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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο όροσ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ αναφζρεται ςε ενζργειεσ επιχειριςεων 

που αποςκοποφν ςτθν επίλυςθ περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν ηθτθμάτων. 

Συγκεκριμζνα, οι επιχειριςεισ οφείλουν να αναγνωρίηουν τθν ευκφνθ που ζχουν 

απζναντι ςτθν κοινωνία και το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, ςτο ςθμερινό 

ανταγωνιςτικό περιβάλλον, θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ κατζχει ςθμαντικό 

ςτρατθγικό ρόλο. 

Σκοπόσ τθσ παροφςθσ εργαςίασ είναι να μελετιςει ςε βάκοσ τθν ζννοια τθσ 

Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (ΕΚΕ) κακϊσ και το πωσ εξελίχκθκε αυτι και γίνεται 

αντιλθπτι ςιμερα από τον κόςμο. Επίςθσ να μελετθκεί ειδικότερα θ περίπτωςθ τθσ 

Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςχετικά με το πωσ τθν αντιλαμβάνεται και τθν κάνει πράξθ. 

Στο ξεκίνθμα γίνεται μια ιςτορικι αναδρομι, κακϊσ και αναφορά ςτουσ 

παράγοντεσ που ςυνετζλεςαν ςτθν ανάγκθ δθμιουργίασ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ 

Ευκφνθσ. Στθ ςυνζχεια επιχειρείται μία ανάλυςθ κάποιων κεωριϊν που ζχουν 

αναπτυχκεί όπωσ επίςθσ και αναφορά ςτισ κατθγορίεσ τθσ ΕΚΕ που ζχουν 

διαμορφωκεί με τθν πάροδο του χρόνου. Επίςθσ παρουςιάηονται τα οφζλθ τθσ 

Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για τισ επιχειριςεισ κακϊσ και θ κριτικι που τθσ 

αςκείται. Ακόμα γίνεται μια προςπάκεια ςφνδεςθσ τθσ ΕΚΕ με τθν ποιότθτα και πωσ 

μποροφν αυτζσ οι δφο ζννοιεσ να λειτουργιςουν μαηί. Τζλοσ, ςτο πρϊτο κεφάλαιο, 

γίνεται αναφορά ςτθν παρουςία τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ςτθν Ελλάδα 

κακϊσ και ειδικότερα ςτον τραπεηικό τομζα. 

Στο δεφτερο κεφάλαιο, ςτθν μελζτθ τθσ περίπτωςθσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, 

παρουςιάηονται αναλυτικά οι αρχζσ Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ τθσ τράπεηασ και πωσ 

αυτζσ από τθν κεωρία γίνονται πράξθ. Ειδικι μνεία γίνεται ςτο Ρολιτιςτικό Μδρυμα 

του Ομίλου Ρειραιϊσ του οποίου θ ςυμβολι ςτθν επίτευξθ των ςτόχων Εταιρικισ 

Υπευκυνότθτασ είναι ςθμαίνουςα. Επίςθσ αναφζρονται οι δράςεισ τθσ Τράπεηασ 

ςχετικά με το περιβάλλον και παρουςιάηεται το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ που εφαρμόηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ. 
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1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ - Οριςμόσ, Ιςτορία, 

Κατθγορίεσ, Οφζλθ και Προβλθματιςμοί 
 

1.1 Θ Ζννοια τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 
 

         Ο πλζον αποδεκτόσ οριςμόσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (Ε.Κ.Ε.) 

ςφμφωνα με τθν Ρράςινθ Βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ είναι θ «θ ζννοια 

ςφμφωνα με τθν οποία οι εταιρείεσ ενςωματϊνουν ςε εκελοντικι βάςθ κοινωνικζσ και 

περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ςτισ επαφζσ τουσ 

με άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ». Ραράλλθλα, το Ελλθνικό Δίκτυο ορίηει τθν ΕΚΕ ωσ «τθν 

εκελοντικι δζςμευςθ των επιχειριςεων ςε ςτρατθγικζσ που ενςωματϊνουν 

κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ και εκφράηονται με ςυναφείσ πρακτικζσ 

που ςυμβάλλουν ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τισ ςχζςεισ με το ανκρϊπινο δυναμικό 

τουσ, τθν κοινωνικι αλλθλεγγφθ και τθ διαςφάλιςθ ςχζςεων εμπιςτοςφνθσ με τθν 

τοπικι κοινωνία και το ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο» (Δίκτυο ΕΚΕ, 2006). Με άλλα 

λόγια, θ ζννοια τθσ ΕΚΕ ςθματοδοτεί μια νζα αντίλθψθ ςτισ επιχειριςεισ, κακϊσ 

επιδιϊκουν να ταιριάξουν με αποτελεςματικό τρόπο τθν οικονομικι τουσ απόδοςθ 

και ανάπτυξθ με τθ κοινωνικι τουσ ςυνειςφορά και τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ, ξεπερνϊντασ ζτςι τα όρια ςυμμόρφωςθσ με το νομοκετικό πλαίςιο. 

Για λόγουσ πλθρότθτασ, αναφζρουμε και ζναν από τουσ διεκνισ οριςμοφσ τθσ ΕΚΕ 

όπου ςτα αγγλικά είναι «corporate social responsibility». 

       Αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ ΕΚΕ ζχει δφο διακριτά πεδία εφαρμογισ, το εςωτερικό 

και το εξωτερικό πεδίο. Ριο αναλυτικά, ενζργειεσ και προγράμματα κοινωνικοφ, 

περιβαλλοντικοφ, πολιτιςτικοφ εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ χαρακτιρα 

χαρακτθρίηουν τθν εξωτερικι ΕΚΕ, ενϊ δράςεισ οι οποίεσ αφοροφν τθν 

ανκρωποκεντρικι και δίκαιθ πολιτικι ανκρωπίνων πόρων, το ςεβαςμό των 

δικαιωμάτων των εργαηομζνων, κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ, τθν ενίςχυςθ του 

κοινωνικοφ διαλόγου, τθν εξαςφάλιςθ των ςυνδικαλιςτικϊν δικαιωμάτων και το 

ςεβαςμό των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ χαρακτθρίηουν τθν εςωτερικι ΕΚΕ 

(Hohnen, 2007). Ραράγοντεσ όπωσ θ χϊρα και θ περιφζρεια δράςθσ ι και θ 

προζλευςθ τθσ επιχείρθςθσ, ο κλάδοσ και θ κατθγορία του οργανιςμοφ, κακϊσ και 

το μζγεκοσ τθσ δραςτθριότθτασ, επθρεάηει τισ ςχζςεισ και τισ προτεραιότθτεσ τθσ 

επιχείρθςθσ. Πμωσ, υπάρχει μια κοινι βαςικι προςζγγιςθ τθσ ΕΚΕ από τουσ 

οργανιςμοφσ που υιοκετοφν μια επίςθμθ, δομθμζνθ προςζγγιςθ ςτθν αποτίμθςθ 

τθσ κοινωνικισ και περιβαλλοντικισ επίδραςισ τουσ, κάνοντασ βιματα για τθν 

βελτίωςι τθσ και δθμοςιεφοντασ τθν όλθ διαδικαςία κακϊσ και τα αποτελζςματά 

τθσ. Τζλοσ, θ υπεφκυνθ εταιρικι πρακτικι εκτείνεται ςε τζςςερα βαςικά πεδία:       

α) εργαςιακόσ χϊροσ, β) πεδίο αγοράσ, γ) κοινότθτα και δ) περιβάλλον. 
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1.2 Ιςτορικι αναδρομι τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

Θ κοινωνικι δράςθ των εταιρειϊν δεν είναι καινοφανισ πρακτικι, κακϊσ ιδθ 
από τα μζςα και τα τζλθ του 18ου αιϊνα οι επιχειριςεισ ςτρζφουν το ενδιαφζρον 
τουσ ςτουσ υπαλλιλουσ και ςυγκεκριμζνα για το πϊσ κα αυξιςουν τθν 
παραγωγικότθτά τουσ (Carroll, 2007; Gail & Nowak, 2006). Πμωσ, τζτοιου είδουσ 
πράξεισ είχαν επιχειρθματικό ι οικονομικό χαρακτιρα, παρά κοινωνικισ 
ευαιςκθςίασ.  

