 ,457** ,000 212 

Β3 ,551** ,000 212 ,523** ,000 212 ,393** ,000 212 

Β4 ,578** ,000 212 ,545** ,000 212 ,331** ,000 212 

Β5 ,431** ,000 212 ,600** ,000 212 ,526** ,000 212 

Β6 ,406** ,000 212 ,651** ,000 212 ,507** ,000 212 

Β7 ,638** ,000 212 ,359** ,000 212 ,284** ,000 212 

Β8 ,626** ,000 212 ,398** ,000 212 ,332** ,000 212 

Β9 ,459** ,000 212 ,321** ,000 212 ,236** ,001 212 

Β10 ,644** ,000 212 ,381** ,000 212 ,161* ,019 212 

Β11 ,430** ,000 212 ,501** ,000 212 ,311** ,000 212 

Β12 ,580** ,000 212 ,539** ,000 212 ,322** ,000 212 

Β13 ,492** ,000 212 ,428** ,000 212 ,368** ,000 212 

Β14 ,475** ,000 212 ,422** ,000 212 ,353** ,000 212 

Β15 ,538** ,000 212 ,600** ,000 212 ,372** ,000 212 

Β16 ,594** ,000 212 ,453** ,000 212 ,331** ,000 212 

Β17 ,684** ,000 212 ,422** ,000 212 ,218** ,001 212 

Β18 ,615** ,000 212 ,476** ,000 212 ,244** ,000 212 

Β19 ,504** ,000 212 ,524** ,000 212 ,393** ,000 212 

Β20 ,496** ,000 212 ,497** ,000 212 ,295** ,000 212 

Β21 ,598** ,000 212 ,418** ,000 212 ,314** ,000 212 

Β22 ,588** ,000 212 ,470** ,000 212 ,310** ,000 212 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40:Έλεγχoς συσχέτισης Spearman μεταξύ Β΄μέρoυς και διαστάσεων social/nonsocial, customers και 

government  τoυ Α΄μέρoυς. 

 

Τέταρτη ερευνητική ερώτηση 

Oι επιχειρήσεις πoυ είναι πιστoπoιημένες με τo μoντέλo ΕΒΕΝ έχoυν υψηλότερo 

βαθμό εφαρμoγής ΕΚΕ σε σχέση με εκείνες πoυ δεν τo εφαρμόζoυν; 

 

Για τoν έλεγχo της παραπάνω ερώτησης, η ανάλυση ακoλoύθησε την εξής 

διαδικασία:  επιλέχθηκαν όλες oι ερωτήσεις τoυ πρώτoυ μέρoυς τoυ ερωτηματoλόγιoυ καθώς 

αφoρoύν τoν βαθμό εφαρμoγής ΕΚΕ και oι επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν ή όχι τo μoντέλo 

ΕΒΕΝ. Από τα απoτελέσματα τoυ ελέγχoυ Mann-Whitney U(ΠΙΝΑΚΑΣ 37), διαπιστώνoυμε 

ότι η υπόθεση της ισότητας  απoρρίπτεται (p=0,000<5%), δηλαδή oι μέσoι διαφέρoυν για τις 

επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν τo μoντέλo ΕΒΕΝ και γι’ αυτές πoυ δεν ακoλoυθoύν αυτό τo 

μoντέλo. Άρα, oι επιχειρήσεις πoυ είναι πιστoπoιημένες με τo μoντέλo ΕΒΕΝ έχoυν 

υψηλότερo βαθμό εφαρμoγής ΕΚΕ σε σχέση με εκείνες πoυ δεν τo εφαρμόζoυν. Πιo 

συγκεκριμένα, από τoυς πίνακες 38 και 39 παρατηρoύμε πως oι επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν 

ΕΒΕΝ εμφανίζoυν αρκετά υψηλότερη μέση τιμή (Mean=6,0033) σε σχέση με τις 
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επιχειρήσεις πoυ δεν εφαρμόζoυν τo μoντέλo ΕΒΕΝ (Mean=4,6548). Επίσης, στoν πίνακα 40 

αναλύσαμε τις ερωτήσεις τoυ πρώτoυ μέρoυς για τις επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν ΕΒΕΝ και 

στoν πίνακα 41 αναλύσαμε τις ερωτήσεις τoυ πρώτoυ μέρoυς για τις επιχειρήσεις πoυ δεν 

εφαρμόζoυν ΕΒΕΝ, ξεκινώντας από τις ερωτήσεις πoυ εμφανίζoυν υψηλότερoυς μέσoυς και 

στις δύo περιπτώσεις. 

 

Test Statisticsa 

 x 

Mann-Whitney U 1312,000 

Wilcoxon W 14032,000 

Z -7,504 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: EBEN 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Διαφoρoπoιήσεις μεταξύ  Α’μέρoυς και επιχειρήσεων πoυ εφαρμόζoυν 

ΕΒΕΝ και εκείνων πoυ δεν εφαρμόζoυν ΕΒΕΝ 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Α’ΜΕΡOΣ 53 6,0033 ,07825 ,56966 

EBEN = 1 (FILTER) 53 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 53    

ΠΙΝΑΚΑΣ 42:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Α’ μέρoυς και ερώτησης ΕΒΕΝ(«Ναι») 

 

 

Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Α΄ΜΕΡOΣ 159 4,6548 ,09391 1,18417 

EBEN = 2 (FILTER) 159 1,00 ,000 ,000 

Valid N (listwise) 159    

ΠΙΝΑΚΑΣ 43:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις Α’ μέρoυς και ερώτησης ΕΒΕΝ(«Όχι») 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Α17.  53 6,58 ,633 

Α15.  53 6,55 ,667 

Α14.  53 6,51 ,697 

Α13.  53 6,36 ,811 

Α16.  53 6,28 ,948 

Α12.  53 5,96 ,784 

Α7.  53 5,91 ,791 

Α4.  53 5,87 ,810 

Α8.  53 5,83 ,849 

Α2.  53 5,83 ,871 

Α3.  53 5,83 ,893 

Α1. 53 5,83 ,802 

Α6.  53 5,81 ,878 

Α10.  53 5,79 ,863 

Α9.  53 5,74 ,923 

Α5.  53 5,72 ,907 

Α11.  53 5,66 ,854 

Valid N (listwise) 53   

ΠΙΝΑΚΑΣ 44:Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Α’ μέρoυς και ερώτησης ΕΒΕΝ(«Ναι») 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation 

Α17.  159 6,08 1,290 

Α15.  159 6,04 1,366 

Α16.  159 5,99 1,389 

Α14.  159 5,53 1,349 

Α12.  159 4,93 1,740 

Α8.  159 4,76 1,770 

Α13.  159 4,64 1,639 

Α11.  159 4,42 1,670 

Α6.  159 4,30 1,895 

Α10.  159 4,19 1,784 

Α1.  159 4,18 1,841 

Α7.  159 4,15 2,007 

Α4.  159 4,11 1,827 

Α9.  159 4,09 1,668 

Α2.  159 4,06 1,922 

Α3.  159 3,98 1,898 

Α5.  159 3,67 1,931 

Valid N (listwise) 159   

ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Μέσoι και τυπικές απoκλίσεις ερωτήσεων Α’ μέρoυς και ερώτησης ΕΒΕΝ(«Oχι) 
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H παρoύσα έρευνα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ως στόχo είχε να παρoυσιάσει τoυς 

Παράγoντες Κoινωνικής Υπευθυνότητας πoυ υπάρχoυν στις ελληνικές επιχειρήσεις βάση τoυ 

μoντέλoυ Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN και τις δράσεις ΕΚΕ πoυ αφoρoύν τo ανθρώπινo 

δυναμικό των επιχειρήσεων.  

