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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  Στην πτυχιακή αυτή παρουσιάζεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως η 

δύναμη της επιχείρησης με κοινωνικά αλλά και οικονομικά θετικά (ή αρνητικά) 

αποτελέσματα και με κύριο στόχο το καταναλωτικό κοινό, το οποίο θα κρίνει 

την πορεία της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψιν τις ενέργειες τις 

επιχειρήσεις, σε τοπικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.  

  Παρουσιάζονται παραδείγματα τόσο από καταξιωμένες επιχειρήσεις αλλά 

και από επιχειρήσεις που καταπάτησαν τις ηθικές τους υποχρεώσεις στην 

κοινωνία, με αποτέλεσμα είτε να χρεοκοπήσουν είτε να μειωθεί η αξιοπιστία 

του καταναλωτικού κοινού. 

  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αν και δεν είναι υποχρεωτική, είναι η πιο 

σημαντική πολιτική της επιχείρησης και η οποία θα την βοηθήσει να εδραιωθεί 

στις συνήθειες του καταναλωτικού κοινού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

  Κάθε επιχείρηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, χρησιμοποιεί 

διάφορα μέσα για να προβάλλει την εικόνα της έτσι ώστε να προσελκύσει 

νέους πελάτες, να διατηρήσει τους υπάρχοντες πελάτες της αλλά και να την 

προτιμήσουν οι επενδυτές ως την καλύτερη επενδυτική λύση. Για αυτούς τους 

λόγους χρησιμοποιεί διαφημίσεις, δημόσιες σχέσεις καθώς και την ολοένα πιο 

αναγκαία στην σημερινή εποχή – εταιρική κοινωνική ευθύνη. Η εταιρική 

κοινωνική ευθύνη προκύπτει από τα δικαιώματα του εργατικού δυναμικού 

(τόσο στην υγεία και στην ασφάλεια μέσα στην εργασία όσο και σε θέματα 

αμοιβών, αντιμετώπισης από τους εργοδότες, θέματα εξειδίκευσης), από τα 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που κάθε κράτος 

αντιμετωπίζει ανά τους αιώνες. Είναι εθελοντική δέσμευση της κάθε 

επιχείρησης, χωρίς να την επιβάλλει ο νόμος, για ηθική ανταπόκριση στα 

αιτήματα της κοινωνίας με αντάλλαγμα την καλύτερη εικόνα της και συνεπώς 

αύξηση της εμπιστοσύνης των εμπλεκομένων μερών αλλά και αύξηση των 

εσόδων της. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη λοιπόν δεν είναι σημερινή 

αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, αλλά υπάρχει από τους αρχαίους 

χρόνους βοηθώντας κάθε κοινωνία να αλλάξει και να “σχεδιάσει” μία νέα 

πορεία στην ιστορία.  

  Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί της “Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” 

καθώς και ποιες είναι οι δύο βασικές διακρίσεις της.  

  Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική αναδρομή της “Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης”. 

  Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις, 

για να πραγματοποιηθούν οι πράξεις ευθύνης της ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη) και δίνονται παραδείγματα κάποιων ελληνικών και ξένων 

επιχειρήσεων, από τις οποίες κάποιες από αυτές επεδίωξαν τα μελλοντικά 

θετικά (ή αρνητικά κατά περίπτωση) αποτελέσματα από την εφαρμογή των 

πολιτικών τους. 
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  Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται ο ορισμός των δεικτών απόδοσης, ποιοι είναι 

και δίνεται το παράδειγμα του ΟΤΕ, με νούμερα, για το τι πέτυχε τα έτη 2009 

και 2010. 

  Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η σύγκριση Ελλάδας – Κόσμου με 

παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι ένα 

σύνολο πράξεων ευθύνης, το οποίο βοηθά τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο 

και γενικότερα την κοινωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

1.1: Η Έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 

 

  Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, όμως όλοι 

οι ορισμοί αυτοί καταλήγουν ότι η εταιρική αυτή υπευθυνότητα είναι 

εθελοντική ( ή οικειοθελής), ηθική, στρατηγική επιλογή και όχι τυχαία, αφορά 

τις δραστηριότητές της, βοηθάει τις παγκόσμιες πολιτικές σε θέματα 

οικονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος, εφαρμόζεται για συνεχή ανάπτυξη 

σε όλους τους τομείς που την αφορούν. Οι διαφορετικοί ορισμοί προκύπτουν 

από τις διαφορετικότητες των χωρών (π.χ. πολιτισμικές διαφορές) αλλά και τις 

διαφορετικότητες σε τοπικό επίπεδο κάθε χώρας (π.χ. τοπικές ανάγκες σε 

θέματα περιβάλλοντος). 

 

  Οι ορισμοί που συνοψίζουν την ποικιλία των προσεγγίσεων είναι: 

  “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων 

για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη 

νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από 

τις δραστηριότητές τους” (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) 

  “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η έννοια σύμφωνα με την οποία οι 

επιχειρήσεις ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς προβληματισμούς στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες 

και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη” 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος, 2001) 

  “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η διαρκής δέσμευση των επιχειρήσεων για 

ηθική συμπεριφορά και συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του εργατικού τους δυναμικού και των 

οικογενειών τους καθώς επίσης και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας 

γενικότερα ” 

(WBCSD Stakeholder Dialogue on CSR, The Netherlands, 1998) 
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  “ Η ιδέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης έχει σχέση με τον τρόπο που μια 

εταιρία εφαρμόζει την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, η οποία στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες : τον οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό. Η 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη υποδηλώνει ότι μια εταιρία ασχολείται σοβαρά όχι 

μόνον με την αποδοτικότητα και  

ανάπτυξή της, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της. 

Πρέπει επίσης να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους εκφραζόμενους 

προβληματισμούς των ενδιαφερόμενων μερών της : εργαζομένων, μετόχων, 

πελατών, προμηθευτών και της κοινωνίας γενικότερα” 

(Novethic). 

  “Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι η δέσμευση της ηγεσίας μιας επιχείρησης 

για θεμελιώδεις αξίες και αναγνώριση των τοπικών και πολιτιστικών διαφορών 

κατά την εφαρμογή παγκόσμιων πολιτικών. Είναι η υιοθέτηση εκ μέρους των 

επιχειρήσεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των 

εργασιακών δικαιωμάτων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας” 

(Ολλανδία) 

1.2: Βασικές Διακρίσεις της ΕΚΕ 

1.2.1 Εσωτερική Κοινωνική Ευθύνη 

 

  Οι επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν εθελοντικά την Εταιρική κοινωνική 

ευθύνη τόσο στους εργαζόμενούς τους όσο και στους μετόχους τους. 

  Οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν καλύτερα εργασιακά δικαιώματα, τα 

οποία οι εργοδότες τους θα τα εφαρμόσουν για να παραμείνουν στην εργασία 

τους αλλά και να προσφέρουν ποιοτικότερη εργασία με πιο εξειδικευμένες 

γνώσεις. Επιπλέον αν η επιχείρηση αποκτήσει καλή φήμη μέσω της ΕΚΕ 

(Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) μπορεί να προσλάβει καινούριο προσωπικό. 

  Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν καλύτερες συνθήκες υγιεινής και 

ασφάλειας στους  χώρους εργασίας, εφαρμόζοντας την νομοθεσία αλλά και 

επιπλέον κανόνες , για παράδειγμα αν πρόκειται για επιχείρηση που 

εξειδικεύεται στην παρασκευή έτοιμου φαγητού μπορεί να ζητήσει από τις 

εταιρείες που συνεργάζεται ακόμα πιο σύγχρονα μηχανήματα ή σκεύη, τα 
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οποία θα διευκολύνουν τόσο την εργασία των εργαζομένων όσο και την υγεία 

και την ασφάλεια των πελατών. 