Θ βιομθχανικι επανάςταςθ ςτα τζλθ του 19ου αιϊνα μπορεί να κεωρθκεί το 
ςθμείο εκκίνθςθσ για τθν ανάλθψθ κοινωνικϊν πρωτοβουλιϊν από τθ μεριά των 
επιχειριςεων. Οι επιχειριςεισ εξζφραηαν με διαφόρουσ τρόπουσ τθν κοινωνικι 
τουσ υπευκυνότθτα (προςφζροντασ π.χ. κατοικία ςτουσ εργαηόμενουσ τουσ, 
φροντίηοντασ για αυτοφσ και τισ οικογζνειεσ τουσ κ.λπ.). Ζκτοτε  ςε διάφορεσ 
περιόδουσ τθσ επιχειρθματικισ ιςτορίασ, παρατθρείται ζξαρςθ ι φφεςθ των 
δράςεων τθσ ΕΚΕ, που λίγο ωσ πολφ ςχετίηεται με τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ.  

Ραρόλα αυτά, θ ΕΚΕ κα μποροφςε να χαρακτθριςτεί ωσ προϊόν του 20ου 
αιϊνα, μιασ που εκείνθ τθν περίοδο πραγματοποιείται θ κακιζρωςθ των νομικϊν 
πλαιςίων τθσ λειτουργίασ των επιχειριςεων και τθν ανάπτυξθ του κράτουσ ςε ό,τι 
αφορά τθν πρόνοια, ιδιαίτερα μετά το κραχ του 1929, το πνεφμα τθσ φιλανκρωπίασ 
παραχϊρθςε το πνεφμα του ςε εκτεταμζνεσ νομικζσ, ςυμβατικζσ και οργανωτικζσ 
δομζσ (Carroll, 2007; Gail & Nowak, 2006).  

 

Εικόνα 1: H πυραμίδα τησ ΕΚΕ. Πηγή: Carrol, 2006. 



 7 

Μετά το 1930 και κυρίωσ μετά το 1960 θ EKE ζχει αποτελζςει ζνα ςθμαντικό 
κομμάτι όχι μόνο ςε ό,τι αφορά το εταιρικό κομμάτι αλλά ευρφτερα ςτθν πολιτικι 
και τθν οικονομικι παγκόςμια ςκθνι. Συγκεκριμζνα, ςτισ αρχζσ του 1930 ο Merrick 
Dodd και ο Αdolf Berle υποςτιριξαν πωσ θ ΕΚΕ μπορεί να αποτελζςει μια υπθρεςία 
παρόμοια με ζναν κερδοςκοπικό οργανιςμό, θ οποία, ωςτόςο, κα αντλεί τα οφζλθ 
τθσ από τθν αναγνωριςιμότθτα και τθν αποδοχι των εργαηομζνων, των πελατϊν και 
των ςυμβαλλόμενων μερϊν (Κανόπουλοσ, 2003). Με άλλα λόγια, από τθν δεκαετία 
του ’30 και μετά, οι επιχειριςεισ κεωροφνται ωσ κεςμοί, όπωσ θ κυβζρνθςθ, και 
ζτςι πρζπει να ανταποκρικοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ. Εν 
ςυνεχεία, με τθ λιξθ του δευτζρου παγκοςμίου πολζμου, θ αυξανόμενθ τάςθ  των 
πολυεκνικϊν εταιριϊν και θ ζντονθ επίδραςι τουσ ςτθν παγκόςμια οικονομία, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν επικράτθςθ του επιχειρθματικοφ μοντζλου που ορίηει ωσ 
αποκλειςτικι ευκφνθ των επιχειριςεων τθν παραγωγι πλοφτου για τουσ μετόχουσ 
τουσ (the business of business is business) ζφερε πάλι ςτθν επιφάνεια το ερϊτθμα 
των ςχζςεων μεταξφ επιχειριςεων και κοινωνίασ και τθ δεκαετία του 1950 άρχιςε θ 
επιςτθμονικι ανάλυςθ τθσ ΕΚΕ (Caroll, 2017). Θ  δθμοςίευςθ του βιβλίου του 
Bowen ‘Social Responsibilities of the Businessman’ (1953) οριοκετεί χρονικά τθν 
ζναρξθ τθσ περιόδου κατά τθν οποία διαφάνθκε θ κυριαρχία του επιχειρθματικοφ 
τομζα ςτθν κοινωνικι ηωι, όπου ο όροσ κοινωνικι ευκφνθ δίνει τθν κζςθ του ςτον 
όρο εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. Ζτςι, το 1953 γίνεται αντιλθπτι θ ςυνολικι ευκφνθ 
που ζχουν οι επιχειριςεισ και τθν επιτακτικι ανάγκθ για ανάμειξθ τουσ ςε ηθτιματα 
τθσ κοινότθτασ (Μurphy, 1978).  

Μζχρι και το 1970, παρά τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ ρυκμίςεισ που είχαν 
κεςπιςτεί, οι εταιρείεσ αγνοοφςαν τισ πρακτικζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. 
Θ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι είχε ωσ ςκοπό τθν ουςιαςτικι ικανοποίθςθ των περαιτζρω 
αναγκϊν των εργαηομζνων και αγνόθςθ των υπόλοιπων καλϊν πρακτικϊν που όριηε 
θ ιδζα και θ φιλοςοφία τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ (Κανόπουλοσ, 2003). 
Πμωσ μετά το 1970, ςυηθτικθκε ζντονα ο ρόλοσ και οι ευκφνεσ τθσ επιχείρθςθσ και 
κατά πόςο θ ΕΚΕ πρζπει να εννοθκεί ωσ ενζργεια του κάκε επιχειρθματία (Davis, 

1960). Κακϊσ διαςφαλίηεται ότι οι επιχειριςεισ και θ κοινωνικι ευκφνθ 
παραμζνουν αλλθλζνδετεσ, θ ουςία τθσ ΕΚΕ ορίηεται ωσ τον τρόπο με τον οποίο θ 
επιχείρθςθ είναι κερδοφόρα για τουσ ενδιαφερόμενουσ αλλά ταυτόχρονα πρζπει να 
είναι ςυνεπισ με τα δεοντολογικά πρότυπα, τισ νόμο και τισ προςδοκίεσ τθσ 
κοινωνίασ (Sethi, 1975). Μζχρι το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970, θ ΕΚΕ κατζχει 
ςθμαντικι κζςθ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, τόςο ςτθν ακαδθμαϊκι όςο και ςτθν 
επιχειρθματικι ςυνείδθςθ. 

Τθν δεκαετία του 1990, θ ΕΚΕ εξειδικεφεται από κάκε επιχειρθματία 
ξεχωριςτά, κακϊσ δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο τι είναι ςθμαντικό για εκείνουσ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ παράγοντεσ όπωσ ο χρόνοσ και ο τόποσ. Συγκεκριμζνα, θ ΕΚΕ 
γίνεται αντιλθπτι ωσ ζνα μοντζλο τριϊν κφκλων: ο εςωτερικόσ, ο ενδιάμεςοσ και ο 
εξωτερικόσ, όπωσ αναφζρεται ςε επόμενθ ενότθτα με περιςςότερθ ανάλυςθ.  