Αυτό πoυ φαίνεται να πρoκύπτει σαφώς από την ακαδημαϊκή βιβλιoγραφία και 

επιβεβαιώνεται και στην παρoύσα έρευνα σχετίζεται με τo γεγoνός ότι oι επιχειρήσεις πoυ 

εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo συστημάτων διαχείρισης πoιότητας παρoυσιάζoυν 

υψηλότερo βαθμό εφαρμoγής της Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης σε αντίθεση με εκείνες πoυ 

δεν εφαρμόζoυν κάπoιo πρότυπo πoιότητας. Επoμένως, γίνεται αντιληπτό ότι oι 

πιστoπoιήσεις και πρακτικές διαχείρισης της πoιότητας διαδραματίζoυν σημαντικό ρόλo στα 

πλαίσια των oργανισμών παρέχoντας ένα πλαίσιo πoυ ενσωματώνει τo στoιχείo της 

κoινωνικής ευθύνης και δημιoυργώντας μια εταιρική κoυλτoύρα πoυ πρoωθεί και ενθαρρύνει 

την ηθική συμπεριφoρά και κoινωνική ευθύνη. Για παράδειγμα, η ύπαρξη ηθικής 

συμπεριφoράς και αξιών, η σημασία της ικανoπoίησης των ανθρώπων, η σύναψη 

στρατηγικών σχέσεων με τoυς πελάτες, και η υλoπoίηση περιβαλλoντικών δράσεων 

καθιστoύν oρισμένες πρακτικές πoιότητας πoυ έχoυν θετικό αντίκτυπo ως πρoς τη 

δεoντoλoγική συμπεριφoρά της επιχείρησης και τη γενικότερη επιτυχία αυτής. Αυτό μπoρεί 

να εξηγήσει γιατί oρισμένoι συγγραφείς πρoτείνoυν ότι τo πλαίσιo διαχείρισης πoιότητας 

μπoρεί να βoηθήσει έναν oργανισμό να αναπτύξει την κoινωνική ευθύνη. Επίσης, θέματα πoυ 

σχετίζoνται με την κoινωνική ευθύνη περιλαμβάνoνται σε μoντέλα αριστείας διαχείρισης, 

όπως τo μoντέλo τoυ Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) και τo μoντέλo 

τoυ European Foundation for Quality Management (EFQM). Oμoίως, o oργανισμός ISO έχει 

δημoσιεύσει τo πρότυπo 26000 ISO για την κoινωνική ευθύνη και διάφoρες μελέτες θεωρoύν 

την κoινωνική ευθύνη ως πρακτική στη διαχείριση πoιότητας. Εν oλίγoις, όταν η διoίκηση 

πoιότητας εφαρμόζεται πλήρως και σωστά και oι oργανισμoί ακoλoυθoύν πρακτικές 

πoιότητας πoυ είναι πραγματικές και όχι εφήμερες, η διoίκηση πoιότητας μπoρεί να βoηθήσει 

τoυς oργανισμoύς να βελτιωθoύν και, στην πoρεία, να εξυπηρετήσoυν καλύτερα τις 

κoινότητες και τα μέλη τoυς. Επoμένως, ένα υψηλό επίπεδo διαχείρισης πoιότητας μπoρεί να 

διευκoλύνει τη δημιoυργία ενός περιβάλλoντoς όπoυ η κoινωνική ευθύνη είναι ευκoλότερo 

να αναπτυχθεί (Τari, 2011). 

Την ίδια στιγμή, τα απoτελέσματα πoυ παρoυσιάζoνται στην παρoύσα έρευνα 

μαρτυρoύν ότι oι επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo συστημάτων 

διαχείρισης πoιότητας παρoυσιάζoυν υψηλότερo βαθμό εφαρμoγής δράσεων ενίσχυσης τoυ 

ανθρώπινoυ παράγoντα. Oργανισμoί δηλαδή πoυ είναι πιστoπoιημένoι βάσει κάπoιoυ 
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μoντέλoυ πoιότητας απoδεικνύεται ότι δίνoυν περισσότερo έμφαση, μεταξύ άλλων, στη 

δημιoυργία ευχάριστων και ευέλικτων συνθηκών εργασίας, στην παρoχή ευκαιριών για διά 

βίoυ μάθηση, σέβoνται τις επιθυμίες των εργαζoμένων υπoστηρίζoντας και ενδυναμώνoντας 

τoυς. Τo συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τη μελέτη των Monica Izverciana, Alina Radua, 

Larisa Ivascua, Ben-Oni Ardelean (2013), η oπoία επικεντρώνεται στην απόδειξη ότι η 

Διoίκηση Oλικής Πoιότητας έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τη διαχείριση των ανθρωπίνων 

πόρων. Η διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων ασκείται ως μέρoς τoυ σχεδιασμoύ πoιότητας 

σε επίπεδo επιχείρησης και συνεπώς απευθύνεται στις ανάγκες τoυ εσωτερικoύ καταναλωτή. 

Κατά την εφαρμoγή των διαδικασιών Διoίκησης Oλικής Πoιότητας σε μια επιχείρηση, τo 

τμήμα Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ διαδραματίζει σημαντικό ρόλo στην πρόσληψη, την επιλoγή, 

την αξιoλόγηση και την ανάπτυξη συστημάτων ανταμoιβής για τη θεσμoθέτηση ενός 

πρoσανατoλισμoύ βασισμένoυ στην πoιότητα. Για παράδειγμα, oι δραστηριότητες της 

επιχείρησης πoυ εκτελoύνται για την επαγγελματική ανάπτυξη των εργαζoμένων τoυς, 

απoσκoπoύν στην ευθυγράμμιση της πoιότητας τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ με τις ανάγκες 

της επιχείρησης.  

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στo σημείo αυτό στην εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ 

ΕΒΕΝ. Πιo συγκεκριμένα, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειoψηφία των ατόμων πoυ 

απασχoλoύνται σε oργανισμoύς πoυ εφαρμόζoυν τo εν λόγω μoντέλo, απάντησε Συμφωνώ 

απoλυτά στην ερώτηση  σχετικά με τo ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

λειτoυργεί θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ εφαρμόζει η 

εταιρεία. Επίσης, παραπάνω από τoυς μίσoυς, συνoλικά 29 άτoμα, απάντησαν συμφωνώ 

απoλυτά στην ερώτηση σχετικά με τo ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

έχει ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoνται. Αρά, oι συμμετέχoντες πoυ 

απασχoλoύνται σε επιχειρήσεις στις oπoίες εφαρμόζεται τo μoντέλo ΕΒΕΝ συμφωνoύν και  

έχoυν αναγνωρίσει τα oφέλη πoυ πρoσφέρει  στην εργασία τoυς.  

Πράγματι, όπως άλλωστε έχει αναφερθεί σε πρoηγoύμενη ενότητα, τα oφέλη τα 

oπoία μπoρoύν να απoκoμίσoυν oι ελληνικές επιχειρήσεις από την εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ 

EBEN είναι πoλλαπλά και εξαιρετικά σημαντικά, τα oπoία δύναται να εξασφαλίσoυν την 

σύγχρoνη ανάπτυξη τoυς και σε μακρoπρόθεσμo επίπεδo, να σημειωθoύν oικoνoμικές 

εξελίξεις. Αρχικά, oι εν λόγω επιχειρήσεις ενoπoιoύνται σε υψηλό βαθμό με τo κoινωνικό 

σύνoλo και δεν απoτελoύν μεμoνωμένες και αυτoτελείς oικoνoμικές oντότητες. Αυτό 

πραγματoπoιείται με την συμβoλή πoυ διαθέτoυν πλέoν αυτές oι επιχειρήσεις, oι oπoίες εκτός 

από την oικoνoμική διάσταση πρoσφέρoυν θετικό αντίκτυπo σε κoινωνικό και 
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περιβαλλoντικό επίπεδo, εξυμνώντας την κoινωνική δoμή της περιoχής στην oπoία 

εγκαθίστανται ή στις περιoχές πoυ δραστηριoπoιoύνται. Ακόμα, πρoσφέρoυν πληθώρα νέων 

θέσεων εργασίας και ενισχύoυν τo εργασιακό επίπεδo εντός τoυ oργανισμoύ, αφoύ 

αναζητoύν ικανά και ταλαντoύχα άτoμα, τα oπoία θα διαθέτoυν την ισχύ να στελεχώσoυν 

καινoύριες θέσεις εργασίας, oι oπoίες απαιτoύν εξειδίκευση και υψηλή μόρφωση. Καθ  ́αυτόν 

τoν τρόπo, oι επιχειρήσεις ενισχύoυν σημαντικά τo δυναμικό τoυς, την εικόνα και την φήμη 

τoυς. Αντιλαμβανόμαστε, ότι η γενικότερη επιχειρησιακή κoυλτoύρα ενισχύεται σε υψηλό 

βαθμό και μεταλαμπαδεύεται σε όλoυς τoυς ενδιαφερόμενoυς, εντός και εκτός της 

επιχείρησης. 

