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Επραξηζηίεο 

Η  παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ « ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ» ηνπ 

ηκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο ππφ ηελ 

επίβιεςε ηεο Καζεγήηξηαο Κ. Δηξήλεο ακαληά. Θα ήζεια λα ηελ επραξηζηήζσ 

πξνζσπηθά , φπσο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπκθνηηεηέο κνπ, πνπ ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά κε ηα ζρφιηα, ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

θξηηηθή ηνπο ζηελ νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ.  

Σέινο  ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ έλζεξκε ππνζηήξημε πνπ 

κνπ πξνζέθεξε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 
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Πεξίιεςε:  

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δπν απηψλ φξσλ ζηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ θιάδν. Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο, 

εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ ζε έλα δείγκα 70 εξγαδνκέλσλ ηεο Alpha Bank ζηνλ 

λνκφ Βνησηίαο.  

    Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο 

θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Η Alpha Bank έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ –φπσο ε 

νηθνλνκηθή θξίζε-, λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο θαη λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Γηα λα βειηησζεί φκσο ε πνηφηεηα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο πξέπεη ε ηξάπεδα λα ηε ζπλδέζεη κε ηελ ΔΚΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, ελζσκαηψλνληαο ηα ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο. 

Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην παξαπάλσ, πξέπεη ε ΔΚΔ λα εζηηάδεη ζε ζέκαηα φπσο: 

εμαζθάιηζε πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο, 

εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγάο ηεο ηξάπεδαο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Αλ γίλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, ηφηε ε ΔΚΔ ζα επηηχρεη ζε 
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καθξνρξφληα βάζε λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο, 

θπξίσο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηεο  Alpha Bank ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

 

Λέμεηο θιεηδηά: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, Σξαπεδηθφο 

ηνκέαο, νηθνλνκηθή θξίζε  

 

 

 

"Corporate Governance and Corporate Social Responsibility in the 

Banking Industry in a period of economic crisis" 

 

Abstract:  

The aim of this project was to investigate the factors that influence the 

implementation of corporate governance and corporate social responsibility in the 

banking sector in Greece, as well as to examine the relationship among these two 

terms. For that purposes, questionnaires were distributed in a sample consisted of 70 

employees who were working in Alpha Bank in Greece in the prefecture of Boeotia. 

      Firstly, the results indicated that corporate governance of Alpha Bank is quite 

effective. More specifically, the bank has the ability to adjust in the changes of its 

business environment -such as the financial crisis. However, for improving the quality 

of its governance the company should focus on the implementation of CSR programs, 

integrating them into its overall strategy. In this context, CSR programs must 

emphasize in: ensuring health and safety standards at the company's workplace, 

eliminating corruption, protecting the environment, investing in research and 

innovation, and linking the bank's business with the local community. The linkage 

among governance and CSR will result in the enhancement of the overall performance 
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of the firm, as well as in the improvement of its corporate image.  

 

Key words: Corporate governance, Corporate Social Responsibility (CSR), Banking 

industry, Financial crisis  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Η ζεκαληηθόηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη ε δηαηύπσζε ηνπ εξεπλεηηθνύ 

πξνβιήκαηνο 

Οη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί αλέθαζελ απνηεινχζαλ νληφηεηεο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κε ην θνηλφ θαη ηηο θνηλσλίεο κέζα ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε νηθνλνκηθφ, 

εξγαζηαθφ, θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν. 

    Η εμέιημε ησλ θνηλσληψλ έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

αλαζεσξψληαο πνιιέο απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ, φκσο σο πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

παξακέλεη ην θέξδνο, δει. ε νηθνλνκηθή ηνπ επεκεξία θαη ε επηβίσζή ηνπ, ζε έλα 

ζπλερψο αληαγσληζηηθφ θαη κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Με απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

άκεζε ζχλδεζε κε ηηο δξάζεηο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,  πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ θαηαζηήκαηνο. Η παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία ζα απνηειέζεη κία πξνζπάζεηα λα ελεκεξψζεη ην θνηλφ  γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, θαη γηα ην πψο εθείλε θαη ζε ηη 

βαζκφ βνεζά λα πηνζεηεζεί ε θηινζνθία ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζηελ ρψξα καο.  
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    Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε δελ είλαη θάηη άιιν παξά έλα ζχζηεκα αξρψλ. χκθσλα 

κε ηνλ ΟΟΑ (1999) νη αξρέο πνπ ζηεξίδεηαη είλαη ε αμηνπηζηία, ε δηαθάλεηα, ε 

ηηκηφηεηα, ε ακεξνιεςία θαη ε επζχλε. Οη αξρέο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Οη αξρέο πνπ βαζίδεηαη  ε 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε,  είλαη ν ζεβαζκφο ησλ αλζξψπηλσλ αμηψλ, ε πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ε βνήζεηα πνπ παξέρεη ζηελ θνηλσλία, ε πξνψζεζε ηεο Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο, θαη ηέινο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, κε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηφζν ηνπ πεξηβάιινληνο, φζν θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ. χκθσλα κε 

ηνλ Booth (2009), ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε θαζηζηά ηελ επηρείξεζε πην πξνζηηή 

θαη αλζξψπηλε. 

     ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, νη ειιεληθέο εηαηξείεο πνπ πηνζεηνχλ ηηο αξρέο 

ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο έρνπλ απμεζεί 

ηδηαίηεξα κε κηα αξθεηά νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα, πνπ θαηέιεμε λα είλαη ηδηαίηεξα 

θεξδνθφξα, θαηαθέξλνληαο θαη αξθεηέο δηαθξίζεηο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα πνπ 

εμεηάδεη ε παξνχζα δηαηξηβή είλαη ε εμέηαζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο.  

1.2 Βαζηθέο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη αλαθνξά 

ζην θιάδν-νξγαληζκό ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη ε έξεπλα 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πνπ 

επηιέρζεθε σο κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ δχν παξαπάλσ φξσλ 

(Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο θαη ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο). Η δηαηξηβή 

ινηπφλ αλαθέξεηαη ζε έλα  θαίξην ζέκα κέζα ζε έλα κεηαβαιιφκελν παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν γηλφκαζηε κάξηπξεο ζπλερφκελσλ νηθνλνκηθψλ 

θξίζεσλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, αιιά θαη ζθαλδάισλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν ηφζν ζηε ρψξα καο φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη πξαθηηθέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ είηε είλαη ζεηηθέο είηε είλαη αξλεηηθέο γίλνληαη άκεζα γλσζηέο. Η 

δηαθάλεηα ζηηο δξάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θχξηα απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ. Οη 

πειάηεο θαη νη θαηαλαισηέο πιένλ ζέινπλ λα γλσξίδνπλ ηα πάληα γηα ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο. χκθσλα κε ηελ Κνληαμή (2005),  δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ 

δνζνιεςίεο κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ ηξέθνπλ θακία εκπηζηνζχλε θαη θακία εθηίκεζε. 

      Πιένλ δελ ζεκαίλεη φηη ζα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα αλ νη 
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εηαηξείεο εζηηάζνπλ πάλσ ζε ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ζε κάξθεο θαη ζε ινγφηππα θαη 

ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. ηελ ζεκεξηλή παγθφζκηα αγνξά νη εηαηξείεο ζα 

θξηζνχλ κε βάζε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο εζηθή, ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν, πην απιά ζα θξηζνχλ γηα ηελ επαηζζεζία 

ηνπο θαη γηα ηελ παξέκβαζε ηνπο ζηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Αλ κία 

εηαηξεία δελ κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηελ θήκε ηεο, παχεη λα είλαη αληαγσληζηηθή, άξα 

θεξδνθφξα. χκθσλα κε ηε Λεθνπνχινπ (2003) πιένλ έρεη θαηαξξεχζεη ν κχζνο φηη 

φζεο επηρεηξήζεηο πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία ζπζηάδνπλ νηθνλνκηθά κεγέζε. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα βειηηψζνπλ ηηο θνηλσληθέο πξαθηηθέο ηνπο ζα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηα θέξδε ηνπο. 

     Ο νξηζκφο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο έρεη απνθηήζεη κία πην επξεία 

πξνζέγγηζε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο δηακνξθψλνληαη αξθεηέο απφςεηο θαη 

αληηιήςεηο απφ ζχγρξνλνπο κειεηεηέο ηεο. χκθσλα κε ηνπο Bednar and Lee (2015), 

ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ηνλ 

ΟΟΑ (2015), ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ζχζηεκα ζρέζεσλ κεηαμχ επελδπηψλ 

,δηνίθεζεο, δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ππφινηπσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, 

ιακβάλνληαο ζνβαξά ππφςε ηνπο ηελ εζηθή, ηελ θνπιηνχξα ησλ εηαηξεηψλ, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο δηαθζνξάο ζηε ιήςε ησλ 

απνθάζεσλ. 

   πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη παξφιν πνπ ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη θπξίσο 

κε ηνπο ρξεκαηνδφηεο, δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία αλάκεζα ζηνλ νηθνλνκηθφ ηεο θαη 

θνηλσληθφ ηεο ξφιν. Δίλαη πιένλ πξνθαλέο φηη ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε βάδεη ηα 

ζεκέιηα γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηεο εηαηξίαο θαη κέζα εθεί αλαπηχζζεηαη ε Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε ε νπνία απνηειεί  πξαθηηθή ηεο ζχγρξνλεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. 

1.3 θνπόο ηεο δηπισκαηηθήο  

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπλερηδφκελε  

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε δηεζλήο θαη ε εγρψξηα αγνξά, είλαη λα 

δηεξεπλήζεη αλ νη δχν παξαπάλσ φξνη (Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε) βειηηψλνπλ ηελ εηθφλα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ θνηλσλία αιιά θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο.                                                                  
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    Νσξίηεξα, έγηλα ζχληνκεο αλαθνξέο ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη ηελ ζρέζε 

ηεο κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, δειαδή πσο ζπλδένληαη νη δξάζεηο ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηηο δξάζεηο ηεο ΔΚΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. χκθσλα 

κε ηνλ Αλδξνπηζφπνπιν (2011), νη δπν απηέο έλλνηεο παίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ θαη γεληθφηεξα ζηε 

πξνζηαζία ησλ ηξαπεδηθψλ ζπκθεξφλησλ. Παξάιιεια, αλαδεηθλχνπλ ην θνηλσληθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ηξαπεδψλ.  

 

1.4 ηόρνη 

1.4.1. Θεσξεηηθνί ζηόρνη 

Οη ζεσξεηηθνί ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηξείο: 

1
νο

 ζηφρνο: Να αλαιπζεί ζεσξεηηθά ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ζεσξίεο , 

κνληέια, έξεπλεο). 

2
νο

 ζηφρνο: Να αλαιπζεί ζεσξεηηθά ε έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 

(ΔΚΔ) (ζεσξίεο , κνληέια, έξεπλεο). 

3
νο

 ζηφρνο: Να εμεηαζηεί ζεσξεηηθά ε ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δπν φξσλ, θαζψο θαη 

ε ζπκβνιή ηνπο ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο, ηεο θήκεο θαη ηεο απφδνζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

1.4.2. Δξεπλεηηθνί ζηόρνη 

Οη εξεπλεηηθνί ζηφρνη ηεο εξγαζίαο είλαη ηέζζεξηο: 

1
νο

 ζηφρνο: Γηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα.  

2
νο

 ζηφρνο: Γηεξεχλεζε ησλ παξαγφλησλ πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα 

λα εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

3
νο

 ζηφρνο: Δμέηαζε ηεο επηξξνήο ηεο θξίζεο ζηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο ηξάπεδεο.  

4
νο

 ζηφρνο: Γηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ ΔΚΔ ζηνλ 
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ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα.  

 

1.5 Γηαηύπσζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνπο ζηόρνπο 

ηεο έξεπλαο 

Με βάζε ινηπφλ ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο, δηακνξθψλνληαη ηα εμήο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα:   

 Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμχ Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ); Βνεζάεη ε ΔΚΔ ζηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ Διιάδα;  

 Πφζν έρεη επεξεαζηεί ε εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε;  

 Πφζν έρεη επεξεάζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα;  

 Πνην είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηηο ηξάπεδεο λα 

εθαξκφζνπλ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ;  

 Πνην είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ άζθεζε ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα;  
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Κεθάιαην 2: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 
 

2.1 Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ε εθαξκνγή ηεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Δηδηθφηεξα, ην θεθάιαην 

πεξηέρεη έμη παξαγξάθνπο ζηηο νπνίεο παξαζέηνληαη: ν νξηζκφο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, νη βαζηθέο ζεσξίεο, ηα ζπζηήκαηα θαη ηα κνληέια ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ε ζρέζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.   

2.2 Οξηζκόο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Ο πιένλ θιαζζηθφο νξηζκφο  ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ήηαλ ηνπ Milton 

Friedman (1970), ν νπνίνο ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο  κεγαιχηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο 

ηνπ αηψλα πνπ πέξαζε . χκθσλα κε ηνλ Friedman, ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

πθίζηαηαη κφλν φηαλ ε δηνίθεζε ησλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ κεηφρσλ ή ησλ ηδηνθηεηψλ, ζα πξέπεη φκσο πξψηα λα έρεη 

πξνζαξκνζηεί ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ βάζεη ησλ ηνπηθψλ 

εζίκσλ θαη ησλ λφκσλ πνπ ηζρχνπλ. 
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    Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε αλαθέξεηαη ζε πιήζνο νξηζκψλ ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία. Παξαθάησ αλαθέξνληαη κεξηθέο εξκελείεο. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ,  

(1999) ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

    χκθσλα κε ηνλ LaPorta (2000) ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε δίλεη έκθαζε ζηνπο 

κεραληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εμσηεξηθψλ επελδπηψλ (πηζησηέο, κέηνρνη) ελάληηα ζηηο παξαλνκίεο ησλ εζσηεξηθψλ 

(κάλαηδεξ, δηνίθεζε). χκθσλα κε ηνπο Shleifer θαη Vishny (1997) ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε αζρνιείηαη κε ην πψο ζα επηζηξαθνχλ ηα ρξήκαηα ζηνπο επελδπηέο 

ησλ επηρεηξήζεσλ  , εμαζθαιίδνληαο ηνπο πξψηα θάπνηα απφδνζε γηα ηελ επέλδπζε 

ηνπο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ Διιεληθή επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε νξίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ έρεη πηνζεηήζεη κηα 

εηαηξεία γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο, ε πξνζηαζία ησλ κεηφρσλ 

ηεο, αιιά θαη ην ζχλνιν φισλ απηψλ πνπ έρνπλ πάληα λφκηκα ζπκθέξνληα ζηελ 

επηρείξεζε. 

2.3 Βαζηθέο ζεσξίεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Οη βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ παξαζέηνληαη ζηελ 

αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία είλαη ηέζζεξηο, ήηνη: ε ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο, ε 

ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, ε ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηεο δηνίθεζεο θαη ε 

ζεσξία ηεο επηηξνπείαο επηκειεηείαο:   

Η ζεσξία ηεο αληηπξνζώπεπζεο (Agency theory): Η ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο,   

θαηνρπξψζεθε αξρηθά απφ ην έξγν ηνπ Adam Smith ην 1776. ηε ζπλέρεηα απφ ην 

έξγν ησλ Berls θαη Means ην 1932. χκθσλα κε ηνπο Λαδαξίδε θαη Γξπκπέηα (2011) 

απνηειεί ηελ παιαηφηεξε ζεσξία Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Σέινο ζχκθσλα κε ηνλ 

Μπαθηξηδάθε (2010) αζθεί έιεγρν θαη αζρνιείηαη κε ηνλ δηαρσξηζκφ ηεο ηδηνθηεζίαο 

ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

Η ζεσξία ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ (stakeholder theory): Σελ ζεσξία ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηε ζπλαληάκε  ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηνπο Λαδαξίδε θαη Γξπκπέηα (2011) πεξηιακβάλεη ηα 

ζπκθέξνληα ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (πειάηεο , εξγαδφκελνη , πξνκεζεπηέο, 

θπβεξλήζεηο , άιιεο ελδηαθεξφκελεο νκάδεο ). 
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Η ζεσξία ηεο εγεκνλίαο ηεο δηνίθεζεο (Managerial hegemony theory): Η ζεσξία ηεο 

εγεκνλίαο ηεο δηνίθεζεο, ζεσξείηαη απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζεσξίεο ζηελ νπνία φκσο 

δελ δφζεθε ε απαξαίηεηε πξνζνρή, αλαπηχρζεθε πξψηα απφ ηνλ Mace ην 1971,  ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηνλ Vance ην 1983 θαη ηνπο Lorsch θαη Maclker ην 1989. χκθσλα κε 

ηνπο Λαδαξίδε θαη Γξπκπέηα (2011)  ππνζηεξίδνπλ φηη νη δνκέο επνπηείαο ειέγρνπ, 

πην γεληθά φιε ε νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο έρεη εμαζζελίζεη θαη έρεη κεησζεί ε 

απφδνζε, κε ζπλέπεηα φιν απηφ λα έρεη νδεγήζεη ζηελ εγεκνλία ησλ ζηειερψλ. 

Η ζεσξία ηεο επηηξνπείαο-επηκειεηείαο (stewardship theory): χκθσλα κε ηνπο 

Donaldson and Davis (1991) απηή ε ζεσξία  έρεη θάπνηεο ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ηελ 

ζεσξία ηεο αληηπξνζψπεπζεο, κπνξεί λα αλαγλσξίδεη πνιιά,  φρη φκσο ηελ 

νηθνλνκηθή ηδηνηέιεηα θαη ηα θίλεηξα γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ ζηειερψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

    Ο νξηζκφο θαη νη βαζηθέο ζεσξίεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γίλνληαη θαιχηεξα 

θαηαλνεηέο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (βιέπε δηάγξακκα 2.1). χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Aguilera & Jackson 

(2003) ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε ζε κάθξν-επίπεδν επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηε λνκνζεζία, ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ θηι. Δπίζεο, ζε κηθξν-επίπεδν δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 

πειάηεο, ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ηελ αλψηεξε δηνίθεζε 

θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο.  
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Γηάγξακκα 2.1: Σν θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

Πεγή: Aguilera & Jackson (2003) 

 

2.4 Μνληέια Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Η ΔΥΑΔ, έρεη θαηαξηίζεη έλα ζχγρξνλν θαη πιήξεο κνληέιν Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνλ ζεβαζκφ ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπο.  

 Η θαηάιιειε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πιεξνί ηα 

θξηηήξηα αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ θαη λα ππάξρεη μεθάζαξνο δηαρσξηζκφο 

αξκνδηνηήησλ απφ ηα φξγαλα δηνίθεζεο. 

 Σα φξγαλα δηνίθεζεο πξέπεη λα έρνπλ μεθάζαξνπο ξφινπο, πνπ  λα 

εμηζνξξνπνχλ ηα πξνζφληα θαη ηελ εκπεηξία ησλ ζηειερψλ, ηηο απαηηήζεηο θαη 

ην εχξνο ησλ εηαηξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Να θαζνξίδνληαη νη αληακνηβέο, ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο, 

έηζη ψζηε λα πξνζειθχνληαη θαη λα παξακέλνπλ ηα ζηειέρε κε ηθαλφηεηα θαη 

λα επηηπγράλνπλ ηελ απφδνζε πνπ απαηηνχλ νη κέηνρνη. 
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  ηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη ε δηαθάλεηα θαη 

ε αθεξαηφηεηα . 

  Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ λα ιεηηνπξγεί 

ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. 

 Ιθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ γηα ζσζηή, γξήγνξε θαη επαξθή κεηάδνζε 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο επελδπηέο θαη γεληθά ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο γηα ηελ   

πνξεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε φισλ ησλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ηνπ νκίινπ ζε 

ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο. 

2.5 πζηήκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Αγγινζαμσληθό ή εμσηεξηθό ζύζηεκα: Σν ζπλαληάκε ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηηο 

ΗΠΑ. Σνπ έρνπλε δνζεί δηάθνξεο νλνκαζίεο αλά θαηξνχο φπσο αγγινζαμσληθφ, 

outsider model, ζχζηεκα κεηνρψλ, θαπηηαιηζκφο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο ή 

εμσηεξηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηνπο Nestor and Tompson (2000) 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κεγάιε δηαζπνξά ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ ( 

αληηκεησπίδνπλ νη κέηνρνη ην  πξφβιεκα ηνπ « ειεχζεξνπ επηβάηε-free rider 

problems») απφ πςειή ξεπζηφηεηα θαη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο. Δπίζεο κέζσ 

απηνχ ηνπ κνληέινπ δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ ηζφηηκε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηνπο επελδπηέο, αλαγλσξίδεηαη ε αλσηεξφηεηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ επελδπηψλ 

κέζσ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ λφκνπ, ε κεγάιε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ 

ηδηαίηεξα ηεο κεηνςεθίαο θαη ηέινο νη απαηηήζεηο γηα δηαθάλεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

    Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο θαη εληφο ηνπ αγγινζαμνληθνχ 

ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, νη Aguilera et al. (2006) παξαζέηνπλ 

ηηο βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην Ακεξηθαληθφ θαη ην Αγγιηθφ ζχζηεκα: 

 

Πίλαθαο 2.1: Βαζηθέο δηαθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κεηαμχ 

Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ΗΠΑ 

 Ηλσκέλν Βαζίιεην ΗΠΑ 
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Ιδηνθηεζία θαη εμνπζία  Πην ζπγθεληξσηηθή ζε 

ζρέζε κε ηηο ΗΠΑ.  