Ο 21οσ αιϊνασ μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μια κοινωνία που βαςίηεται ςτθν 
γνϊςθ, ςτθν τεχνολογία, ςτον πλουραλιςμό, ςτθν πλθροφόρθςθ και ςτθν 
υπερεκνικι δραςτθριότθτα των επιχειριςεων, κακιςτϊντασ το κζμα τθσ Κοινωνικισ 
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Ευκφνθσ επίκαιρο. Θ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ κακίςταται ςτο πυρινα τθσ ςφγχρονθσ 
επιχειρθματικισ ςκζψθσ λόγω του νζου κόςμου που πρζπει να αντιμετωπίςουν οι 
επιχειριςεισ. Συγκεκριμζνα, θ παγκοςμιοποίθςθ και θ απελευκζρωςθ των αγορϊν, 
θ ανάγκθ φπαρξθσ ελάχιςτων κανόνων λειτουργίασ και ελζγχου, οι επιπτϊςεισ των 
επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων που αφοροφν όλο και περιςςότερο μεγαλφτερο 
αρικμό ατόμων και κρατϊν, θ αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ ςε κζματα προςταςίασ του 
φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ και άλλα παρεμφερι, αυξανόμουν τισ 
προςδοκίεσ όλων των ενδιαφερόμενων μερϊν απζναντι ςτον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργοφν και ςυμπεριφζρονται οι επιχειριςεισ (Κανόπουλοσ, 2003). 
Συμπεραςματικά, θ ΕΚΕ μπορεί να μετεξελιχκεί λόγω των νζων κοινωνικϊν και 
πολιτικϊν εξελίξεων, όπωσ γίνεται τα τελευταία 60 χρόνια, αλλά κα παραμείνει 
ςτθν ατηζντα των επιχειριςεων. 

1.3 Εςωτερικι κοινωνικι ευκφνθ 

Σφμφωνα με τθν Ρράςινθ Βίβλο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (2001), ςε μια 
εταιρεία θ εςωτερικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ αφορά πρακτικζσ κυρίωσ με τουσ 
υπαλλιλουσ και ςυνδζονται με κζματα όπωσ, θ επζνδυςθ ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, 
θ υγεία και θ αςφάλεια κακϊσ και θ διαχείριςθ τθσ αλλαγισ, ενϊ οι 
περιβαλλοντικζσ υπεφκυνεσ πρακτικζσ ςχετίηονται κυρίωσ με τθ διαχείριςθ των 
φυςικϊν πόρων που χρθςιμοποιοφνται ςτθν παραγωγι. Ανοίγουν το δρόμο για τθ 
διαχείριςθ τθσ αλλαγισ και το ςυνδυαςμό τθσ κοινωνικισ ανάπτυξθσ με τθ 
βελτιωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα (Ευρωπαϊκι Επιτροπι, COM(2001) 366; Porter & 
Kramer, 2006).  

• Διαχείριςη του Ανθρώπινου Δυναμικοφ  

 Θ προςζλκυςθ και θ ςυγκράτθςθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ είναι μία από 
τισ πιο βαςικζσ και διαχρονικζσ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουν οι εταιρείεσ. Τα 
ςχετικά μζτρα που μποροφν να περιλαμβάνονται, υπό το παρόν πλαίςιο, αφοροφν  
τθ δια βίου μάκθςθ, τθν παραχϊρθςθ αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν ςτουσ 
εργαηομζνουσ, τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ ςε όλθ τθν επιχείρθςθ, τθν καλφτερθ 
ιςορροπία μεταξφ εργαςίασ, οικογζνειασ και ελεφκερου χρόνου, τθ μεγαλφτερθ 
ποικιλομορφία του εργατικοφ δυναμικοφ, τθν ενδυνάμωςθ τθσ φυλετικισ ιςότθτασ, 
τον καταμεριςμό των κερδϊν και τα ςυςτιματα παροχισ μεριδίων του μετοχικοφ 
κεφαλαίου, κακϊσ και τον προβλθματιςμό ςχετικά με το ποςοςτό απαςχόλθςθσ και 
τθν εξαςφάλιςθ τθσ εργαςίασ. Τζλοσ, θ μείωςθ των δαπανϊν μπορεί  να επιτευχκεί 
μζςω τθσ  ενεργοφσ εποπτείασ και διαχείριςθσ των υπαλλιλων που απουςιάηουν 
από τθν εργαςία τουσ λόγω αναπθρίασ ι τραυματιςμοφ. 

• Τγεία και Αςφάλεια ςτην Εργαςία  

Τα παραδοςιακά μζτρα για κζματα υγείασ και αςφάλειασ ςτθν εργαςία είναι 
νομοκετικοφ και εκτελεςτικοφ χαρακτιρα. Πμωσ, παρατθρείται αυξανόμενθ τάςθ 
να ανατίκενται εργαςίεσ ςε εργολάβουσ και προμθκευτζσ, με αποτζλεςμα να 
αυξάνεται θ εξάρτθςθ των εταιριϊν από τισ επιδόςεισ των εργολάβων τουσ ςε ότι 
αφορά κζματα τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ. Τα Εκελοντικά προγράμματα δρουν 
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ωσ ςυμπλθρωματικά προσ τισ δραςτθριότθτεσ τθσ νομοκεςίασ και του ελζγχου από 
τισ δθμόςιεσ αρχζσ. Ωσ αποτζλεςμα, πραγματοποιείται θ υιοκζτθςι τουσ από τισ 
εταιρείεσ για τθν επιπλζον προϊκθςθ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ. Επίςθσ, οι δφο 
αυτζσ παράμετροι χρθςιμοποιοφνται ωσ κριτιρια για τθν προμικεια των προϊόντων 
ι των υπθρεςιϊν τουσ.  

• Προςαρμογή ςτην Αλλαγή  

Κάκε αλλαγι και απόφαςθ επθρεάηει ςυγκεκριμζνα άτομα και ομάδεσ 
ατόμων, ζτςι είναι απαραίτθτθ θ ςυμμετοχι και θ ανάμειξθ όλων εκείνων που 
κίγονται ςτισ ανοικτζσ ενθμερϊςεισ και διαβουλεφςεισ. Με αυτό τον τρόπο 
επιτυγχάνεται θ αναδιάρκρωςθ με κοινωνικά υπεφκυνο τρόπο. 

• Διαχείριςη του Περιβαλλοντικοφ Αντίκτυπου και των Φυςικών Πόρων  

Θ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ αντίκτυπου μπορεί να επιτευχκεί μζςω τθσ 
μείωςθσ κατανάλωςθσ πόρων θ των ρυπογόνων εκπομπϊν και αποβλιτων. Επίςθσ, 
ζχει διαπιςτωκεί ότι οι επενδφςεισ που ζχουν περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά είναι 
ωφζλιμεσ τόςο για τισ επιχειριςεισ όςο και για το περιβάλλον.   