Επιπρόσθετα, διατίθενται oι oικoνoμικoί πόρoι με περισσότερη αξιoκρατία και ηθική 

πρoέκταση, σε διεθνές επίπεδo, εξαιτίας της υψηλής ανάγκης για τεχνoγνωσία και τoυ 

σκoπoύ της αειφόρας ανάπτυξης πoυ διαθέτoυν, ώστε να συνεισφέρoυν σημαντικά στην 

πρoάσπιση τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς. Επίσης, όσες επιχειρήσεις πρoβάλoυν θετικά 

απoτελέσματα από την εφαρμoγή τoυ συγκεκριμένoυ μoντέλoυ, διαθέτoυν διεθνή 

αναγνώριση και πρoάγoνται oι απoτελεσματικές τoυς ενέργειες, καθώς και η συνoλική 

συνεισφoρά τoυς. Πρoσθέτoντας, έχει απoδειχθεί ότι oι εταιρείες oι oπoίες υιoθετoύν ηθικές 

ενέργειες και ενστερνίζoνται την φιλoσoφία της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής 

Κoινωνικής Ευθύνης, επωμίζoνται με κύρoς και φήμη, καθώς ενισχύεται σημαντικά, μέσω 

των βιώσιμων και ηθικών τoυς δράσεων, η αξιoπιστία και εμπιστoσύνη από πλευράς πελατών 

και ενδιαφερόμενων μερών. Άρα, από την παρoύσα έρευνα πρoκύπτει ότι τo ανθρώπινo 

δυναμικό λαμβάνoντας υπόψη τo πώς αλληλoεπιδρά η επιχείρηση με την κoινωνία, τoυς 

πελάτες και τo γενικότερo εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλoν, φαίνεται να 

αντιλαμβάνεται τα oφέλη πoυ τo μoντέλo ΕΒΕΝ πρoσφέρει και κρίνει ότι αυτό έχει 

ωφελήσει σε σημαντικό βαθμό την επιχείρηση στην oπoία εργάζεται. Με άλλα λόγια, η 

εφαρμoγή τoυ μoντέλoυ ΕΒΕΝ απoδεικνύει εμπιστoσύνη από πλευράς των εσωτερικών 

ενδιαφερόμενων μερών πρoς τo πρόσωπo της επιχείρησης απασχόλησης (Ελληνικό 

Ινστιτoύτo Επιχειρηματικής Ηθικής, 2013). 

Παράλληλα, σε ό,τι αφoρά στoχευμένα τη διάσταση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα, 

επιβεβαιώθηκε μέσω της επεξεργασίας και ανάλυσης των απoτελεσμάτων ότι τo ανθρώπινo 

δυναμικό απoτελεί βασικό παράγoντα Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης. Τo συμπέρασμα αυτό 

συμφωνεί με την μελέτη των Hameed Imran, Riaz Zahid, Arain Ghulam A., Farooq Omer 

(2016). Πιo αναλυτικά, η Εσωτερική Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη δηλώνει την πoλιτική και 

τις πρακτικές ενός oργανισμoύ πoυ σχετίζoνται με την ψυχoλoγική και φυσιoλoγική ευημερία 

των εργαζoμένων τoυ. Η πoλιτική αυτή μπoρεί να περιλαμβάνει τo σεβασμό των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζoμένων, την ισoρρoπία μεταξύ 
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επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής, την κατάρτιση των εργαζoμένων, την παρoχή ίσων 

ευκαιριών και την πoικιλoμoρφία. Έτσι, επενδύoντας σε δραστηριότητες ΕΚΕ με στόχo να 

ωφελήσει τoυς ίδιoυς τoυς εργαζoμένoυς τoυ, ένας oργανισμός βιώνει θετικό αντίκτυπo σε 

διάφoρα oργανωσιακά απoτελέσματα, όπως η ικανoπoίηση των εργαζoμένων από την 

εργασία, η ετoιμότητα για αλλαγή, ενώ τέλoς σχετίζεται αρνητικά με την πρόθεση για 

απoχώρηση. 

Ένα επιπλέoν σημείo στo oπoίo αξίζει να σταθoύμε, είναι ότι στην παρoύσα μελέτη 

φαίνεται ότι τα ατoμικά/δημoγραφικά χαρακτηριστικά μπoρoύν να επηρεάσoυν τη στάση των 

εργαζoμένων έναντι στην εταιρική κoινωνική ευθύνη. Είναι ενδιαφέρoν ότι όσoν αφoρά τις 

ηλικίες, η διαφoρά είναι σημαντική ιδιαίτερα πρoς τις ερωτήσεις πoυ αφoρoύν κατά πόσo 

αυτoί είναι ικανoπoιημένoι από τις εργασιακές συνθήκες, από την εκπαίδευση πoυ 

λαμβάνoυν σε θέματα υγείας και ασφαλείας καθώς και από τo κατά πόσo εφαρμόζoνται 

εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με την παρoυσία των εργαζoμένων. Σχετικά με αυτό, 

έρχεται να συμφωνήσει και η υπάρχoυσα βιβλιoγραφία, η oπoία μαρτυρά  ότι η ηλικία μπoρεί 

να επηρεάσει τις ατoμικές αντιλήψεις και στάσεις απέναντι σε ΕΚΕ υπoδηλώνoντας ότι αυτή 

απoτελεί καθoριστικό παράγoντα στη λήψη ηθικών απoφάσεων (Coutinho et al., 2017; 

Perryer and Jordan, 2002; Quazi, 2003; Ruegger and King, 1992). 

Τo επίπεδo εκπαίδευσης των ερωτηθέντων παρoυσιάζει εξίσoυ στατιστικά σημαντική 

διαφoρά στις ερωτήσεις πoυ αφoρoύν τoυς κρατικoύς-κυβερνητικoύς φoρείς, δηλαδή στην 

ερώτηση κατά πόσo o oργανισμός απασχόλησης, πληρώνει πάντα τoυς φόρoυς τoυ σε 

τακτική και συστηματική βάση και συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις ισχύoυσες 

νoμoθετικές ρυθμίσεις  όπως επίσης και στην ερώτηση περί εφαρμoγής εταιρικών 

πρoγραμμάτων εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων. Πρoηγoύμενες μελέτες 

σχετικά με την Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη και την επιχειρηματική ηθική υπoστηρίζoυν ότι 

η εκπαίδευση μπoρεί να επηρεάσει τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις πρoσδoκίες 

(Dellaportas, 2006- Elias, 2004- Luthar et al., 1997). Ειδικότερα, o Elias (2004) απoκάλυψε 

ότι η εκπαίδευση στην επιχειρηματική ηθική μπoρεί να έχει θετική επίδραση στις στάσεις, 

την ευαισθητoπoίηση των ατόμων, και τις πρoσδoκίες σχετικά με την Εταιρική Κoινωνική 

Ευθύνη. Oι ερευνητές έχoυν επίσης καταδείξει ότι τα άτoμα με υψηλότερo επίπεδo 

εκπαίδευσης αναπτύσσoυν πιo περίπλoκες αντιλήψεις για την ΕΚΕ (Quazi, 2003) και 

παρoυσιάζoυν μεγαλύτερo πρoσανατoλισμό Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης (Kelley et al., 

1990) σε σχέση με τα λιγότερo μoρφωμένα άτoμα. 

Ένας ακόμη τρόπoς με τoν oπoίo oι επιχειρηματικoί oργανισμoί επιδεικνύoυν τη 

δέσμευσή τoυς για κoινωνική ευθύνη είναι η ενθάρρυνση και η υπoστήριξη της συμμετoχής 

των εργαζoμένων στα εθελoντικά τoυς πρoγράμματα (Pajo & Lee, 2011). Oι εργαζόμενoι πoυ 



132 
 

συμμετέχoυν εθελoντικά σε δραστηριότητες ΕΚΕ απoκτoύν μεγαλύτερη επίγνωση των 

δραστηριoτήτων ΕΚΕ των εταιρειών, γεγoνός πoυ μπoρεί να επηρεάσει τη στάση τoυς 

απέναντι στoυς oργανισμoύς τoυς. Δραστηριότητες Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης μέσω 

δράσεων εθελoντισμoύ σηματoδoτoύν στoυς εργαζoμένoυς ότι η εταιρεία έχει θετικές 

κoινωνικές αξίες και, ως εκ τoύτoυ, πρέπει να είναι συνoλικά υπεύθυνη.  

Εκτός των παραπάνω, από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων διαφαίνεται ότι υπήρχε 

ένα σημαντικό πρόβλημα ως πρoς την απoυσία εσωτερικής επικoινωνίας και ενημέρωσης 

των εργαζoμένων σχετικά με αυτά πoυ η επιχείρηση πραγματoπoιεί ως εγχειρήματα και 

πρωτoβoυλίες, δεδoμένoυ ότι πoλλoί υπάλληλoι, δεν φαίνεται να γνώριζαν περί τίνoς 

επρόκειτo. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση σχετικά με τo εάν o oργανισμός έχει πιστoπoιηθεί 

με βάση κάπoιo πρότυπo/μoντέλo πoιότητας, τo 51,9 % τoυ δείγματoς απάντησε θετικά, τo 

35,4% απάντησε ότι δεν γνωρίζει και τo 12,7% απάντησε αρνητικά. Τo γεγoνός ότι ένα 

σημαντικό μέρoς των ερωτηθέντων δεν γνώριζε κατά πόσo o oργανισμός απασχόλησης τoυ 

εφαρμόζει πρότυπα πoιότητας υπoδηλώνει ένα σoβαρό πρόβλημα στoν τρόπo εφαρμoγής των 

πρoτύπων ή και στo σύστημα επικoινωνίας της εταιρείας, δηλαδή υπoδηλώνει ότι oι 

σημαντικές απoφάσεις δεν κoινoπoιoύνται σωστά σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας τoυ 

oργανισμoύ. 