  Όσον αφορά τους μετόχους, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρήσουν τους 

μετόχους τους αλλά και να προσελκύσουν νέους επενδυτές μέσω διάφορων 

κοινωνικών προγραμμάτων της ΕΚΕ, για παράδειγμα χρηματοδότηση για την 

ανέγερση σχολείων, παροχή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες. Με αυτούς τους 

τρόπους θα αυξηθούν τα έσοδά τους λόγω καλή φήμης και συνεπώς αύξησης 

της υπάρχουσας πελατείας τους (αλλά και προσέλκυσης νέας πελατείας) και 

έτσι οι μέτοχοι θα διατηρήσουν τις μετοχές τους αλλά θα υπάρξουν και νέοι 

φιλόδοξοι επενδυτές. 

  Αλλά και η συνεχής ενημέρωση των μετόχων θα πρέπει είναι ανοικτή κι όχι 

μυστική με κάθε πρόσφορο μέσο π.χ. μέσω ίντερνετ, για να ενημερώνονται 

για τα προβλήματα της κάθε επιχείρησης και για τις πολιτικές που θα 

εφαρμοστούν για την επίλυσή τους. 

  Με την μείωση των εξόδων τους για την αγορά πρώτων υλών και με την 

μείωση των ρύπων (αν πρόκειται για εργοστάσια) οι επιχειρήσεις κάνουν ένα 

σημαντικό βήμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Αν πρόκειται για 

εργοστάσια οι εργαζόμενοι θα εργάζονται σε πιο ασφαλές και υγιεινό 

περιβάλλον αλλά και οι κάτοικοι π.χ. μίας επαρχιακής πόλης θα είναι 

ευχαριστημένοι. Το αποτέλεσμα από μία περιβαλλοντική πολιτική ΕΚΕ έχει 

αντίκτυπο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

1.2.2 Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη 

 

  Με την Εξωτερική Κοινωνική Ευθύνη οι επιχειρήσεις εξαρτώνται από την 

τοπική κοινότητα στην οποία δραστηριοποιούνται αλλά και απευθύνονται, 

αφού προσλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό από την τοπική κοινωνία αλλά 

οφείλουν να φροντίζουν για την υγεία και την ασφάλειά του, παρέχουν στο 

ανθρώπινο δυναμικό μισθούς και οφείλουν να τους καταβάλουν αλλά και να 

επιβραβεύουν την ποιοτική και ποσοτική εργασία του και καταβάλλουν 

φόρους στο κράτος με ανταπόδοση την τήρηση της νομοθεσίας, την ευημερία 

της τοπικής κοινωνίας και την διατήρηση του τοπικού περιβάλλοντος. 



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: “ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ”. Σελίδα 7 

 

  Οι προμηθευτές των επιχειρήσεων θα διατηρηθούν αλλά και θα αυξηθούν αν 

οι επιχειρήσεις τηρούν τις συμφωνίες τους και αν από την μεριά τους οι 

προμηθευτές εκτελούν τις παραγγελίες άμεσα, οι πελάτες θα αυξηθούν αν τα 

προϊόντα των προμηθευτών είναι πολύ καλής ποιότητας και όταν οι 

επιχειρήσεις σέβονται τους πελάτες τους οι τελευταίοι θα μείνουν 

ικανοποιημένοι από την αξιοπιστία των υπηρεσιών των επιχειρήσεων και θα 

διαδώσουν καλή φήμη για τις υπηρεσίες που κατανάλωσαν. 

  Στον παρακάτω πίνακα πωλήσεων αναψυκτικών της εταιρείας  ΛΟΥΞ, οι 

πωλήσεις της επιχείρησης τον Φεβρουάριο/ Μάρτιο 2014 είναι ελαφρώς 

αυξημένες  σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο/ Μάρτιο 2013 κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι τα προϊόντα είναι ποιοτικά και οι πελάτες ικανοποιημένοι από την 

κατανάλωσή τους. 

 

 

(http://www.slideshare.net/ANGELIKISTELLATOU/final-53231752, 2015) 

 

 

 

http://www.slideshare.net/ANGELIKISTELLATOU/final-53231752
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΚΕ 

  

  Το 1700 π.Χ.  στην Αρχαία Μεσοποταμία με τον νόμο του Χαμουραμπί  

όποιος εργάτης πάθαινε θανατηφόρο εργατικό ατύχημα καταδικαζόταν σε 

θάνατο το αφεντικό του (οικοδόμοι, αγρότες και άλλοι επαγγελματίες). 

   Τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Αρχαία Ελλάδα  οι πιο εύποροι επαγγελματίες 

έκαναν υποχρεωτικά δια νόμου χορηγίες (χορηγός σημαίνει ηγέτης του 

χορού) για την οικονομική υποστήριξη των τεχνών για να μπορούν όλες οι 

κοινωνικές τάξεις να απολαμβάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις στο θέατρο. 

   Στην αρχαία Ρώμη οι πιο εύποροι επαγγελματίες ενίσχυαν τις ρωμαϊκές 

εκστρατείες με χορηγίες. 

  Η εμφάνιση του Χριστιανισμού έθεσε τον ανθρωπισμό στο επίκεντρο 

επηρεάζοντας τη φιλοσοφία και τις πολιτικές των επαγγελματιών και 

εισάγοντας τη λογική της φιλανθρωπίας. 

   Τον 17ο αιώνα η Βρετανική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών( η οποία 

ιδρύθηκε το 1600 από τους Άγγλους για να κατακτήσουν τις ασιατικές αγορές, 

να κάνουν εμπόριο πολύτιμων μπαχαρικών αλλά και να ανταγωνιστούν την 

ήδη ιδρυθείσα Ολλανδική Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών )  και 

άλλες αγγλικές εμπορικές εταιρείες που αναπτύχθηκαν με την αποικιοκρατία 

έκαναν φιλανθρωπικά έργα. 

   Τον 18ο αιώνα ο οικονομολόγος Adam Smith διατύπωσε το κλασσικό 

οικονομικό μοντέλο της επιχείρησης, η οποία πρέπει να λειτουργεί με 

ειλικρίνεια και δικαιοσύνη για να επιτευχθούν τα ιδανικά της ελεύθερης 

αγοράς. 

   Η Γαλλική Επανάσταση  (1789) και ο Διαφωτισμός που την ακολούθησε 

επανέφερε τα δικαιώματα του ανθρώπου στο προσκήνιο (με μετάβαση από 

την φεουδαρχική στην αστική κοινωνία, με άλλα λόγια από την μοναρχία στην 

δημοκρατία) και τις  αντίστοιχες προσδοκίες από τις επιχειρήσεις. 

  Το 1890 ο αντιτράστ (αντιμονοπωλιακός) νόμος του Sherman (Sherman Act 

) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θεσπίστηκε για να στηρίξει τον δίκαιο 

ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες και να προστατεύσει τους υπαλλήλους, 

τους καταναλωτές και την κοινωνία γενικά.  
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   Από το 1900 έως το 1960 τα κοινωνικά κινήματα δίνουν στις επιχειρήσεις 

καινούργιες ευθύνες. 

  Ο οικονομολόγος, επιφανής μονεταριστής της Σχολής του Σικάγου και, κατά 

τους εχθρούς του, θεμελιωτής και υπερασπιστής κάθε εκδοχής του 

νεοφιλελευθερισμού, Μίλτον Φρίντμαν είπε για την αξία της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης: «Υπάρχει μια και μόνο κοινωνική ευθύνη των 

επιχειρήσεων: να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους και να απασχοληθούν 

με δραστηριότητες σχεδιασμένες να αυξήσουν τα κέρδη τους». 

   

Τις δεκαετίες  '60 - '70 τα αστικά δικαιώματα, ο καταναλωτισμός και η 

περιβαλλοντική συνείδηση ώθησαν τις επιχειρήσεις να προλαμβάνουν και να 

επιλύουν τα κοινωνικά προβλήματα 

  Γύρω στο 1995 οι επιχειρήσεις  αύξησαν το ενδιαφέρον τους για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη και ιδιαίτερα για προβλήματα κοινωνικού και 

περιβαλλοντικού χαρακτήρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ     

3.1 Πράξεις Ευθύνης 

 

  Οι επιχειρήσεις εφαρμόζουν, εθελοντικά, αλλά με υπευθυνότητα, πολιτικές 

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών με τα οποία 

έχουν κάποια σχέση, π.χ. οργανωτική (εργαζόμενοι), οικονομική (πελάτες) και 

κοινωνική (μη κυβερνητικές οργανώσεις, κυβερνήσεις). 