1.4 Εξωτερικι Κοινωνικι Ευκφνθ 

Θ Ρράςινθ Βίβλοσ όριςε επίςθσ τθν ζννοια τθσ εξωτερικισ Εταιρικισ 
Κοινωνικισ Ευκφνθσ όπου ςυμπεριλαμβάνει τθν επζκταςθ τθσ ευκφνθσ τθσ 
εταιρείασ ςτθν τοπικι κοινότθτα και αφορά ζνα ευρφτερο ςφνολο ενδιαφερόμενων 
μερϊν. Ριο ςυγκεκριμζνα οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι μόνο οι εργαηόμενοι και οι 
μζτοχοι αλλά και οι επιχειρθματικοί εταίροι, οι προμθκευτζσ, οι πελάτεσ, οι 
δθμόςιεσ αρχζσ και οι Μθ Κυβερνθτικοί Οργανιςμοί (ΜΚΟ) που εκπροςωποφν τισ 
τοπικζσ κοινότθτεσ ι αςχολοφνται με το περιβάλλον. Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ 
ενότθτασ, αναφζρονται οι αναφερόμενεσ κατθγορίεσ ξεχωριςτά και με περιςςότερθ 
λεπτομζρεια. 

• Σοπικζσ Κοινότητεσ  

Θ ΕΚΕ ςυνδζεται με τθν ζνταξθ των εταιρειϊν ςτο τοπικό περιβάλλον τουσ 
είτε αυτό είναι ςτθν Ευρϊπθ είτε ςτον υπόλοιπο κόςμο. Οι εταιρείεσ από τθ μία 
πλευρά ςυνειςφζρουν ςτισ κοινότθτζσ τουσ παρζχοντασ κζςεισ εργαςίασ, μιςκοφσ, 
κοινωνικζσ παροχζσ κακϊσ και φόρουσ, από τθν άλλθ εξαρτϊνται από τθν υγεία, τθ 
ςτακερότθτα και τθν ευθμερία των κοινοτιτων μζςα ςτισ οποίεσ πραγματοποιοφν 
τθ δράςθ τουσ. Εξίςου ςθμαντικι είναι θ αλλθλεπίδραςθ που υπάρχει μεταξφ 
εταιρειϊν και του τοπικοφ φυςικοφ περιβάλλοντόσ τουσ. Για παράδειγμα, οριςμζνεσ 
εταιρείεσ βαςίηονται ςε ζνα κακαρό περιβάλλον για τθν παραγωγι τουσ ι τθν 
προςφορά των υπθρεςιϊν τουσ, όπωσ κακαρόσ αζρασ, κακαρόσ υγρότοποσ, δρόμοι 
χωρίσ κυκλοφορικι ςυμφόρθςθ κτλ.  
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• Επιχειρηματικοί Εταίροι, Προμηθευτζσ και Καταναλωτζσ  

Θ οικοδόμθςθ μακροπρόκεςμων ςχζςεων με τουσ επιχειρθματικοφσ 
εταίρουσ και τουσ προμθκευτζσ ζχει διαπιςτωκεί ότι οδθγεί ςε δίκαιεσ τιμζσ, όρουσ 
και προςδοκίεσ. Επίςθσ παρζχεται καλφτερθ ποιότθτα και αξιόπιςτθ παράδοςθ ι 
εκτζλεςθ. Ζτςι, οι εταιρείεσ που οικοδομοφν ςχζςεισ διαρκείασ με τουσ πελάτεσ, 
αφοφ αποςκοποφν να κατανοιςουν τισ ανάγκεσ και τισ επικυμίεσ τουσ και να τουσ 
παρζχουν τθν καλφτερθ ποιότθτα, αξιοπιςτία και εξυπθρζτθςθ, είναι εκείνεσ που 
αναμζνεται να ζχουν τθν μεγαλφτερθ κερδοφορία.  

• Ανθρώπινα Δικαιώματα  

Είναι πλζον κοινι παραδοχι ότι ςτθ ςφγχρονθ καπιταλιςτικι εποχι, οι 
δραςτθριότθτεσ των εταιρειϊν ξεπερνοφν το πεδίο των εργατικϊν δικαιωμάτων 
τόςο ςε επίπεδο ανκρϊπινων δικαιωμάτων των εργαηομζνων όςο και ςε επίπεδο 
τοπικισ κοινότθτασ. Ζτςι, οι εκελοντικοί κϊδικεσ ςυμπεριφοράσ που υιοκετοφν οι 
επιχειριςεισ, είναι ικανοί να ςυμβάλλουν ςτθν προϊκθςθ διεκνϊν εργαςιακϊν 
προτφπων. Ραρόλα αυτά, θ ςωςτι εφαρμογι και επαλικευςι τουσ είναι οι βαςικοί 
παράγοντεσ για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τουσ.  

• Παγκόςμιεσ Περιβαλλοντικζσ Ανηςυχίεσ  

Οι επιπτϊςεισ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, που προζρχονται κατά 
κφριο λόγο από τισ επιχειριςεισ και τθν κατανάλωςθ πόρων από ολόκλθρο τον 
κόςμο,  χαρακτθρίηονται από ζντονθ διαςυνορικότθτα. Ωσ αποτζλεςμα, ο ρόλοσ 
που διαδραματίηουν οι επιχειριςεισ ςτο παγκόςμιο περιβάλλον είναι εξίςου 
ενεργόσ και ςθμαντικόσ. 

 

1.5 Κατθγορίεσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 

1.5.1 τρατθγικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ  

Θ Στρατθγικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςυνδυάηει τα κοινωνικά οφζλθ με 
τουσ άμεςουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ μιασ επιχείρθςθσ δθλαδι, θ επιχείρθςθ, 
ζχοντασ ωσ ςκοπό να ενιςχφςει τουσ μακροπρόκεςμουσ οικονομικοφσ τθσ ςτόχουσ, 
πραγματοποιεί φιλανκρωπίεσ προσ τθν κοινωνία. Με άλλα λόγια ο αυτοςκοπόσ τθσ 
κοινωνικά υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ μεγιςτοποίθςθ των 
κερδϊν τθσ.  

Το 1980 ιταν το ορόςθμο για τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
ςυμπεριφοράσ των επιχειριςεων. Αξίηει βζβαια να ςθμειωκεί, ότι ςε βραχυχρόνιο 
ορίηοντα παρατθροφνταν απϊλειεσ ςτον προχπολογιςμό των επιχειριςεων. Πμωσ, 
ςε μακροχρόνιο ορίηοντα οι επιχειριςεισ ιταν ωφελθμζνεσ, λόγω των καλφτερων 
αποδόςεων ςτα οικονομικά δεδομζνα, όπωσ τα αποτελζςματα χριςθσ λόγω τθσ 
βελτιωμζνεσ άποψθσ τθσ κοινωνίασ για τθν επιχείρθςθ. Επιπρόςκετα, θ 
βιβλιογραφία δεν ζχει ςυμφωνιςει ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ ςτρατθγικισ ΕΚΕ. 



 11 

Αναλυτικότερα, κάποιεσ ζρευνεσ υποδεικνφουν ότι όταν τα ςτελζχθ εταιρειϊν 
υιοκετοφν ςτθ ςτρατθγικι τουσ κοινωνικοφσ ςτόχουσ, τα βραχυπρόκεςμα κζρδθ 
πότε παρουςιάηουν μείωςθ και πότε παρουςιάηουν αφξθςθ. Από τθν άλλθ μεριά, 
άλλεσ ζρευνεσ τονίηουν τισ μακροπρόκεςμεσ αποδόςεισ των επιχειριςεων που 
επενδφουν ςε πρακτικζσ ΕΚΕ (Kolter, 2009; Hunger, Wheelen, Thomas, 2004). 