Θεζκηθνί επελδπηέο 

(αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

ηακεία θηι.)  

 

 

Ληγφηεξν ζπγθεληξσηηθή  

Θεζκηθνί επελδπηέο 

(επελδπηηθέο εηαηξείεο)  

πκκεηνρή ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο 

  

LSE NYSE θαη NASDAQ 

Υξεκαηηζηεξηαθή 

ηαρχηεηα 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ 

κεηνρψλ 

 

Τςειή  Τςειή  

Έκθαζε ζηηο εμαγνξέο  

 

Μεγάιε  Μέηξηα  

πκκεηνρή ΜΚΟ ζηελ 

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε  

 

Τςειή  Μέηξηα  

Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ  

Μεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

εηαηξηθή αλάπηπμε  

Μέηξηα ζεκαζία γηα ηελ 

εηαηξηθή αλάπηπμε 

 Πεγή: Aguilera et al. (2006) 

    Δλ ζπληνκία, ην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ θαίλεηαη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

επέιηθην απφ ην Αγγιηθφ, ην νπνίν είλαη πην ζπληεξεηηθφ, δίλεη πεξηζζφηεξν έκθαζε 

ζε ζέκαηα εμαγνξψλ, αιιά θαη ζε δεηήκαηα εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

 Εζσηεξηθό ζύζηεκα: Σν δεχηεξν δηαδεδνκέλν ζχζηεκα είλαη ην εζσηεξηθφ ζχζηεκα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δκθαλίδεηαη θπξίσο ζηελ Ιαπσλία, ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ 

Β. Κνξέα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο, ρακειή 

ξεπζηφηεηα θαη καθξνπξφζεζκεο επελδχζεηο.  ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ν 

έιεγρνο θαη ε ηδηνθηεζία δηαηεξείηαη απφ άηνκα ε νκάδεο αηφκσλ πνπ έρνπλ αξθεηά 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ επηρείξεζε. Οη νκάδεο κπνξεί λα είλαη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο 

,ηξάπεδεο θαη ηζρπξέο νηθνγέλεηεο. Σν εζσηεξηθφ ζχζηεκα έρεη κία ππνθαηεγνξία ην 

ιεγφκελν νηθνγελεηαθφ/θξαηηθφ κνληέιν (family/state model) ζην νπνίν θαίξην ξφιν 

παίδνπλ εθηφο απφ ην θξάηνο κε ηελ παξεκβαηηθφηεηα ηνπ, θάπνηεο ηζρπξέο 

νηθνγέλεηεο. χκθσλα  κε ηνπο Nestor θαη Tompson (2000) δχν ηέηνηα  παξαδείγκαηα 

είλαη ε ρψξα καο φπνπ νη ηξάπεδεο δεηνχλ αθφκα θαη ζήκεξα εγγπήζεηο απφ ηελ 

νηθνγελεηαθή πεξηνπζία θαη φρη απφ ηελ εηαηξηθή, θαη ην θαηλφκελν ησλ Cheabols 
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ζηελ Β. Κνξέα. 

2.6 Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε θαη Σξαπεδηθόο Κιάδνο 

Αθαδεκατθνί ζπγγξαθείο φπσο νη Hackethal et al (2005) , De Andres & Vallelado 

(2008),  Grove et al (2011) θαη Αγνξάθε (2013) έρνπλ εμεηάζεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Καηαξράο, νη Hackethal, Schmidt & 

Tyrell (2005) δηεξεχλεζαλ ηελ εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζε ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν ηεο Γεξκαλίαο. ε απηφ ην πιαίζην, νη ζπγγξαθείο παξαζέηνπλ έλα 

πίλαθα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

Γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ (πίλαθαο 2.2). Δηδηθφηεξα, νη Hackethal et al (2005) 

δηαθξίλνπλ ηξείο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο επηθεληξψλεηαη ε δηαθπβέξλεζε ησλ 

ηξαπεδψλ: έιεγρνο ζηε ξεπζηφηεηα, δαλεηζκφο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ. Όζνλ αθνξά 

ηε ξεπζηφηεηα, νη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη είλαη πην ζπληεξεηηθέο θαη εζηηάδνπλ 

ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ κεηνρψλ ζε ιίγα ρέξηα θαη ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο ηξάπεδαο 

ζηα επνπηηθά ζπκβνχιηα πνπ ειέγρνπλ ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά. 

Αληίζεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

δίλνπλ έκθαζε ζηελ ππεξάζπηζε ηεο ζέζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ππαιιήισλ, πνπ απνηειεί θαη ην βαζηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Κιείλνληαο, νη 

Hackethal et al (2005) αλαθέξνπλ φηη έλα ζχζηεκα ηξαπεδηθήο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αιιάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, αλ 

ζέιεη λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε έλα θιάδν πνπ βηψλεη ζπλερείο αιιαγέο θαη 

κεηαιιάμεηο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

Πίλαθαο 2.2: Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

Γεξκαληθψλ ηξαπεδψλ 

Σνκέαο  Υαξαθηεξηζηηθά  

Έιεγρνο ζηε ξεπζηφηεηα Τςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο θπξηφηεηαο ησλ 

κεηνρψλ  

Δθπξνζψπεζε ηεο ηξάπεδαο ζηα επνπηηθά ζπκβνχιηα  

Πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία ζηνπο κηθξφηεξνπο κεηφρνπο 

ηεο ηξάπεδαο 

 

Γαλεηζκφο Γπλαηφηεηα αλαδηνξγάλσζεο ησλ ηξαπεδψλ γηα 
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δηαζθάιηζε ηεο ξεπζηφηεηαο  

πκκεηνρή ηεο ηξάπεδαο ζηηο εηαηξείεο ησλ νθεηιεηψλ  

Γηθαίσκα ςήθνπ ζηηο επνπηηθέο αξρέο  

 

 

Αλζξψπηλν δπλακηθφ  Έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

Ιζρπξή πξνζηαζία ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζηελ ηξάπεδα  

Δθπξνζψπεζε ησλ ππάιιεισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην   

 

Πεγή: Hackethal, Schmidt & Tyrell (2005) 

    Παξάιιεια, νη De Andres & Vallelado (2008) δηεξεχλεζαλ ην ξφιν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ επηηπρεκέλε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδψλ. Γηα 

λα πξνζεγγίζνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο εξσηήκαηα νη ζπγγξαθείο ζπγθέληξσζαλ 

ζηνηρεία απφ ηηο αγνξέο έμη αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ 

Καλαδά, ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ηηο ΗΠΑ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κηαο 

ηξάπεδαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ εηαηξηθή απφδνζή ηεο. Με άιια ιφγηα, ηξάπεδεο 

πνπ έρνπλ κεγάια δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα έρνπλ θαη θαιχηεξε απφδνζε ζηελ αγνξά. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ησλ κειψλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. πλήζσο έλαο κέηξηνο βαζκφο αλεμαξηεζίαο νδεγεί ζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Σα επξήκαηα ινηπφλ ησλ De Andres & Vallelado (2008) έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε απηά ησλ Hackethal et al. (2005), πνπ ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

επξχηεξεο εθπξνζψπεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο ηξάπεδαο ζηε δηαθπβέξλεζή ηεο.  

    ε θιίκα ζπκθσλίαο, νη Grove et al (2011) αλαθέξνπλ φηη ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε είλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε 

ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ ηξαπεδψλ, εηδηθψο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Καη νη Grove et al (2011) ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, γξάθνληαο φηη κεγαιχηεξα ζπκβνχιηα ζπλεπάγνληαη δεκνθξαηηθφηεξε 

δηαθπβέξλεζε θαη θαιχηεξεο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

Grove et al (2011) βάζηζαλ ηελ έξεπλα ηνπο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά ηεο Αγγιίαο.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ Αγνξάθε (2013) έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα  δηφηη: 

 ε κηα νηθνλνκία, θπξίσο ζηηο ηξαπεδνθεληξηθέο νηθνλνκίεο ε 
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ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη αλαγθαία. 

 Η πιεζψξα ησλ  ππεξεζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, π.ρ πξφζβαζε ζηα 

ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

 Η δηαζθάιηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ θαηαζεηψλ είλαη απαξαίηεηε 

 ηηο πηζαλέο δπζθνιίεο ζπγθαηαιέγεηαη ν βαζκφο επαηζζεζίαο θαη ν πςειφο 

θίλδπλνο κφιπλζεο ησλ άιισλ θιάδσλ 

 Οη πηζησηέο ή νη κέηνρνη έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε 

ησλ άιισλ εηαηξεηψλ 

  ηηο ηξάπεδεο παξαηεξείηαη φηη ε αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε είλαη 

αξθεηά κεγαιχηεξε. 

 Η παξνπζία ηνπ δαλεηζηή χζηαηεο πξνζθπγήο αιιά θαη ε αζθάιεηα ησλ 

θαηαζέζεσλ (ζησπεξή ή ξεηή), κεηψλεη ηα θίλεηξα ηξαπεδηθψλ πειαηψλ λα 

αζθνχλ έιεγρν ζηηο ηξάπεδεο. 

 χκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο νη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο,  γηα νιφθιεξν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε 

ησλ θαηαζεηψλ θαη ε εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο. 

   Δλ θαηαθιείδη, ζηε βηβιηνγξαθία επηζεκαίλεηαη ε ζπκβνιή εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ ηξαπεδψλ. Η 

δηαθπβέξλεζε ζηηο ηξάπεδεο επεξεάδεηαη απφ παξάγνληεο φπσο: ην κέγεζνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε  δηαρείξηζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θηι. Δηδηθφηεξα, πξνσζεί έλα δεκνθξαηηθφηεξν κνληέιν 

δηνίθεζεο πνπ έρεη απμαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα. Οη Grove et al (2011) 

πξνζζέηνπλ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ξφινο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη αθφκα ζεκαληηθφηεξνο. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε φια ηα 

παξαπάλσ, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ  νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:  

Τ1: Σν κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 
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δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα.    

Τ2: Ο βαζκόο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα. 

Τ3: Η εθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην επεξεάδεη ηελ άζθεζε 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα. 

Y4: Η εθαξκνγή ηεο Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα έρεη 

επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεθάιαην 3: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε 

3.1 Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε έλλνηα θαη ε ζεσξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ  

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ). Σν θεθάιαην πεξηέρεη ελλέα παξαγξάθνπο πνπ 

πεξηγξάθνπλ: ηνλ νξηζκφ ηεο ΔΚΔ, ηελ ππξακίδα θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ, ηε 

ζρέζε ΔΚΔ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

θαη ηε ζρέζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ΔΚΔ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά.  
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3.2 Οξηζκόο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

Ο δηάινγνο πνπ εμειίζζεηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα γηα λα βξεζεί έλα θνηλφ έδαθνο 

γηα έλα  απνδεθηφ νξηζκφ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο δελ έρεη βξεζεί αθφκα. 

Παξφηη ππάξρεη έλα πιήζνο νξηζκψλ πνπ θάλνπλ εθηελέζηεξεο αλαθνξέο ζηελ ΔΚΔ 

εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη ζπλαίλεζε.  Πην θάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθνί απφ ηνπο 

νξηζκνχο ηεο ΔΚΔ νη νπνίνη έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 

ρξφλσλ. 

 Ο Bowen (1953), ν νπνίνο ζεσξείηαη θαη ν παηέξαο ηεο ΔΚΔ, αλαθέξεηαη 

ζηελ ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ραξάζζνπλ πνιηηηθέο, λα είλαη ηα 

θέληξα απνθάζεσλ, θαη ν ηξφπνο πνπ ελεξγνχλ λα είλαη  ζχκθσλνο  κε ηηο 

αμίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 Ο Walton (1967) ππνζηήξημε φηη ην θχξην ζηνηρείν ηεο ΔΚΔ είλαη ν 

εζεινληηζκφο. 

 χκθσλα λε ηνλ Jones (1980) επηθξαηεί ε αληίιεςε φηη νη επηρεηξήζεηο είλαη 

ππνρξεσκέλεο απέλαληη ζε νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, εθηφο απφ ηε 

λνκνζεζία πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ θαη λα ζέβνληαη, ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

θαη ηνπο κεηφρνπο. 

 χκθσλα κε ηνλ Wood (1991) ε θπξίαξρε ηδέα ηεο ΔΚΔ είλαη φηη νη εηαηξείεο 

θαη ε θνηλσλία δελ ζεσξνχληαη δηαθξηηέο, αιιά ζπλπθαζκέλεο νληφηεηεο. 

 χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2003) επηθξαηεί ε πξνζδνθία νη εηαηξείεο λα 

ζέβνληαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη λα αληαπνθξίλνληαη πξφζπκα ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2011) νη επηρεηξήζεηο έρνπλ επζχλεο 

γηα ηηο επηπηψζεηο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

    Πην νινθιεξσκέλνη είλαη νη νξηζκνί  ησλ  Certo and Certo (2011) θαη Redington 

(2005) αληίζηνηρα, πνπ νξίδνπλ ηελ ΔΚΔ σο εμήο:  

«ΕΚΕ είλαη ε δηαρεηξηζηηθή ππνρξέσζε λα αλαιακβάλεη δξάζε πνπ πξνζηαηεύεη θαη 

βειηηώλεη ηόζν ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ζην ζύλνιό ηεο όζν θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο 

νξγάλσζεο». 
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(Certo θαη Certo, 2011, ζει.52)  

«ΕΚΕ είλαη ε ζπλερηδόκελε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα ζπκπεξηθέξνληαη 

δενληνινγηθά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε βειηηώλνληαο ηαπηόρξνλα 

ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο θαζώο θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα».  

(Redington, 2005) 

3.3 Καηεγνξηνπνίεζε Οξηζκώλ Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο 

χκθσλα κε κία κειέηε (Αλαθνξέο ΔΚΔ ζηελ Διιάδα, κηα εκπεηξηθή κειέηε, 

23/10/2008), νη νξηζκνί ηεο ΔΚΔ  θαηεγνξηνπνηνχληαη ζηελ: 

1. θεπηηθηζηηθή νπηηθή: Η ζπγθεθξηκέλε  νπηηθή ζεσξεί φηη ν ζεκαληηθφηεξνο 

ζηφρνο ηεο ΔΚΔ είλαη ε παξνρή  πινχηνπ ζηνπο κεηφρνπο ηεο επηρείξεζεο θαη 

αλ ην επηηχρεη  ζεσξεί φηη έρεη  εμππεξεηήζεη έλα κέξνο ηεο θνηλσλίαο. 

2. Οπηνπηθή άπνςε: χκθσλα κε ηελ νπηνπηθή νπηηθή νη εηαηξίεο είλαη εζηθά 

ππνρξεσκέλεο απέλαληη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα ηα σθεινχλ κε  

φπνηνπο ηξφπνπο κπνξνχλ, δελ είλαη ππνρξεσκέλεο κφλν ζηνπο κεηφρνπο θαη 

ζηνπο επελδπηέο. 

3. Ρεαιηζηηθή νπηηθή: Η ξεαιηζηηθή νπηηθή έρεη ζεκαίλνληα ξφιν ηφζν ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη ζην επηζηεκνληθφ ρψξν θαη καο εμεγεί φηη ε ΔΚΔ 

ζεσξείηαη ε δηαρείξηζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο ιεηηνπξγίαο κηα επηρείξεζεο ζηνπο 

άκεζνπο φζν θαη ζηνπο έκκεζνπο εκπιεθφκελνπο κε απηήλ, δει ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν φπνπ αλαπηχζζεηαη. 

3.4 Σν θπξίαξρν πξόηππν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο: Η 

ππξακίδα ηνπ Archie B.Carroll 

Ο Carroll (1991) δεκηνχξγεζε έλα  κνληέιν ππξακίδαο ηεζζάξσλ επηπέδσλ ην νπνίν 

νλφκαζε «ππξακίδα ησλ επζπλψλ». Σα επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηα απνηεινχλ νη 

ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο επζχλεο - νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, εζηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο 

(δηάγξακκα 3.1). 

   ηε βάζε ηνπ ζηξψκαηνο βξίζθνληαη νη νηθνλνκηθέο επζχλεο ηεο επηρείξεζεο, ε 

νπνία πξέπεη λα έρεη θέξδε , λα ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο, λα απμάλεη ζπλερψο ηηο 
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πσιήζεηο ηεο  θαη λα παίξλεη  ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ζηεξηδφκελεο ζηε ινγηθή. ην 

δεχηεξν ζηξψκα  βξίζθνληαη νη λνκηθέο επζχλεο νη νπνίεο επίζεο αλακέλνληαη  απφ 

ηελ θνηλσλία, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ θαη  λα ηεξνχλ θαη λα ζέβνληαη ην λφκν. 

    ην ηξίην ζηξψκα ζπλαληάκε ηηο εζηθέο επζχλεο . Η δηαθνξά ησλ εζηθψλ επζπλψλ 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επζχλεο είλαη φηη νη εζηθέο επζχλεο  πξνζδνθφληαη 

απφ ηελ θνηλσλία. Δάλ ζηελ επηρείξεζε ππάξρεη εζηθή εγεζία, λα απνθεχγεη 

ακθηιεγφκελεο ηαθηηθέο ή  πξαθηηθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ πάλσ απφ ηνλ λφκν απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα εζηθψλ επζπλψλ. χκθσλα κε ηνπο Turker and Altuntas (2013) φηαλ ε 

επηρείξεζε δηαθαηέρεηαη απφ επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ζεκαίλεη φηη έρεη εζηθή εγεζία 

θαη δελ επηδηψθεη λα εμαπαηήζεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ηνπο πειάηεο θαη ηελ θνηλσλία. 

Έλα πξάγκα κφλν κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ φηη ραίξεη εθηίκεζεο φισλ θαη θπξίσο ζην 

επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο. 

    ηελ θνξπθή βξίζθνληαη νη θηιαλζξσπηθέο επζχλεο θαη αθνξνχλ ηνλ  

επηρεηξεκαηία λα είλαη έλαο θαιφο εηαηξηθφο πνιίηεο πνπ βνεζά ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο δσήο ηεο θνηλφηεηαο. Οη εηαηξηθέο δξάζεηο, γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

θνηλφηεηαο, κπνξεί λα είλαη δηάθνξα παξαδείγκαηα θηιαλζξσπηθψλ επζπλψλ. Η 

θνηλσλία ζεσξεί ηηο θηιαλζξσπηθέο επζχλεο επηζπκεηέο. χκθσλα κε ηνπο Turker and 

Altuntas (2013) φηαλ κηα επηρείξεζε δψζεη ηελ άδεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο, λα 

ιάβνπλ ζπκκεηνρή ζε θηιαλζξσπηθέο εθδειψζεηο, ηνπο εμπςψλεη θαη ηνπο κεηαθέξεη 

ηελ αίζζεζε φηη είλαη ρξήζηκνη ζην  θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά  ληψζνπλ θαη κηα 

πεξεθάληα γηα ηηο εηαηξίεο πνπ εξγάδνληαη. Απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία, εληζρχεηαη ε 

ηθαλνπνίεζε θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπο. 
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Γηάγξακκα 3.1: Η Ππξακίδα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, Πεγή: Carroll 

Archie B., 1991, The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral 

Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons 

 

Ο Carroll (1979) φκσο, εθηφο απφ ηε ππξακίδα ηεο ΔΚΔ έρεη δηαθξίλεη θαη ηηο ηξείο 

δηαζηάζεηο ηεο, ήηνη: 1) αληαπφθξηζε ηεο θνηλσλίαο ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, 2) 

θαηεγνξίεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη 3) ζπκκεηνρή ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

πξνβιεκάησλ (βιέπε πίλαθα 3.1). Οη δηαζηάζεηο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηνλ 

πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ, θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ 

κπνξεί λα παίμεη ζηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγηάο ηεο θνηλσλίαο.  