  Όμως για να εφαρμοστούν οι ανάλογες πολιτικές και να μετατραπούν σε 

πράξεις, και πιο συγκεκριμένα σε πράξεις ευθύνης τόσο ως σεβασμό προς τα 

ενδιαφερόμενα μέρη όσο και ως σεβασμό ως προς την φήμη των ίδιων των 

επιχειρήσεων, πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο (δηλαδή κάποια ανάγκη). 

  Για παράδειγμα, αν υπάρχει κάποια κοινωνική ανάγκη για χρήματα, τρόφιμα 

ή για παροχή υπηρεσιών, οι επιχειρήσεις πρέπει να υλοποιήσουν την ανάγκη 

αυτή με πολιτική “Προώθησης Σκοπού” (Cause Promotion). Το 2015 η 

γνωστή αλυσίδα Super Market LIDL ενίσχυσε δύο φορείς. Έτσι σύμφωνα με 

την σελίδα, την οποία η γνωστή αλυσίδα διατηρεί στο Facebook :  

 

 “Στη Lidl Hellas, έχοντας την πεποίθηση πως η αλληλεγγύη και η 

υπεράσπιση των ανθρώπων, συμβάλλουν στη διατήρηση του 

κοινωνικού ιστού στηρίζουμε από την έναρξή του και για περισσότερο 

από 2 χρόνια, το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο της Ιεράς 

Μητρόπολης Διδυμοτείχου-Ορεστιάδας-Σουφλίου, αναλαμβάνοντας 

μέχρι σήμερα το σύνολο των λειτουργικών εξόδων τους, αξίας άνω των 

55.000 €. Στελεχωμένα με παθολόγο, παιδίατρο, γενικό γιατρό, 

νοσηλεύτρια, βοηθό φαρμακοποιού και γραμματέα, δέχονται τους 

ανασφάλιστους πολίτες του ακριτικού Έβρου προσφέροντας ιατρικές 

υπηρεσίες και φάρμακα. Συνολικά ανά έτος εξυπηρετούνται 

περισσότεροι από 400 ανασφάλιστοι πολίτες του Έβρου και 

εμβολιάζεται μεγάλος αριθμός παιδιών.” 



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: “ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ”. Σελίδα 11 

 

 “Πιστοί στο κοινωνικό μας έργο, στηρίζουμε για άλλη μία φορά το 

ορφανοτροφείο θηλέων «Μέλισσα», αυτή τη φορά με την ενεργή 

συμμετοχή των συνεργατών της. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 

ετήσιας γιορτής που διοργανώθηκε από την εταιρεία για τους 

εργαζόμενους και τις οικογένειες τους, έλαβε χώρα και μια δράση για 

την υποστήριξη του ορφανοτροφείου «Μέλισσα», υπό τον τίτλο «Μαζί 

για τη Μέλισσα». Στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας μας 

στήθηκε ένα περίπτερο όπου όλοι οι συνεργάτες είχαν τη δυνατότητα 

να ενισχύσουν το Ορφανοτροφείο προσφέροντας ένα ποσό κατά τη 

βούλησή τους. Η συμμετοχή ήταν μαζική και το ενδιαφέρον μεγάλο. Η 

Lidl τριπλασίασε το ποσό που συγκέντρωσαν οι συνεργάτες και το 

προσέφερε στη «Μέλισσα» για την κάλυψη βασικών αναγκών του 

Ιδρύματος.” 

  Άλλη μία πολιτική που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις είναι το 

Μάρκετινγκ Σκοπού (Cause related marketing). Οι επιχειρήσεις δίνουν ένα 

ποσοστό από τις πωλήσεις ενός προϊόντος, χωρίς να επιβαρυνθεί ο 

καταναλωτής με επιπλέον έξοδα. Για παράδειγμα, τα LIDL δημοσίευσαν το 

2015 στην σελίδα τους στο Facebook: 

 

 “Προχωρώντας ένα βήμα παραπάνω τη μακρόχρονη πλέον σχέση μας 

με τη Μ.Κ.Ο. «Ανοιχτή Αγκαλιά», με σύμμαχούς μας τον Λευτέρη 

Λαζάρου, τον Δημήτρη Σκαρμούτσο και το ονειρεμένο «μαγειρικό» τους 

ταξίδι, φέτος στηρίζουμε μέσα από την «Ανοιχτή Αγκαλιά» την 

ανάπλαση του νοσοκομείου Παίδων Π. & Α. Κυριακού. 

Συγκεκριμένα, με 5 αγορές των 30 ευρώ χαρίζουμε σε όλους τους 

πελάτες ένα πολυτελές βιβλίο 100 συνταγών του Σκαρμούτσου και του 

Λαζάρου και παράλληλα ενισχύουμε με 1 ευρώ ανά βιβλίο την 

ανάπλαση του νοσοκομείου Παίδων Α. Κυριακού, για τη δημιουργία 

εξωτερικών ιατρείων. Στόχος μας είναι να συμβάλουμε στην παροχή 

του κατάλληλου περιβάλλοντος των χώρων παραμονής ή εξέτασης 

των μικρών ασθενών, ώστε να δημιουργεί ένα ευχάριστο και ασφαλές 

περιβάλλον για τα παιδιά.” 
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  Η επόμενη πολιτική που μπορούν να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις είναι το 

Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Corporate social marketing): 

 

 Η επιχείρηση Best Buy πραγματοποίησε μία πολιτική προστασίας του 

περιβάλλοντος όταν προέτρεψε το καταναλωτικό κοινό να ανακυκλώσει 

τα ηλεκτρονικά είδη που είχε στο σπίτι του, δηλαδή ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, οθόνες, πληκτρολόγια, κινητά κ.ά. Με αυτό τον τρόπο 

προστάτεψε το περιβάλλον και άλλαξε την συμπεριφορά του 

καταναλωτικού κοινού. 

 

  Τέταρτη πολιτική είναι η Εταιρική Φιλανθρωπία (Corporate philanthropy). Τα 

Χριστούγεννα του 2015, η εφημερίδα “Καθημερινή” δημοσίευσε στο 

Facebook: 

 

 “ Τα ΕΛΠΕ και οι εργαζόμενοι του θα πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ και τα 

τέλη για το Χαμόγελο του Παιδιού Έντεκα μη κυβερνητικές οργανώσεις 

επέλεξαν να υποστηρίξουν η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ομίλου 

Ελληνικά Πετρέλαια και, σε αυτό το πλαίσιο, για μια ακόμη χρονιά, δεν 

θα προσφερθούν εταιρικά δώρα σε πελάτες και συνεργάτες του ομίλου. 

Λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, συμφώνησαν η διοίκηση 

και οι εργαζόμενοι του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια και τα φετινά 

Χριστούγεννα του 2015 να μην πραγματοποιηθούν χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, αλλά να 

ενισχυθεί το έργο μη κυβερνητικών οργανώσεων, που στηρίζουν τις 

ευπαθείς κοινωνικά  

ομάδες. Ειδικά, για το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποφασίστηκε να 

καλυφθεί πλήρως η οφειλή για ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας. ” (Η 

προσφορά χρημάτων σε φιλανθρωπικό οργανισμό αποτελεί την πιο 

παραδοσιακή μορφή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.) 
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( http://www.iefimerida.gr/news/242170/ta-elpe-tha-plirosoyn-enfia-kai-teli-

kykloforias-gia-hamogelo-toy-paidioy, 2015) 

 

  

  Πέμπτη πολιτική είναι ο Εταιρικός εθελοντισμός (Community volunteering), 

με την οποία οι εργαζόμενοι και με την προτροπή της επιχείρησης καλύπτουν 

με διάφορες πράξεις τις ανάγκες, συνήθως, της τοπικής κοινωνίας. Σύμφωνα 

με την ιστοσελίδα www.dinamiprosforas.gr: 

 

 “Για πρώτη φορά το 2013, οι εργαζόμενοι του ΟΤΕ και της C       

πήραν την πρωτοβουλία και συγκέντρωσαν τρόφιμα για άτομα και 

οικογένειες που έχουν ανάγκη. Περισσότερες από 5.000 κονσέρβες και 

τρόφιμα μακράς διάρκειας, συγκεντρώθηκαν στις εγκαταστάσεις του 

Ομίλου ΟΤΕ σε τέσσερεις πόλεις. Τη διανομή των τροφίμων ανέλαβε η 

«Τράπεζα Τροφίμων στην Αθήνα και τη  εσσαλονίκη και οι «Γιατροί 

Χωρίς Σύνορα» στην Πάτρα και το Ηράκλειο.” 