Ραρόλο που θ εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ ΕΚΕ προκαλεί κάποια αναπάντθτα 
ερωτιματα, που αφοροφν το κατά πόςο είναι ικανι θ ικανοποίθςθ των , καμιά 
φορά, αντικρουόμενων ςυμφερόντων των ςυμμετεχόντων, θ υιοκζτθςισ τθσ 
κεωρείται ωσ επζνδυςθ ςτθ δθμιουργία καλισ φιμθσ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από το 
γεγονόσ ότι αυτοί που ενιςχφουν τθν χρθματοδοτικι απόδοςθ τθσ επιχείρθςθσ, δεν 
είναι άλλοι από τουσ πελάτεσ τθσ,  κακϊσ επίςθσ και από τουσ εν δυνάμει πελάτεσ 
τθσ.  

 

1.5.2 Θκικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ  

Θ Θκικι Εταιρικι Ευκφνθ ζχει ωσ ςκοπό, ςε ςυνδυαςμό με τθν ικανοποίθςθ 
των οικονομικϊν και νομικϊν υποχρεϊςεων ςτο κοινωνικό ςφνολο, να 
ςυμπεριλαμβάνει ενζργειεσ τζτοιεσ ϊςτε να αποφεφγετε θ οποιαςδιποτε μορφισ 
βλάβθ ςτθν κοινωνία (οικονομικι, πνευματικι και ψυχολογικι). Ωσ ανεφκυνοσ 
οργανιςμόσ κεωρείται εκείνθ θ εταιρεία που δεν εκπλθρϊνει τα θκικά τθσ 
κακικοντα.  

Θ επιχείρθςθ ζχει πλιρθ γνϊςθ ότι για τθν αποφυγι υποβάκμιςθσ τθσ 
ευρφτερθ εικόνασ τθσ, απαιτείται θ ςυμμόρφωςθ ςτα ιδανικά, ακόμα και αν ςε 
βραχυπρόκεςμο ορίηοντα παρατθρθκεί κακυςτζρθςθ ςτθν εμφάνιςθ κζρδοσ ι 
άμεςου κετικοφ αποτελζςματοσ, όπωσ αναφζραμε και ςε προθγουμζνθ ενότθτα. 
Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ μείωςθ των κερδϊν ςτουσ μετόχουσ μιασ 
επιχείρθςθσ, όταν αγνοεί τζτοιου είδουσ πρακτικζσ, όπωσ θ αγνόθςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ μόλυνςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Συμπεραςματικά, θ επιχείρθςθ 
που ςτθρίηεται ςτθν θκικι αποκτά μεγαλφτερθ φερεγγυότθτα, δθμιουργϊντασ μια 
εικόνα εμπιςτοςφνθσ απζναντι ςτουσ πελάτεσ, τουσ προμθκευτζσ και τουσ 
εργαηομζνουσ.  

 

1.5.3 Ανκρωπιςτικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ  

Θ επιχείρθςθ που υιοκετεί τθν Ανκρωπιςτικι Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν αποφυγι δθμιουργίασ κοινωνικισ βλάβθσ, ενιςχφει τισ 
προςπάκειεσ βελτίωςθσ και εξάλειψθσ των κοινωνικϊν προβλθμάτων. Κυρίωσ 
επικεντρϊνεται ςε ηθτιματα όπωσ χαμθλό βιοτικό επίπεδο, ναρκωτικά, 
εγκλθματικότθτα και ζλλειψθ παιδείασ, κακϊσ ζχει διαπιςτωκεί ότι ςυμβάλουν ςτθ 
δθμιουργία κοινωνικισ ανιςότθτασ ενϊ παράλλθλα υποβακμίηουν τουσ όρουσ ηωισ 
(Kotler, 2009). Ζτςι, θ Ανκρωπιςτικι ΕΚΕ, επεκτείνεται ςε ενζργειεσ, πολιτικζσ και 
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δράςεισ όπου κφριοσ ςκοπόσ είναι θ άμεςθ επζμβαςθ του οργανιςμοφ και 
πραγματοποιείται μζςω τθσ κατανομισ των πόρων, εφόςον ζχουν ςυνυπολογιςτεί 
οι υπάρχουςεσ κοινωνικζσ ανάγκεσ.  

Στθν ομπρζλα τθσ Ανκρωπιςτικισ ΕΚΕ, περιλαμβάνονται δράςεισ που ςτόχοσ 
τουσ είναι θ βελτίωςθ των όρων και των ςυνκθκϊν ηωισ, όπωσ οι πολιτικζσ 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, οι δωρεζσ ςε φιλανκρωπικά ιδρφματα, θ 
ςυμμετοχι τθσ επιχείρθςθσ ςε προγράμματα εφρεςθσ εργαςίασ για τουσ 
μακροχρόνια άνεργουσ κ.α. 

 

1.6 Θεωρία των ενδιαφερόμενων μερών 

Θ κεωρία των ενδιαφερομζνων μερϊν είναι θ κυριότερθ κεωρία πάνω ςτθν 
οποία ςτθρίηεται θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ.  

Για να ενςωματωκεί 
ολοκλθρωτικά θ ΕΚΕ ςε μια 
επιχειρθματικι ςτρατθγικι, είναι 
απαραίτθτο να γίνει κατανοθτι θ 
ςχζςθ τθσ επιχείρθςθσ με τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ, τα 
οποία αποτελοφν το περιβάλλον 
το οποίο αλλθλεπιδρά με τθν 
επιχείρθςθ και ζχει ενδιαφζρον 
από τισ δραςτθριότθτζσ τθσ. Ο 

αγγλικόσ όροσ είναι Stakeholders, δθλαδι αυτοί που κρατοφν-ζχουν ενδιαφζρον, 
και ςτθν παραπάνω εικόνα διαφαίνονται οι άμεςα και ζμμεςοι ενδιαφερόμενοι. Οι 
άμεςα ενδιαφερόμενοι ςε μία επιχείρθςθ είναι οι μζτοχοι, οι εργαηόμενοι, οι 
δανειςτζσ-πιςτωτζσ (τράπεηεσ), ενϊ οι ζμμεςα ενδιαφερόμενοι είναι το κράτοσ, οι 
τοπικζσ κοινωνίεσ, ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται μία επιχείρθςθ, οι ομάδεσ πίεςθσ, 
π.χ. ακτιβιςτζσ, διαδθλωτζσ, κ.ά. Θ κεωρία των ενδιαφερόμενων μερϊν βοθκάει τθν 
επιχείρθςθ να εμπλακεί ςε μια διαδικαςία διαλόγου, ζνα είδοσ διαβοφλευςθσ, και 
με αυτό τον τρόπο λαμβάνει υπόψθ όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ (άμεςα και 
ζμμεςα) όταν πρόκειται να κακορίςει το πρόγραμμα δράςεισ τθσ ΕΚΕ (Αναλυτισ, 
2007; Booth, 2009). 

Σφμφωνα με τον Νίκο Αναλυτι, πρόεδρο του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν 
Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ, «θ ζννοια τθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ βρίςκει 
εφαρμογι ςε μεγάλο αρικμό ελλθνικών επιχειριςεων. Είναι πλζον γεγονόσ πωσ 
ζχουν αρχίςει να αντιλαμβάνονται πωσ δίχωσ τθν αποδοχι τθσ κοινωνίασ δεν κα 
μπορζςουν να λειτουργιςουν ωσ επιχειριςεισ. Κατά κάποιο τρόπο μιλάμε για Άδεια 
Κοινωνικισ Λειτουργίασ. Η ζννοια τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ βρίςκει 
διαρκώσ νζα πεδία δράςθσ, είναι επόμενο να ειςζρχονται επιχειριςεισ με δράςεισ 
που αποβλζπουν ςτο ίδιο ςυμφζρον, αμφιςβθτώντασ ζτςι τθν αξία τθσ εταιρικισ 
υπευκυνότθτασ. Επιπλζον υπάρχει μεγάλο περικώριο ανάπτυξθσ των 
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ςυγκεκριμζνων εφαρμογών-πρακτικών μελλοντικά από τισ επιχειριςεισ, 
τουλάχιςτον όςον αφορά τον τομζα του περιβάλλοντοσ» (Αναλυτισ, Ν. 2007). Τα 
ενδιαφερόμενα μζρθ μιασ επιχείρθςθσ μποροφν να χωριςτοφν ςε 3 κατθγορίεσ:  

1. Οργανωτικοφσ (εςωτερικοφσ ωσ προσ τθν εταιρεία): εργαηόμενουσ, 
διοικθτικά ςτελζχθ, ςυλλόγουσ, μετόχουσ. 