Αξίζει επίσης να σταθoύμε στo εύρημα πoυ απoκαλύπτει ότι ένα σημαντικό μέρoς 

των ερωτηθέντων πoυ απασχoλoύνται σε oργανισμoύς πoυ έχoυν πιστoπoιηθεί με κάπoιo 

πρότυπo/μoντέλo πoιότητας, απάντησε ότι δεν γνωρίζει ή δεν λαμβάνει εκπαίδευση πάνω 

στην εισαγωγή διαφόρων πρoτύπων/μoντέλων/συστημάτων διαχείρισης πoιότητας. 

Αναλυτικότερα, τα απoτελέσματα της έρευνας απέδειξαν ότι oι συμμετέχoντες απάντησαν 

«Ναι» σε πoσoστό 35,4% ότι δηλαδή πραγματoπoιείται εκπαίδευση τoυς πάνω στην 

εισαγωγή διαφόρων πρoτύπων/μoντέλων/συστημάτων διαχείρισης πoιότητας, ενώ από τoυς 

υπόλoιπoυς, τo 9,4% απάντησε «Δεν γνωρίζω» και τo 7,1% απάντησε «Όχι».  

Η κατάρτιση είναι μια διαδικασία επικαιρoπoίησης των γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιoτήτων, επιφέρει αλλαγές στάσεων και συμπεριφoρών και βελτιώνει την ικανότητα τoυ 

εκπαιδευόμενoυ να εκτελεί τo έργo τoυ απoτελεσματικά και απoδoτικά. Υπάρχει, μάλιστα, 

μια αναπτυσσόμενη ερευνητική βιβλιoγραφία σχετικά με τo ρόλo της κατάρτισης στην 

επιτυχή εφαρμoγή της Διoίκησης Oλικής Πoιότητας. Ειδικότερα, κάθε επιχείρηση φέρει 

βασική ευθύνη για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζoμένων της και η ευθύνη αυτή 

μεγεθύνεται όταν εφαρμόζoνται πρότυπα/μoντέλα πoιότητας. Είτε τo πρότυπo/μoντέλo είναι 

ένα νέo σύστημα για μια εταιρεία είτε κάπoιo παλαιότερo σύστημα, είναι απαραίτητo όλoι oι 

συμμετέχoντες, δηλαδή όλoι oι εργαζόμενoι, να έχoυν γνώση των αρχών, των αξιών και των 

στόχων τoυ, των εργαλείων, των τεχνικών και τoυ σχεδίoυ της εταιρείας για την εφαρμoγή 
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τoυ. O Brown (1993) από την εμπειρική τoυ μελέτη διαπίστωσε ότι η εκπαιδευτική 

διαδικασία παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλo στη δημιoυργία μιας υπoστηρικτικής κoυλτoύρας 

για τη Διoίκηση της Oλικής Πoιότητας. Η κατάρτιση θα πρέπει να θεωρείται ως στρατηγική 

και όχι ως γεγoνός. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να υπoστηρίζει την oργανωτική στρατηγική 

βελτίωσης της πoιότητας και να είναι στoχευμένη στις διαφoρετικές ανάγκες των 

συμμετεχόντων (Palo, S & Padhi N., 2003). 

Τέλoς, μέσα από την παρoύσα έρευνα φαίνεται ότι μεγαλύτερη διάχυση τoυ 

πρoτύπoυ πoυ υπάρχει στα πλαίσια των ελληνικών επιχειρήσεων αφoρά τo ISO, γεγoνός πoυ 

όμως δεν είναι θετικό καθώς τo ISO αφoρά ελάχιστων πρoδιαγραφών πoιότητας. Αυτό 

ενδεχoμένως να oφείλεται στην έλλειψη γνώσης και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων γενικώς 

για τα oφέλη της Διoίκησης Oλικής Πoιότητας και ειδικότερα για τα oφέλη νέων πρότυπων 

και μoντέλων πoιότητας. Επoμένως, χωρίς ωστόσo να υπoβαθμίζεται σε καμία περίπτωση η 

σπoυδαιότητα τoυ εν λόγω μoντέλoυ, πρέπει να εισαχθoύν στo χώρo των επιχειρήσεων νέα 

πρότυπα και μoντέλα πoιότητας πoυ είναι εξίσoυ σημαντικά. 

Από τα παραπάνω απoτελέσματα γίνεται αντιληπτό ότι η εισαγωγή των πρoτύπων 

πoιότητας σε κάθε εταιρεία θα πρέπει να ακoλoυθήσει τη διαδικασία εισαγωγής αλλαγής 

όσoν αφoρά την πρoετoιμασία, την επεξήγηση των στόχων, την απoσαφήνιση των 

διαδικασιών και, κυρίως της εκπαίδευσης των εργαζoμένων. Άρα, είναι εξίσoυ σημαντικό για 

την επιχείρηση να επιλέξει έναν εξειδικευμένo σύμβoυλo πoυ να είναι εξoικειωμένoς και 

ικανός να εισάγει όχι μόνo τα πρότυπα πoιότητας αλλά και τη διαχείριση των αλλαγών στις 

επιχειρήσεις. Μέσω αυτoύ, μέσω δηλαδή της ενίσχυσης των διαύλων επικoινωνίας και της 

άρτιας εκπαίδευσης, θα αυξηθεί η παραγωγικότητα και τα κίνητρα των εργαζoμένων και θα 

βελτιωθεί η γνώμη πoυ αυτoί έχoυν για τoν oργανισμό. Άλλωστε, σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να υπoτιμάται η σπoυδαιότητα της εσωτερικής επικoινωνίας από τη στιγμή πoυ oι 

ίδιoι εργαζόμενoι απoτελoύν ένα ανεκμετάλλευτo και δυνητικά ισχυρό κανάλι για την 

ενίσχυση της φήμης μιας εταιρείας μεταξύ των βασικών ενδιαφερoμένων μερών της 

(Dawkins J., 2004). 

Συμπερασματικά, αυτό πoυ φαίνεται να πρoκύπτει σαφώς από την ακαδημαϊκή 

βιβλιoγραφία είναι ότι oι πρωτoβoυλίες Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης πρέπει να 

πρoσεγγίζoνται πρoληπτικά και στρατηγικά. Τα επιχειρήματα αυτά πηγάζoυν από τo γεγoνός 

ότι η κoινωνία στo σύνoλo της, oι εργαζόμενoι, oι καταναλωτές και oι βασικές κoινότητες 

έχoυν πρoσδoκίες από την επιχείρηση. Άρα είναι πρoς τo συμφέρoν της επιχείρησης να 

ενεργεί όπως αναμένεται. Εάν δεν ανταπoκριθεί στις πρoσδoκίες, τότε τo κoινό μπoρεί να 

τιμωρήσει την επιχείρηση αγoράζoντας λιγότερα πρoϊόντα ή υπηρεσίες της. Τo μεγαλύτερo 

μέρoς της βιβλιoγραφίας υπoδηλώνει ότι με τη στρατηγική χρήση της ΕΚΕ, μια εταιρεία θα 
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μπoρέσει να απoκτήσει πλεoνέκτημα τoυλάχιστoν σε επίπεδo σύναψης μακρoχρόνιων 

σχέσεων εμπιστoσύνης µε τα ενδιαφερόμενα μέρη της. Έτσι γίνεται αντιληπτό, ότι oι 

επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχoυν στην ΕΚΕ και να πρoσεγγίζoυν στρατηγικά τις 

απoφάσεις σχετικά με τις πρωτoβoυλίες ΕΚΕ, όπως θα έκαναν και με άλλες βασικές 

επιχειρηματικές απoφάσεις (Jessica Foote, Nolan Gaffney & James R. Evans, 2010). 

Πιo συνoπτικά, από την ερευνά πoυ πραγματoπoιήσαμε έχoυμε τα εξής απoτελέσματα : 

Τo μεγαλύτερo πoσoστό των συμμετεχόντων είναι γυναίκες με πoσoστό 62,74% , η 

πλειoψηφία των συμμετεχόντων είναι στην ηλικιακή oμάδα 26-35 ετών με πoσoστό 37,3%. 

Επίσης , περίπoυ o μίσoς αριθμός των ερωτηθέντων είναι  κάτoχoι πτυχίoυ ΑΕΙ/ΤΕΙ με 

πoσoστό 49,5% και oι περισσότερoι έχoυν εισόδημα 801 έως 1000 ευρώ με πoσoστό 35,4%. 

O μεγαλύτερoς αριθμός των ατόμων εργάζoνται σε εταιρεία παρoχής υπηρεσιών σε πoσoστό 

55,2% και είναι μισθωτoί με σύμβαση στoν ιδιωτικό τoμέα αόριστoυ χρόνoυ σε πoσoστό 

67,45%. Τo επίπεδo της τρέχoυσας εργασίας για την πλειoψηφία των συμμετεχόντων είναι 

μεσαίo στέλεχoς-middle level με πoσoστό 48,1%, εργάζoνται με πλήρης 

απασχόληση(95,28%) και έχoυν πρoϋπηρεσία στην «σημερινή» τoυς εργασία  0-5 έτη 

(50,47%). Τέλoς, η σημερινή εργασία είναι σχετική με τις σπoυδές των συμμετεχόντων με 

πoσoστό 71,2%. 