 

  Τελευταία πολιτική των επιχειρήσεων είναι οι Κοινωνικά Υπεύθυνες 

Επιχειρηματικές Πρακτικές ( ocially responsible business practices). Με την 

παραπάνω πολιτική οι επιχειρήσεις ικανοποιούν το επίπεδο διαβίωσης της 

τοπικής κοινωνίας ή το προστατεύουν το περιβάλλον. Σύμφωνα με την 

ιστοσελίδα http://www.businessnewsdaily.com: 

http://www.iefimerida.gr/news/242170/ta-elpe-tha-plirosoyn-enfia-kai-teli-kykloforias-gia-hamogelo-toy-paidioy
http://www.iefimerida.gr/news/242170/ta-elpe-tha-plirosoyn-enfia-kai-teli-kykloforias-gia-hamogelo-toy-paidioy
http://www.dinamiprosforas.gr/
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 “Το e-shop “Do Good Buy Us” πουλάει μόνο προϊόντα, τα οποία 

είναι κατασκευασμένα από επιχειρήσεις, οι οποίες στηρίζουν 

κοινωνικούς σκοπούς. Με το 50% των εσόδων από τις πωλήσεις 

χρηματοδοτούν προγράμματα για την καταπολέμηση της φτώχειας, 

παροχής φαρμάκων κ.ά.” 

  

 Και οι παραπάνω πέντε πολιτικές περιλαμβάνονται σε κάποια από τις 

παρακάτω γενικές κατηγορίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: 

 Στην Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οι επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν φιλανθρωπίες για την μεγιστοποίηση του κέρδους 

τους μακροπρόθεσμα, ενώ βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχουν 

οικονομικές απώλειες. 

 Στην Ηθική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πέρα από τις οικονομικές και 

νομικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το κοινωνικό σύνολο, 

πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε πνευματική, ψυχολογική ή 

οικονομική βλάβη προς την κοινωνία, διαφορετικά οι επιχειρήσεις αυτές 

θα χαρακτηρισθούν ανεύθυνες. 

 Στην Ανθρωπιστική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη οι επιχειρήσεις όχι 

μόνο αποφεύγουν την δημιουργία κοινωνικής βλάβης, αλλά βοηθούν 

στην επίλυση ή στην μείωση των κοινωνικών προβλημάτων, για 

παράδειγμα εγκληματικότητα, ναρκωτικά, χαμηλό βιοτικό επίπεδο. 

 

  Οι παραπάνω γενικές κατηγορίες της ΕΚΕ πραγματοποιούνται εφόσον 

οριστεί ο υπεύθυνος για να θέσει προτεραιότητες στην κάλυψη των αναγκών 

των ενδιαφερομένων μερών, να καθορίσει τις δραστηριότητες της 

επιχείρησης(σύμφωνα με τον σκοπό και τους στόχους της), να τις εφαρμόσει, 

να τις παρακολουθήσει για να καταγραφεί η ικανοποίηση των 

ενδιαφερομένων μερών και να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα για να 

αυξήσει την αξιοπιστία της επιχείρησης, την οποία εκπροσωπεί. 

 

  Σύμφωνα με τον Δρα. Κουλουγλιώτη, Νικόλαο Διον. (1992), οι πράξεις 

ευθύνης των επιχειρήσεων είναι κοινωνικές ευθύνες, διότι η σημαντικότερη 

αξία για αυτές είναι η αναγνώριση και η καταξίωση της κοινής γνώμης, του 
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καταναλωτικού κοινού, το οποίο διατυπώνει ανάλογα την θετική ή αρνητική 

κρίση του. Για αυτόν τον λόγο ο μάνατζμεντ συντάσσει τον κοινωνικό 

ισολογισμό και περιγράφει τις σχέσεις της επιχείρησης με το ευρύτερο 

κοινωνικό της περιβάλλον.  

 

3.2 Καταπάτηση της ΕΚΕ 

  Η καταπάτηση των ηθικών υποχρεώσεων που έχουν οι επιχειρήσεις προς 

ολόκληρη την κοινωνία, μπορεί να έχει την μορφή εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων, περικοπών εξόδων στον προϋπολογισμό, απόκρυψης των 

οικονομικών καταστάσεων, παραποιημένων εγγράφων, σύνθετων πυραμίδων 

εταιρειών off- shore και γενικότερα αμφιλεγόμενων λογιστικών πρακτικών, 

υποχρεωτικών μετατάξεων με πρόσχημα την αλλαγή της “κουλτούρας” της 

επιχείρησης, δωροδοκίας και διαφθοράς. 

  Σύμφωνα με τον Έξαρχο, Γεώργιο Στ. και Νοτόπουλο, Παναγιώτη Κ. (2013), 

οι επιχειρήσεις που καταπάτησαν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι: 

 Union Carbide: Η επιχείρηση για να περιορίσει το κόστος της και να 

αυξήσει τα κέρδη της, περιόρισε την λειτουργία των συστημάτων 

ασφαλείας, μείωσε την νυκτερινή βάρδια του εργοστασίου και έδωσε 

εντολή η δεξαμενή να είναι πιο γεμάτη από το κανονικό. Το 

αποτέλεσμα ήταν η έκρηξη της δεξαμενής στις 3-12-1984 με συνέπεια 

να διαρρεύσει τοξικό μεθυλικό ισοκυάνιο. Η επιχείρηση ισχυρίστηκε ότι 

το λάθος δεν ήταν δικό της, ότι ήταν στόχος τρομοκρατικής ενέργειας 

και δεν έδωσε τις απαραίτητες πληροφορίες. 

 Parmalat: Η επιχείρηση έκανε λογιστικές καταχρήσεις, ψεύτικους 

απολογισμούς, παραποιημένα έγγραφα, φανταστικά κέρδη και 

σύνθετες πυραμίδες εταιρειών off- shore, με αποτέλεσμα 115.000 

επενδυτές και μικροαποταμιευτές να εξαπατηθούν από το κρυμμένο 

χρέος και η επιχείρηση (7η στην κατάταξη των ιδιωτικών εταιρειών στην 
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Ιταλία και 1η στην αγορά γάλακτος μακράς διαρκείας παγκοσμίως) να 

καταρρεύσει το 1990. 

 Enron: Με αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές την δεκαετία του 1990 

και ύστερα από έλεγχο της ελεγκτικής Arthour Andersen, η ενεργειακή 

εταιρεία Enron βρέθηκε λίγο πριν την χρεοκοπία τον Νοέμβριο 2001. 

Μία μικρότερη ενεργειακή εταιρεία, η Dynegy, προσπάθησε να 

διασώσει την Enron αλλά η προσπάθεια δεν κατέστη βιώσιμη. 

 Nestle: Το 2001 κατηγορήθηκε ότι αγόραζε κακάο από τις φυτείες της 

Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας, στις οποίες δούλευαν, χωρίς 

πληρωμή και για 13-14 ώρες, παιδιά 12-14 χρονών.  

 France Telecom: Ύστερα από υποχρεωτικές μετατάξεις και 

προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου, σημειώθηκαν περίπου 30 

αυτοκτονίες εργαζομένων ενώ αρκετοί εργαζόμενοι έχουν αποπειραθεί 

να αυτοκτονήσουν (από την αρχή του 2008 έως το 2012). Η επιχείρηση 

θεωρεί ότι στατιστική η κλίμακα αυτοκτονιών δεν είναι πολύ μεγάλη σε 

σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων της, οι οποίοι είναι περίπου 

100.000. Επιπλέον, ορισμένοι εργαζόμενοι ανησύχησαν εξαιτίας των 

αλλαγών στην “κουλτούρα” της επιχείρησης. 