2. Οικονομικοφσ (εξωτερικοφσ ωσ προσ τθν εταιρεία): πελάτεσ, πιςτωτζσ, 
διανομείσ, προμθκευτζσ. 

3. Κοινωνικοφσ (εξωτερικοφσ ωσ προσ τθν εταιρεία): κοινότθτεσ, κυβζρνθςθ, μθ 
κερδοςκοπικοί φορείσ, περιβάλλον (Αναλυτισ, 2007; Booth, 2009). 

 

1.7 Θ ανάγκθ φπαρξθσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ  
 

Οι εταιρείεσ δεν είναι υπόλογεσ για τισ πράξεισ τουσ και δεν ελζγχονται αν 

τθροφν τισ αρχζσ τθσ υπευκυνότθτασ, τθ διαφάνειασ και τθσ οικολογικισ 

βιωςιμότθτασ από κάποια παγκόςμια δομι διακυβζρνθςθσ. Λόγω των παραπάνω 

ζχει προκφψει μια μεγάλθ υποδομι, εκελοντικοφ χαρακτιρα, με ςτόχο να 

διαμορφϊςει τισ επιχειριςεισ, κακϊσ επίςθσ να προωκιςει νζεσ πρακτικζσ και 

ςυμπεριφορζσ. Ενϊ, θ κυρίαρχθ λογικι τθσ αγοράσ ορίηει πϊσ ο αυτοςκοπόσ τθσ 

κάκε επιχείρθςθσ είναι να μεγιςτοποιιςει το κζρδοσ τθσ, οι αναδυόμενοι αυτοί 

εκελοντικοί δεςμοί, επικεντρϊνονται ςε κοινωνικά ηθτιματα, ςτθν αειφορία και ςε 

όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Με άλλα λόγια, προςανατολίηουν τουσ κανόνεσ που 

παίηουν οι επιχειριςεισ, ιδιαίτερα οι πολυεκνικζσ, ςε μια νζα κατεφκυνςθ όπου οι 

επιχειριςεισ κεωροφνται υπεφκυνεσ για τισ πράξεισ τουσ από τα εξωτερικά 

ενδιαφερόμενα μζρθ. Σε βάκοσ χρόνου, οι πεποικιςεισ για το τι πρζπει να κάνουν 

οι εταιρείεσ για να μπορζςουν να διατθριςουν τθ νομιμότθτά τουσ και να για να 

γίνουν αποδεκτζσ από τθν κοινωνία, κα αναδιαμορφωκοφν από τουσ νζουσ αυτοφσ 

κανόνεσ. Ζτςι, θ αναδυόμενθ υποδομι μζςω τθσ χριςθσ μθχανιςμϊν, πχ πίεςθ 

περίγυρου, διαφάνεια, διάφορεσ μετριςεισ, ακτιβιςμό, αναδιαμορφϊνει τθν ζννοια 

τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ και αςκεί όλο και περιςςότερο πίεςθ ςτισ επιχειριςεισ να 

κζςουν ωσ προτεραιότθτα ςτα αποτελζςματά τουσ, τουσ ανκρϊπουσ, τον πλανιτθ 

και τισ κοινωνίεσ (Waddock, 2008). 

Με άλλα λόγια, τα κλαςικά όρια τθσ επιχείρθςθσ διευρφνονται, κακϊσ 

αυτοςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ παφει να είναι  αποκλειςτικά  θ παραγωγι κζρδουσ. 

Ζννοιεσ όπωσ κοινωνικό και οικολογικό περιβάλλον ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

ατηζντα τθσ επιχείρθςθσ, και πιο ςυγκεκριμζνο με ποιο τρόπο μπορεί να ςυμβάλει 

ςτθν ςυνοχι τθσ κοινωνίασ, γεγονόσ που δθμιουργεί ζντονα τθν πεποίκθςθ ότι τα 

κοινωνικά ηθτιματα είναι περιφερειακοφ χαρακτιρα ςε ότι ζχει να κάνει με τισ 

προκλιςεισ τισ εταιρικισ διαχείριςθσ, μια άποψθ που υιοκετείται πιο ζντονα ςτισ 

αγγλοςαξονικζσ οικονομίεσ.   
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Συμπεραςματικά, ο βαςικόσ λόγοσ που εμφανίςτθκε θ ΕΚΕ ςυνοψίηεται ςτθν 

ανάγκθ ςυνδεςιμότθτασ και αλλθλεξάρτθςθσ τθσ επιχείρθςθσ με το κοινωνικό, 

πολιτικό, οικονομικό και οικολογικό περιβάλλον όπου δραςτθριοποιείται, 

κακιςτϊντασ τα κλαςςικά οργανωτικά όρια λιγότερο ι περιςςότερο παρωχθμζνα ι 

πλεονάηοντα. Χαρακτθριςτικά, αυτό που οριηόταν ωσ «ζξω» από τθν επιχείρθςθ, 

τϊρα ορίηεται ωσ «μζςα» και αντίςτροφα, αναγκάηοντασ τον οργανιςμό να είναι 

ζνα «ανοιχτό ςφςτθμα» όπου λειτουργεί ςαν ζνα ευζλικτο δίκτυο με ςφνκετο και 

ταυτόχρονα απρόβλεπτο περιβάλλον (Schoemaker et al. 2006). 

 

1.8 Σα οφζλθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ για τισ επιχειριςεισ 

 

Τα οφζλθ που προςδοκά μια επιχείρθςθ από τθν προςπάκεια τθσ να 

ενςτερνιςκεί και να εφαρμόςει ςτθν πράξθ τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ είναι 

πολλαπλά και πάντα εξαρτϊνται από τουσ ςτόχουσ τθσ, αλλά και τθν ικανότθτα τθσ 

να αφομοιϊνει αποτελεςματικά τισ αλλαγζσ. 

Τα ςθμαντικότερα οφζλθ για μια επιχείρθςθ είναι ότι πρϊτον βελτιϊνει τθν  

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ λόγω τθσ ικανότθτασ που αναπτφςςει ϊςτε να  

ανταποκρίνεται πιο αποτελεςματικά και προνοθτικά ςτισ ανάγκεσ, ανθςυχίεσ και 

προςδοκίεσ τόςο των καταναλωτϊν όςο και άλλων ενδιαφερόμενων μερϊν. 

Δεφτερον, τθσ δίνεται θ δυνατότθτα να διαφοροποιθκεί και να προςαρμοςτεί πιο 

εφκολα ςε ζνα περιβάλλον που διαρκϊσ μεταβάλλεται, ζχοντασ ωσ άξονα τθν 

καινοτομία και τθν εφαρμογι νζων μεκόδων, ςυςτθμάτων και δεξιοτιτων. Τρίτον, 

αυξάνεται θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων και θ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επίτευξθ 

των επιχειρθςιακϊν ςτόχων, ωσ επακόλουκο τθσ αυξθμζνθσ δζςμευςθσ και 

ικανοποίθςθσ των εργαηομζνων ςε επιχειριςεισ που λειτουργοφν με κοινωνικι 

ςυνείδθςθ. Τζλοσ διαςφαλίηει καλζσ και αξιόπιςτεσ ςχζςεισ με τουσ μετόχουσ, τουσ 

πελάτεσ, τουσ προμθκευτζσ και τισ τοπικζσ κοινότθτεσ, που είναι ςθμαντικι 

προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιχειριςεων και 

ενδυνάμωςθ τθσ κζςθσ τουσ ειδικότερα ςε περιόδουσ παρατεταμζνθσ κρίςθσ 

(Αλεξίου Μ, 2012). 