 

Πίλαθαο 3.1: Οη δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ 

Αληαπόθξηζε ηεο 

θνηλσλίαο ζηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ  

Καηεγνξίεο θνηλσληθήο 

επζύλεο 

πκκεηνρή ζηελ 

αληηκεηώπηζε 

θνηλσληθώλ δεηεκάησλ   

Απφθξηζε   Ηζηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ   

Καηαλαισηηζκφο 

 

Αληίδξαζε  Ννκηθέο  ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 
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νξγαληζκνχ   πεξηβάιινληνο   

πκκεηνρή   Οηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπ νξγαληζκνχ   

Μείσζε ησλ δηαθξίζεσλ   

Πξνιεπηηθέο ελέξγεηεο   Αζθάιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ   

  Αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο 

εξγαζίαο  

Carroll (1979), “A Three dimensional conceptual model of corporate performance” 

cited by Joyner and Pane, 2002 

3.5 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη βηώζηκε αλάπηπμε  

Ο πίλαθαο 3.2 πνπ παξαζέηεηαη απφ ηνπο Baumgartner θαη Ebner (2010) δείρλεη πσο 

νη ζηξαηεγηθέο ΔΚΔ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οη ζηξαηεγηθέο 

είλαη ηαμηλνκεκέλεο αλάινγα κε ηα ηξία επίπεδα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ήηνη: 

νηθνλνκηθφ, νηθνινγηθφ θαη θνηλσληθφ:  

Πίλαθαο 3.2: ηξαηεγηθέο ΔΚΔ πνπ ζπκβάινπλ ζηε βηψζηκε αλάπηπμε (αλά πεδίν) 

Οηθνλνκηθό Οηθνινγηθό Κνηλσληθό 

Δπέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη 

ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

θαηλνηνκία ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ   

Μείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ 

απνηππψκαηνο ηεο 

εηαηξείαο  

Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

 

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

θνξείο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο (παλεπηζηήκηα, 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

θ.ιπ.) 

Δπέλδπζε ζε Αλαλεψζηκεο 

Πεγέο Δλέξγεηαο  

Δλίζρπζε ησλ θηλήηξσλ 

θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζέκαηα βησζηκφηεηαο. 

 

Δζηίαζε ζε ζηξαηεγηθέο 

δηαρείξηζεο γλψζεο  

(Knowledge management) 

Δπέλδπζε ζε ζηξαηεγηθέο 

αλαθχθισζεο  

Δμαζθάιηζε πξνηχπσλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο.  

Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

πξνκεζεπηέο πνπ 

Αλάιπζε ησλ νηθνινγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

Δπέλδπζε ζηελ ζπλερή 

θαηάξηηζε θαη 
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πηνζεηνχλ ηε θηινζνθία 

ηεο ΔΚΔ 

πξντφληνο / ππεξεζίαο θαζ 

'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηνπο.  

επηκφξθσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

χληαμε εθζέζεσλ ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε 

ζρεηηθά κε ηε αεηθφξν 

αλάπηπμε  

 Δμάιεηςε αληζνηήησλ 

κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη 

δηαξθήο ππεξάζπηζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  

  ηαδηαθή κείσζε 

ζπλεξγαζηψλ κε 

επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο πνπ δελ 

πηνζεηνχλ ηηο αξρέο ηεο 

βησζηκφηεηαο ή εθηεινχλ 

ακθηιεγφκελεο 

δξαζηεξηφηεηεο   

  Δμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

θαξηέι 

  Η εηαηξεία ζπκπεξηθέξεηαη 

σο ππεχζπλνο πνιίηεο 

(Corporate citizenship) 

Πεγή: Baumgartner θαη Ebner (2010) 

   Βιέπνληαο ινηπφλ αλαιπηηθά ηνλ πίλαθα 3.2, ππνγξακκίδεηαη ν ζηξαηεγηθφο ξφινο 

πνπ κπνξεί λα παίμεη ε ΔΚΔ γηα ηελ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Φαίλεηαη 

ινηπφλ φηη νη ζχγρξνλεο θνηλσληθέο αλάγθεο επηηείλνπλ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ, ε νπνία ηειηθψο κπνξεί λα δξάζεη σο «ζπλδεηηθφο θξίθνο» κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.   

 

3.6 Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε ησλ επηρεηξήζεσλ: Σα δύν θύξηα 

πεδία 

Η θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ δηαθξίλεηαη ζε δχν θχξηα πεδία ηελ 

«εζσηεξηθή» θαη «εμσηεξηθή». χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε βίβιν (2001) ε εζσηεξηθή 



 

28 
 

ΔΚΔ αθνξά θαηά θχξην ιφγν ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ηεο 

εξγαζίαο ,ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αιιαγή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ αληίθηππνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. χκθσλα κε ηνπο Porter θαη 

Kramer (2006) ε εμσηεξηθή ΔΚΔ επηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο θνηλσληθνχ, 

θηιαλζξσπηθνχ θαη νηθνινγηθνχ ζθνπνχ. Αλαθέξεηαη ζ‟ έλα επξχ θάζκα 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ νη νπνίνη δελ είλαη κφλν νη εξγαδφκελνη θαη νη κέηνρνη αιιά 

κπνξεί λα είλαη πξνκεζεπηέο, πειάηεο , κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί   (ΜΚΟ) πνπ 

ιεηηνπξγνχλ 

3.7 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε θαη ηξαπεδηθόο θιάδνο 

Αξθεηνί ζπγγξαθείο έρνπλ δηεξεπλήζεη ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο ηεο Δηαηξηθή 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Καηαξράο, ε Κνβιάθα (2011) 

ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ησλ εμήο παξακέηξσλ ηεο ΔΚΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν:  

 Δλζσκάησζε ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ ζηηο ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο θαη ζηηο  

ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο 

 Δληζρχεηαη ε καθξνπξφζεζκε εηαηξηθή αμία, θαζψο επηδηψθεηαη ε 

βησζηκφηεηα θαη ε πνηφηεηα. 

 Γηαθάλεηα ζε φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κε ζθνπφ, ην ρηίζηκν 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο.  

 Πιήξεο ζπκκφξθσζε κε ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην 

 χκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ινγνδνζία 

 Σα ελδηαθεξφκελα κέξε θαινχλ ζε δηαξθή δηάινγν. 

 Η ζπκβνιή ησλ ηξαπεδψλ ζηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θνηλσληθή ζπλνρήο. 

    Οη Khan, Halabi & Samy (2009) εμέηαζαλ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη γηα ηηο 

ηξάπεδεο ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Η έξεπλα ησλ ηειεπηαίσλ επηθεληξψζεθε 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Μπαγθιαληέο. Οη Khan et al (2011) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα 

πιενλεθηήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ΔΚΔ γηα ηηο ηξάπεδεο είλαη ηα εμήο: α) 

βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ πξφζιεςεο θαη δηαηήξεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
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επηρείξεζε, β) βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεσλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ 

εζσηεξηθά δεηήκαηα ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, γ) εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, δ) 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο θαη θαιχηεξεο ζρέζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(stakeholders) ηνπ νξγαληζκνχ θαη ε) θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ φηη ε ΔΚΔ επεξεάδεη ζεηηθά έλα κεγάιν εχξνο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

κηαο ηξάπεδαο, θαζηζηψληαο ηελ πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο σο πεγή ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

     Οκνίσο, ε Bihari & Pradhan (2011) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ΔΚΔ θαη εηαηξηθήο 

απφδνζεο εζηηάδνληαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Ιλδίαο. Οη εξεπλήηξηεο αλάιπζαλ ηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ θαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε έμη ηξαπεδψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ: ICICI 

Bank, HDFC Bank, IDBI Bank, Punjab National Bank, Bank of Baroda, Union Bank 

of India. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ΔΚΔ ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηε 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο –θαη εηδηθψο ηεο νηθνλνκηθήο – ησλ ηξαπεδψλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηα νηθνλνκηθά νθέιε, νη ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

εηθφλα ηνπο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Οη Bihari & Pradhan (2011) επίζεο 

πξνζζέηνπλ φηη ε ΔΚΔ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην δελ βειηηψλεη κφλν ηνλ ηξφπν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε θνηλσλία ζηελ 

Ιλδία.  

    Σέινο, νη Islam, Ahmed & Hasan (2012) δηεξεχλεζαλ ηνλ αληίθηππν ηεο ΔΚΔ 

απνθιεηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή επίδνζε ησλ ηξαπεδψλ. Οη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ 

κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθνχο δείθηεο γηα λα δνπλ ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Σν ζρήκα 3.2 δείρλεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο κειέηεο ησλ 

Islam et al (2012). Όπσο ινηπφλ θαίλεηαη παξαθάησ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δείθηεο φπσο 

Return on Assets, Return on Equity, Return on investment, Earning per share, Total 

Assets, θηι. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 8 δείθηεο γηα λα δηαπηζησζεί ν 

βαζκφο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Οη Islam et al (2012) βξήθαλ φηη νη ηξάπεδεο 

πνπ πηνζεηνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο αξρέο ηεο ΔΚΔ έρνπλ θαη θαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο απνδφζεηο. Παξφιν απηά, θιείλνπλ νη ζπγγξαθείο, ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξεο ζηαηηζηηθέο επαιεζεχζεηο γηα λα απνδεηρηεί ε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ 

απηψλ ησλ δπν ελλνηψλ.  
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Γηάγξακκα 3.2: Δλλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο ησλ Islam, Ahmed & Hasan 

(2012) 

   Δλ θαηαθιείδη, ζρεδφλ φινη νη εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ε ΔΚΔ νδεγεί ηηο ηξάπεδεο 

ζε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο ηνπο απφδνζεο  –θαη θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο. Έλα ηέηνην 

εχξεκα θαιεί ηα ηξαπεδηθά ζηειέρε λα εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ, εηδηθψο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο είλαη ηδηαίηεξα επάισηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ινηπφλ φια ηα 

παξαπάλσ, κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ νη παξαθάησ εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο:   

Τ5: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο απόδνζεο. 

Τ6: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο εηθόλαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ.  

Τ7: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα έρεη επεξεαζηεί  

από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  
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3.8 Η ζεκαζία ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο ζην εζσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο 

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο έρεη ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ην νπνίν εθιέγεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο. Οη ηειεπηαίνη πξνζδνθνχλ πσο ην 

αηξεηφ απηφ ζψκα ζα ελεξγήζεη πξνζηαηεχνληαο ηα ζπκθέξνληα ηεο ηδηνθηεζίαο, 

επηζεσξψληαο θαη ειέγρνληαο ηε δξάζε ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ. χκθσλα κε ηνλ 

Nadler (2006) ην ζπκβνχιην πξέπεη λα απαξηίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο δηεπζπληέο νη 

νπνίνη δελ δηαηεξνχλ θάπνηα ζρέζε νηθνλνκηθήο ή πξνζσπηθήο θχζεο κε ηελ 

εηαηξεία ή ηα κέιε ηεο δηνίθεζεο. Σν ζπκβνχιην νθείιεη λα δηαζέηεη κεζφδνπο 

αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ λα εθπξνζσπεί ηνπο κεηφρνπο. 

    Άιιν έλα κεγάιν ζέκα είλαη ν έιεγρνο ησλ αληακνηβψλ ησλ ζηειερψλ πνπ 

ζεσξείηαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Η θαιή εηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί επίζεο λα 

εμαζθαιίζεη κηα ζπλερφκελε δηνίθεζε αλσηάηνπ επηπέδνπ κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 

CEO ηεο επηρείξεζεο θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε λα κπνξεί λα ζρεδηάδεη ζηξαηεγηθή 

ψζηε λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηελ κειινληηθή επηηπρία ηεο. χκθσλα κε ηνλ Nadler 

(2006) ε ζηξαηεγηθή θαηαλνκή ησλ εηαηξηθψλ ηεο πφξσλ ζε θάζε ηεο επηρεηξεκαηηθή 

δξάζε είλαη ζεκειηψδεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία. Σέινο, θχξην θαζήθνλ ηνπ 

ζπκβνπιίνπ είλαη ε άζθεζε ηεο επζχλεο θαη ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαηήξεζεο πξνο 

φθεινο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ κεηφρσλ θαζψο πξέπεη λα δεκηνπξγείηαη έλα 

πεξηβάιινλ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζρπξνχο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεπζπλφηεηα, πςειά επίπεδα εζηθήο θαη ζπκκφξθσζε ζε θάζε 

ζρεηηθφ λφκν θαη θαλνληζκφ. 

    χκθσλα κε ηνλ Jorion (2003) ην εηδηθφ ελδηαθέξνλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηηο ηξάπεδεο ππφθεηληαη ζην φηη απηέο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο 

αλαθέξνληαη ζε έλα απζηεξφ θαζεζηψο επνπηείαο δηφηη δηαηεξνχλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

θαηαζέζεηο ηνπ θνηλνχ, είλαη θνξείο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ιφγσ ησλ επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

   χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2001) ε ΔΚΔ έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο, θαζψο ζήκεξα νη πξνθιήζεηο ζηηο εηαηξίεο 

θαη ηδηαίηεξα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη ε πξνζέιθπζε θαη ε ζπγθξάηεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη αθνξνχλ ηε ζπλερφκελε εθπαίδεπζε, ηελ 

παξαρψξεζε εμνπζηψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο νηθνγελεηαθήο 
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θαη πξνζσπηθήο δσήο, ηηο πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο θπξίσο ησλ γπλαηθψλ, ηζφηεηα 

ησλ δχν θχισλ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ηζφηεηα ζηηο ακνηβέο.  

   Δπίζεο, πξνσζνχληαη εζεινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζπλήζσο ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπκπιεξσκαηηθά ζηελ παξνχζα λνκνζεζία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ζηνλ ρψξν ηεο εξγαζίαο. Σέινο ζχκθσλα κε ηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

(2001) φηαλ ε αλαδηάξζξσζε γίλεηαη κε ηξφπν θνηλσληθά ππεχζπλν ζεκαίλεη φηη 

εμηζνξξνπνχληαη  ηα ζπκθέξνληα θαη νη αλεζπρίεο φισλ απηψλ πνπ ζίγνληαη απφ ηηο 

αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ θαη ηηο απνθάζεηο. 

3.9 ύλδεζε ηεο ΔΚΔ κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηε πεξίνδν ηεο 

νηθνλνκηθή θξίζεο θαη αλαθνξά ζηνλ ηξαπεδηθό θιάδν 

Οη εμειίμεηο ζηελ αγνξά εηδηθά ηε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη νπνίεο είραλ  σο 

απνηέιεζκα ηε θαθή ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, ηελ αλάδεημε ησλ αξλεηηθψλ αιιά θαη 

επξχηεξα ησλ εππαζεηψλ ηεο, επεξέαζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα επεξεάδνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη επξχηεξα ηελ αγνξά. Οη ηξάπεδεο φπσο θάζε πγηείο νξγαληζκφο 

θαινχληαη λα απνθηήζνπλ ελεξγφ ξφιν σο αξσγνί ζηε πξνζπάζεηα ηνπ επξχηεξνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ λα βξεη δηεμφδνπο ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε.  

   Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη απαξαίηεην λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηε ζέζε ηνπο κελ 

έρνληαο σο κνλαδηθφ ηνπο ζηφρν ην θέξδνο αιιά λα επηδηψμνπλ λα επηζηξέςνπλ έλα 

κέξνο απφ ηα θέξδε ηνπο, έλα κέξνο απφ απηά πνπ ηνπο δίλεη ε θνηλσλία πίζσ ζε 

απηή κέζα απφ ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ηερλνινγηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν. Οη δξάζεηο ζε επίπεδν ΔΚΔ απνηεινχλ ζήκεξα κηα δηαδηθαζία 

κέζα απφ ηελ νπνία κηα ηξάπεδα δείρλεη ηε ζεηηθή ηεο πιεπξά θαη απφ ηελ άιιε 

απνηεινχλ θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθή ηνπο, θαζψο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν απνδεθηέο απφ ηελ 

επξχηεξε αγνξά αιιά θαη απφ ηε θνηλσλία ζην ζχλνιν.  

   Οη ηξάπεδεο απνηέιεζαλ έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηε παξνχζα θξίζε ελψ νη ίδηεο 

κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ αλέπηπμαλ έθεξαλ ζε αδηέμνδε θαηάζηαζε πνιινχο 

θαηαλαισηέο. Η ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο είλαη ην ιηγφηεξν ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

θάλνπλ γηα λα βειηηψζνπλ ηελ εηθφλα πνπ έρεη γηα απηέο ε αγνξά. Πέξα απφ ηελ 

εζηθή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο, θαινχληαη θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο λα ιεηηνπξγήζνπλ 

κε εζηθή φρη κφλν πξνο ηνπο κεηφρνπο, αιιά θαη πξνο ην πξνζσπηθφ ζε επίπεδν 



 

33 
 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, εξγαζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δηδηθά κε ηηο ζπλερείο ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ φπσο ε Πεηξαηψο έρνπλ θηάζεη λα 

απαζρνινχλ ρηιηάδεο εξγαδφκελνπο θαη ε δηαρείξηζε εηδηθά απηψλ πνπ ήξζαλ απφ  

ζπγρσλεπκέλνπο νξγαληζκνχο είλαη απαξαίηεηε θαη εζηθή ππνρξέσζε.  

   Γεδνκέλνπ φηη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο άξα πνπ πξέπεη λα εθαξκφζνπλ θαη νη ηξάπεδεο ζε 

επίπεδν Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κεηφρσλ, εξγαδνκέλσλ, θξάηνπο θ.ι.π. είλαη 

απαξαίηεην νη θαλφλεο απηνί λα δηέπνληαη απφ εζηθή δηφηη νη θαλφλεο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο νξίδνπλ ηνλ ηξφπν κέζα απφ ηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη, 

αληηκεησπίδνληαη νη θίλδπλνη θαη ζπγρξφλσο ε ηξάπεδα παξακέλεη ελεξγφ θνκκάηη 

ηεο θνηλσλίαο αληηιακβαλφκελνη ηηο αλάγθεο ηεο. Δίλαη βαζηθφ λα κελ έρνπλ νη 

ηξάπεδεο σο απηνζθνπφ κφλν ην θέξδνο αιιά λα δίλνπλ βαξχηεηα θαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ εξγαδφκελσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ησλ θαηαλαισηψλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο.  

   Δπαλεξρφκελνη ζην παξάδεηγκα ησλ ηξαπεδψλ πνπ πξνρψξεζαλ ζηελ απνξξφθεζε 

ησλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη αλαγθαίν ζήκεξα λα δηαρεηξηζηνχλ 

κέζα ζηελ θξίζε ηε δχλακε πνπ έρνπλ απνθηήζεη, είλαη απαξαίηεην λα απνηειέζεη 

κέξνο ηεο  θηινζνθίαο ηνπο ε δίθαηε αληηκεηψπηζε απφ ηε κηα ησλ εξγαδφκελσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ απέλαληη ζε απηνχο, γηα παξάδεηγκα νη νκαδηθέο 

απνιχζεηο θαη νη ππνρξεσηηθέο εζεινχζηεο έμνδνη δελ είλαη εζηθή αληίδξαζε, δελ 

απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο ΔΚΔ θαη ζπλάκα ηεο εηαηξηθήο ηνπο δηαθπβέξλεζεο, ελψ απφ 

ηελ άιιε ε πίεζε ησλ ππεξρξεσκέλσλ λνηθνθπξηψλ δελ είλαη επίζεο κηα εζηθή ζηάζε 

ε νπνία βαζίδεηαη απφ ηε κηα ζηελ ππνρξέσζε ηνπο λα ελδηαθέξνληαη γηα ηε θνηλσλία 

θαη απφ ηελ άιιε λα επηζηξέθνπλ ζε απηή κέξνο απφ απηά πνπ ηνπο έρεη πξνζθέξεη.  

   ην κέιινλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη κηα δηαθνξεηηθή δηαρείξηζε ε νπνία ζα 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηξάπεδεο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ έλα πξφζσπν 

δηαθνξεηηθφ δηφηη ζήκεξα απνηεινχλ απφ ηνπο ιίγνπο θνξείο πνπ έρνπλ ηε δχλακε λα 

ζηεξίμνπλ ηελ Διιάδα ηε πεξίνδν ηεο θξίζεο θαη εηδηθά ην κέζν άλζξσπν ν νπνίνο 

έρεη επεξεαζηεί. Η ζηήξημε κφλν ησλ κεηφρσλ θαη ε αθνινπζία ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δεζκεχζεσλ δελ πξέπεη λα απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηφρν γηαηί ηφηε δελ ηεξνχληαη νη 

θαλφλεο θαη ε απαηηήζεηο ηεο ΔΚΔ αιιά θαη εζσηεξηθά ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ε νπνία νπζηαζηηθά είλαη ε δηθαηνζχλε κε ηελ νπνία κηα ηξάπεδα αλαγλσξίδεη θαη 

αληηκεησπίδεη θαηαζηάζεηο. 
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     ε ζρέζε ινηπφλ κε φια ηα παξαπάλσ, νη Khan (2010), Jizi et al (2014) θαη Janggu 

et al (2014) εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηεο Δηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ΔΚΔ ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά.  Καηαξράο, ν Khan (2010)  ππνγξακκίδεη ηε ζρέζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ΔΚΔ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αλαθέξνληαο φηη ε ζχλζεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηνλ βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηειέρε δηαθνξεηηθψλ 

εζληθνηήησλ εθαξκφδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

   ην ίδην κήθνο θχκαηνο, νη Jizi et al (2014) δηεξεχλεζαλ ηε ζρέζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ΔΚΔ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ. Η αλάιπζε ησλ 

εξεπλεηψλ βαζίζηεθε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη 

εηδηθφηεξα ζηηο ηξάπεδεο πνπ ήηαλ εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Αλάιπζε 

γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δηεξεπλεζνχλ φιεο νη παξάκεηξνη 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ απηψλ ησλ δπν ελλνηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο έδεημαλ φηη ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν βαζκφο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ην βαζκφ πηνζέηεζεο ησλ αξρψλ ηεο ΔΚΔ. Με 

άιια ιφγηα, φζν πην κεγάιν θαη αλεμάξηεην είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κηαο 

ηξάπεδαο ηφζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεί ηελ ΔΚΔ ζαλ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή.   

   Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη Janggu et al (2014) ζην ίδην εξεπλεηηθφ πιαίζην βξήθαλ 

φηη ν βαζκφο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζρεηίδεηαη κελ κε ην κέγεζνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αιιά φρη κε ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο πνπ έρεη απηφ.  

   πκπεξαζκαηηθά, ν ηξφπνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδεη ηνλ βαζκφ 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο ηξάπεδεο. Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηε 

ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ δπν ελλνηψλ, θαζψο θαη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κπνξεί λα δηακνξθσζεί ε εμήο εξεπλεηηθή ππφζεζε:   

Τ8: Η Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από απηέο. 
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Κεθάιαην 4: Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

4.1 Δηζαγσγή  

Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία αλαδεηθλχεη έλα πξνβιεκαηηζκφ πνπ πξνθχπηεη εμαηηίαο ηεο 

αλάγθεο λα απαληεζεί νπζηαζηηθά έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ή πην απιά ε έξεπλα  

απνηππψλεη νξζά θαη ηεθκεξησκέλα απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ 

κε ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. 

    Ο εξεπλεηήο  ζρεδηάδεη ηε κεζνδνινγία ηνπ ζε ζπλάξηεζε κε ην ζέκα πνπ 

εμεηάδεη. χκθσλα κε ηνλ Flick (2015), ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο αλαθέξεηαη ζηηο 

παξακέηξνπο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, ζηηο 

ηερληθέο θαη ζηηο κεζφδνπο, ζηα κέζα πνπ επηιέγεη ν εξεπλεηήο θαζψο θαη ζηα 

βήκαηα πνπ αθνινπζεί γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο . 

    Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ εθάζηνηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο απαηηείηαη ε ζσζηή 

θαηαλφεζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο δηφηη δελ είλαη κηα απιή ππφζεζε. Η κεζνδνινγία 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία παίδεη πξσηαξρηθφ ξφιν ζην 

απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο θαζψο νη κέζνδνη πνπ αθνινπζνχληαη θξίλνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ επηηπρία ε κε ηεο έξεπλαο, γηα απηφ  απαηηείηαη ε ηεθκεξησκέλε επηινγή 

ηνπ ζέκαηνο, ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ, ν ζαθήο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ ηεο έξεπλαο θαη ε επηινγή  ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

     Ο ζθνπφο ηεο έξεπλαο ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

δξάζεσλ ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε ηηο δξάζεηο ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα. Δθφζνλ έγηλε 

ινηπφλ πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ, ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε ε 

εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ πεξηιακβάλεη: ηελ επηινγή ηεο εξεπλεηηθήο θηινζνθίαο, 

ηελ ηερληθή ηεο έξεπλαο, ηελ επηινγή είδνπο έξεπλαο, ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν, ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηε δηαδηθαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηα δεηήκαηα 

δενληνινγίαο ηεο δηαηξηβήο.  
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4.2  Φηινζνθία έξεπλαο 

Έλα ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο κεζνδνινγίαο είλαη ε θηινζνθία ηεο έξεπλαο δηφηη 

θαζνξίδεη  κε πνηφλ ηξφπν απηή ζα δηεμαρζεί. χκθσλα κε ηνλ Bryman (2011), θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα είραλ αλαπηπρζεί αξθεηά θηινζνθηθά ξεχκαηα  φκσο ηα 

δχν θχξηα ξεχκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη είλαη ν «ζεηηθηζκφο» θαη ε 

«θαηλνκελνινγία». 

     Ιδξπηήο ηνπ ζεηηθηζκνχ  ζεσξείηαη ν Γάιινο θηιφζνθνο August Kont ν νπνίνο 

ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε απηφ ηνλ φξν. Γχν ππέξκαρνη ππνζηεξηρηέο ηνπ 

ξεχκαηνο ηνπ ζεηηθηζκνχ ήηαλ νη Stuart Mill and Conte.  Ο ζεηηθηζκφο  ππνζηεξίδεη 

φηη κία πξφηαζε ή έλαο θπζηθφο  λφκνο είλαη αιεζήο κφλν φηαλ κπνξεί ινγηθά  λα 

επαιεζεπηεί. χκθσλα κε ηνλ Bryman (2011), ν ζεηηθηζκφο αλήθεη ζηελ 

επηζηεκνινγία φπνπ κέζσ ηεο επηζηήκεο θαη κε ηελ απνθάιπςε αηηηαθψλ λφκσλ 

πξνζπαζεί λα εληνπίζεη ηελ αιήζεηα ηνπ εθάζηνηε πξνβιήκαηνο.  

    Κνηλψο, είλαη έλα θηινζνθηθφ δφγκα πνπ δελ δέρεηαη ηα κεηαθπζηθά θαη 

ππνζηεξίδεη φηη ή έγθπξε γλψζε είλαη απηή πνπ κπνξεί λα επηβεβαησζεί κέζσ ηεο 

επηζηεκνληθήο κεζφδνπ. ηνλ ζεηηθηζκφ ππάξρεη άκεζε αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ηεο αλαπαξάζηαζήο ηνπο. Απηφ πνπ αληηιακβαλφκαζηε  φηη καο 

πεξηβάιεη  ζπλδέεηαη άκεζα κε απηφ πνπ πθίζηαηαη πξαγκαηηθά.  

     Βαζίδεηαη ζε δχν θχξηνπο ππιψλεο: ζηε βεβαηφηεηα θαη ηε ζαθήλεηα. Όζνη 

εξεπλεηέο  επηιέγνπλ  ηνλ ζεηηθηζκφ  εζηηάδνπλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

ζπζηεκαηηθή εμέηαζε ζεσξηψλ. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δπν δεκηνπξγεί  

ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο νη νπνίεο επαιεζεχνληαη κφλν αλ 

απνδεηθλχνληαη απφ ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  έξεπλα. χκθσλα κε ηνλ 

Silverman (2016), νη ππνζηεξηρηέο ηνπ ζεηηθηζκνχ δέρνληαη φηη ε κφλε έγθπξε γλψζε 

είλαη ε επηζηεκνληθή θαη νη  κέζνδνη επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο πνπ ζεσξνχληαη 

απνηειεζκαηηθέο είλαη  νη επηζηεκνληθέο. 

    ηνλ αληίπνδα ηνπ ζεηηθηζκνχ εκθαλίδεηαη ε «θαηλνκελνινγία», παηέξαο ηεο 

νπνίαο ζεσξείηαη ν Edmund Husserl, Γεξκαλφο θηιφζνθνο ηνπ 20νπ αηψλα. Η 

θαηλνκελνινγία ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα λα αλαπηπρζεί ν «ππαξμηζκφο» ζηε 

Γεξκαλία θαη ζηε Γαιιία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζρεκαηίζεη κηα αληίιεςε γηα ηηο 

εκπεηξίεο δσήο ησλ αλζξψπσλ.  
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   Η θαηλνκελνινγία ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε πξαγκαηηθή γλψζε είλαη 

απνηέιεζκα ηεο θαηαλφεζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ πηζηεχσ απηψλ (ησλ 

αηφκσλ) ησλ νπνίσλ ηελ ζπκπεξηθνξά δηεξεπλνχκε θαηά πεξίπησζε. χκθσλα κε 

ηνλ Neuman (2005), ζηεξίδεηαη ζηελ χπαξμε  αληηθεηκέλσλ πνπ 

γίλνληαη αληηιεπηά  κέζσ ησλ αηζζήζεσλ  θαη φρη «απηνχ θαζ‟ εαπηφ», δειαδή  ζηελ 

χπαξμε νπνηνπδήπνηε πξάγκαηνο-αληηθεηκέλνπ. 

    ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρζεθε ν ζεηηθηζκφο πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρζεί νξζνινγηθά, αληηθεηκεληθά θαη ηεθκεξησκέλα ε αιήζεηα γηα ηελ έξεπλα 

πνπ εθπνλήζεθε. Ο εξεπλεηήο ρξεηάζηεθε λα εμεηάζεη θαη λα εξεπλήζεη θάηη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξεη λα αλαδείμεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. χκθσλα κε ηνλ Neuman 

(2005),  γηα λα θαηαιήμεη ν εξεπλεηήο ζε έλα νξζνινγηθφ θαη αμηφπηζην απνηέιεζκα 

είλαη απαξαίηεην λα θάλεη ρξήζε θπξίσο πνζνηηθψλ κεζφδσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζηνλ 

ζεηηθηζκφ.  

4.3  Δξεπλεηηθή πξνζέγγηζε 

Μφιηο ν εξεπλεηήο  θαηαιήμεη  ζηελ θηινζνθηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη ακαληά (2011), πξέπεη  λα επηιέμεη  πνηα 

εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζα αθνινπζήζεη. Η βαζηθή δηάθξηζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη κεηαμχ παξαγσγηθήο θαη 

επαγσγηθήο.  

    Δηδηθφηεξα, νη εξεπλεηέο πνπ επηιέγνπλ ηελ παξαγσγηθή πξνζέγγηζε εμεηάδνπλ ηηο 

ππάξρνπζεο ζεσξίεο ηνπ ζέκαηνο ζην νπνίν έρνπλ εζηηάζεη ηελ έξεπλα ηνπο, δειαδή 

ειέγρνληαη νη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη 

θαη ζηε ζπλέρεηα -ζχκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη ακαληά (2011)- 

δηακνξθψλνληαη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία πνπ είλαη ππφ 

εμέηαζε.  ην ηειηθφ ζηάδην ειέγρεηαη ε ηζρχο ησλ ελ ιφγσ ππνζέζεσλ κε ηελ ρξήζε 

εκπεηξηθψλ  δεδνκέλσλ. ε γεληθά πιαίζηα, ε παξαγσγηθή κέζνδνο είλαη έλαο 

επέιηθηνο ηξφπνο θαη παξέρεη επθνιία ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηνπ (βιέπε 

δηάγξακκα 4.1):  
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Γηάγξακκα 4.1: Η δηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, Πεγή: Wilson, 2003  

 

     Όζνη εξεπλεηέο αληίζεηα επηιέγνπλ ηελ επαγσγηθή πξνζέγγηζε, αθνινπζνχλ ηελ 

αθξηβψο αληίζεηε δηαδηθαζία. Γειαδή ν εξεπλεηήο βαδίδεη αλάπνδα, μεθηλά απφ ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη ζπλερίδεη κε ηελ επαιήζεπζε ηεο ζεσξίαο. χκθσλα 

κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη ακαληά (2011), ζην πξψην ζηάδην γίλεηαη ε ζπιινγή  

ζηνηρείσλ  κε βάζε ηα νπνία ν εξεπλεηήο δεκηνπξγεί ηε ζεσξία θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ 

ζπγθξίλεη κε  ππάξρνληα ζεσξεηηθά κνληέια (βιέπε δηάγξακκα 4.2):  

 

 

Γηάγξακκα 4.2: Η δηαδηθαζία ηεο επαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, Πεγή: Wilson, 2003  

 

    Η εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηνλ ζπγγξαθέα ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ήηαλ ε παξαγσγηθή. Έρνληαο σο βάζε ηελ ζεσξία ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο πξψηα δηεξεπλήζεθε ζεσξεηηθά  ην πψο απηή ζπλδέεηαη κε ηελ ΔΚΔ. 

ην αθξηβψο επφκελν ζηάδην δηαηππψζεθαλ νη εξεπλεηηθήο ππνζέζεηο, νη νπνίεο 

εμεηάζηεθαλ κε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Η έξεπλα επέηξεςε ηελ 

επηβεβαίσζε –ή φρη- ηεο ζεσξίαο. Σέινο, πξνζεγγίζηεθαλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εηζαγσγή.  

4.4  Δίδε θαη ηερληθή ηεο έξεπλαο 

Σα θπξηφηεξα είδε έξεπλαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία  

παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 4.1: Δίδε έξεπλαο 

ΔΙΓΟ ΚΟΠΟ 

1. Πεηξακαηηθή 

(Experimental research) 

Ο ζθνπφο ηεο  είλαη ε εχξεζε αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ θαηλφκελσλ. 

Η βαζηθή ηδέα πίζσ απφ ηελ πεηξακαηηθή έξεπλα είλαη ν έιεγρνο 

αλ πάξνπκε ην Υ, ηφηε ζα ζπκβεί ην Τ 

αλ δελ πάξνπκε ην Υ, ηφηε δελ ζα ζπκβεί ην Τ 

 

2. Πεξηγξαθηθή 

(Descriptive Research) 

 θνπφο ηεο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο θαηάζηαζεο δεδνκέλεο. Η επηηπρία απηψλ ησλ 

εξεπλψλ απαηηεί πξνζνρή γηα ηπρφλ κεξνιεςία, θαζψο θαη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλεο, πξνδηαγξακκέλεο θαη ζρεδηαζκέλεο 

 

3. Ιζηνξηθή  

(Historical Research) 

 

 Οξίδεηαη σο ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία δηεξεχλεζεο θαηαζηάζεσλ ηνπ 

παξειζφληνο.  

 

4. Έξεπλα δξάζεο  

(Action Research) 

Δίλαη ε εμεχξεζε ιχζεσλ πάλσ ζε πξαθηηθά, θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. 

 

5. Μειέηε Πεξίπησζεο 

(Case study Research) 

Η βαζηά εμεξεχλεζε θαη ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο.  

 

6. Δζλνγξαθηθή έξεπλα 

(Ethnographic 

Research) 

Η εμέηαζε ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο.  

 

7. Αηηηνινγηθή έξεπλα 

(Casual Research) 

 

 Καζνξίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ δχν κεηαβιεηψλ. 

 

Πεγέο: Malhtora  & Bricks, 2006; Wrenn et al. (2007) 

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειεί κειέηε πεξίπησζεο (Case study Research) 

θαζψο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε βαζχηεξε εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο πνπ είλαη ππφ 

ζπδήηεζε. Δηδηθφηεξα, ε κειέηε πεξίπησζεο ήηαλ ν φκηινο  Alpha Bank. Ο Όκηινο 

Alpha Bank είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Οκίινπο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ηνκέα ζηελ Διιάδα. Πξνζθέξεη επξχ θάζκα πςειήο πνηφηεηαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, ηεο 

ηξαπεδηθήο κεζαίσλ θαη κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, ηεο δηαρεηξίζεσο θεθαιαίσλ θαη 

private banking, ηεο δηαλνκήο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο, 

ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δηαρεηξίζεσο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 



 

40 
 

(http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2578, 2018). Η Σξάπεδα ηδξχζεθε ην 

1879 θαη έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν πνπ αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 1000 ζεκεία 

εμππεξέηεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα.   

4.5 Μέζνδνη έξεπλαο 

χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη ακαληά (2011) ε εξεπλεηηθή κεζνδνινγία 

θαηεγνξηνπνηείηαη ζε πνηνηηθή θαη πνζνηηθή. 

    θνπφο ηεο πνηνηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ε δηεξεχλεζε θαη ε θαηαλφεζε ζε βάζνο 

ησλ θνηλσληθψλ θαηλφκελσλ, δειαδή ε νιηζηηθή θαηαλφεζε. Παξέρεη ηηο 

δπλαηφηεηεο ζηνλ εθάζηνηε εξεπλεηή λα ζπιιέμεη ρξήζηκεο  πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα 

πνπ εξεπλά, απνηειεί ηελ πην θαηάιιειε κέζνδν γηα λα δνζνχλ απαληήζεηο ζηα 

εξσηήκαηα "Γηαηί;" θαη ην "Πψο;". 

      Η πνηνηηθή πξνζέγγηζε απνηειεί θαηαξρήλ κηα δηεξεπλεηηθή κέζνδν. ηφρνο ηεο 

είλαη ε δηεξεχλεζε θαη δεκηνπξγία λέσλ ζεσξεηηθψλ κνληέισλ παξά ε επαιήζεπζε 

ππνζέζεσλ θαη ε γελίθεπζε ζε έλα κεγαιχηεξν θνκκάηη πιεζπζκνχ. Απνηειεί ηελ 

θαηαιιειφηεξε κέζνδν επηινγήο γηα λα εμεηαζηνχλ  νη αληηιήςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ηα θίλεηξα, νη αλαπαξαζηάζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ. 

     Ωο ππφβαζξν δηεξεπλνχληαη ηα ππνθεηκεληθά λνήκαηα θαη ε εκπεηξία πνπ θέξεη. 

Γηα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα παξαπάλσ εζηηάδεη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ, (ηδενινγηθφ, αμηαθφ) πιαίζην ζην νπνίν βξίζθεηαη ην ππφ δηεξεχλεζε 

ππνθείκελν. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ε αλάιπζε θεηκέλσλ θαη ιφγνπ θαη ην 

δείγκα ζπκκεηερφλησλ ην νπνίν είλαη κηθξφ. χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη 

ακαληά (2011), ε παξαπάλσ έξεπλα επηιέγεηαη φηαλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνεζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο θαη λα γίλεη έλα πέξαζκα απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ, 

δειαδή απφ ηηο παξαηεξήζεηο ζηε ζεσξία. Σν ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν επηθξαηεί γηαηί 

εθείλνο πνπ δηεμάγεη ηελ έξεπλα θαηαιήγεη ζηε δεκηνπξγία ζεσξίαο αλάινγα κε ηηο 

δηθέο ηνπ αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο. 

Πνηνηηθή έξεπλα ινηπφλ επηιέγεηαη φηαλ: 

1. Δζηηάδνπκε ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη ρηίδνπλ ηηο 

αληηιήςεηο ηνπο γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

2. Δζηηάδνπκε ζηηο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο, πσο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ νη άλζξσπνη 

http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=2578
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γηα λα εξκελεχζνπλ ηα θαηλφκελα θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ. 

3. Δζηηάδνπκε ζην πψο ηα ελλνηνινγηθά ζρήκαηα  πνπ ιαλζαζκέλα ζηεξίδνληαη 

ζε παγησκέλεο αληηιήςεηο γηα ην ππφ εμέηαζε ζέκα νδεγνχληαη ζε έλα  ζρήκα 

επεμεγεκαηηθφ πνπ εξκελεχεη  κηα δηαδηθαζία ή έλα θαηλφκελν. 

4. Αλαδεηνχκε ηηο αληηιήςεηο, εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  ζην ζέκα πνπ εξεπλνχκε.  

Δξγαιεία πνηνηηθψλ εξεπλψλ: 

 πκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ζπλεληεχμεηο (ηειεθσληθή ζπλέληεπμε, 

πξφζσπν κε πξφζσπν ζπλέληεπμε θαη  εζηηαζκέλεο ζπδεηήζεηο νκάδσλ) 

 Αλάιπζε δεδνκέλσλ  κε ηερληθέο  βαζηζκέλεο ζηε γιψζζα.  

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε  πνζνηηθή έξεπλα εζηηάδεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αηηηψλ θαη 

ησλ αιιαγψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηα θνηλσληθά θαηλφκελα κε ηελ ρξήζε 

αξηζκεηηθήο αλάιπζεο θαη αληηθεηκεληθήο κέηξεζεο. χκθσλα κε ηνλ Ισζεθίδε 

(2003), ε πνζνηηθή έξεπλα απαληά θπξίσο ζηα εξσηήκαηα «πνηνο» θαη «πφζν». 

Κπξίσο ρξεζηκνπνίεη αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα δεδνκέλσλ  θαη  πξνζθέξεη ηε 

δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην δείγκα ζηνλ πιεζπζκφ. Σα 

δεδνκέλα ζπιιέγνληαη επί ην πιείζηνλ κε δνκεκέλα/θσδηθνπνηεκέλα πξσηφθνιια 

φπσο είλαη ηα εξσηεκαηνιφγηα. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ( π.ρ, αξηζκεηηθέο, ζηαηηζηηθέο κεηξήζεηο). χκθσλα κε ηνλ Billig and 

Waterman (2014), ε πνζνηηθή έξεπλα εθαξκφδεηαη φηαλ ν πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ 

εξεπλεηή είλαη ε εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα 

λα εξκελεχζεη κηα ζεσξία. Σν εξσηεκαηνιφγην ζεσξείηαη ην πην δεκνθηιέο εξγαιείν 

ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. 

     Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιακβάλνπλ ηα 

εμήο: α) δπλαηφηεηα ηνπηθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο θάιπςεο, β) αλψλπκεο 

απαληήζεηο, γ) ρακειφ θφζηνο, δ) ζρεηηθά κε ρξνλνβφξα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ε) 

δπλαηφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλά πάζα ζηηγκή, ζη) θαιή κέζνδνο 

γηα πξνζσπηθέο εξσηήζεηο θαη δ) γλεζηφηεηα πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ (Saunders et al., 

2009; Malhotra & Bricks, 2006).  

O πίλαθαο 4.2 ζπλνςίζεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πνζνηηθή θαη ηελ πνηνηηθή 
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έξεπλα:  

Πίλαθαο 4.2: χγθξηζε Δξεπλεηηθψλ Πξνζεγγίζεσλ 

Πνζνηηθή Έξεπλα Πνηνηηθή  Έξεπλα 

Βαζίδεηαη ζε έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ 

λνχκεξα θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 

Βαζίδεηαη ζε έλλνηεο πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θξάζεηο, ιέμεηο θηι. 

ηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα εμεηάζεη 

ζρέζεηο κεηαμχ κεηαβιεηψλ θαη λα 

κεηξήζεη ηα εμεηαδφκελα επηζηεκνληθά 

πξνβιήκαηα. 

ηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα 

θαηαλνήζεη ηα εμεηαδφκελα θαηλφκελα. 

Γίλεηαη ρξήζε δνκεκέλσλ θαη 

ηππνπνηεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ. 

 

Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία είλαη 

επέιηθηε θαη ιηγφηεξν δνκεκέλε. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ γίλεηαη κε  

ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, δηαγξάκκαηα, πίηεο 

αλαιχζεηο ANOVA, Independent T-Tests, 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, παξαγνληηθή 

αλάιπζε θηι. 

Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δε γίλεηαη 

κε ζηαηηζηηθέο ηερληθέο, αιιά 

βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ελλνηψλ, 

θξάζεσλ, πξνηάζεσλ θηι. 

Ο εξεπλεηήο έρεη θαζνξίζεη απφ πξηλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα ζπιιέμεη. 

Οη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κεγάιν θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφ. Δπηηξέπεη ηελ 

γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηνλ 

δείγκα ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Σν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο είλαη κηθξφ 

θαη ιηγφηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ. 

Οη θχξηεο εξεπλεηηθέο κέζνδνη είλαη νη 

δεκνζθνπήζεηο (έξεπλα κε 

εξσηεκαηνιφγηα) θαη ε παξαηήξεζε. 

 

Οη θχξηεο εξεπλεηηθέο κέζνδνη είλαη νη 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο (in 

depth interviews) θαη νη νκάδεο 

εζηίαζεο (focus groups). 

Πεγή: (Wilson, 2003; Saunders et al. 2009) 

     Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δπν εξεπλεηηθψλ  κεζφδσλ 

θαη δεδνκέλνπ φηη πηνζεηήζεθε ε ζεηηθηζηηθή θαη ε παξαγσγηθή πξνζέγγηζε, ηα 

πξσηνγελή δεδνκέλα ζπιιέρζεθαλ κε πνζνηηθή έξεπλα.  
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4.6 Πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή δεδνκέλα 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπξίσο πξσηνγελή δεδνκέλα. Γηα ηελ 

δηακφξθσζε φκσο ησλ ππνζέζεσλ θαη ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ζε δεπηεξνγελείο πιεξνθνξίεο. Πξσηνγελήο έξεπλα είλαη ε ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ πνπ δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί ε αμηνινγεζεί θαη αλαθέξνληαη ζε γεγνλφηα ή 

ζηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο (ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγηα, επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά, ρεηξφγξαθα, ζπκπεξηθνξέο, αξρεηαθφ πιηθφ), ηαμηλφκεζε, αλάιπζε θαη 

εξκελεία κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ κεζφδσλ. Γεπηεξνγελήο έξεπλα είλαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ή ηεθκεξησκέλα, ηα 

νπνία έρνπλ ζπιιερζεί ζην παξειζφλ απφ θάπνηνλ εξεπλεηή. Η πην ζπλεζηζκέλε 

κέζνδνο δεπηεξνγελνχο έξεπλαο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ( εληνπηζκφο, κειέηε, 

αλάιπζε, θξηηηθή, δηαδίθηπν, παξνπζηάζεηο ζε ζπλέδξηα, άξζξα έρνπλ δεκνζηεπζεί 

ζην παξειζφλ). Η δηεξεχλεζε ηνπ δεπηεξνγελνχο πιηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

θνκκάηη γηα ηελ έξεπλα θαη πξνεγείηαη ηεο πξσηνγελνχο. Απηφ ζπλέβε θαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία.  

      Γηα λα ζπιιερζνχλ πξσηνγελή δεδνκέλα είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζεί 

εξσηεκαηνιφγην. χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη ακαληά (2011)  «ν ζρεδηαζκφο 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ηνλ ζεκέιην ιίζν ηεο έξεπλαο δηφηη θαζνξίδεη ηα  

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέινπκε λα απαληεζνχλ θαη ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε» (βιέπε επφκελε παξάγξαθν).  

4.7 ρεδηαζκόο – δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ 

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα έξεπλα ζρεδηάζηεθε χζηεξα 

απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο (βιέπε θεθάιαηα 2 θαη 3) θαη πεξηείρε 3 

ελφηεηεο. Η πξψηε ελφηεηα ήηαλ βαζηζκέλε ζηε εμέηαζε ζεκάησλ Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο θαη πεξηείρε 14 δειψζεηο ζηηο νπνίεο νη εξσηψκελνη δειψζαλ ηνλ 

βαζκφ ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο κηα θιίκα (Likert) 5 

δηαβαζκίζεσλ κε ην 1 λα αληηζηνηρεί ζην «δηαθσλψ απφιπηα» θαη ην 5 ζην 

«ζπκθσλψ απφιπηα». Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

νη εμήο:  
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Πίλαθαο 4.3: Δξσηήζεηο 1
εο

 ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε) 

Α1 1. Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ.    

Α2 2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη έρεη αξθεηά κέιε.  

Α3 
3. Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ.  

Α4 
Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ηεο ζπκβνχιην.  

Α5 4. ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη ππάξρεη επαξθήο εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιηφ ηεο.  

Α6 5. Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

Α7 6. Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη έρεη γίλεη πην ζπληεξεηηθή 

ιφγσ ηεο θξίζεο.  

Α8 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(πξνζεγγίζεηο ζε λέεο αγνξέο, δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θηι.)  γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο.      

Α9 Θεσξψ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη σο απνηειεζκαηηθή.  

Α10 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

Α11 Η κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο 

νδεγεί ζηελ εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

Α12 Η εηαηξεία κνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο ππεχζπλνο θνηλσληθά πνιίηεο (Corporate 

citizenship). 

Α13 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία.    

Α14 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

 

Οκνίσο, ε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηείρε 18 εξσηήζεηο ζηηο νπνίεο 
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νη ζπκκεηέρνληαο δειψζαλ ηνλ βαζκφ ζπκθσλίαο/δηαθσλίαο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ ίδηα θιίκαθα. Απηή ε ελφηεηα φκσο ήηαλ βαζηζκέλε ζε ζέκαηα Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Οη εξσηήζεηο απηήο ηεο ελφηεηαο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 

4.4:  

Πίλαθαο 4.4: Δξσηήζεηο 2
εο

 ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε  ) 

Β1 Θεσξψ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ σο κηα απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή.  

Β2 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ εμάιεηςε 

ησλ αληζνηήησλ εληφο ηεο επηρείξεζεο.   

Β3 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ εμαζθάιηζε 

πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο. 

Β4 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Β5 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ 

εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.   

Β6 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Β7 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εζηηάδεη ζε επελδχζεηο 

ζηνπο ηνκείο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο.  

Β8 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.).  

Β9 Πηζηεχσ φηη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη  

έρεη ηειηθψο νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε.   

Β10 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη  ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Β11 Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε εηαηξηθή εηθφλα ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί 

καθξνπξφζεζκα ζε θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξάπεδα.  

Β12 Οη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ζεκαζία ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

Β13 Θεσξψ ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα ΔΚΔ σο ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

εηαηξεία.  

Β14 ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ έρεη ειαηησζεί ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Β15 ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε ηε κείσζε θνλδπιίσλ γηα 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  
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Β16 Πηζηεχσ φηη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηξάπεδάο κνπ πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηελ  εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

Β17 Ωο εξγαδφκελνο, ζα ήζεια λα εκπιαθψ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

Β18 Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

 

    Σέινο, ε ηξίηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζπγθέληξσζε ηα δεκνγξαθηθά 

δεδνκέλα ησλ ζηειερψλ ηεο ηξάπεδαο (θχιν, κνξθσηηθφ επίπεδν, ειηθία).  

4.8  Γηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο (κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο) 

Πιεζπζκφο είλαη ην ζχλνιν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ εμεηάδεη έλαο εξεπλεηήο. Γείγκα 

είλαη ην ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλαιχεη. χκθσλα κε ηνλ Κπξηαδφπνπιν θαη 

ακαληά (2011), δχν είλαη νη βαζηθνί ηχπνη δεηγκαηνιεςίαο.  

1. Η δεηγκαηνιεςία κε πηζαλφηεηεο πνπ δηαθξίλεηαη ζε: 

απιή ή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ε επξεία 

ρξήζε ηεο γηα κηθξφ πιεζπζκφ θαη ιφγσ ηεο απιφηεηα ηεο ζηα ζηαηηζηηθά 

ζπκπεξάζκαηα, ελψ θάζε κέινο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο λα επηιεγεί 

ζην δείγκα.  Όηαλ έλα κέινο επηιεγεί ζηελ έξεπλα δελ έρεη δεχηεξε δπλαηφηεηα 

επηινγήο, δηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηάινγν απηφκαηα. ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS. 

ζηξσκαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη ν 

δηαρσξηζκφο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ππνζχλνια κε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα θαη επηινγή.  

Υσξίδνπκε ηνλ πιεζπζκφ ζε δχν ή πεξηζζφηεξα ππνζχλνια (νκνηνγέλεηα ησλ 

νκάδσλ). Σν θάζε κέινο  αλήθεη κφλν ζε κία νκάδα. Ο δηαρσξηζκφο ζε ππνζχλνια 

γίλεηαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ κεηαβιεηψλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ, π.ρ 

θχιν, ειηθία, εηζφδεκα, ηφπνο θαηνηθίαο, επάγγεικα, κνξθσηηθφ επίπεδν. 

δεηγκαηνιεςία θαηά νκάδεο, είλαη ε ηκεκαηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζε δηάθνξεο 

νκάδεο θαη ε επηινγή ηνπ δείγκαηνο.  

2. Η δεηγκαηνιεςία ρσξίο πηζαλφηεηεο πνπ δηαθξίλεηαη ζε: 

κέζνδν πνζνζηώζεσλ,  Ο εξεπλεηήο  επηιέγεη ην δείγκα πνπ ζα εμεηάζεη θαη ζεσξεί 
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φηη είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ κε ηα θξηηήξηα πνπ έρεη ζέζεη (Αλαινγηθή 

ζηξσκαηαηνπνηεκέλε δεηγκαηνιεςία ρσξίο ηπραία επηινγή). 

δείγκα επθνιίαο,  ελέρεη ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ πην εχθαηξσλ αηφκσλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκα θαη ζρεηηθά εχθνια θαζψο ε δηαδηθαζία εμειίζζεηαη κέρξη λα 

θηάζνπκε ζην απαηηνχκελν κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο. 

δείγκα ρηνλνζηηβάδαο, ζε απηή κέζνδν εληνπίδνληαη ζηελ αξρή φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα εξεπλεζεί ηα νπνία είλαη πξφζπκα λα 

ζπκκεηέρνπλ  ζηελ έξεπλα. ηε ζπλέρεηα, ηα πξνεγνχκελα κέιε ππνδεηθλχνπλ ηα 

επφκελα κέιε ηνπ δείγκαηνο. Σα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ηερληθήο είλαη ε κειέηε  

νκάδσλ πνπ βξίζθνληαη ζην πεξηζψξην θαη  νκάδσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη δπζθνιία 

πξφζβαζεο. 

     ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επηιέρηεθε ε απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ε 

νπνία ζεσξείηαη κία απιή θαη αμηφπηζηε κέζνδνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα ηεο ALPHA BANK ηνπ λνκνχ 

Βνησηίαο. Ο εξεπλεηήο δηέλεηκε πξνζσπηθά ηα εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο εξγαδφκελνπο 

ηεο ηξάπεδαο, αθνχ πξψηα ηνπο εμήγεζε ηνπο ζθνπνχο θαη ηε θχζε ηεο έξεπλαο. ε 

γεληθέο γξακκέο, νη εξσηψκελνη ήηαλ πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα. Με 

απηή ηε ζηξαηεγηθή ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 70 έγθπξεο απαληήζεηο. Παξάιιεια, ε 

δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξφζσπν κε πξφζσπν πξνζέθεξε ην πιενλέθηεκα ηεο 

επίιπζεο πηζαλψλ απνξηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο 

έξεπλαο (Rea and Parker, 2005).  

4.9 ηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ αθνινπζήζεθε  

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ην ινγηζκηθφ SPSS 20. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, παξακεηξηθά ηεζη, αλάιπζε 

αμηνπηζηίαο κε ηνλ δείθηε Cronbach A θαη αλάιπζε ζπζρεηίζεσλ Pearson.  

4.10 Κώδηθαο εζηθήο θαη δενληνινγίαο 

Σα βαζηθά δεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγία πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα 

δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ηα εμήο: 1) ν εξεπλεηήο δελ πξνζέβαιε θαη δελ έθαλε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα λνηψζνπλ άβνια, 2) δελ θηλδχλεςε ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

ησλ εξσηεζέλησλ,  3) ε έξεπλα ήηαλ αλψλπκε, 4) νη εξσηψκελνη είραλ ην δηθαίσκα 
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λα δηαθφςνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ έξεπλα φηη ψξα ήζειαλ, 5) νη εξσηψκελνη 

είραλ ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 6) θαλέλαο ηξίηνο 

δελ είρε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ. Όπσο αλαθέξνπλ 

θαη νη Saunders  et al. (2009), ην απφξξεην ησλ πνξηζκάησλ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηαηεξείηαη θαη ε έξεπλα λα έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν ψζηε λα 

πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο.  
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Κεθάιαην 5: Απνηειέζκαηα κέζσ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

 

5.1 Δηζαγσγή  

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ. Σν 

θεθάιαην πεξηέρεη πέληε παξαγξάθνπο ζηηο νπνίεο αλαιχνληαη: ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ηα πεξηγξαθηθά κέηξα, ε επηξξνή ησλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ θαη ν έιεγρνο ησλ ππνζέζεσλ κε 

ζπζρεηίζεηο Pearson.  

 

5.2 Αλάιπζε δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ηεο έξεπλαο  

Ξεθηλψληαο ινηπφλ κε ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, θαη εηδηθφηεξα κε ην 

θχιν, ην 54 % ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ άληξεο θαη ην 46 % ήηαλ γπλαίθεο 

(δηάγξακκα 5.1).  

 

Γηάγξακκα 5.1: Φχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ  

 

Παξάιιεια, ην 17 % ησλ εξσηεζέλησλ ήηαλ 18-30 εηψλ, ην 37 % ήηαλ 31-40, ην32 

% ήηαλ 41-50 θαη ην 14 % ήηαλ 51-60 ρξφλσλ (δηάγξακκα 5.2).  
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Γηάγξακκα 5.2: Ηιηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  

Σέινο, φζνλ αθφξα ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ηξάπεδα, ην 51 % 

ήηαλ απφθνηηνη ΑΔΙ/ΣΔΙ, ην 29 % ήηαλ απφθνηηνη ιπθείνπ θαη ην 20 % ήηαλ θάηνρνη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ (δηάγξακκα 5.3).  

 

Γηάγξακκα 5.3: Μνξθσηηθφ επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ  
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Ο πίλαθαο 5.1 δείρλεη ζπγθεληξσηηθά ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, 

απεηθνλίδνληαο θαη ηηο ζπρλφηεηεο (Ν): 

 

Πίλαθαο 5.1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο 

    Ν % Ιζρύνλ 

πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

 Γεκνγξαθηθά Φύιν    

 Άλδξαο 38 54,3 54,3 54,3 

Γπλαίθα 32 45,7 45,7 100,0 

χλνιν  70 100,0 100,0   

Ηιηθία  

 18-30 12 17,1 17,1 17,1 

31-40 26 37,1 37,1 54,3 

41-50 22 31,4 31,4 85,7 

51-60 10 14,3 14,3 100,0 

χλνιν 70 100,0 100,0   

Μνξθσηηθό επίπεδν  

 ΛΤΚΔΙΟ 20 28,6 28,6 28,6 

ΑΔΙ/ΣΔΙ 36 51,4 51,4 80,0 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ 14 20,0 20,0 100,0 

ύλνιν 70 100,0 100,0   

 

 

5.3 Αλάιπζε αμηνπηζηίαο κέζσ δείθηε εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο alpha 

ηνπ Cronbach  

Αλάιπζε αμηνπηζηίαο κε ηνλ δείθηε Cronbach Α δηεμήρζε γηα θάζε εξψηεζε θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηηο δπν ελφηεηεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ο πίλαθαο 5.2 θαη 5.3 δείρλνπλ 

ηελ απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα θάζε ελφηεηα αληίζηνηρα.  

 

Πίλαθαο 5.2: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο (Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε) 

Cronbach's Alpha N of Items (αξηζκφο εξσηήζεσλ) 

,775 14 
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Πίλαθαο 5.3: Αλάιπζε αμηνπηζηίαο (Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε) 

Cronbach's Alpha N of Items  (αξηζκφο 

εξσηήζεσλ) 

,713 18 

 

 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ παξαπάλσ, θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο ν δείθηεο Cronbach's 

Alpha ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ 0,7, δίλνληαο ζηελ έξεπλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο (Malhotra and Bricks, 2003; 2006).  

        Δπίζεο, πηινηηθή έξεπλα κε 7 ζπκκεηέρνληεο δηεμήρζε γηα λα εμεηαζηεί ε 

εγθπξφηεηα ηεο έξεπλαο. Οη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη νη εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλνεηέο 

θαη κεηξνχλ απηφ πνπ έρεη ηεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή ζαλ ζηφρνο γηα λα κεηξεζεί 

(Robson, 2007). 

 

5.4 Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή  

Η πξψηε κνξθή αλάιπζεο πνπ δηεμάγεηαη ζηηο έξεπλεο ζην κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη 

ηα πεξηγξαθηθά κέηξα (Malhotra and Bricks, 2006; Wrenn et al. 2007) θαη εηδηθφηεξα 

ηε ρξήζε κέζσλ φξσλ, ηππηθψλ απνθιίζεσλ, θηι. ε απηφ ην πιαίζην ν πίλαθαο 5.4 

δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ήηαλ 

ζρεηηθέο κε ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε.  

 

Πίλαθαο 5.4: Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (απαληήζεηο) 

 N Μηθξόηεξε 

ηηκή 

Μεγαιύηεξε 

ηηκή 

Μέζνο ΣΑ 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη έρεη αξθεηά κέιε.  

70 1,00 5,00 3,9714 1,11604 

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη έρεη γίλεη πην ζπληεξεηηθή 

ιφγσ ηεο θξίζεο.  

70 1,00 5,00 3,8000 1,01582 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηε εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη λα 

εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(πξνζεγγίζεηο ζε λέεο αγνξέο, δεκηνπξγία 

λέσλ ππεξεζηψλ θηι.)  γηα ηελ ελίζρπζε 

70 1,00 5,00 3,7429 1,03119 
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ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

70 2,00 5,00 3,6857 ,86045 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ.                                                                                                                 

70 1,00 5,00 3,6857 1,19834 

Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ.  

70 1,00 5,00 3,6000 ,93870 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ 

εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην 

δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην.  

70 1,00 5,00 3,5143 1,21277 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ 

αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.    

70 2,00 5,00 3,4857 ,84687 

Η εηαηξεία κνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο 

ππεχζπλνο θνηλσληθά πνιίηεο (Corporate 

citizenship). 

70 2,00 5,00 3,4857 ,97420 

Η κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ 

ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

ηξάπεδαο νδεγεί ζηελ εθαξκνγή 

πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

70 1,00 5,00 3,4571 ,91185 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ 

αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

70 2,00 5,00 3,4571 ,73594 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή.  

70 1,00 5,00 3,3429 ,89904 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 70 2,00 5,00 3,0286 ,74155 
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πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη ππάξρεη 

επαξθήο εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιηφ ηεο.  