 Siemens: Η επιχείρηση κατηγορήθηκε για την δωροδοκία και την 

διαφθορά πολιτικών και στελεχών κρατικών οργανισμών σε αντίθεση 

με τους στόχους της, οι οποίοι επιτυγχάνονται με τα πιο υψηλά 

επαγγελματικά και ηθική πρότυπα και πρακτικές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΚΕ 

4.1. Δείκτες Απόδοσης 

 

  Οι δείκτες απόδοσης είναι η διεθνής αξιολόγηση των επιχειρήσεων σε 

διάφορους τομείς και χρησιμοποιούνται για να συγκριθεί η αξιοπιστία τους 

ανάμεσά τους με άμεση συνέπεια να αυξηθούν οι πελάτες τους, να 

προσλάβουν ποιοτικότερο προσωπικό και να αυξηθούν οι επενδυτές τους. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το εθνικό παρατηρητήριο, 

ιεραρχούνται για την κοινωνική υπευθυνότητα που επέδειξαν σε πέντε 

τουλάχιστον τομείς: στο περιβάλλον, στην θέση της επιχείρησης στην αγορά, 

στην εργασία, στην κοινωνία και στην ηθική.  

 

 Περιβάλλον: Οι επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα αξιολόγουνται θετικά 

σύμφωνα με τις πολιτικές που εφαρμόζουν, με φιλικό τρόπο, στο 

περιβάλλον. Έτσι κάθε πολιτική που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας 

και νερού καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των αποβλήτων όπως και η 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και 

ραδιενέργειας.  

 

  έση της επιχείρησης στην αγορά: Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

σέβονται τους ανταγωνιστές τους χρησιμοποιώντας νόμιμους τρόπους 

στον ανταγωνισμό, να σέβονται και να ικανοποιούν τους πελάτες τους 

και να κάνουν ειδικές έρευνες για τους καταναλωτές με ειδικές ανάγκες. 

 

 Εργασία: Οι επιχειρήσεις με νόμιμες κυρώσεις σε θέματα υγιεινής, 

ασφάλειας και «ίσων ευκαιριών», κρούσματα μη επαγγελματικής 

συμπεριφοράς αξιολογούνται αρνητικά. Αξιολογούνται θετικά όταν 

σέβονται το περιβάλλον εργασίας και όταν απασχολούν άτομα με 

ειδικές ανάγκες. Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται θετικά ή αρνητικά αν 

εξαγοράσουν (δηλαδή μία επιχείρηση αγοράσει μία άλλη) ή 
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συγχωνευτούν (δηλαδή μία επιχείρηση απορροφήσει μία άλλη), γιατί 

επηρεάζεται το ανθρώπινο δυναμικό τους. 

 

 Κοινωνία:  Αξιολογούνται οι χορηγήσεις και οι δωρεές καθώς και ο 

συνολικός χρόνος συμμετοχής του εργατικού δυναμικού σε 

φιλανθρωπικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. 

 

 Ηθική: Αξιολογούνται περιπτώσεις διαφθοράς, δωροδοκίας κ.ά. 

 

  

  Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ο δείκτης CRI (Corporate 

Responsibility Index) μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την 

επίδραση τους σε τέσσερεις τομείς: στο περιβάλλον, στην κοινωνία, στην 

αγορά και τους καταναλωτές, στους εργαζόμενους.  

 

 Περιβάλλον: Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται για τις πολιτικές τους στην 

μείωση των δυσμενών επιδράσεών τους στις κλιματικές αλλαγές. 

 

 Κοινωνία: Οι επιχειρήσεις αξιολογούνται για τις πολιτικές τους σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο, για την στήριξη των τοπικών και εθνικών 

αναγκών και την δημιουργία αμοιβαίας εμπιστοσύνης. 

 

 Αγορά και τους καταναλωτές: Αξιολογείται η αντιμετώπιση των 

επιχειρήσεων στις διαρκώς μεταλλασσόμενες ανάγκες των πελατών 

τους, η σχέση τους με τους πελάτες και με την αγορά, η υπευθυνότητα 

στις υπηρεσίες τους, η σωστή ποιότητα και οι λογικές τιμές στα 

προϊόντα και στις υπηρεσίες τους. 

 

 Εργαζομένους: Αξιολογείται η πολιτική των επιχειρήσεων στα 

εργασιακά θέματα όπως:  Ασφάλεια, Υγιεινή, Ειλικρινή Επικοινωνία και 

Δίκαιη Μεταχείριση. 
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  Σύμφωνα με τον Δείκτη Απόδοσης CRI, υπάρχουν πέντε επίπεδα 

διάκρισης των επιδόσεων μιας 

επιχείρησης: Diamond, Platinum, Gold, Silver και Bronze. 

  Η εταιρεία ΟΤΕ για τα έτη 2009 – 2010 βραβεύτηκε για το μεν έτος 2009 με 

Silver (Ασημένια Διάκριση) για το δε 2010 με Gold (Χρυσή Διάκριση). 

 

 

 

( http://slideplayer.gr/slide/2670009/, 2012 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slideplayer.gr/slide/2670009/


ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: “ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ”. Σελίδα 20 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΟΣΜΟΥ 

  Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό η κουλτούρα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης για τις επιχειρήσεις είναι βασική πολιτική τους και 

βραβεύονται για αυτήν με ειδικά βραβεία και γίνονται συναντήσεις, στις οποίες 

οι ομιλητές παρουσιάζουν νέες προτάσεις για την καλύτερη εφαρμογή της 

εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

  Στις 26 Ιανουαρίου 2016,  τo CSR Hellas (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη) και η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) 

διοργάνωσαν μία σημαντική εκδήλωση στο ΕΒΕΑ με θέμα «H Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη σε περιόδους κρίσης». 

  Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://csrhellas.eu : 

 

 “Τα συμπεράσματα, που παρουσίασε ο συντονιστής του διαλόγου, 

κ. Γιάννης Αναστασόπουλος, σύμβουλος Διοίκησης της ΕΑΣΕ & 

Πρόεδρος του σωματείου ΑΞΙΟΤΗΣ, είναι αυτά: 

 

1ον : η κοινωνική υπευθυνότητα οφείλει να αποτελεί βασικό πυλώνα 

του μάνατζμεντ και της στρατηγικής της επιχείρησης και αναπόσπαστο 

κομμάτι του σύγχρονου «επιχειρείν». Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

επιχειρήσεις δεν μείωσαν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις, αύξησαν την 

κοινωνική δράση τους, προσαρμόζοντάς την βέβαια στις απαιτήσεις 

των καιρών. 

 

2ον : η κρίση μας έβγαλε από τη ραστώνη, μας «ανάγκασε» να 

διαφοροποιήσουμε τις προτεραιότητές μας, να ευαισθητοποιηθούμε 

στον εθελοντισμό και στην κοινωνική αλληλεγγύη και να σταθούμε 

μπροστά στην προσωπική ευθύνη που φέρει καθένας μας για όσα 

συμβαίνουν γύρω μας. 

 

3ον : η ΕΚΕ αποτελεί επένδυση για την αειφόρο ανάπτυξη. Η 

επιχείρηση που επενδύει ειλικρινά, συνειδητά κι υπεύθυνα σε δράσεις 

ΕΚΕ αντιλαμβάνεται το ρόλο που της αναλογεί ως υπεύθυνη εταιρεία 
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απέναντι στο κοινωνικό σύνολο με το οποίο συνυπάρχει και συν-

λειτουργεί.” 

 

  Αντίστοιχες συναντήσεις διοργανώνονται όλο το 2016 στην Γερμανία από το 

Global Corporate Governance Institute. Έχει ανακοινωθεί το 3ο Συνέδριο, το 

οποίο θα επικεντρωθεί στην έρευνα και στην επιχείρηση. Στην συζήτηση για 

την έρευνα θα γίνει μία ακαδημαϊκή παρουσίαση της Εταιρικής  Κοινωνικής  

Ευθύνης βασιζόμενη σε αριθμούς. Σε ότι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι θα 

παρουσιαστούν οι καινοτόμες ιδέες, διάφορες προτάσεις και τα case studies 

των επιχειρήσεων. 