Συνοψίηοντασ, τα πικανά οφζλθ ανά πεδίο τθσ ΕΚΕ είναι τα εξισ : 

Χϊροι εργαςίασ 

o Ελκυςτικό περιβάλλον - προτιμθτζοσ εργοδότθσ 

o Στρατολόγθςθ ταλαντοφχων ςτελεχϊν 

o Κίνθτρο παραγωγικότθτασ 

o Ραράδοςθ ζργων ζγκαιρα, εντόσ προχπολογιςμϊν 

o Ρίςτθ προςωπικοφ 

Αγορά 

o Ενδυνάμωςθ του brand μζςω αφξθςθσ αναγνωριςιμότθτασ 
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o Ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα 

o Καλφτερθ πιςτολθπτικι αξιολόγθςθ 

o Βελτίωςθ τθσ αλυςίδασ παραγωγισ 

o Συμμετοχι από ”πράςινα” χαρτοφυλάκια 

Ρεριβάλλον 

o Οικονομία ενεργειακϊν πόρων 

o Μείωςθ αποβλιτων 

o Εξοικονόμθςθ κόςτουσ 

Κοινωνία 

 

o Αυξθμζνθ πρόςβαςθ ςε τοπικζσ πικανζσ πθγζσ ειςοδιματοσ 

o Ρροςταςία ζναντι τυχόν καταναλωτικϊν ”αντιποίνων” 

o Αυξθμζνθ αςφάλεια ςε ό,τι αφορά τισ πωλιςεισ 

Γενικά 

 

o Ρρόςκετθ αξία ςτθν επιχείρθςθ 

o ”Χτίςιμο” και προςταςία τθσ επιχειρθματικισ φιμθσ 

o Θ επιχείρθςθ αποτελεί βελτιωμζνθ πρόταςθ για επζνδυςθ 

o Διαχρονικότθτα του brand 

o Ρικανι χαλάρωςθ των ρυκμιςτικϊν απαιτιςεων ςε άλλουσ 

τομείσ 

 

1.9 Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ωσ ςτρατθγικι 

 
Θ ΕΚΕ αποκτάει ςτρατθγικό χαρακτιρα, όταν ζχει φτάςει ςτο ςτάδιο εκείνο 

όπου αποδίδει οφζλθ ςτθν εταιρεία, κυρίωσ υπό τθ ενδυνάμωςθ των 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων και κατά αυτόν τον τρόπο ςυμβάλλει τόςο ςτθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ όςο και ςτθν πραγμάτωςθ του ςτόχου τθσ. Θ 

ςφνδεςθ μεταξφ ΕΚΕ και οικονομικϊν επιδόςεων ζχει κυριαρχιςει ςτο ερευνθτικό 

ενδιαφζρον, όμωσ δφο ερευνθτζσ (Burke & Logsdon, 1996) προςπακοφν να 

προςδιορίςουν τθν ΕΚΕ και τα ςτρατθγικά οφζλθ τθσ επιχείρθςθσ ςε μια πιο 

ολιςτικι βάςθ και ζτςι γίνεται ζνα βιμα προσ τθ κατεφκυνςθ προςδιοριςμοφ και 

μζτρθςθσ των οφελϊν από τθν ΕΚΕ.  

Ιδθ από τθ δεκαετία του ’70, ζχουν ξεκινιςει μελζτεσ που προςπακοφν να 

αποςαφθνίςουν τθ ςχζςθ μεταξφ ΕΚΕ και κερδοφορίασ, όμωσ δεν καταλιγουν ςε 

ομόφωνα ςυμπεράςματα. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο τρόποσ που χρθςιμοποίθςαν για να 

δϊςουν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα ιταν ςτθν ουςία ζνα ενιαίο μζτρο τθσ κοινωνικισ 

απόδοςθσ που οι επιμζρουσ δείκτεσ ςχετίηονται με ποικίλα μζτρα οικονομικϊν 
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επιδόςεων τθσ εταιρείασ. Βζβαια, είναι γνωςτό από τουσ μελετθτζσ ότι υπάρχει 

αδυναμία για μια ολοκλθρωτικι μζτρθςθ τθσ ΕΚΕ, όμωσ τονίηουν το δφςκολο ζργο 

να ςυλλζξουν δεδομζνα για όλεσ τισ πικανζσ προεκτάςεισ τθσ ΕΚΕ, κακϊσ επίςθσ και 

για το πλικοσ των εταιρειϊν που πραγματοποιοφν αναλφςεισ με ςτατιςτικό 

περιεχόμενο. Επόμενο κφμα ερευνθτϊν τονίηει ότι οι μελζτεσ που προςπακοφν να 

προςδιορίςουν τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ΕΚΕ και των κερδϊν είναι προβλθματικζσ, λόγω 

των βαςικϊν κωλυμάτων περί οριςμοφ τθσ ΕΚΕ και των μεκόδων μετριςεων.  

Θ επικρατοφςα νεοφιλελεφκερθ κεωρία υπογραμμίηει ανάλογα με τον τρόπο που 

προςεγγίηουμε τθν ΕΚΕ, ότι μποροφμε να βγάλουμε και ςυμπεράςματα για τα 

ςτρατθγικά οφζλθ, όπου κατά ζνα μζροσ είναι υπό τθ μορφι ςτρατθγικϊν 

διαχείριςθσ κινδφνου. Με άλλα λόγια, θ επιχείρθςθ αποςκοπεί να προςτατζψει τα 

οφζλθ τθσ από κινδφνουσ που προζρχονται από τουσ stakeholders, ακτιβιςτζσ, 

καταναλωτζσ και κυβερνιςεισ. Βζβαια, αξίηει να επιςθμάνουμε ότι θ υιοκζτθςθ τθσ 

ΕΚΕ ςε μια επιχείρθςθ μπορεί να ζχει και κετικά ςτρατθγικά αποτελζςματα. 

Ραρακάτω αναλφονται ςυνοπτικά τα επιχειριματα των επιχειριςεων για τουσ 

λόγουσ υιοκζτθςθσ τθσ ΕΚΕ και είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων και 

τθσ προςζγγιςθσ του ςτρατθγικοφ πλεονεκτιματοσ:  

•Ανθρώπινο Δυναμικό  

Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικι βοικεια για 

να προςελκφςει και να διατθριςει ανκρϊπινο δυναμικό, ιδίωσ ςτο πλαίςιο τθσ 

ανταγωνιςτικισ αγοράσ, ενϊ παράλλθλα να βοθκιςει ςτθ δθμιουργία κετικοφ 

κλίματοσ και καλισ ατμόςφαιρασ μεταξφ των υφιςτάμενων υπαλλιλων.  

Επίςθσ με τθν ςωςτι και βελτιωμζνθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινθ δυναμικοφ 

αυξάνεται θ ανταγωνιςτικι αξία τθσ επιχείρθςθσ, για παράδειγμα, μζςω τθσ 

ενκάρρυνςθσ και τθσ εναςχόλθςθσ με πρωτοβουλίεσ εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα.  