70 1,00 5,00 2,8857 1,17391 

 

Όπσο θαίλεηαη ινηπφλ παξαπάλσ, πςειά επίπεδα ζπκθσλίαο παξαηεξήζεθαλ ζε 

εξσηήζεηο φπσο:  

 Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη έρεη αξθεηά 

κέιε.  

 Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη έρεη γίλεη πην 

ζπληεξεηηθή ιφγσ ηεο θξίζεο.  

 Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (πξνζεγγίζεηο ζε λέεο αγνξέο, δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θηι.)  

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο.  

 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ.                                                                                                                 

 Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηεο ζπκβνπιίνπ.  

 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ 

ζην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην. 

    Δηδηθφηεξα, νη εξσηψκελνη δήισζαλ φηη νη πξαθηηθέο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο 

θαη ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη απφ ηνλ βαζκφ 

εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζε απηφ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζεηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Alpha Bank έρεη αξθεηά κέιε. Παξάιιεια, 

ε θξίζε είρε αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε φζνλ αθνξά ηε 
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ζπληεξεηηθφηεηά ηεο. Όκσο, ε χθεζε άζθεζε πηέζεηο ζηνπο ηζχλνληεο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζην λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

   Δπηπξφζζεηα, ν ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο βαζκφο ζπκθσλίαο ζε δειψζεηο φπσο: 

 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.    

 Η εηαηξεία κνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο ππεχζπλνο θνηλσληθά πνιίηεο 

(Corporate citizenship). 

 Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο 

ηξάπεδαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

αλαδεηθλχεη ην θνηλσληθφ πξφζσπν ηεο ηξάπεδαο. Απφ ηε άιιε πιεπξά, αξλεηηθφ 

είλαη ην γεγνλφο ηεο κηθξήο εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιηφ ηεο ηξάπεδαο, θαζψο θαη ε πεξηνξηζκέλε έκθαζε πνπ δίλνπλ νη πξαθηηθέο 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηξάπεδαο ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

     ην ίδην κήθνο θχκαηνο κε ηνλ πίλαθα 5.4, ν πίλαθαο 5.5 δείρλεη ηνπο κέζνπο θαη 

ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο ζηηο εξσηήζεηο ηεο 2
εο

 ελφηεηαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

ήηαλ βαζηζκέλε ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε.  

Πίλαθαο 5.5: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (απαληήζεηο) 

 
N 

Μηθξόηεξε 

ηηκή 

Μεγαιύηεξε 

ηηκή 

Μέζνο ΣΑ 

Θεσξψ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ σο κηα 

απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή.                                                                              

70 2,00 5,00 4,0000 ,79855 

Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε 

εηαηξηθή εηθφλα ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί 

καθξνπξφζεζκα ζε θαιχηεξα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα 

ηελ ηξάπεδα.  

70 1,00 5,00 3,8000 ,92627 

Πηζηεχσ φηη νη πξαθηηθέο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

70 2,00 5,00 3,7143 ,88699 
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ηξάπεδάο κνπ πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηελ  εθαξκνγή 

πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ. 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη  ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο 

εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

70 2,00 5,00 3,6000 ,96909 

Πηζηεχσ φηη ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη  

έρεη ηειηθψο νηθνλνκηθά νθέιε 

γηα ηελ επηρείξεζε.   

70 2,00 5,00 3,6000 ,96909 

Ωο εξγαδφκελνο, ζα ήζεια λα 

εκπιαθψ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ.  

70 1,00 5,00 3,5714 1,02958 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ 

εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο 

ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.   

70 1,00 5,00 3,5429 ,97335 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζε επελδχζεηο ζηνπο 

ηνκείο έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

70 2,00 5,00 3,5143 ,94398 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ εμαζθάιηζε 

πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

70 2,00 5,00 3,4857 ,81192 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

70 1,00 5,00 3,4000 1,02717 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε 

70 2,00 4,00 3,2857 ,81903 
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ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα θ.ιπ.).  

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

70 1,00 5,00 3,1143 ,89350 

Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

70 2,00 5,00 3,0857 ,77540 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πξνθάιεζε ηε 

κείσζε θνλδπιίσλ γηα εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

70 1,00 5,00 2,9143 ,94398 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ εληφο ηεο 

επηρείξεζεο.   

70 1,00 5,00 2,8857 ,92537 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

έρεη ειαηησζεί ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

70 1,00 5,00 2,8571 ,96738 

Οη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ 

ζεκαζία ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

70 1,00 4,00 2,4857 1,13881 

Θεσξψ ηελ επέλδπζε ζε 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ σο ζπαηάιε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

εηαηξεία.  

70 1,00 5,00 2,0286 1,19141 

 

ε γεληθέο γξακκέο, νη εξγαδφκελνη ζηελ ηξάπεδα έρνπλ ηδηαίηεξα ζεηηθέο απφςεηο γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ, πηζηεχνληαο φηη ε εθαξκνγή ηνπο έρεη αξθεηά νθέιε γηα ηελ 

ηξάπεδα φπσο βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απφδνζεο, ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο 

εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη βειηίσζε ησλ δεζκψλ ηεο ηξάπεδαο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ θαίλεηαη απφ ηα πςειά πνζνζηά ζπκθσλίαο πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο αθφινπζεο δειψζεηο.  

 Θεσξψ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ σο κηα απνηειεζκαηηθή 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.                                                                              
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 Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε εηαηξηθή εηθφλα ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ 

νδεγεί καθξνπξφζεζκα ζε θαιχηεξα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ηξάπεδα.  

 Πηζηεχσ φηη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ηξάπεδάο κνπ 

πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηελ  εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη  

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

 Πηζηεχσ φηη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη  έρεη ηειηθψο νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε.   

 Ωο εξγαδφκελνο, ζα ήζεια λα εκπιαθψ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

 Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.   

       Η έξεπλα αθφκα έδεημε φηη ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ ηεο ηξάπεδαο εζηηάδνπλ ζε 

ηνκείο φπσο ε εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη  νη επελδχζεηο 

ζηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. Αληίζεηα, κηθξφηεξε είλαη ε έκθαζε πνπ 

δίλεηαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.) θαη εμάιεηςεο ησλ 

αληζνηήησλ εληφο ηεο επηρείξεζεο. Απηνί πηζαλψο λα είλαη ηνκείο πνπ ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα εζηηάζεη ζην πξνζερέο κέιινλ. Αθφκα, ε θξίζε δελ επεξέαζε ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ πιεπξά ηεο ηξάπεδαο. Σέινο, νη ζεηηθέο 

ζηάζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο ηξάπεδαο απέλαληη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

θαίλεηαη θαη απφ ηα πςειά πνζνζηά δηαθσλίαο ζηηο εμήο δειψζεηο:  

 Οη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ζεκαζία ζηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

 Θεσξψ ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα ΔΚΔ σο ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

γηα ηελ εηαηξεία. 

5.5 Δπηξξνή ησλ δεκνγξαθηθώλ ζηνηρείσλ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηώκελσλ  

Παξακεηξηθά ηεζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δηεξεπλεζεί αλ νη απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ δηαθνξνπνηήζεθαλ κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο ζηνηρεία. Δηδηθφηεξα, 
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Σ-ηεζη δηεμήρζεζαλ γηα λα δηαπηζησζεί ε επηξξνή ηνπ θχινπ ζηηο απαληήζεηο ησλ 

εξσηψκελσλ. Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.6, ην θχιν δελ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζηειερψλ ζρεηηθά κε ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Μφλν ζε κηα εξψηεζε 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε ηνπο κέζνπο φκσο λα θηλνχληαη 

ζε θνληηλά επίπεδα:  

 

Πίλαθαο 5.6: T-test  - Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (θχιν) 

 
Φύιν N 

Μέζνο ΣΑ 
Sig. 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ.                                                                                                                 

Άλδξαο 38 3,7895 1,33878 ,016 

Γπλαίθα 32 3,5625 1,01401 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη έρεη αξθεηά κέιε.  

Άλδξαο 38 3,8947 1,08527 ,376 

Γπλαίθα 32 4,0625 1,16224  

Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ.  

Άλδξαο 38 3,7368 1,08264 ,061 

Γπλαίθα 32 3,4375 ,71561 

 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ην βαζκφ εθπξνζψπεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ ηεο ζπκβνχιην.  

Άλδξαο 38 3,7895 1,21161 ,469 

Γπλαίθα 32 3,1875 1,14828 

 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη ππάξρεη επαξθήο 

εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιηφ ηεο.  

Άλδξαο 38 3,1579 1,15141 ,513 

Γπλαίθα 32 2,5625 1,13415 
 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

Άλδξαο 38 3,6316 ,94214 ,138 

Γπλαίθα 32 3,7500 ,76200 
 

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη έρεη γίλεη πην ζπληεξεηηθή ιφγσ ηεο 

θξίζεο.  

Άλδξαο 38 3,8947 ,92384 ,012 

Γπλαίθα 32 3,6875 1,11984 
 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε εηαηξεία πνπ 

εξγάδνκαη λα εθαξκφζνπλ ελαιιαθηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (πξνζεγγίζεηο ζε λέεο 

αγνξέο, δεκηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ θηι.)  γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο απφδ 

Άλδξαο 38 3,7368 1,13147 ,271 

Γπλαίθα 32 3,7500 ,91581 

 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εξγάδνκαη σο απνηειεζκαηηθή.  

Άλδξαο 38 3,2632 ,97770 ,525 

Γπλαίθα 32 3,4375 ,80071  
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Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

Άλδξαο 38 3,0000 ,80539 ,662 

Γπλαίθα 32 3,0625 ,66901 
 

Η κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο νδεγεί ζηελ 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

Άλδξαο 38 3,6316 ,88290 ,302 

Γπλαίθα 32 3,2500 ,91581 
 

Η εηαηξεία κνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο ππεχζπλνο 

θνηλσληθά πνιίηεο (Corporate citizenship). 

Άλδξαο 38 3,5789 ,94816 ,741 

Γπλαίθα 32 3,3750 1,00803  

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.    

Άλδξαο 38 3,5263 ,82975 ,750 

Γπλαίθα 32 3,4375 ,87759 

 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

Άλδξαο 38 3,4737 ,68721 ,324 

Γπλαίθα 32 3,4375 ,80071 

 

 

Οκνίσο, ην θχιν δελ επεξέαζε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο 

πνπ ήηαλ ζρεηηθέο κε ηελ ΔΚΔ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο (βιέπε πίλαθα 5.7).  

 

Πίλαθαο 5.7: T-test  - Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (θχιν) 

 
Φύιν N 

Μέζνο ΣΑ 
Sig. 

Θεσξψ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ σο 

κηα απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.                                                                              

Άλδξαο 38 3,9474 ,76925 ,923 

Γπλαίθα 32 4,0625 ,84003  

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ 

εληφο ηεο επηρείξεζεο.   

Άλδξαο 38 2,9474 ,95712 ,825 

Γπλαίθα 32 2,8125 ,89578 
 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ εμαζθάιηζε πξνηχπσλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

Άλδξαο 38 3,6842 ,80891 ,668 

Γπλαίθα 32 3,2500 ,76200 

 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη ζπκβάιεη ζηελ θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Άλδξαο 38 3,5789 1,00355 ,929 

Γπλαίθα 32 3,1875 1,02980 
 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.   

Άλδξαο 38 3,6842 ,93304 ,740 

Γπλαίθα 32 3,3750 1,00803 
 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Άλδξαο 38 3,0000 ,86992 ,246 

Γπλαίθα 32 3,2500 ,91581 
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Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζε επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο 

έξεπλαο, αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο.  

Άλδξαο 38 3,3684 1,05064 ,005 

Γπλαίθα 32 3,6875 ,78030 
 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (παλεπηζηήκηα, 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ.).  

Άλδξαο 38 3,2105 ,90518 ,010 

Γπλαίθα 32 3,3750 ,70711 

 

Πηζηεχσ φηη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ 

ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνκαη  έρεη ηειηθψο 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε.   

Άλδξαο 38 3,5789 1,05604 ,117 

Γπλαίθα 32 3,6250 ,87067 
 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία εξγάδνκαη  ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηεο εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Άλδξαο 38 3,7368 ,97770 ,980 

Γπλαίθα 32 3,4375 ,94826 

 

Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε εηαηξηθή εηθφλα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί 

καθξνπξφζεζκα ζε θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξάπεδα.  

Άλδξαο 38 3,6842 1,04248 ,088 

Γπλαίθα 32 3,9375 ,75935 

 

Οη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ ζεκαζία ζηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

Άλδξαο 38 2,4737 1,10861 ,471 

Γπλαίθα 32 2,5000 1,19137  

Θεσξψ ηελ επέλδπζε ζε πξνγξάκκαηα ΔΚΔ σο 

ζπαηάιε νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ εηαηξεία.  

Άλδξαο 38 2,1053 1,31086 ,285 

Γπλαίθα 32 1,9375 1,04534  

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ έρεη ειαηησζεί ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Άλδξαο 38 2,9474 ,89887 ,177 

Γπλαίθα 32 2,7500 1,04727 
 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη, ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πξνθάιεζε ηε κείσζε θνλδπιίσλ γηα εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

Άλδξαο 38 3,0526 ,95712 ,917 

Γπλαίθα 32 2,7500 ,91581 
 

Πηζηεχσ φηη νη πξαθηηθέο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο ηξάπεδάο κνπ πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηελ  εθαξκνγή πεξηζζφηεξσλ 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. 

Άλδξαο 38 3,7895 ,90518 ,732 

Γπλαίθα 32 3,6250 ,87067 

 

Ωο εξγαδφκελνο, ζα ήζεια λα εκπιαθψ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ.  

Άλδξαο 38 3,5263 1,15634 ,102 

Γπλαίθα 32 3,6250 ,87067  

Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη εθαξκφδεη 

απνηειεζκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

Άλδξαο 38 3,0000 ,80539 ,509 

Γπλαίθα 32 3,1875 ,73780  

 

 

Αλάιπζε ANOVA δηεμήρζε γηα λα δηαπηζησζεί αλ δηαθνξνπνηήζεθαλ νη απαληήζεηο 

κε βάζε ηελ ειηθία. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο (βιέπε παξάζηεκα Β).  
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Σέινο, κφλν ζε ηξείο πεξηπηψζεηο νη απαληήζεηο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν (βιέπε πίλαθα 5.8). ε γεληθέο γξακκέο 

ινηπφλ, ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία δελ επεξέαζαλ ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Πίλαθαο 5.8: Αλάιπζε ANOVA – κε βάζε ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Δξσηήζεηο πνπ νη 

κέζνη δηαθνξνπνηήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά   

 Μνξθσηηθό 

Δπίπεδν  

N Μέζνο ΣΑ Sig. 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.    

ΛΤΚΔΙΟ 20 3,0000 ,64889 0,005 

ΑΔΙ/ΣΔΙ 36 3,6111 ,90326  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙ

ΑΚΟ 

14 3,8571 ,66299  

Total 70 3,4857 ,84687  

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

ΛΤΚΔΙΟ 20 3,0000 ,64889 0,000 

ΑΔΙ/ΣΔΙ 36 3,4444 ,69465  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙ

ΑΚΟ 

14 4,1429 ,36314  

Total 70 3,4571 ,73594  

Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε εηαηξηθή εηθφλα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ νδεγεί 

καθξνπξφζεζκα ζε θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξάπεδα. 

 

ΛΤΚΔΙΟ 20 3,4000 1,23117 0,048 

ΑΔΙ/ΣΔΙ 36 3,8889 ,74748  

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙ

ΑΚΟ 

14 4,1429 ,66299  

Total 70 3,8000 ,92627  

 

5.6 Έιεγρνο ππνζέζεσλ   

πζρεηίζεηο Pearson ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ειεγρζνχλ νη ππνζέζεηο πνπ 

δηακνξθσζήθαλ κε βάζε ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο. Δηδηθφηεξα εμεηάζηεθε ε 

ηζρχο ησλ εμήο ππνζέζεσλ:  

 

Τ1: Σν κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα.   

 

Τ2: Ο βαζκόο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα.  
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Τ3: Η εθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην επεξεάδεη ηελ άζθεζε 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα. 

 

Y4: Η εθαξκνγή ηεο Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα έρεη 

επεξεαζηεί από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

Τ8: Η Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από απηέο.  

 

Τ5: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο απόδνζεο.  

 

Τ6: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο εηθόλαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ.   

 

Τ7:Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα έρεη επεξεαζηεί  

από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.   

 

5.6.1 Μέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη άζθεζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο  

Θεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο δειψζεηο 

«Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία εξγάδνκαη έρεη αξθεηά κέιε» θαη 

«Θεσξψ ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή», κε R=0,357, p=0,002<0,05. Δπίζεο, ζεηηθή θαη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή ήηαλ ε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηε δήισζε «Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη επεξεάδνληαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ» θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε R=0,344, p=0,004<0,05, ελψ αθφκα πην κεγάιε ήηαλ ε 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο επηξξνήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο 

πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ζην κέγεζνο ηνπ (αξηζκφο κειψλ) ζηελ ππφ 

εμέηαζε ηξάπεδα κε R=0,752, p=0,000<0,05 (βιέπε πίλαθα 5.9).  
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Πίλαθαο 5.9: πζρέηηζε κεγέζνπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ άζθεζε ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
 

Τ1: Σν κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ 

ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα.   

  
Θεσξψ ηελ 

εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ 

εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή.  

Οη πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ 

ην κέγεζνο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ.                                                                                                                 

Σν δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη 

έρεη αξθεηά 

κέιε.  

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη 

σο απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 ,344
**

 ,357
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,004 ,002 

N 70 70 70 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ην 

κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηεο ζπκβνπιίνπ.                                                                                                                 

Pearson 

Correlation 

,344
**

 1 ,752
**

 

Sig. (2-tailed) ,004 
 

,000 

N 70 70 70 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο ηξάπεδαο ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη έρεη αξθεηά 

κέιε.  

Pearson 

Correlation 

,357
**

 ,752
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002 ,000 
 

N 70 70 70 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

5.6.2 Βαζκόο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη άζθεζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο  

Θεηηθή θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηνλ βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κε R=0,371, p=0,002<0,05 (βιέπε πίλαθα 5.10), ππνδεηθλχνληαο ηε 

ζρέζε αλάκεζα ζηηο δπν εμεηαδφκελεο έλλνηεο:  
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Πίλαθαο 5.10: πζρέηηζε βαζκνχ αλεμαξηεζίαο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηελ 

άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
 

Τ2: Ο βαζκόο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα. 

  
Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ 

εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή. 

Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ βαζκφ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ηεο ζπκβνπιίνπ. 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη 

σο απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 ,371
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,002 

N 70 70 

Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη απφ ηνλ 

βαζκφ αλεμαξηεζίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηεο 

ζπκβνπιίνπ.  

Pearson 

Correlation 

,371
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,002 
 

N 70 70 

 

 

5.6.3 Δθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνπιίνπ θαη άζθεζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  

Παξάιιεια, ζεηηθή, ηζρπξή θαη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε 

αλάκεζα ζηνλ βαζκφ εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

ηξάπεδαο θαη ζηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, κε R=0,587, p=0,000<0,05 

(βιέπε πίλαθα 5.11). πλεπψο, κεγαιχηεξε εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ 

ζπλεπάγεηαη θαη θαιχηεξε δηαθπβέξλεζε.  

 

 

 



 

66 
 

Πίλαθαο 5.11: πζρέηηζε εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο ηξάπεδαο κε ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

Τ3: Η εθπξνζώπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα ζηελ Ειιάδα. 

  
Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη 

σο απνηειεζκαηηθή. 

ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη ππάξρεη 

επαξθήο εθπξνζψπεζε 

ησλ ππαιιήισλ ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιηφ ηεο. 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 ,587
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,000 

N 70 70 

ηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ππάξρεη επαξθήο 

εθπξνζψπεζε ησλ 

ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιηφ ηεο.  

Pearson 

Correlation 

,587
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000 
 

N 70 70 

 

5.6.4 Οηθνλνκηθή θξίζε  θαη άζθεζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο  

Η θξίζε επεξέαζε ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ Alpha Bank. 

Όκσο, ε επηξξνή ήηαλ ζεηηθή –κεηά απφ 10 ρξφληα θξίζεο. Απηφ αληαλαθιάηαη ζηε 

ζεηηθή ζπζρέηηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε (R=0,440, p=0,000<0,05), θαζψο θαη ζηε κε χπαξμε 

ζπζρέηηζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηελ εθαξκνγή ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ 

(βιέπε πίλαθα 5.12). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη  Alpha Bank πξνζαξκφζηεθε γξήγνξα ζηηο 

λέεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο εηαηξηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ηελ θάλνπλ λα 

δηαηεξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο αθφκα θαη ζε επνρέο χθεζεο.  