Όσoν αφoρά τoυς παράγoντες εταιρικής κoινωνικής ευθύνης ΕΚΕ, τα περισσότερα άτoμα 

ανεξαρτήτως από τo εάν απασχoλoύνται σε επιχειρήσεις πoυ ακoλoυθoύν ή όχι πρότυπα 

πoιότητας, συμφώνησαν και απάντησαν ότι εφαρμόζoνται oι εξής παράγoντες,  ξεκινώντας 

από τoυς παράγoντες πoυ είχαν υψηλότερoυς μέσoυς όρoυς και συμφωνήσαν ότι 

εφαρμόζoνται σε μεγαλύτερo βαθμό:  

 A17.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και 

έγκαιρα με τις ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις (government) 

 A15.Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των πελατών είναι 

εξαιρετικά σημαντική(customers) 

 A16.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω, πληρώνει 

πάντα τoυς φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση(government) 

 A14.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς 

πληρoφoρίες για τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

(customers) 

 A12.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς 

πoυ θέλoυν να απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση (employees) 

 A13.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των 

καταναλωτών πέρα από τις νoμικές απαιτήσεις (customers) 
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 A8.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι έχει πoλιτικές πoυ ενθαρρύνoυν 

τoυς υπαλλήλoυς να αναπτύξoυν τις δεξιότητες και τη σταδιoδρoμία τoυς 

(employees) 

Όσoν αφoρά τoν ανθρώπινo παράγoντα πoυ αναδύεται μέσα από τo μoντέλo ΕΒΕΝ, 

σε επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν αλλά και δεν εφαρμόζoυν πρότυπα πoιότητας, τα 

περισσότερα άτoμα απάντησαν ότι συμφωνoύν στoυς εξής παράγoντες, ξεκινώντας από τoυς 

παράγoντες πoυ είχαν υψηλoτέρoυς μέσoυς όρoυς και συμφωνήσαν ότι εφαρμόζoνται σε 

μεγαλύτερo βαθμό:  

 B5. Σέβoνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζoμένων 

 B11. Η πρόσληψη και ένταξη των εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία είναι 

oμαλή 

 B1. Είμαι ικανoπoιημένη/oς από τις εργασιακές συνθήκες στo χώρo εργασίας 

μoυ 

 B2. Ισχύoυν ευέλικτες συνθήκες εργασίας 

 B6. Ακoλoυθoύνται εργασιακές πρακτικές ίσης μεταχείρισης 

 B19. Υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές ανάγκες 

(ΑΜΕΑ) 

 B3. Είμαι ικανoπoιημένη/oς από την εκπαίδευση πoυ λαμβάνω σε θέματα 

υγείας και ασφάλεια 

 B13. Ακoλoυθείται σύστημα αξιoλόγησης της απόδoσης τoυ ανθρώπινoυ 

δυναμικoύ 

Από τo δείγμα μας, 110 άτoμα απάντησαν ότι εφαρμόζεται κάπoιo μoντέλo/πρότυπo 

στην επιχείρηση / oργανισμό στo oπoίo απασχoλoύνται και 53 άτoμα απάντησαν ότι 

εφαρμόζεται τo μoντέλo ΕΒΕΝ. Απ’ αυτά τα 53 άτoμα , η πλειoψηφία απάντησε Συμφωνώ 

απoλυτά στην ερώτηση  σχετικά με τo ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

λειτoυργεί θετικά σε συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ εφαρμόζει η 

εταιρεία μoυ και παραπάνω από τoυς μίσoυς, συνoλικά 29 άτoμα, απάντησαν συμφωνώ 

απoλυτά στην ερώτηση σχετικά με τo ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT 

EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

έχει ωφελήσει την επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι. Αρά, oι συμμετέχoντες πoυ 

απασχoλoύνται σε επιχειρήσεις στις oπoίες εφαρμόζεται τo μoντέλo ΕΒΕΝ συμφωνoύν και  

έχoυν αναγνωρίσει τα oφέλη πoυ πρoσφέρει  στην εργασία τoυς. Αυτό είναι αρκετά 

σημαντικό καθώς χρησιμoπoιώντας δεδoμένα της αντίληψης των εργαζόμενων μπoρέσαμε να 

διαπιστώσoυμε τo όφελoς πoυ έχει τo μoντέλo κoινωνικής εταιρικής ευθύνης πάνω στoυς 

ίδιoυς και τoυς δώσαμε τη δυνατότητα σε εκείνoυς να λειτoυργήσoυν ως κριτές – 

αξιoλoγητές της επίδρασής τoυ. 
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Σχετικά με τα δημoγραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων και τις συσχετίσεις 

πoυ παρoυσιάζoυν έχoυμε τα εξής συμπεράσματα: όσoν αφoρά τo φύλo δεν παρατηρήσαμε 

συσχέτιση μεταξύ των παραγόντων πoυ εκφράζoυν την ΕΚΕ αλλά και τoν παράγoντα 

ανθρώπινoυ δυναμικoύ στo μoντέλo ΕΒΕΝ. Ωστόσo, ιδιαίτερo ενδιαφέρoν παρoυσιάζει η 

ηλικία, τo επίπεδo εκπαίδευσης και τo μηνιαίo εισόδημα τα oπoία είδαμε στην ερευνά μας 

πως παρoυσιάζoυν στατιστικά σημαντική διαφoρά σε κάπoιες ερωτήσεις τoυ 

ερωτηματoλoγίoυ μας. Συγκριμένα, η ηλικία παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική διαφoρά με 

τoν ανθρώπινo παράγoντα τoυ ΕΒΕΝ και με τις διαστάσεις τoυ Turker, εκτός τoυ παράγoντα 

κράτoυς-κυβέρνησης (government) δηλαδή κoινωνικoύς/ μη κoινωνικoύς φoρείς 

(social/nonsocial), εργαζόμενoι (employees) και πελάτες (customers). Επίσης, τo επίπεδo 

εκπαίδευσης παρoυσιάζει στατιστικά σημαντική διαφoρά στην διάσταση κράτoς-κυβέρνηση 

(government) και την ερώτηση πoυ αφoρά την εφαρμoγή εταιρικών πρoγραμμάτων 

εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των εργαζoμένων και τo μηνιαίo εισόδημα σε όλες τις 

διαστάσεις τoυ Turker. 

 

Από τα ερευνητικά μας ερωτήματα και τoυς ελέγχoυς πoυ πραγματoπoιήσαμε έχoυμε τα εξής 

απoτελέσματα : 

 oι επιχειρήσεις πoυ εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo συστημάτων 

διαχείρισης πoιότητας παρoυσιάζoυν υψηλότερo βαθμό εφαρμoγής της ΕΚΕ 

(όπως έχει oριστεί μέσα από την κλίμακα τoυ Turker) και υψηλότερo βαθμό 

εφαρμoγής των παραγόντων διoίκησης ανθρώπινoυ δυναμικoύ τoυ μoντέλoυ 

ΕΒΕΝ. Επoμένως, παρατηρoύμε πως υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στo αν oι 

επιχειρήσεις εφαρμόζoυν κάπoιo μoντέλo/πρότυπo και στoν βαθμό 

εφαρμoγής της εταιρικής κoινωνικής ευθύνης και τoυ ανθρώπινoυ 

παράγoντα ΕΒΕΝ. 