 Το 2015 στην Ελλάδα δόθηκαν βραβεία, με τα οποία βραβεύτηκαν οι 

επιχειρήσεις που διακρίθηκαν σε διάφορους τομείς εφαρμόζοντας την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Έτσι σύμφωνα με το www.econews.gr : 

 

 “Στην επίσημη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 10 

Ιουνίου 2015 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Κέντρο Γαία, 

βραβεύτηκαν 17 εταιρείες που παρουσίασαν εξαιρετική επίδοση το 

2014, εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές ΕΚΕ, σύμφωνα με 

τον CRIndex, τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής  Ευθύνης και 

το CRI Pass, το νέο εργαλείο που απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

Περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι από την ελληνική και διεθνή 

επιχειρηματική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών οργάνων, καθώς και 

εκπρόσωποι των ΜΜΕ παρευρέθησαν στην τελετή βράβευσης. 

Η αξιολόγηση εταιρειών κατά τον CR Index – διεθνώς αναγνωρισμένο 

εργαλείο του κορυφαίου βρετανικού  Μη  Κερδοσκοπικού Οργανισμού  

Business  in  the  Community  (BITC) για τη συγκριτική αξιολόγηση των 

επιδόσεων εταιρειών και οργανισμών στο κομμάτι της Εταιρικής 

Ευθύνης – πραγματοποιήθηκε φέτος για έβδομη συνεχή χρονιά στην 

Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate  

Responsibility  Institute). 

http://www.econews.gr/
http://www.gnhm.gr/
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Οι εταιρείες που συμμετέχουν διαχρονικά στην αξιολόγηση κατάφεραν 

να κρατήσουν τις θέσεις τους και να βελτιώσουν – σε ορισμένες 

περιπτώσεις σημαντικά – τις επιδόσεις τους, παρά την αυξημένη 

δυσκολία των αναθεωρημένων κριτηρίων αξιολόγησης του BI C που 

προσπαθεί διαρκώς να ανανεώνει τη μεθοδολογία του, καθρεφτίζοντας 

τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της Εταιρικής Ευθύνης. 

Φέτος, για πρώτη φορά τρεις εταιρείες – η AbbVie, η Ευρωπαϊκή 

Πίστη και η NEF–NEF, κέρδισαν τον έπαινο «CRI Pass», μία νέα 

διάκριση που εισήγαγε πέρυσι το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης για τις 

εταιρείες που κάνουν τα πρώτα βήματα τους στην ΕΚΕ. 

Σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη, υπάρχουν πέντε επίπεδα 

διάκρισης των επιδόσεων ενός 

οργανισμού: Diamond, Platinum, Gold, Silver και Bronze. Φέτος στην 

Ελλάδα,διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν οι ακόλουθες εταιρείες: 

*στην κατηγορία PLATINUM: Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΤΕ-COMOTE, 

Τράπεζα Πειραιώς, Coca Cola 3 , Εθνική Τράπεζα, 

*στην κατηγορία GOLD: Γέφυρα ΑΕ, Genesis Pharma, WIND,  amidoil 

– Jetoil Α.Ε. 

*στην κατηγορία SILVER: PepsiCo- asty, ΔΕΠΑ NovoNordisk, 

*στην κατηγορία BRONZE: Ελληνικός Χρυσός, Janssen 

Επιπλέον, δόθηκε ένα βραβείο ανά επίπεδο διάκρισης (Best Progress 

Award) για να τιμηθεί η εταιρεία με τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με 

την περσινή της αξιολόγηση, καθώς και ένας ειδικός έπαινος ανά 

πυλώνα αξιολόγησης του CR Index για την εταιρεία με την καλύτερη 

επίδοση στο συγκεκριμένο πεδίο. Επίσης για δεύτερη φορά στο θεσμό 

δόθηκε και τοBest New Entry Award, το οποίο επιβράβευσε την 

καλύτερη νεοσυμμετέχουσα εταιρεία: 
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*Best Progress New Entry Αward: NovoNordisk 

*Best Progress PLATINUM Award: Ελληνικά Πετρέλαια 

*Best Progress GOLD Award: WIND 

*Best progress SILVER Award: PepsiCo-Tasty 

*Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΟΤΕ-COSMOTE 

*Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Coca Cola 

*Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΔΕΠΑ 

*Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Τράπεζα Πειραιώς 

Τη βράβευση των εταιρειών τίμησε με την παρουσία της η Άννα 

Διαμαντοπούλου, Πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην 

Ελλάδα και την Ευρώπη, πρώην Επίτροπος ΕΕ και πρώην Υπουργός, 

 η οποία δήλωσε ότι: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια 

σημαντική οικονομική δραστηριότητα που συνδέει το επιχειρηματικό 

κέρδος με το επιχειρηματικό όφελος. Η επιβράβευση των εταιρειών 

αυτών με βάση συγκεκριμένους κανόνες και δείκτες όπως συμβαίνει με 

το ινστιτούτο CRI προϋποθέτει αριστεία και αξιολόγηση. Δύο βασικά 

στοιχεία προόδου των κοινωνιών που ήταν και είναι σήμερα όπως 

ποτέ, το ζητούμενο στη χώρα μας. Οι δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης έχουν φυσικά μια ιδιαίτερη δυσκολία στην Ελλάδα της κρίσης 

όπου η κερδοφορία των επιχειρήσεων έχει μειωθεί κατά 85%. Γι΄αυτό 

και προτείνω να υπάρξει μία εθνική στρατηγική για τις δράσεις 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που αυτήν την περίοδο να 

επικεντρωθούν στη νέα γενιά. Να επενδυθούν στο ανθρώπινο κεφάλαιο 

δηλαδή να δοθούν ευκαιρίες στους νέους να μάθουν, να 

δημιουργήσουν, να μείνουν στον τόπο τους».” 
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( http://www.econews.gr/2015/06/16/eke-cr-index-123018/, 2015 ) 

  Το 2015 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, απονεμήθηκαν Τιμητικοί Τίτλοι 

και βραβεία (για όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν στην A- List των ΗΠΑ). 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα http://www.prnewsonline.com/2015-csr-awards, 

με τιμητική διάκριση βραβεύτηκαν οι επιχειρήσεις: 

 The Allstate Foundation's Purple Purse 

  ffice Depot Foundation’s National Backpack Program 

 Time Warner Cable's Connect a Million Minds 

   

  Δόθηκαν βραβεία σε όσες επιχειρήσεις βρέθηκαν στην A- List: 

 APCO Worldwide 

 Cone Communications 

 Edelman - Business + Social Purpose 

 FleishmanHillard 

 G&S Business Communications 

 RF|Binder Partners - Making an Impact Where it Matters 

 VOX Global 

 Weber Shandwick 

   

 

http://www.econews.gr/2015/06/16/eke-cr-index-123018/
http://www.prnewsonline.com/2015-csr-awards
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-apco
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-cone
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-edelman
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-fleishman
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-gands
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-rfbinder
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-vox
http://www.prnewsonline.com/awards/2015-csr-weber
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  H ΔΕΗ Α.Ε., ο ελληνικός κρατικός φορέας ηλεκτρισμού, εφαρμόζει μια 

ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική: 

 Προστατεύει το περιβάλλον, την πανίδα και τα ύδατα, με το να 

λαμβάνει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, 

για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αναπτύσσει και 

εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης. 

 

  Ο Όμιλος  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προχώρησε σε ένα σχέδιο περιβαλλοντικών 

πρακτικών για την διαχείριση των φυσικών πόρων (ενέργειας, νερού και 

καυσίμων η αξιοποίηση των καταλοίπων, τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα 

και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου: 

 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. προωθεί την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, στον ενεργειακό τομέα δίνοντας βάση στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, υδραυλική, ηλιακή) με 

σημαντικές επενδύσεις. 

 

  Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)  συντελεί στην αποφυγή 4,5 φορές 

περισσότερων εκπομπών C 2 από ότι ο ίδιος συνολικά εκπέμπει: 

 Δεσμεύεται για την μείωση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς 

μπορεί και ο ίδιος ο Όμιλος να ρυπαίνει και να παράγει τοξικά, 

εφαρμόζοντας το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με 

το πρότυπο I   14001:2004. 