Πίλαθαο 5.12: Δπηξξνή ηεο θξίζεο θαη εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
Y4: Η εθαξκνγή ηεο Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Ειιάδα έρεη επεξεαζηεί από ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

  
Θεσξψ ηελ 

εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εξγάδνκαη 

σο 

Η εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη έρεη 

γίλεη πην 

ζπληεξεηηθή 

Η νηθνλνκηθή θξίζε 

έθαλε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηεο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηε 

εηαηξεία πνπ 
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απνηειεζκαηηθή

. 

ιφγσ ηεο θξίζεο. εξγάδνκαη λα 

εθαξκφζνπλ 

ελαιιαθηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο 

(πξνζεγγίζεηο ζε 

λέεο αγνξέο, 

δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηψλ θηι.)  γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο 

απφδνζεο 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη 

σο απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 -,083 ,440
**

 

Sig. (2-tailed) 
 

,497 ,000 

N 70 70 70 

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη έρεη γίλεη πην 

ζπληεξεηηθή ιφγσ ηεο 

θξίζεο.  

Pearson 

Correlation 

-,083 1 -,133 

Sig. (2-tailed) ,497 
 

,273 

N 70 70 70 

Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε 

ηνπο ππεχζπλνπο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηε εηαηξεία πνπ 

εξγάδνκαη λα εθαξκφζνπλ 

ελαιιαθηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (πξνζεγγίζεηο 

ζε λέεο αγνξέο, δεκηνπξγία 

λέσλ ππεξεζηψλ θηι.)  γηα 

ηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο απφδ 

Pearson 

Correlation 

,440
**

 -,133 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,273 
 

N 70 70 70 

 

5.6.5 ρέζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 5.13, κε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο 

παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Δηδηθφηεξα, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο δελ εζηηάδεη 

ζηελ κέηξεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο εηαηξείαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλία θαη 



 

68 
 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. ην ίδην κήθνο θχκαηνο ε ζπζρέηηζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηξάπεδαο σο ππεχζπλνο θνηλσληθά πνιίηεο δελ ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή.  

Πίλαθαο 5.13: ρέζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ 
Τ8: Η Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από απηέο.  

  
Θεσξψ ηελ 

εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ 

εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή. 

Η εηαηξεία κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο 

έλαο ππεχζπλνο 

θνηλσληθά πνιίηεο 

(Corporate 

citizenship). 

Οη πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

πνπ 

εθαξκφδνληαη 

απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο 

ηνλ αληίθηππν 

ηεο 

ιεηηνπξγηάο 

ηεο ηξάπεδαο 

ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

Οη πξαθηηθέο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο 

πνπ 

εθαξκφδνληαη 

απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο ηνλ 

αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο 

ηξάπεδαο ζην 

θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Θεσξψ ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ εξγάδνκαη 

σο απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 ,006 ,083 ,154 

Sig. (2-

tailed) 

 
,963 ,496 ,203 

N 70 70 70 70 

Η εηαηξεία κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο 

ππεχζπλνο θνηλσληθά 

πνιίηεο (Corporate 

citizenship). 

Pearson 

Correlation 

,006 1 ,694
**

 ,211 

Sig. (2-

tailed) 

,963 
 

,000 ,079 

N 70 70 70 70 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο 

ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.    

Pearson 

Correlation 

,083 ,694
**

 1 ,336
**

 

Sig. (2-

tailed) 

,496 ,000 
 

,004 

N 70 70 70 70 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο Pearson ,154 ,211 ,336
**

 1 
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δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο 

ηνλ αληίθηππν ηεο 

ιεηηνπξγηάο ηεο ηξάπεδαο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.    

Correlation 

Sig. (2-

tailed) 

,203 ,079 ,004 
 

N 70 70 70 70 

 

Η έιιεηςε ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ πεξίπησζε ηεο Alpha Bank θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5.14, 

δεδνκέλνπ φηη νχηε ζε απηέο ηηο δειψζεηο παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο. Μνλαδηθή εμαίξεζε ε ραιαξή, ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηελ  

εμαζθάιηζε πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο, κε 

R=0,245, p=0,041<0,05.  

Πίλαθαο 5.14: ρέζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ 
Τ8: Η Εηαηξηθή Δηαθπβέξλεζε από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από απηέο.  

  
Θεσξψ ηελ 

εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε 

ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εξγάδνκαη 

σο 

απνηειεζκαηη

θή.  

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησ

λ ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ 

εμαζθάιηζε 

πξνηχπσλ 

πγείαο θαη 

αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνο 

εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

Η 

εθαξκνγή 

πξνγξακκά

ησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ 

ηξάπεδα 

ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη 

ζπκβάιεη 

ζηελ 

θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία 

ηεο 

ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ απφ 

ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  

ζηελ 

εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο 

ζηηο 

ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζε 

επελδχζεηο 

ζηνπο ηνκείο 

έξεπλαο, 

αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

Θεσξψ ηελ 

εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο 

ηξάπεδαο πνπ 

εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή.  

Pearson 

Correlation 

1 ,245
*
 -,025 ,082 -,158 -,040 

Sig. (2-

tailed) 

 
,041 ,837 ,498 ,192 ,742 

N 70 70 70 70 70 70 
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5.6.6 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη βειηίσζε εηαηξηθήο απόδνζεο  

Δπηπξφζζεηα, ζε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά 

ζπζρεηίζεηο αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ Alpha Bank θαη 

ηελ βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηεο απφδνζεο. Μφλν ζε δπν πεξηπηψζεηο –απφ ηηο 8- 

παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο: α) ζηελ πεξίπησζε ηεο εμάιεηςε ησλ 

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (R=0,326, p=0,006<0,05) θαη β) 

ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο θνξείο (R=0,511, p=0,000<0,05) (βιέπε 

πίλαθα 5.15).  

 

Πίλαθαο 5.15: ρέζε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη βειηίσζε εηαηξηθήο 

απφδνζεο 

Τ5: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηε 

βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο απόδνζεο.  

  
Πηζηεχσ φηη 

ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ απφ 

ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη  

έρεη ηειηθψο 

νηθνλνκηθά 

νθέιε γηα 

ηελ 

επηρείξεζε.   

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ 

ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη 

ζηελ 

εμάιεηςε 

ησλ 

αληζνηήησλ 

εληφο ηεο 

επηρείξεζεο.   

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ 

ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη 

ζηελ 

εμαζθάιηζε 

πξνηχπσλ 

πγείαο θαη 

αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνο 

εξγαζίαο 

ηεο 

εηαηξείαο. 

Η 

εθαξκνγή 

πξνγξακκ

άησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ 

ηξάπεδα 

ζηελ 

νπνία 

εξγάδνκαη 

ζπκβάιεη 

ζηελ 

θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία 

ηεο 

ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ απφ 

ηελ ηξάπεδα 

ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  

ζηελ 

εμάιεηςε 

ηεο 

δηαθζνξάο 

ζηηο 

ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο.   

Η 

εθαξκνγή 

πξνγξακκ

άησλ ΔΚΔ 

απφ ηελ 

ηξάπεδα 

ζηελ 

νπνία 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  

ζηελ 

πξνζηαζία 

ηνπ 

πεξηβάιιν

ληνο.  

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησ

λ ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζε 

επελδχζεηο 

ζηνπο ηνκείο 

έξεπλαο, 

αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάη

σλ ΔΚΔ 

ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη 

ζηελ 

αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψ

λ κε θνξείο 

ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο 

(παλεπηζηήκ

ηα, 

εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα 

θ.ιπ.).  

Πηζηεχσ φηη ε 

εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη  

έρεη ηειηθψο 

νηθνλνκηθά νθέιε 

Pearson 

Correlat

ion 

1 -,149 ,103 ,105 ,326** ,121 ,228 ,511** 

Sig. (2-

tailed) 

 
,219 ,395 ,388 ,006 ,320 ,058 ,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 
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γηα ηελ 

επηρείξεζε.   

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ 

αληζνηήησλ εληφο 

ηεο επηρείξεζεο.   

Pearson 

Correlat

ion 

-,149 1 ,152 ,262* ,199 -,019 -,064 ,005 

Sig. (2-

tailed) 

,219 
 

,209 ,028 ,099 ,876 ,596 ,964 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ 

εμαζθάιηζε 

πξνηχπσλ πγείαο 

θαη αζθάιεηαο 

ζηνπο ρψξνο 

εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

Pearson 

Correlat

ion 

,103 ,152 1 ,320** ,285* ,002 -,255* -,168 

Sig. (2-

tailed) 

,395 ,209 
 

,007 ,017 ,985 ,033 ,164 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη 

ζπκβάιεη ζηελ 

θαιχηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο 

θνηλσλίαο.  

Pearson 

Correlat

ion 

,105 ,262* ,320** 1 ,273* ,202 -,036 ,034 

Sig. (2-

tailed) 

,388 ,028 ,007 
 

,022 ,093 ,768 ,777 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  ζηελ 

εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο 

ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο.   

Pearson 

Correlat

ion 

,326** ,199 ,285* ,273* 1 ,361** ,228 ,239* 

Sig. (2-

tailed) 

,006 ,099 ,017 ,022 
 

,002 ,058 ,046 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 
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Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη 

εζηηάδεη  ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Pearson 

Correlat

ion 

,121 -,019 ,002 ,202 ,361** 1 ,307** ,153 

Sig. (2-

tailed) 

,320 ,876 ,985 ,093 ,002 
 

,010 ,207 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζε 

επελδχζεηο ζηνπο 

ηνκείο έξεπλαο, 

αλάπηπμεο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

Pearson 

Correlat

ion 

,228 -,064 -,255* -,036 ,228 ,307** 1 ,445** 

Sig. (2-

tailed) 

,058 ,596 ,033 ,768 ,058 ,010 
 

,000 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ ζηελ 

ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε 

θνξείο ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(παλεπηζηήκηα, 

εξεπλεηηθά 

ηδξχκαηα θ.ιπ.).  

Pearson 

Correlat

ion 

,511** ,005 -,168 ,034 ,239* ,153 ,445** 1 

Sig. (2-

tailed) 

,000 ,964 ,164 ,777 ,046 ,207 ,000 
 

N 70 70 70 70 70 70 70 70 

 

 

5.6.7 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηνπο εηθόλαο 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ 

Με ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά ζπζρεηίζεηο παξαηεξήζεθαλ αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηελ Alpha Bank θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ηεο εηθφλαο 

ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ (βιέπε πίλαθα 5.16). Απηφ ππνγξακκίδεη θαη ηελ 

αλάγθε αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο. 
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Πίλαθαο 5.16: ρέζε εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη ελίζρπζεο ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ 
Τ6: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

εηαηξηθήο ηνπο εηθόλαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηώλ.  

  
Η ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εθαξκφδεη 

απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ. 

Η εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ 

ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη  

ζπκβάιιεη ζηελ 

ελίζρπζε ηεο 

εηθφλαο ηεο 

εηαηξείαο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ. 

Πηζηεχσ φηη ε 

εληζρπκέλε 

εηαηξηθή 

εηθφλα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ 

νδεγεί 

καθξνπξφζεζκ

α ζε θαιχηεξα 

νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα 

γηα ηελ 

ηξάπεδα. 

Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

Pearson Correlation 1 -,031 -,097 

Sig. (2-tailed) 
 

,800 ,425 

N 70 70 70 

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ απφ ηελ ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη  ζπκβάιιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθφλαο 

ηεο εηαηξείαο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

Pearson Correlation -,031 1 ,297
*
 

Sig. (2-tailed) ,800 
 

,013 

N 70 70 70 

Πηζηεχσ φηη ε εληζρπκέλε 

εηαηξηθή εηθφλα ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ νδεγεί 

καθξνπξφζεζκα ζε 

θαιχηεξα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ 

ηξάπεδα.  

Pearson Correlation -,097 ,297
*
 1 

Sig. (2-tailed) ,425 ,013 
 

N 70 70 70 
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5.6.8 Δθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη νηθνλνκηθή θξίζε  

Σέινο, ε έξεπλα έδεημε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ –θάηη πνπ παξαηεξήζεθε θαη λσξίηεξα θαη κε ηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5.17, φπνπ δελ παξαηεξήζεθε θακία 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε.  

 

Πίλαθαο 5.17: Δπηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

Τ7:Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηηο ηξάπεδεο ζηελ Ειιάδα έρεη επεξεαζηεί  από ηελ νηθνλνκηθή 

θξίζε 

  
Η ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη 

εθαξκφδεη 

απνηειεζκαηηθ

ά ηα 

πξνγξάκκαηα 

ΔΚΔ. 

ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη, 

ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ έρεη 

ειαηησζεί 

ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. 

ηελ ηξάπεδα 

πνπ εξγάδνκαη, 

ε νηθνλνκηθή 

θξίζε 

πξνθάιεζε ηε 

κείσζε 

θνλδπιίσλ γηα 

εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ. 

Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εθαξκφδεη απνηειεζκαηηθά 

ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ.  

Pearson Correlation 1 ,132 ,050 

Sig. (2-tailed) 
 

,274 ,682 

N 70 70 70 

ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη, ε εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ έρεη 

ειαηησζεί ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Pearson Correlation ,132 1 ,748
**

 

Sig. (2-tailed) ,274 
 

,000 

N 70 70 70 

ηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πξνθάιεζε ηε 

κείσζε θνλδπιίσλ γηα 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΔΚΔ.  

Pearson Correlation ,050 ,748
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,682 ,000 
 

N 70 70 70 
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5.7 Πίλαθαο ζεκαηνπνίεζεο  

Με βάζε ινηπφλ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε λσξίηεξα, παξαηίζεηαη ν παξαθάησ 

πίλαθαο ζεκαηνπνηζεο:  

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟΙ 

ΣΟΥΟΙ 

 

 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ 

 ΤΠΟΘΔΗ 

ΔΠΙΒΔΒΑΙΧΗ/ 

ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο 

ηξάπεδεο.  

 Τ1: Σν κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα.   

 

 

Απνδεθηή  

Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο 

ηξάπεδεο.  

 

Τ2: Ο βαζκφο αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα.  

Απνδεθηή 

Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο 

ηξάπεδεο.  

 

Τ3: Η εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην επεξεάδεη ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. 

Απνδεθηή 

Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο 

εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο 

ηξάπεδεο 

(νηθνλνκηθή θξίζε)  

 

Y4: Η εθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.  

 

Απνδεθηή  

Γηεξεχλεζε ηεο 

ζρέζεο ηεο Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε 

ηελ ΔΚΔ  

Τ8: Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε απφ ηηο ηξάπεδεο 

ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ απηέο.  

 

Με απνδεθηή  

Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηηο 

ηξάπεδεο λα 

εθαξκφζνπλ 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ  

Τ5: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε 

ηεο εηαηξηθήο ηνπο απφδνζεο.  

 

Με απνδεθηή 
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Γηεξεχλεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ 

θηλεηνπνηνχλ ηηο 

ηξάπεδεο λα 

εθαξκφζνπλ 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ 

Τ6: Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα ζρεηίδεηαη κε ηελ ελίζρπζε 

ηεο εηαηξηθήο ηνπο εηθφλαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.   

 

Με απνδεθηή 

Γηεξεχλεζε ηνπ 

αληίθηππνπ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

Τ7:Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο 

ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα έρεη επεξεαζηεί  απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.   

Με απνδεθηή 
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Κεθάιαην 6: πκπεξάζκαηα 
 

6.1 πδήηεζε – πκπεξάζκαηα  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη λα εμεηάζεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ δπν απηψλ φξσλ. Παξάιιεια, δηεξεπλήζεθε ε επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

ζηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηνλ 

εγρψξην ηξαπεδηθφ θιάδν.  

 

    χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ,  (1999) ε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε κπνξεί λα νξηζηεί σο 

έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην πνπ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε ζε 

κάθξν-επίπεδν επεξεάδεηαη απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηε λνκνζεζία, ηελ πνξεία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θηι. Δπίζεο, ζε κηθξν-

επίπεδν δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο, ηνπο ηδηνθηήηεο θαη 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, θαη θπξίσο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο (Aguilera & Jackson, 2003). ηε βηβιηνγξαθία 

γίλνληαη εθηελείο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ ηξαπεδψλ (Hackethal et al., 2005; De Andres 

& Vallelado, 2008;  Αγνξάθε, 2013). Η δηαθπβέξλεζε ζηηο ηξάπεδεο επεξεάδεηαη απφ 

παξάγνληεο φπσο: ην κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο 

ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε  δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θηι. Οη Grove et al (2011) 

πξνζζέηνπλ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο ν ξφινο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο είλαη αθφκα ζεκαληηθφηεξνο.  

 

     ε ζπκθσλία κε ηα παξαπάλσ, ε έξεπλα έδεημε φηη  παξάγνληεο φπσο ην κέγεζνο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ν βαζκφο αλεμαξηεζίαο ηνπ θαη ε κεγαιχηεξε 

εθπξνζψπεζε ησλ ππαιιήισλ ζε απηφ επεξεάδεη ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
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ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Με άιια ιφγηα, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα πνξίζκαηα 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ πνπ βαζίζηεθαλ ζε άιιεο ρψξεο, θαιψληαο ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο λα δψζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο, αλ ζέινπλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εηαηξηθήο ηνπο δηαθπβέξλεζεο.  

 

     Παξάιιεια, βξέζεθε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ηελ άζθεζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Η επηξξνή φκσο ήηαλ ζεηηθή. Δηδηθφηεξα, νη 

ηξάπεδεο –θαη ζπγθεθξηκέλα ε Alpha Bank – ιφγσ ηεο θξίζεο αλέπηπμε ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο δηαθπβέξλεζεο γηα λα βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο. Απηφ δείρλεη ηελ 

απμεκέλε δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη ε εηαηξεία λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη λα δηαδξακαηίδεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ. Πηζαλψο, ε καθξά πξνυπεξεζία ηεο εηαηξείαο ζηνλ 

θιάδν λα έρεη ελίζρπζε απηή ηελ ηθαλφηεηά ηεο (managerial capability).  

 

     Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ΔΚΔ κπνξεί λα νξηζηεί σο ε ζπλερηδφκελε δέζκεπζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα ζπκπεξηθέξνληαη δενληνινγηθά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο 

γεληθφηεξα (Redington, 2005). Η ππξακίδα πνπ αλέπηπμε ν Carroll (1979; 1991) 

ζπλνςίδεη ηηο θχξηεο επζχλεο ελφο νξγαληζκνχ ζην πιαίζην ηεο ΔΚΔ πνπ είλαη: 

νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, εζηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο. Δπηπξφζζεηα, πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο ζηε βηβιηνγξαθία έδεημαλ φηη ν ηξφπνο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επεξεάδεη 

ηνλ βαζκφ εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηηο ηξάπεδεο.  

 

    Αληίζεηα, φκσο, ζηελ παξνχζα έξεπλα βξέζεθε φηη ν ηξφπνο πνπ αζθείηαη ε 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα δελ πξνσζεί ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ 

πξνσζνχληαη πξνγξάκκαηα ΔΚΔ πνπ λα εζηηάδνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο,  ζηελ εμάιεηςε ηεο 

δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηελ επέλδπζε ζε ηνκείο έξεπλαο, 

αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο. Απηά πηζαλψο λα απνηεινχλ πξνηάζεηο γηα βειηίσζε 

πξνο ηελ Alpha Bank (βιέπε επφκελε παξάγξαθν).  
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      ην ίδην πλεχκα, ε έξεπλα έδεημε φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ απφ ηε 

Alpha Bank δελ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο ηεο απφδνζεο, εχξεκα ην νπνίν 

έξρεηαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηα αληίζηνηρα ησλ Khan, Halabi & Samy (2009), Bihari & 

Pradhan (2011) θαη Islam et al (2012). Απηφ ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ κε ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Οκνίσο, ηα 

πξνγξάκκαηα ΔΚΔ δελ νδεγνχλ ηειηθψο ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ηεο 

ηξάπεδαο ζηηο αληηιήςεηο ησλ θαηαλαισηψλ. πλεπψο, ππνγξακκίδεηαη κηα αθφκα 

αδπλακία ζηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ απφ ηηο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα. Σέινο, βξέζεθε 

φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ επεξέαζε –αληίζεηα κε ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο-  ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ΔΚΔ. Δηδηθφηεξα, δελ κεηψζεθαλ 

νχηε ηα θνλδχιηα, αιιά νχηε ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ ζηελ ηξάπεδα, 

ηνλίδνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ δηνίθεζε θαη ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθήο ηεο ε 

ΔΚΔ.  