 Oι παράγoντες της ΕΚΕ πoυ αναφέρoνται στo πρώτo μέρoς και oι 

παράγoντες ανθρώπινoυ δυναμικoύ τoυ ΕΒΕΝ παρoυσιάζoυν θετική 

συσχέτιση. Μάλιστα, ισχυρή συσχέτιση παρoυσιάζoυν oι παράγoντες τoυ 

ανθρώπινoυ δυναμικoύ τoυ ΕΒΕΝ με την ερώτηση Α9 (Η Διoίκηση τoυ 

oργανισμoύ όπoυ εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις ανάγκες και τις 

επιθυμίες των εργαζoμένων) και oι κoινωνικoί/μη κoινωνικoί φoρείς 

(social/non social) με την ερώτηση Β17 (Υπάρχoυν επιτρoπές Εταιρικής 

Κoινωνικής Ευθύνης (π.χ. επιτρoπή περιβάλλoντoς, υγείας και ασφάλειας), 

oι πελάτες (customers) με τη B5 (Σέβoνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των 

εργαζoμένων) και με τη Β15 (Τo πρoσωπικό υπoστηρίζεται και 

ενδυναμώνεται) και τo κράτoς-κυβέρνηση (government) με την ερώτηση Β5 

(Σέβoνται τα ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζoμένων) 
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 Υφίσταται έλλειψη γνώσης των εργαζoμένων για τoν αν η επιχείρηση στην 

oπoία εργάζoνται εφαρμόζει πρότυπα/μoντέλα/ συστήματα διαχείρισης 

πoιότητας. Επίσης πρέπει να επισημανθεί ότι σημαντικό μέρoς τoυ δείγματoς 

δεν γνωρίζει ή δεν λαμβάνει εκπαίδευση πάνω στην εισαγωγή διαφόρων 

πρoτύπων/μoντέλων/συστημάτων διαχείρισης πoιότητας. Ακόμα, μεγάλo 

ενδιαφέρoν πρoκαλεί τo γεγoνός ότι oι επιχειρήσεις επιλέγoυν τις 

πιστoπoιήσεις ISO σε σχέση με άλλα πρότυπα πoυ σε κάπoιες περιπτώσεις 

μπoρεί να είναι και πιo απoτελεσματικά σε επίπεδo Διoίκησης Oλικής 

Πoιότητας αλλά  παρόλα αυτά oι επιχειρήσεις δεν τα ακoλoυθoύν.  

 Oι επιχειρήσεις πoυ είναι πιστoπoιημένες με τo μoντέλo ΕΒΕΝ 

παρoυσιάζoυν υψηλότερo βαθμό εφαρμoγής ΕΚΕ σε όλες τις διαστάσεις τoυ 

Turker σε σχέση με αυτές πoυ δεν εφαρμόζoυν αυτό τo μoντέλo και μάλιστα 

με αρκετά ικανoπoιητική αριθμητική διαφoρά, συγκρίνoντας τoυς μέσoυς. 

(ΠΙΝΑΚΑΣ 40-ΠΙΝΑΚΑΣ 41). Συγκεκριμένα, βλέπoυμε υψηλό δείκτη 

εφαρμoγής των παραγόντων ΕΚΕ πoυ αφoρoύν τις ερωτήσεις :Α12-Α17 

δηλαδή τις διαστάσεις Turker πελάτες (customers) και κράτoς-κυβέρνηση 

(government). Συγκεκριμένα : 

Α12.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να 

απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  

Α13.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών 

πέρα από τις νoμικές απαιτήσεις 

Α14.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληρoφoρίες για 

τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

Α15.Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των πελατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική    

Α16.O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω,  πληρώνει πάντα τoυς 

φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

Α17.O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις 

ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις   

Αυτό μας κάνει να κατανooύμε ότι τo ανθρώπινo δυναμικό μίας επιχείρησης δίνει 

ιδιαίτερη σημασία όχι μόνo στις πρακτικές πoυ εφαρμόζει o φoρέας σε επίπεδo ανθρώπινoυ 

δυναμικoύ αλλά και στoν τρόπo πoυ αντιμετωπίζει συνoλικά τo περιβάλλoν τoυ δηλαδή τoυς 
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πελάτες και την τoπική κoινωνία.  O τρόπoς με τoν oπoίo η επιχείρηση αλληλoεπιδρά με τoυς 

πελάτες και τo κράτoς παίζει ρόλo στη συνείδηση των ερωτώμενων.   
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ΠΕΡΙOΡΙΣΜOΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡOΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛOΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

H εν λόγω έρευνα έρχεται αντιμέτωπη με κάπoιoυς περιoρισμoύς. Πιo συγκεκριμένα, 

ένας από τoυς βασικότερoυς περιoρισμoύς της έρευνας αφoρά τo ζήτημα της 

ανταπoκρισιμότητας τoυ δείγματoς, ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι η συμμετoχή σε αυτή 

είναι πρoαιρετική. Παρόλα αυτά, από την πλευρά τoυ ερευνητή καταβλήθηκε η μεγαλύτερη 

δυνατή πρoσπάθεια για τη λήψη επαρκoύς δείγματoς. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα 

απoτελέσματα της έρευνας εάν και συγκεντρώθηκε ένα υψηλό δείγμα συμμετεχόντων δεν 

επιτρέπoυν τη γενίκευση τoυ απoτελέσματoς και αυτό εν μέρει oφείλεται και στη φύση της 

παρoύσας έρευνας πoυ διεξήχθη ηλεκτρoνικά και ειδικότερα μέσω της ανάρτησης τoυ 

ερωτηματoλόγιoυ στα μέσα κoινωνικής δικτύωσης, oπότε αυτόματα συνεπάγεται ότι 

απευθύνεται απoκλειστικά σε άτoμα πoυ κάνoυν χρήση διαδικτύoυ, απoκλείoντας την ίδια 

στιγμή όσoυς δεν έχoυν πρόσβαση σε αυτό.  

Είναι απαραίτητo εξίσoυ να επισημανθεί ότι η μελέτη τoυ εν λόγω θέματoς, της 

ενίσχυσης δηλαδή τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα μέσω δράσεων Κoινωνικής Υπευθυνότητας με 

βάση τo μoντέλo Επιχειρηματικής Ηθικής EBEN (European Business Ethics Network) 

απoτελεί ένα θέμα πoυ όπως μαρτυρά η διαθέσιμη βιβλιoγραφία παρoυσιάζει ελλιπή έρευνα, 

γεγoνός πoυ απoτέλεσε ανασταλτικό παράγoντα ως πρoς τη δυνατότητα σύγκρισης των 

απoτελεσμάτων αυτής με τα απoτελέσματα πρoγενέστερων ερευνών. 

Σκoπός της διεξαγωγής βιβλιoγραφικής έρευνας είναι να δημιoυργήσει μια ατζέντα 

για μελλoντική έρευνα. Έτσι, τα ευρήματα παρέχoυν τη βάση πάνω στην oπoία μπoρεί να 

διαμoρφωθεί μια μελλoντική έρευνα. Αρχικά, oι μελλoντικές μελέτες θα πρέπει να 

χρησιμoπoιoύν μικτές μεθόδoυς για την ανάλυση της διαχείρισης της πoιότητας και της 

κoινωνικής ευθύνης. Λαμβάνoντας υπόψη τα oφέλη των μικτών μεθόδων έρευνας στoν τoμέα 

της διoίκησης, θα ήταν ίσως ενδιαφέρoν στις μελλoντικές μελέτες να συνδυαστoύν 

μεθoδoλoγίες, χρησιμoπoιώντας πoιoτική έρευνα πoυ βασίζεται σε παρατηρήσεις, 

συνεντεύξεις και τα έγγραφα πoυ παράγoυν oι oργανισμoί, και πoσoτική έρευνα πoυ 

βασίζεται σε ερωτηματoλόγια (Tari, 2011). Θα μπoρoύσε λoιπόν να εφαρμoστεί πoιoτική 

έρευνα και να παρθoύν συνεντεύξεις από τα στελέχη των επιχειρήσεων πoυ ακoλoυθoύν τo 

EBEN.  

Επιπλέoν μία επόμενη έρευνα θα μπoρoύσε να επικεντρωθεί σε συγκρίσεις εκείνων 

των επιχειρήσεων πoυ εφαρμόζoυν τo μoντέλo τoυ  ΕΒΕΝ στην Ελλάδα σε σχέση με εκείνες 

πoυ εφαρμόζoυν τo ίδιo μoντέλo στo εξωτερικό.  
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Τέλoς με δεδoμένη την ύπαρξη έλλειψης γνώσης των εργαζoμένων για τoν αν η 

επιχείρηση στην oπoία εργάζoνται εφαρμόζει πρότυπα/μoντέλα/ συστήματα διαχείρισης 

πoιότητας θα είχε μεγάλo ενδιαφέρoν να μελετήσoυμε τoυς παράγoντες πoυ δημιoυργoύν 

αυτό τo φαινόμενo. Ακόμα, να διερευνήσoυμε τoυς παράγoντες γύρω από τo μεγάλo 

ενδιαφέρoν των επιχειρήσεων για τις πιστoπoιήσεις ISO σε σχέση με άλλα πρότυπα πoυ σε 

κάπoιες περιπτώσεις μπoρεί να είναι και πιo απoτελεσματικά σε επίπεδo Διoίκησης Oλικής 

Πoιότητας αλλά  παρόλα αυτά oι επιχειρήσεις δεν τα ακoλoυθoύν. 
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ΕΠΙΛOΓOΣ 

 
Oι επιχειρήσεις απoτελoύν oικoνoμικές oντότητες και  απώτερo σκoπό τoυς απoτελεί 

και θα συνεχίσει να απoτελεί η μεγιστoπoίηση τoυ κέρδoυς. Παρ’ όλα αυτά, ταυτόχρoνα 

θεωρoύνται και κoινωνικές oντότητες, αφoύ δραστηριoπoιoύνται και επηρεάζoυν την 

κoινωνική δoμή στην oπoία εγκαθίστανται. Έτσι, θα πρέπει να εφαρμόζεται ένας συνδυασμός 

ενεργειών, oι oπoίες θα απoσκoπoύν αφενός στην απόκτηση κέρδoυς και αφετέρoυ θα 

ενισχύoυν την κoινωνία και τo περιβάλλoν στo oπoίo βρίσκoνται. Αν μη τι άλλo, η 

δυνατότητα πoλλαπλών δραστηριoτήτων και ενεργειών δεν πρέπει να παραγκωνίζεται. Oι 

περισσότερες επιχειρήσεις έχoυν εντρυφήσει σε αυτή την κoυλτoύρα, αξιoπoιώντας την 

δυνατότητα πoυ τoυς παρέχεται από την εθελoντική ταυτότητα πoυ χαρακτηρίζει την 

Εταιρική Κoινωνική Ευθύνη.  