 

  Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ εξειδικεύεται στον χώρο της ενέργειας (Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας) και του Περιβάλλοντος: 

 Πραγματοποιεί τις φιλικές πολιτικές του σε περιβαλλοντικά έργα, μέσω 

των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου με κύριο στόχο την προστασία 

και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. 
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  Η Ελληνική Τεχνοδομική Άνεμος: 

 Αναπτύσσει και κατασκευάζει μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με την αξιοποίηση των ΑΠΕ. 

 

  Επίσης, η H &D: 

 Διαθέτει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές 

πηγές (φυσικό αέριο) και συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις στο χώρο της 

απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

  Η ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε, η οποία είναι ο μοναδικός παραγωγός βιοαερίου στην 

Ελλάδα:  

 Προχώρησε στην αξιοποίηση των απορριμμάτων και έχει θέσει σε 

λειτουργία ενεργειακές μονάδες με καύσιμο το βιοαέριο. 

 

   Για την εταιρεία Ρόκας ΑΒΕΕ η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα φλέγον ζήτημα 

έτσι: 

 Στο πλαίσιο της ΕΚΕ, συμμετέχει σε ερευνητικό έργο στον τομέα των 

τεχνολογιών υδρογόνου από το 2001. Είναι ένα έργο 5 ετών, 

χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος 

ENERGI  του 5ου Π.Π., στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 14 φορείς 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η μελέτη δύο 

συστημάτων που συνδυάζουν την αιολική ενέργεια με τεχνολογίες 

υδρογόνου υπό πραγματικές συνθήκες. 

Με αυτή την πρωτοβουλία θα βελτιωθεί τόσο η κλιματική αλλαγή όσο 

και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το κέρδος θα είναι διπλό, και για 

την επιχείρηση και για το περιβάλλον. 

 

  Αν παραθέσουμε συγκριτικά κάποια παραδείγματα από τον υπόλοιπο 

κόσμο, μπορούμε να έχουμε μία σφαιρική άποψη για την εξέλιξη των 
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επιχειρήσεων, των δημόσιων και των ιδιωτικών, και ποιοι είναι οι λόγοι που 

οδηγούν τα κράτη στην εφαρμογή πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: 

  Το 1972 η Πρωθυπουργός της Ινδίας Ίντιρα Γκάντι, τόνιζε ότι η φτώχεια και 

τα περιβαλλοντικά θέματα είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένα στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, και ότι δεν μπορεί να λυθεί το ένα πρόβλημα αν δεν 

βρεθούν λύσεις για το άλλο. Το 2013 ο πρωθυπουργός της Ινδίας Dr. 

Manmohan Singh υποστήριξε την άποψη αυτή και πρόσθεσε ότι η εφαρμογή 

πολιτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι ζωτικής σημασίας για τις 

ανάγκες του λαού, ειδικά για τους φτωχούς. Αιτιολόγησε την άποψη του, 

φέρνοντας ως παράδειγμα τον ευάλωτο ινδικό πληθυσμό, δηλαδή τις φτωχές 

γυναίκες και τα παιδιά τους. Οι επιχειρήσεις στην Ινδία με τα χημικά τους 

απόβλητα μολύνουν το πόσιμο νερό, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να παίρνουν 

τα παιδιά τους από τον τόπο κατοικίας τους για να βρουν πόσιμο νερό. 

Ταξιδεύοντας, τα παιδιά χάνουν ημέρες διδασκαλίας από τα σχολεία τους, 

χάνοντας έτσι μέρος από την εκπαίδευσή τους και συνεπώς τις δυνατότητες 

που προσφέρει η εκπαίδευση για την μελλοντική τους εξέλιξη. Σύμφωνα με 

στατιστικά στοιχεία του 2013, 8000 επιχειρήσεις στην Ινδία προσφέρουν 3 με 

4 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε πράξεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 

που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την υγεία και την βιομηχανία. Αυτές οι 

πράξεις ευθύνης ενισχύουν την οικονομία αλλά και τους υπόλοιπους τομείς, 

με τους οποίους σχετίζονται. 

  Στην Βόρεια Τανζανία εφαρμόζουν το πρόγραμμα ALIN (Arid Lands 

Information Network). Το πρόγραμμα ALIN είναι από την Κένυα και 

εφαρμόζεται σε όλη την Ανατολική Αφρική, για να μειωθεί το “ψηφιακό 

χάσμα”. Παρέχονται διαδικτυακές πληροφορίες στους φτωχούς αγρότες, 

προκειμένου να επιτύχουν μεγιστοποίηση των τιμών πώλησης των καρπών 

τους. Επίσης, οι αφρικανοί φοιτητές που ζουν σε αγροτικές περιοχές μπορούν 

να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τα μαθήματά τους και οι 

άνεργοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για θέσεις εργασίας αλλά και να 

εμπλουτίσουν τις δεξιότητές τους. 

  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον ενεργειακό 

τομέα οφείλουν να θεωρούν τα κοινωνικά προβλήματα ως το πιο σημαντικό 
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στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής  Ευθύνης και να τα επιλύουν σύμφωνα με 

τα παρακάτω Διεθνή αποδεκτά Πρότυπα: 

 

 UN Universal Declaration of Human Rights and its Protocols 

 UN International Covenant on Civil and Political Rights 

 UN International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights 

 ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work of 1998 

(particularly the Core Conventions of the ILO) 

 OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

 ILO Tripartite Declaration Concerning Multinational Enterprises and 

Social Policy 

 UN Global Compact  

 Council of  urope’s  ocial Charter 

 

  Πολύ σημαντικό παράδειγμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η Νορβηγία, η οποία χρησιμοποιεί τον ορυκτό 

της πλούτο ( τα περισσότερα έσοδά της προέρχονται από το πετρέλαιο και το 

αέριο) στην εθνική της οικονομία αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, 

εφαρμόζοντας,  μέσω της νορβηγικής κυβέρνησης, τρεις “πυλώνες”: 

 Η κυβέρνηση εφαρμόζει την ΕΚΕ και με τις δραστηριότητές της δίνει το 

καλό παράδειγμα. 

 Η κυβέρνηση είναι γνώστρια των προσδοκιών της κοινωνίας και τις 

γνωστοποιεί στις νορβηγικές επιχειρήσεις. 

 Η κυβέρνηση δημιουργεί και προσπαθεί να επηρεάσει το πλαίσιο των 

κανόνων της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε εθνικό και σε διεθνές 

επίπεδο. 

  Οι παραπάνω πυλώνες εφαρμόζονται ως ηθική υποχρέωση στις μελλοντικές 

γενιές, για να απολαμβάνουν την ίδια ευημερία με τις τωρινές. 
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  Όσες Νορβηγικές εταιρείες ανήκουν στο “ he Norwegian Government 

Pension Fund”, το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο κεφάλαιο πλούτου, 

βρίσκονται επί επιτήρηση αλλά και υπό τον φόβο διαγραφής από το Fund σε 

περίπτωση παράβασης δικαιωμάτων του ανθρώπου, σε πολεμικές 

συγκρούσεις, καταστροφή του περιβάλλοντος, διαφθορά και παραβιάσεις των 

θεμελιωδών κανόνων ηθικής (με απόφαση διαγραφής από το νορβηγικό 

υπουργείο Οικονομικών). 

  Απαγορεύεται να γίνουν μέλη του Fund εταιρείες που παράγουν όπλα με τα 

οποία πλήττονται τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, σε 

καπνοβιομηχανίες και σε εταιρείες που πωλούν όπλα είτε πολεμικό υλικό σε 

συγκεκριμένες χώρες. 

  Επιπλέον, η νορβηγική κυβέρνηση έχει θεσπίσει την «Πρωτοβουλία 

Διαφάνειας Εξορυκτικών Βιομηχανιών» ( xtractive Industries  ransparency 

Initiative - ΕΙΤΙ) για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

  Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το 2014 ο διευθύνων σύμβουλος της 

Apple Τιμ Κουκ εξήγησε την άποψή του για την κοινωνική ευθύνη της 

επιχείρησης, όταν κάποιοι επενδυτές απαίτησαν να τους κοινοποιηθεί το 

κόστος των προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης καθώς και περισσότερη 

διαφάνεια στα προγράμματα συμμετοχής της εταιρείας σε ενώσεις και 

οργανισμούς περιβαλλοντικής αειφορίας. 