 

6.2 Πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ απνηειεζκάησλ (Managerial 

Implications) 

   Δλ θαηαθιείδη, ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο θαίλεηαη φηη ιεηηνπξγεί 

αξθεηά απνηειεζκαηηθά. Η Alpha Bank έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αληηιακβάλεηαη ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ –φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε-, 

λα πξνζαξκφδεηαη ζε απηέο θαη λα αλαπηχζζεη ζηξαηεγηθέο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ. Πξνηάζεηο φκσο γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηφζν γηα ηελ Alpha Bank, φζν θαη γηα ηηο άιιεο ηξάπεδεο, 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ δηεχξπλζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κέζσ ηεο 

κεγαιχηεξεο εθπξνζψπεζεο ησλ ππαιιήισλ ζε απηφ, θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ βαζκνχ 

αλεμαξηεζίαο ηνπ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη πηνζέηεζε δεκνθξαηηθφηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

νδεγεί ζε θαιχηεξε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

 

     Παξάιιεια, γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηεο δηαθπβέξλεζεο πξέπεη ε ηξάπεδα λα 

ζπλδέζεη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κε ηελ ΔΚΔ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα δψζεη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη λα ηα ελζσκαηψζεη ζηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο. Με 

άιια ιφγηα, ηα πξνγξάκκαηα ΔΚΔ πξέπεη λα γίλνπλ θχξηνη εθθξαζηέο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Alpha Bank.  
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    Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην παξαπάλσ, πξέπεη ε ΔΚΔ λα εζηηάδεη ζε ζέκαηα φπσο: 

εμαζθάιηζε πξνηχπσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνο εξγαζίαο ηεο εηαηξείαο, 

εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγάο ηεο ηξάπεδαο 

κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Αλ γίλνπλ ηα πξναλαθεξζέληα, ηφηε ε ΔΚΔ ζα επηηχρεη ζε 

καθξνρξφληα βάζε λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο,  

θπξίσο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηεο  εηαηξίαο ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ.  

 

6.3 πζηάζεηο (γηα κειινληηθή έξεπλα) 

Οη πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο:  

 Γεδνκέλνπ φηη ε δηαηξηβή ζηεξίρηεθε ζε κηα ηξάπεδα, κειινληηθέο κειέηεο 

κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε πεξηζζφηεξεο, δηεπξχλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο.  

 Άιιεο έξεπλεο κπνξνχλ λα δηαλείκνπλ εξσηεκαηνιφγηα θαη ζηνπο πειάηεο 

ησλ ηξαπεδψλ γηα λα εμεηάζνπλ απφ κηα άιιε νπηηθή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ, αιιά θαη ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο.  

 Μειινληηθέο κειέηεο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζην δείγκα ηνπο ζηειέρε 

ηξαπεδψλ πνπ εξγάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο, εμεηάδνληαο έηζη ηελ 

επηξξνή ηνπ ρψξνπ ζηα ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο θαη ΔΚΔ.  

 

6.4 Πεξηνξηζκνί ηεο Έξεπλαο 

Οη βαζηθνί εξεπλεηηθνί πεξηνξηζκνί ηεο δηαηξηβήο είλαη νη εμήο: α) ην δείγκα ήηαλ 

αξθεηά κηθξφ (Ν=70). Η ρξήζε ελφο κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο ζα βειηίσλε ηελ 

αμηνπηζηία ησλ απνηειεζκάησλ, β) ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ε ΔΚΔ πηζαλψο λα 

επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο πνπ δελ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα, γ) ε 

αλάιπζε βαζίζηεθε κφλν ζε κηα ηξάπεδα θαη φρη ζε φιν ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη δ) 

ην δείγκα πεξηειάκβαλε κφλν ζηειέρε ηεο ηξάπεδαο.  
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Παξαξηήκαηα  

Α. Δξσηεκαηνιόγην  

 

Είμαι μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Αττικισ  και ειδικότερα ςτο 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ. 

 

το πλαίςιο εκπόνθςθσ τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ πραγματοποιϊ μια ζρευνα ςχετικά 

με τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ και τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ΕΚΕ) ςτον τραπεηικό 

τομζα ςτθν Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο, ςασ παρακαλϊ να ςυμπλθρϊςετε το παρακάτω 

ερωτθματολόγιο. 

 

Η Εταιρικι Διακυβζρνθςθ ορίηεται ωσ το ςφνολο των πρακτικών που ζχει υιοκετιςει μια 

εταιρεία για να εξαςφαλιςτεί θ αποδοτικι λειτουργία τθσ, θ προςταςία των μετόχων τθσ, 

αλλά και το ςφνολο όλων των προςώπων που ζχουν νόμιμα ςυμφζροντα ςτθν 

 

Ερωτθματολόγιο  
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επιχείρθςθ. 

 

ασ διαβεβαιϊνω ότι τα ςτοιχεία του ερωτθματολογίου κα χρθςιμοποιθκοφν αποκλειςτικά 

για εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ και ότι τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία κα παραμείνουν απολφτωσ 

εμπιςτευτικά. Επίςθσ, ςασ ενθμερϊνω ότι το ερωτθματολόγιο είναι ανϊνυμο.  

 

Η ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου απαιτεί λίγα  λεπτά από τον χρόνο ςασ. 

 

ασ ευχαριςτϊ εκ των προτζρων για τθν πολφτιμθ ςυμμετοχι ςασ και για τον χρόνο που 

μου διακζςατε. 

 

 

Ερευνητής: ΛΑΜΠΡΙΣΖΗ ΙΩΑΝΝΗ 

                      Σηλέφωνο: 6942449618 

                      e-mail:John.Lambritzis@gmail.com  

ΜΕΡΟ Α: Εταιρικι διακυβζρνθςθ   

Παρακαλώ ςυμπλθρώςτε το βακμό ςυμφωνίασ ςασ ι διαφωνίασ ςασ για κάκε μία 

από τισ παρακάτω προτάςεισ χρθςιμοποιώντασ τθν παρακάτω κλίμακα: (1= Διαφωνϊ 

απόλυτα, 2= Διαφωνϊ, 3= Οφτε ςυμφωνϊ/ Οφτε διαφωνϊ, 4= υμφωνϊ, 5= υμφωνϊ 

απόλυτα) 
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Α1 7. Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι επθρεάηονται από το μζγεκοσ του διοικθτικοφ τθσ ςυμβουλίου.    
     

Α2 8. Σο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ τράπεηασ ςτθν οποία εργάηομαι ζχει αρκετά μζλθ.       

Α3 
9. Οι  πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι επθρεάηονται από τον βακμό ανεξαρτθςίασ του διοικθτικοφ τθσ 

ςυμβουλίου.  
     

Α4 
Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι επθρεάηονται από το βακμό εκπροςϊπθςθσ των υπαλλιλων ςτο 

διοικθτικό τθσ ςυμβοφλιο.  
     

Α5 10. τθν τράπεηα που εργάηομαι υπάρχει επαρκισ εκπροςϊπθςθ των υπαλλιλων 

ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιό τθσ.  
     

Α6 11. Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι επθρεάηουν τθν ανταγωνιςτικότθτά τθσ.  
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Α7 12. Η εταιρικι διακυβζρνθςθ ςτθν τράπεηα που εργάηομαι ζχει γίνει πιο 

ςυντθρθτικι λόγω τθσ κρίςθσ.  
     

Α8 

Η οικονομικι κρίςθ ζκανε τουσ υπεφκυνουσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ ςτθ 

εταιρεία που εργάηομαι να εφαρμόςουν εναλλακτικζσ επιχειρθματικζσ 

ςτρατθγικζσ (προςεγγίςεισ ςε νζεσ αγορζσ, δθμιουργία νζων υπθρεςιϊν κτλ.)  

για τθν ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ τθσ απόδοςθσ.           

Α9 
Θεωρϊ τθν εταιρικι διακυβζρνθςθ τθσ τράπεηασ που εργάηομαι ωσ 

αποτελεςματικι.       

Α10 Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι εςτιάηουν ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ.      

Α11 Η μεγαλφτερθ εκπροςϊπθςθ των υπαλλιλων ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ 

τράπεηασ οδθγεί ςτθν εφαρμογι περιςςότερων προγραμμάτων ΕΚΕ.       

Α12 Η εταιρεία μου ςυμπεριφζρεται ωσ ζνασ υπεφκυνοσ κοινωνικά πολίτθσ 

(Corporate citizenship).      

Α13 Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι λαμβάνουν υπόψθ τουσ τον αντίκτυπο τθσ λειτουργιάσ τθσ τράπεηασ 

ςτθν τοπικι κοινωνία.         

Α14 Οι πρακτικζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηονται από τθν τράπεηα που 

εργάηομαι λαμβάνουν υπόψθ τουσ τον αντίκτυπο τθσ λειτουργιάσ τθσ τράπεηασ 

ςτο φυςικό περιβάλλον.         

 

ΜΕΡΟ Β: Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ  (ΕΚΕ) 

Παρακαλώ ςυμπλθρώςτε το βακμό ςυμφωνίασ ςασ ι διαφωνίασ ςασ για κάκε μία 

από τισ παρακάτω προτάςεισ χρθςιμοποιώντασ τθν παρακάτω κλίμακα: (1= Διαφωνϊ 

απόλυτα, 2= Διαφωνϊ, 3= Οφτε ςυμφωνϊ/ Οφτε διαφωνϊ, 4= υμφωνϊ, 5= υμφωνϊ 

απόλυτα) 
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Β1 Θεωρϊ τθν εφαρμογι των προγραμμάτων ΕΚΕ ωσ μια αποτελεςματικι 

επιχειρθματικι ςτρατθγικι.  
     

Β2 Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ ςτθν τράπεηα που εργάηομαι εςτιάηει ςτθν 

εξάλειψθ των ανιςοτιτων εντόσ τθσ επιχείρθςθσ.   
     

Β3 
Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ ςτθν τράπεηα που εργάηομαι εςτιάηει ςτθν 

εξαςφάλιςθ προτφπων υγείασ και αςφάλειασ ςτουσ χϊροσ εργαςίασ τθσ 

εταιρείασ. 
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Β4 Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ από τθν τράπεηα ςτθν οποία εργάηομαι 

ςυμβάλει ςτθν καλφτερθ λειτουργία τθσ τοπικισ κοινωνίασ.  
     

Β5 Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ από τθν τράπεηα ςτθν οποία εργάηομαι 

εςτιάηει  ςτθν εξάλειψθ τθσ διαφκοράσ ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ.   
     

Β6 Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ από τθν τράπεηα ςτθν οποία εργάηομαι 

εςτιάηει  ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ.  
     

Β7 Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ ςτθν τράπεηα που εργάηομαι εςτιάηει ςε 

επενδφςεισ ςτουσ τομείσ ζρευνασ, ανάπτυξθσ και καινοτομίασ.  
     

Β8 
Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ ςτθν τράπεηα που εργάηομαι εςτιάηει ςτθν 

ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με φορείσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ (πανεπιςτιμια, 

ερευνθτικά ιδρφματα κ.λπ.).  
     

Β9 Πιςτεφω ότι θ εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ από τθν τράπεηα ςτθν οποία 

εργάηομαι  ζχει τελικϊσ οικονομικά οφζλθ για τθν επιχείρθςθ.   
     

Β10 
Η εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ από τθν τράπεηα ςτθν οποία εργάηομαι  

ςυμβάλλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ εικόνασ τθσ εταιρείασ ςτισ αντιλιψεισ των 

καταναλωτϊν.  
     

Β11 
Πιςτεφω ότι θ ενιςχυμζνθ εταιρικι εικόνα ςτισ αντιλιψεισ των καταναλωτϊν 

οδθγεί μακροπρόκεςμα ςε καλφτερα οικονομικά αποτελζςματα για τθν 

τράπεηα.  
     

Β12 Οι καταναλωτζσ δεν δίνουν ςθμαςία ςτα προγράμματα ΕΚΕ.       

Β13 Θεωρϊ τθν επζνδυςθ ςε προγράμματα ΕΚΕ ωσ ςπατάλθ οικονομικϊν πόρων 

για τθν εταιρεία.  
     

Β14 τθν τράπεηα που εργάηομαι, θ εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ ζχει ελαττωκεί 

λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ.  
     

Β15 τθν τράπεηα που εργάηομαι, θ οικονομικι κρίςθ προκάλεςε τθ μείωςθ 

κονδυλίων για εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ.  
     

Β16 Πιςτεφω ότι οι πρακτικζσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ τθσ τράπεηάσ μου 

πρζπει να εςτιάηουν ςτθν  εφαρμογι περιςςότερων προγραμμάτων ΕΚΕ. 
     

Β17 Ωσ εργαηόμενοσ, κα ικελα να εμπλακϊ ςτον ςχεδιαςμό και ςτθν εφαρμογι 

προγραμμάτων ΕΚΕ.  
     

Β18 Η τράπεηα που εργάηομαι εφαρμόηει αποτελεςματικά τα προγράμματα ΕΚΕ.       

 

Δθμογραφικά ςτοιχεία ερωτώμενου  

ΦΤΛΟ:  

Άνδρασ              Γυναίκα   

__________________________________________________________________ 



 

89 
 

ΗΛΙΚΙΑ 

18-30            31-40      41-50  51-60       60+ 

__________________________________________________________________ 

ΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Απόφοιτοσ Δθμοτικοφ/Γυμναςίου              Απόφοιτοσ Λυκείου              

 

Απόφοιτοσ ΑΕΙ/ΣΕΙ          Κάτοχοσ Μεταπτυχιακοφ                                              

 

Κάτοχοσ Διδακτορικοφ     

__________________________________________________________________ 

 

Θζςθ ςτθν τράπεηα:….…………………………………………… 

 

Ευχαριςτώ πολφ για τθ ςυμμετοχι ςασ ! 

 

Β. One-way ANOVA  

 

ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη από ην 

κέγεζνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ηεο 

ζπκβνπιίνπ. 

Between Groups 9,985 3 3,328 2,466 ,070 

Within Groups 89,100 66 1,350   

Total 99,086 69 

   

Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη έρεη αξθεηά κέιε. 

Between Groups 8,585 3 2,862 2,442 ,072 

Within Groups 77,358 66 1,172   

Total 85,943 69    

Οη  πξαθηηθέο εηαηξηθήο Between Groups 2,799 3 ,933 1,062 ,371 
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δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη από ηνλ βαζκό 

αλεμαξηεζίαο ηνπ δηνηθεηηθνύ 

ηεο ζπκβνπιίνπ. 

Within Groups 58,001 66 ,879   

Total 60,800 69 

   

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνληαη από ην βαζκό 

εθπξνζώπεζεο ησλ 

ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό 

ηεο ζπκβνύιην. 

Between Groups 13,128 3 4,376 3,269 ,057 

Within Groups 88,358 66 1,339   

Total 101,486 69 

   

Σηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ππάξρεη επαξθήο 

εθπξνζώπεζε ησλ 

ππαιιήισλ ζην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιηό ηεο. 

Between Groups 2,931 3 ,977 ,700 ,556 

Within Groups 92,155 66 1,396   

Total 95,086 69 
   

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηά ηεο. 

Between Groups 8,675 3 2,892 4,500 ,006 

Within Groups 42,411 66 ,643   

Total 51,086 69 

   

Η εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

ζηελ ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

έρεη γίλεη πην ζπληεξεηηθή 

ιόγσ ηεο θξίζεο. 

Between Groups 2,662 3 ,887 ,854 ,469 

Within Groups 68,538 66 1,038   

Total 71,200 69    

Η νηθνλνκηθή θξίζε έθαλε 

ηνπο ππεύζπλνπο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηε 

εηαηξεία πνπ εξγάδνκαη λα 

εθαξκόζνπλ ελαιιαθηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(πξνζεγγίζεηο ζε λέεο 

αγνξέο, δεκηνπξγία λέσλ 

ππεξεζηώλ θηι.)  γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο 

απόδ 

Between Groups 2,095 3 ,698 ,647 ,588 

Within Groups 71,276 66 1,080   

Total 73,371 69 

   

Θεσξώ ηελ εηαηξηθή Between Groups 4,589 3 1,530 1,972 ,127 
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δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο 

πνπ εξγάδνκαη σο 

απνηειεζκαηηθή. 

Within Groups 51,183 66 ,775   

Total 55,771 69    

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εζηηάδνπλ ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ. 

Between Groups ,612 3 ,204 ,361 ,782 

Within Groups 37,331 66 ,566   

Total 37,943 69 

   

Η κεγαιύηεξε εθπξνζώπεζε 

ησλ ππαιιήισλ ζην 

δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο 

ηξάπεδαο νδεγεί ζηελ 

εθαξκνγή πεξηζζόηεξσλ 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ. 

Between Groups 2,235 3 ,745 ,892 ,450 

Within Groups 55,137 66 ,835   

Total 57,371 69 

   

Η εηαηξεία κνπ 

ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο 

ππεύζπλνο θνηλσληθά 

πνιίηεο (Corporate 

citizenship). 

Between Groups 1,174 3 ,391 ,402 ,752 

Within Groups 64,311 66 ,974   

Total 65,486 69 
   

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ 

αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο 

ηξάπεδαο ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. 

Between Groups 2,061 3 ,687 ,956 ,419 

Within Groups 47,425 66 ,719   

Total 49,486 69 

   

Οη πξαθηηθέο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο πνπ 

εθαξκόδνληαη από ηελ 

ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ 

αληίθηππν ηεο ιεηηνπξγηάο ηεο 

ηξάπεδαο ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Between Groups 4,946 3 1,649 3,356 ,024 

Within Groups 32,425 66 ,491   

Total 37,371 69 

   

 

 

 

ANOVA 
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  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Θεσξώ ηελ εθαξκνγή ησλ 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ σο κηα 

απνηειεζκαηηθή 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.                                                                              

Between Groups ,487 3 ,162 ,246 ,864 

Within Groups 43,513 66 ,659   

Total 44,000 69    

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ 

εμάιεηςε ησλ αληζνηήησλ 

εληόο ηεο επηρείξεζεο.   

Between Groups 5,117 3 1,706 2,086 ,110 

Within Groups 53,969 66 ,818   

Total 59,086 69 
   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ 

εμαζθάιηζε πξνηύπσλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο 

ρώξνο εξγαζίαο ηεο 

εηαηξείαο. 

Between Groups 5,085 3 1,695 2,769 ,049 

Within Groups 40,401 66 ,612   

Total 45,486 69 

   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από ηελ ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη ζπκβάιεη 

ζηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

Between Groups 4,231 3 1,410 1,358 ,263 

Within Groups 68,569 66 1,039   

Total 72,800 69 
   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από ηελ ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  

ζηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο 

ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.   

Between Groups ,363 3 ,121 ,123 ,946 

Within Groups 65,008 66 ,985   

Total 65,371 69 
   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από ηελ ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη εζηηάδεη  

ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Between Groups 2,355 3 ,785 ,982 ,407 

Within Groups 52,731 66 ,799   

Total 55,086 69 
   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ ζηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη εζηηάδεη ζηελ 

αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε 

θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

(παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά 

ηδξύκαηα θ.ιπ.).  

Between Groups 3,647 3 1,216 1,882 ,141 

Within Groups 42,639 66 ,646   

Total 46,286 69 

   

Πηζηεύσ όηη ε εθαξκνγή Between Groups 6,642 3 2,214 2,513 ,066 



 

93 
 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ από ηελ 

ηξάπεδα ζηελ νπνία 

εξγάδνκαη  έρεη ηειηθώο 

νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ 

επηρείξεζε.   

Within Groups 58,158 66 ,881   

Total 64,800 69 

   

Η εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

ΕΚΕ από ηελ ηξάπεδα ζηελ 

νπνία εξγάδνκαη  ζπκβάιιεη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο εηθόλαο 

ηεο εηαηξείαο ζηηο αληηιήςεηο 

ησλ θαηαλαισηώλ.  

Between Groups 3,140 3 1,047 1,120 ,347 

Within Groups 61,660 66 ,934   

Total 64,800 69 

   

Οη θαηαλαισηέο δελ δίλνπλ 

ζεκαζία ζηα πξνγξάκκαηα 

ΕΚΕ.  

Between Groups 7,300 3 2,433 1,954 ,129 

Within Groups 82,186 66 1,245   

Total 89,486 69    

Σηελ ηξάπεδα πνπ 

εξγάδνκαη, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πξνθάιεζε ηε κείσζε 

θνλδπιίσλ γηα εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ.  

Between Groups 6,514 3 2,171 2,607 ,059 

Within Groups 54,972 66 ,833   

Total 61,486 69 
   

Πηζηεύσ όηη νη πξαθηηθέο ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο 

ηξάπεδάο κνπ πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζηελ  εθαξκνγή 

πεξηζζόηεξσλ 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ. 

Between Groups 1,693 3 ,564 ,708 ,551 

Within Groups 52,593 66 ,797   

Total 54,286 69 

   

Ωο εξγαδόκελνο, ζα ήζεια 

λα εκπιαθώ ζηνλ ζρεδηαζκό 

θαη ζηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ΕΚΕ.  

Between Groups 1,251 3 ,417 ,383 ,766 

Within Groups 71,892 66 1,089   

Total 73,143 69    

Η ηξάπεδα πνπ εξγάδνκαη 

εθαξκόδεη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνγξάκκαηα ΕΚΕ.  

Between Groups 1,604 3 ,535 ,885 ,454 

Within Groups 39,882 66 ,604   

Total 41,486 69    
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