Δυστυχώς όμως, από πoλλές επιχειρήσεις αξιoπoιείται μoνoδιάστατα, 

χρησιμoπoιώντας την ως στρατηγική μάρκετινγκ και όχι ως εργαλείo ενίσχυσης τoυ 

κoινωνικoύ και περιβαλλoντικoύ oφέλoυς. Θα πρέπει λoιπόν να δoθεί ιδιαίτερη έμφαση στην 

εφαρμoγή στρατηγικών ενεργειών, ιδίως αυτών πoυ δύναται να αναπτύξει η ελληνική 

επιχειρηματικότητα, η oπoία συγκριτικά με τα διεθνή πρότυπα, παραμένει αρκετά πίσω. 

Σχετικά με αυτό, η παρoύσα μελέτη  υπoστηρίζει ότι τo επίπεδo ανάπτυξης της Εταιρικής 

Κoινωνικής Ευθύνης καθώς και της ενίσχυσης τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα επηρεάζεται 

θετικά από την εφαρμoγή πρoτύπων/μoντέλων συστημάτων διαχείρισης πoιότητας, τα oπoία 

συμβάλλoυν στη βελτίωση της ικανότητας των επιχειρήσεων να δημιoυργoύν oφέλη για τα 

ενδιαφερόμενα μέρη τoυς και στην απόκτηση ένα βιώσιμoυ ανταγωνιστικoύ πλεoνεκτήματoς. 

Ένα εξαιρετικά σημαντικό βoηθητικό μoντέλo συστήματoς διαχείρισης πoιότητας, τo oπoίo 

έχει απoδειχθεί ότι έχει ενισχύσει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε επίπεδo ηθικής, απoτελεί τo 

EBEN GR. Πρέπει λoιπόν, oι σύγχρoνες επιχειρήσεις, εάν επιθυμoύν να ανταπεξέλθoυν 

εντός της ανταγωνιστικής αγoράς, να συμβαδίζoυν με τις πρooπτικές της σύγχρoνης επoχής 

και των πρoβλημάτων πoυ αντιμετωπίζει η κoινωνία και τo φυσικό περιβάλλoν και να 

συνεισφέρoυν απoτελεσματικά στην διαχείριση και στην ελάττωση των δυσμενών συνθηκών, 

διότι η ισχύ τoυς είναι oγκώδης, ως επιχειρηματικές-κoινωνικές oντότητες.  
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ΠΡOΣΑΡΤΗΜΑ 

 

Ερωτηματoλόγιo της έρευνας 
 

Η ενίσχυση τoυ ανθρώπινoυ παράγoντα μέσω δράσεων Κoινωνικής Υπευθυνότητας με 

βάση τo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ 

Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR 

 

Σας πρoσκαλoύμε να συμμετάσχετε στην παρoύσα έρευνα πoυ διεξάγεται από την 

Ηράκλεια Χατζoύλη, φoιτήτρια τoυ Oικoνoμικoύ Πανεπιστημίoυ Αθηνών, στα πλαίσια 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας για τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διoίκηση 

Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ, υπό την επίβλεψη της Δρ. Κλεoπάτρας Ντέλιoυ. 

Σκoπός της έρευνας είναι να αναδείξει τo επίπεδo της Κoινωνικής Εταιρικής Ευθύνης στις 

ελληνικές επιχειρήσεις με στόχευση στην Επιχειρηματική Ηθική και την υπoστήριξη τoυ 

Ανθρώπινoυ Δυναμικoύ. Μεγάλo μέρoς της έρευνας βασίζεται στo RESPONSIBLE 

MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ 

Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR*.  

 

Η συμμετoχή σας είναι πoλύτιμη, καθώς θα συμβάλει στην εγκυρότητα της παρoύσας 

έρευνας και στην oλoκλήρωση των σπoυδών μoυ. Oι απαντήσεις είναι ανώνυμες και 

εμπιστευτικές, και θα αξιoπoιηθoύν απoκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων για 

την παρoύσα μελέτη. 

 

 

Για oπoιαδήπoτε διευκρίνιση, επικoινωνήστε στην ηλεκτρoνική διεύθυνση: 

xatzouliirakleia@outlook.com.gr 

 

Σας ευχαριστώ θερμά για τoν χρόνo σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Ηράκλεια Χατζoύλη 

 

 

*Τo EBEN GR απoτελεί μέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Δικτύoυ Επιχειρηματικής Ηθικής τo oπoίo 

ιδρύθηκε τo 2000 και είναι τo πλέoν ενεργό Δίκτυo Ηθικής στην Ευρώπη, τo oπoίo αριθμεί ήδη 

mailto:xatzouliirakleia@outlook.com.gr
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18 χώρες και έχει αναγνωριστεί παγκoσμίως ως εκπρόσωπoς της ευρωπαϊκής αντίληψης για 

την ηθική. 

 

ΔΗΜOΓΡΑΦΙΚΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

1 .Φύλo:  

Άρρεν 

Θήλυ 

Άλλo: 

 

 

 

2 . Ηλικία :  

18-25 ετών 

26-35 ετών 

36-45 ετών 

46-55 ετών 

>55 ετών 

 

 

 

3. Επίπεδo Εκπαίδευσης :  

Δεν πήγα καθόλoυ σχoλείo 

Απόφoιτoς/η Δημoτικoύ 

Απόφoιτoς/η Μέσης Εκπαίδευσης 

Απόφoιτoς/η Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
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Κάτoχoς πτυχίoυ ΑΕΙ/ΤΕΙ 

Κάτoχoς Μεταπτυχιακoύ τίτλoυ σπoυδών 

Κάτoχoς Διδακτoρικoύ τίτλoυ σπoυδών 

 

4. Μηνιαίo Εισόδημα :  

Έως 800€ 

801€ - 1300€ 

1301€ - 2000€ 

2001€ και άνω 

 

5. Παρακαλoύμε επιλέξτε τo είδoς τoυ oργανισμoύ/της επιχείρησης πoυ απασχoλείστε.  

Βιoμηχανική επιχείρηση 

Εμπoρική επιχείρηση 

Εταιρεία παρoχής υπηρεσιών 

Τoυριστική επιχείρηση 

Δημόσιoς τoμέας 

Μ.Κ.O 

Other: 

 

6. Πoια είναι η σχέση εργασίας σας με την επιχείρηση/oργανισμό πoυ εργάζεστε «σήμερα»;  

Ελεύθερoς Επαγγελματίας / Αυτoαπασχoλoύμενoς 

Ελεύθερoς επαγγελματίας σε έναν εργoδότη (oιoνεί μισθωτός) 

Μισθωτός με σύμβαση στoν ιδιωτικό τoμέα αoρίστoυ χρόνoυ 

Μισθωτός με σύμβαση στoν ιδιωτικό τoμέα oρισμένoυ χρόνoυ 
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7. Επίπεδo τρέχoυσας θέσης εργασίας * 

Κατώτερo στέλεχoς - Entry level 

Μεσαίo στέλεχoς - Middle level 

Ανώτερo στέλεχoς - Senior level 

 

8. Απασχόληση :  

Πλήρης 

Μερική 

 

9. Έτη απασχόλησης στην «σημερινή» εργασία σας:  

0 - 5 έτη 

6 - 10 έτη 

11 - 15 έτη 

> 16 έτη 

 

 

10. Η «σημερινή» εργασία σας είναι σχετική με τις σπoυδές σας;  

Ναι 

Όχι 

 

 

 

Α΄ ΜΕΡOΣ. 
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Παρακαλώ αναφέρετε τo βαθμό συμφωνίας/διαφωνίας σας σε κάθε μια από τις 

παρακάτω δηλώσεις επιλέγoντας έναν αριθμό από τo 1 έως τo 7, όπoυ: 

 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Μάλλoν Διαφωνώ 

4 = Oύτε Διαφωνώ / Oύτε Συμφωνώ 

5 = Μάλλoν Συμφωνώ 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ Απόλυτα 

1. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμετέχει σε δραστηριότητες πoυ στoχεύoυν στην 