  Ο Τιμ Κουκ απάντησε ότι η Apple ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και την προστασία του περιβάλλοντος και όχι για τα οικονομικά κέρδη μιας 

επένδυσης. Ο διευθύνων σύμβουλος της Virgin και μέτοχος στην Apple , 

Ρίτσαρντ Μπράνσον, συνεχάρη τον Τιμ Κουκ, όταν ο τελευταίος κατέληξε ότι 

όσοι αμφιβάλλουν για την στάση της εταιρείας μπορούν να αποχωρήσουν 

από την μετοχική σύνθεση, και έγραψε ότι “οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

σταθούν απέναντι στους αρνητές της κλιματικής αλλαγής”. 

  Το σύνολο των λειτουργιών της Apple εντός των ΗΠΑ (όπως και το σύνολο 

των κέντρων δεδομένων της) τροφοδοτούνται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, καθώς και το 87% των παγκόσμιων λειτουργιών της. Με αυτά τα 

νούμερα αποδεικνύεται ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι απλώς μια 
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παράλληλη δραστηριότητα για την Apple, αλλά ένα μέρος του επιχειρηματικού 

DNA της και ως εκ τούτου “ευθύνεται” για την εν μέρει επιτυχία της. 

 

  Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι ασυνήθιστο επιχειρηματικοί κολοσσοί να 

προσφέρουν ένα διόλου ευκαταφρόνητο μέρος του κεφαλαίου τους σε 

πράξεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ερευνών 

Reputation έχει θεσπιστεί ειδικός ετήσιος δείκτης για την ανάδειξη των 

επιχειρήσεων με τους καλύτερους χειρισμούς στον τομέα της Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα του Global C R Rep rak για 

το 2014, η δέκα καλύτερες επιχειρήσεις σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης είναι :  

 

1. Google 

2. Microsoft (πρώτη το 2012 και το 2013) 

3. Walt Disney Company  

4. BMW  

5. Apple 

6. LEGO 

7. Volkswagen 

8. Intel 

9. Rolex 

10. Daimler 

 

  Πρόκειται για επιχειρηματικούς κολοσσούς με υψηλή κερδοφορία, των 

οποίων η ενασχόληση με την κοινωνική ευθύνη τους δεν είναι ευκαιριακή, 

αλλά στο κέντρο των δραστηριοτήτων τους. Η επίδειξη της δέουσας ευθύνης 

προς τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου αποτελεί μέρος της επιτυχίας τους. 

Ενδεικτικά: 

 

 Η Google διοργανώνει στην Κίνα τους διαγωνισμούς  ocial Innovation 

Cup , όπου οι 500 νικητές λαμβάνουν από μία υποτροφία. Επιπλέον 

συμβάλλει με γενναιόδωρα ποσά στην ανακούφιση των σεισμοπαθών 
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στην Ασία και προβαίνει σε δωρεές σε πλήθος κοινωφελών 

οργανισμών.  

 

 Η  icrosoft μέσω των ενεργειών του ιδρύματος Bill &  elinda Gates, 

το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο της περιουσίας του ιδρυτή της Μπιλ 

Γκέιτς, έχει ως κορυφαία προτεραιότητά της  την «επιστροφή» στην 

κοινωνία. 

 

 Η πιο πρόσφατη δραστηριότητα της Walt Disney Company, είναι η 

δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων στη UNCF για την χρηματοδότηση 

μέσω υποτροφιών για μαύρους φοιτητές.   

 

 Η εταιρεία τεχνολογίας Intel, επενδύει κυρίως στην επιμόρφωση των 

μαθητών στις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου. 

 

  Στην Ιαπωνία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η οικονομία 

αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, και ειδικότερα στην πόλη Osaka, η οποία 

είναι η βιομηχανική και επιχειρηματική πρωτεύουσα της Ιαπωνίας ( το Τόκυο 

είναι η πολιτική της πρωτεύουσα). Τις δεκαετίες ’60 και ’70 το περιβάλλον 

στην Ιαπωνία είχε δραματική εικόνα, λόγω των πολλών επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, αλλά ήταν και η αρχή για ουσιαστική και υπεύθυνη 

αντιμετώπιση από την μεριά της Ιαπωνικής κυβέρνησης. 

   Η Ιαπωνική κυβέρνηση εφάρμοσε και προώθησε περιβαλλοντικούς κανόνες 

και επέβαλε οικονομικά μέτρα κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Έτσι, 

υποχρέωσε τους παραβάτες να πληρώνουν διάφορα πρόστιμα σε περίπτωση 

ρύπανσης του περιβάλλοντος. Με την πολιτική αυτή, η ιαπωνική κυβέρνηση 

πέτυχε την εφαρμογή από την μεριά των επιχειρήσεων “εθελοντικών 

καινοτόμων πράξεων” κατά της δυσμενούς περιβαλλοντικής πολιτικής τους. 

Οι καινοτόμες αυτές πράξεις αποτέλεσαν ένα μοντέρνο κύμα Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης στην Ιαπωνία. 

  Βελτιώνοντας την αρνητική τους επιρροή στο περιβάλλον, οι ιαπωνικές 

επιχειρήσεις μείωσαν το κόστος παραγωγής τους, καλυτέρευσαν την 

ενεργειακή τους απόδοση, μείωσαν την ρύπανση από τα χημικά τους 
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απόβλητα και επιδόθηκαν σε μεταξύ τους ανταγωνισμό καλής φήμης. 

  Τα τελευταία έτη, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις δημοσιεύουν περιβαλλοντικές 

εκθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες κατανάλωσης ενέργειας και 

μείωσης ρύπων για να ενημερωθούν οι καταναλωτές, οι επενδυτές και η 

κοινωνία αλλά και η ίδια η Ιαπωνική Κυβέρνηση. Η Ιαπωνία δημοσιεύει τις 

περισσότερες περιβαλλοντικές εκθέσεις από κάθε άλλη Ασιατική χώρα.  

  Επίσης, είναι η πρώτη σε σειρά Ασιατική χώρα που εφαρμόζει τα πρότυπα 

του ISO (International standars Organization) σε θέματα περιβάλλοντος. 

Πολλές ιαπωνικές επιχειρήσεις είναι μέλη στον ΟΗΕ, και πιο ειδικά στο United 

Nations Global Compact for CSR.       

  Τέλος, η Ιαπωνία είναι στην κορυφή, πρώτη στην Ασιατική Ήπειρο, σε 

προγράμματα που αφορούν το περιβάλλον.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις στον 

χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, οι οποίες επενδύουν τόσο στην 

εσωτερική όσο και στην εξωτερική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

  Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες δημιουργούν προσδοκίες στους πολίτες 

δείχνουν τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόμενους, σε πελάτες και σε 

προμηθευτές. Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται με οργάνωση, 

μεθοδικότητα, προγραμματισμό και επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα, 

γίνονται αποδεκτές από την κοινωνία με ικανοποίηση. Διαδραματίζουν ρόλο 

ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής φήμης της επιχείρησης ή του οργανισμού, 

που συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους.  

  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη θεωρείται βασικό τμήμα της σύγχρονης 

επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σωστά, 

καταλήγει σε επιτυχία τόσο για τον οργανισμό που ανέλαβε να υπηρετήσει 

έναν κοινωνικό στόχο, όσο και για την ίδια την κοινωνία που αντλεί από αυτόν 

οφέλη. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για μια κατάσταση που και τα δύο μέρη 

κερδίζουν (win - win situation). Εφόσον οι πόροι, που άλλως θα δεσμεύονταν 

για εσωστρεφείς σκοπούς λ.χ. διαφημιστικούς, καταλήγουν να μετουσιώνονται 

σε κοινωνικά προγράμματα, δεν υπάρχει βάσιμος λόγος να αμφισβητηθεί η 

αξία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Έτσι, αυξάνεται η εμπιστοσύνη της 

κοινωνίας στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες οργανώσεις και καλλιεργείται 

σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτησης κοινών στόχων και υπέρτερων, μη 

υλικών, αξιών. 
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