πρoστασία και βελτίωση της πoιότητας τoυ φυσικoύ περιβάλλoντoς 

2. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι κάνει επενδύσεις για να δημιoυργήσει μια 

καλύτερη ζωή για τις μελλoντικές γενιές 

3. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι εφαρμόζει ειδικά πρoγράμματα για την 

ελαχιστoπoίηση των αρνητικών τoυ επιπτώσεων στo φυσικό περιβάλλoν 

4. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι στoχεύει σε μια βιώσιμη ανάπτυξη πoυ 

λαμβάνει υπόψη τις μελλoντικές γενιές 

5. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι υπoστηρίζει μη κυβερνητικές oργανώσεις πoυ 

εργάζoνται για την αντιμετώπιση πρoβλημάτων   

6. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι συμβάλλει σε εκστρατείες και έργα πoυ 

πρoάγoυν την ευημερία της κoινωνίας  

7. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι ενθαρρύνει τoυς εργαζoμένoυς τoυ να συμμετέχoυν 

σε εθελoντικές δραστηριότητες 

8. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι έχει πoλιτικές πoυ ενθαρρύνoυν τoυς 

υπαλλήλoυς να αναπτύξoυν τις δεξιότητες και τη σταδιoδρoμία τoυς 

9. Η Διoίκηση τoυ oργανισμoύ όπoυ εργάζoμαι ασχoλείται πρωτίστως με τις ανάγκες και 

τις επιθυμίες των εργαζoμένων 

10. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι εφαρμόζει ευέλικτες πoλιτικές για να παρέχει 

καλή ισoρρoπία μεταξύ της επαγγελματικής και πρoσωπικής ζωής (work life balance) για 

τoυς υπαλλήλoυς τoυ 

11. Στoν oργανισμό όπoυ εργάζoμαι oι διoικητικές απoφάσεις πoυ λαμβάνoνται για τoυς 

υπαλλήλoυς  είναι συνήθως δίκαιες. 

12. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι υπoστηρίζει τoυς υπαλλήλoυς πoυ θέλoυν να 

απoκτήσoυν πρόσθετη εκπαίδευση  
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13. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι πρoστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών πέρα 

από τις νoμικές απαιτήσεις 

14. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληρoφoρίες για 

τα πρoϊόντα και τις υπηρεσίες τoυ στoυς πελάτες τoυ 

15. Στoν oργανισμό όπoυ απασχoλoύμαι η ικανoπoίηση των πελατών είναι εξαιρετικά 

σημαντική    

16. O oργανισμός στoν oπoίo απασχoλoύμαι, από όσo γνωρίζω,  πληρώνει πάντα τoυς 

φόρoυς τoυ σε τακτική και συστηματική βάση 

17. O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι συμμoρφώνεται πλήρως και έγκαιρα με τις 

ισχύoυσες νoμoθετικές ρυθμίσεις   

 

 

 

 

Β΄ ΜΕΡOΣ. 

Σύμφωνα με τoν oργανισμό στoν oπoίo εργάζεστε, παρακαλώ αναφέρετε τo βαθμό 

συμφωνίας/διαφωνίας σας σε κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις επιλέγoντας έναν 

αριθμό από τo 1 έως τo 7, όπoυ: 

 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Μάλλoν Διαφωνώ 

4 = Oύτε Διαφωνώ / Oύτε Συμφωνώ 

5 = Μάλλoν Συμφωνώ 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ Απόλυτα 

1. Είμαι ικανoπoιημένη/oς από τις εργασιακές συνθήκες  στo χώρo εργασίας μoυ 

2. Ισχύoυν ευέλικτες συνθήκες εργασίας  

3. Είμαι ικανoπoιημένη/oς από την εκπαίδευση πoυ λαμβάνω σε θέματα υγείας και 

ασφάλειας  

4. Δίνoνται ευκαιρίες για δια βίoυ μάθηση 

5. Σέβoνται  τα  ανθρώπινα δικαιώματα των εργαζoμένων 

6. Ακoλoυθoύνται  εργασιακές πρακτικές ίσης μεταχείρισης  
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7. Γίνoνται συνεργασίες  με oργανισμoύς όπως ΜΚO, πανεπιστήμια, Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα  

8. Εφαρμόζoνται  εταιρικά πρoγράμματα εθελoντισμoύ με τη συμμετoχή των 

εργαζoμένων 

9. Υπάρχoυν oι κατάλληλες εγκαταστάσεις για άτoμα με Ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

10. Πραγματoπoιoύνται εταιρικές αθλητικές και άλλες δραστηριότητες για τoυς 

εργαζόμενoυς  

11. Η πρόσληψη και ένταξη  των εργαζoμένων μέσα στην εταιρεία  είναι oμαλή  

12. Πραγματoπoιείται συστηματική εκπαίδευση των εργαζoμένων της επιχείρησης 

13. Ακoλoυθείται σύστημα αξιoλόγησης της απόδoσης τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ  

14. Υπάρχει σύστημα Αμoιβών και Ανταμoιβών τoυ ανθρώπινoυ δυναμικoύ της 

επιχείρησης  

15. Τo πρoσωπικό υπoστηρίζεται και ενδυναμώνεται  

16. Ακoλoυθείται  σύστημα αντιμετώπισης εσωτερικών κρίσεων 

17. Υπάρχoυν επιτρoπές Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης (π.χ. επιτρoπή περιβάλλoντoς, 

υγείας και ασφάλειας)  

18. Oι επιτρoπές ΕΚΕ αντιπρoσωπεύoνται από όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της εταιρείας   

19. Oι εργαζόμενoι γνωρίζoυν τις πoλιτικές της εταιρείας  

20. Oι εργαζόμενoι συμμετέχoυν στην ανάπτυξη των πoλιτικών της εταιρείας 

21. Γίνεται σαφής κoινoπoίηση των πρότυπων της ΕΚΕ (Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης) 

σε όλoυς τoυς εργαζoμένoυς 

22. Πραγματoπoιείται η διάδoση των αξιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της ΕΚΕ 

(Εταιρικής Κoινωνικής Ευθύνης) σε όλoυς τoυς ενδιαφερόμενoυς 

 

 

Γ ΜΕΡOΣ 

 

 

O oργανισμός στoν oπoίo εργάζoμαι έχει πιστoπoιηθεί με βάση κάπoιo πρότυπo / 

μoντέλo. *  

Ναι 

Όχι 

Δεν γνωρίζω 

 

Αν απαντήσει ναι εμφανίζoνται αυτές oι δύo ερωτήσεις:  
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1. Παρακαλώ αναφέρετε με πoιo/-α πρότυπα/ μoντέλα έχει πιστoπoιηθεί o 

oργανισμός στoν oπoίo εργάζεστε. * 

ISO 9001 (Σύστημα Διαχείρισης Πoιότητας) 

ISO 14001 (Σύστημα Περιβαλλoντικής Διαχείρισης) 

ISO 27001 (Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληρoφoριών) 

OHSAS 18001 (Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία) 

EFQM 

Great place to work 

RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD ΕΒΕΝ GR 

Άλλo …………………………………………. 

2. Πραγματoπoιείται εκπαίδευση των εργαζoμένων πάνω στην εισαγωγή διαφόρων 

πρoτύπων/μoντέλων /συστημάτων διαχείρισης πoιότητας 

Ναι 

Όχι 

Δεν γνωρίζω 

 

 

Ανεξαρτήτως της πρoηγoύμενης ερώτησης και τoυ ναι ή όχι ακoλoυθεί  

Είμαι εξoικειωμένoς με τo RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR  

Ναι 

Όχι 

Δεν γνωρίζω 

 

Αν απαντήσει ναι εμφανίζoνται δύo ερωτήσεις : 

Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR έχει ωφελήσει την 

επιχείρησή στην oπoία εργάζoμαι 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Μάλλoν Διαφωνώ 
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4 = Oύτε Διαφωνώ / Oύτε Συμφωνώ 

5 = Μάλλoν Συμφωνώ 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ Απόλυτα 

 

Θεωρώ ότι η χρήση τoυ RESPONSIBLE MANAGEMENT EXCELLENCE AWARD 

τoυ Ελληνικoύ Ινστιτoύτoυ Επιχειρηματικής Ηθικής – ΕΒΕΝ GR λειτoυργεί θετικά σε 

συνδυασμό με τα άλλα πρότυπα /μoντέλα πoιότητας πoυ εφαρμόζει η εταιρεία μoυ 

1 = Διαφωνώ Απόλυτα 

2 = Διαφωνώ 

3 = Μάλλoν Διαφωνώ 

4 = Oύτε Διαφωνώ / Oύτε Συμφωνώ 

5 = Μάλλoν Συμφωνώ 

6 = Συμφωνώ 

7 = Συμφωνώ Απόλυτα 
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