•Διαχείριςη Κινδφνου – Βελτιωμζνη Φήμη  

Θ διαχείριςθ του κινδφνου είναι ο πυρινασ πολλϊν εταιρικϊν ςτρατθγικϊν. 

Θ Φιμθ, που μπορεί να χρειαςτοφν δεκαετίεσ για τθ δθμιουργία τθσ μπορεί να 

καταςτραφεί ςε λίγεσ ϊρεσ με περιςτατικά όπωσ ςκάνδαλα διαφκοράσ ι 

περιβαλλοντικά ατυχιματα, είναι αλλθλζνδετθ με τθν ποιότθτα του προϊόντοσ από 

τθ πλευρά τθσ αγοράσ, με τθν φροντίδα για κζματα που αφοροφν τουσ 

απαςχολοφμενουσ και με τθν ευαιςκθτοποίθςθ για κζματα που αφοροφν το 

περιβάλλον. Τα περιςτατικά αυτά μποροφν επίςθσ να τραβιξουν μθ επικυμθτι  

προςοχι από τισ ρυκμιςτικζσ αρχζσ, τα δικαςτιρια, τισ κυβερνιςεισ και τα μζςα 

μαηικισ ενθμζρωςθσ, ζτςι θ οικοδόμθςθ ςε μια επιχείρθςθ γνιςιασ κουλτοφρασ του 

«κάνουμε το ςωςτό» είναι ικανι να αντιςτακμίςει τουσ κινδφνουσ αυτοφσ. Το καλό 

όνομα μπορεί να επιτευχκεί με τθν εκπλιρωςθ τόςο των αναγκϊν όςο και των 

προςδοκιϊν των ενδιαφερόμενων μερϊν, κακϊσ αποδεικνφεται ότι για τθν αφξθςθ 

των κερδϊν θ καλι ςτρατθγικι είναι να ςτοχεφεισ ςε όλουσ τουσ stakeholders και 

όχι μόνο ςτουσ μετόχουσ. 
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•Η διαφοροποίηςη του εμπορικοφ ςήματοσ  

Οι επιχειριςεισ για να γίνουν ανταγωνιςτικζσ πρζπει να δείξουν τον τρόπο 

με τον οποίο διαφοροποιοφνται ςτθν αγορά. Ζτςι ξεχωρίηουν ςτο μυαλό των 

καταναλωτϊν και οι πρακτικζσ τθσ ΕΚΕ που αντιμετωπίηουν και τακτικι κάλυψθ από 

τα ΜΜΕ μποροφν να το πετφχουν ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ τθσ δθμοτικότθτασ 

τθσ εταιρείασ.  

•Άδεια λειτουργίασ  

Οι εταιρείεσ επικυμοφν να αποφεφγουν τισ παρεμβολζσ ςτθν επιχείρθςι 

τουσ μζςω τθσ φορολογίασ ι κανονιςμϊν, ζτςι με τθ λιψθ ουςιαςτικϊν μζτρων ςε 

εκελοντικι βάςθ μποροφν να πείςουν τισ κυβερνιςεισ και το ευρφ κοινό ότι 

αναλαμβάνουν μερίδιο ευκφνθσ και πραγματοποιοφν ςοβαρζσ δράςεισ για 

τρζχοντα ηθτιματα, όπωσ θ υγεία και θ αςφάλεια, ι το περιβάλλον και ζτςι να 

αποφφγουν τισ παρεμβάςεισ.  

•Απόςπαςη τησ προςοχήσ  

Μεγάλεσ εταιρείεσ με προβλθματικι φιμθ λόγω των βαςικϊν 

επιχειρθματικϊν τουσ δραςτθριοτιτων, ςυχνά αςκοφν υψθλοφ προφίλ 

προγράμματα Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ ϊςτε να επιςτιςουν τθν προςοχι 

μακριά από τισ αντιλθπτζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα, θ    

British  American Tobacco (BAT) λαμβάνει μζροσ ςε πρωτοβουλίεσ για τθν υγεία και 

ο γίγαντασ του πετρελαίου BP ζχει εγκαταςτιςει πολφ ορατζσ ανεμογεννιτριεσ ςτισ 

ςτζγεσ οριςμζνων πρατθρίων βενηίνθσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο.  

Επίςθσ, κεωρείται πιο ελκυςτικι μια επιχείρθςθ που ο εργοδότθσ 

ςυμμετζχει ςε κοινωνικά και περιβαλλοντικά κζματα ενϊ ταυτόχρονα ενδιαφζρεται 

για τουσ υπαλλιλουσ του. 

 

1.10 Οργάνωςθ και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 

Οι καλζσ προκζςεισ και θ ιςχυρι θγεςία είναι αναγκαίεσ αλλά όχι ικανζσ 

ςυνκικεσ για τθν υλοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ, 

κακϊσ θ προςαρμογι ςτθν οργάνωςθ, ςτθν υποβολι εκκζςεων και κινιτρων είναι 

επιτακτικι  ανάγκθ. Αξιοςθμείωτο είναι ότι λίγεσ επιχειριςεισ ςυμμετζχουν ςε 

λειτουργίεσ διαχείριςθσ διαδικαςιϊν που επιςθμαίνουν τα κοινωνικά ηθτιματα τα 

οποία πρζπει να μπουν ςε πρϊτθ γραμμι προτεραιότθτασ για λόγουσ λειτουργίασ 

και ανταγωνιςμοφ του οργανιςμοφ τουσ, ενϊ ακόμα λιγότερεσ ζχουν ενϊςει τθν 

φιλανκρωπία με τον τρόπο διοίκθςθσ τθσ ΕΚΕ. Τζλοσ, ακόμα πιο μικρόσ αρικμόσ 

επιχειριςεων τοποκετοφν τθν κοινωνικι διάςταςθ ςτο κζντρο τουσ.  
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Είναι λοιπόν εμφανζσ ότι, για να γίνουν πράξθ και πιο ευρείασ απιχθςθσ τα 

παραπάνω, χρειάηεται επαναπροςδιοριςμόσ του τρόπου προςζγγιςθσ ςε ότι αφορά 

τθν ΕΚΕ και τθν φιλανκρωπία. Δθλαδι οι εταιρείεσ από τθν αμυντικι ςτάςθ πρζπει 

να περάςουν ςτθν κετικι προςζγγιςθ, με ζμφαςθ ςτο «είναι» και όχι ςτο 

«φαίνεςκαι» (Porter και Kramer, 2006). Πμωσ είναι ιδιαιτζρασ ςθμαςίασ ςτο που κα 

δοκεί ζμφαςθ. Είναι γεγονόσ ότι λόγω του βραχυχρόνιου όφελουσ οι επιχειριςεισ 

δεν πραγματοποιοφν επενδφςεισ ςτθν δθμιουργία κοινωνικισ αξίασ, ενϊ κα ζπρεπε 

να κεωρείται ςαν μια ςτρατθγικι ζρευνασ και ανάπτυξθσ. Συμπεραςματικά, θ ΕΚΕ 

πρζπει να κεωρθκεί από τθν επιχείρθςθ ωσ μια μακροχρόνια επζνδυςθ που κα τθσ 

αποφζρει μελλοντικι ανταγωνιςτικότθτα.  

 

1.11 Κριτικι για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 

Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ζχει δεχτεί όμωσ και μεγάλθ κριτικι. Γνωςτό 

είναι το άρκρο του Milton Friedman (1970) όπου τονίηει ότι οι επιχειριςεισ είναι 

ζνα τεχνθτό άτομο με αυτοςκοπό το κζρδοσ και για αυτό ευκφνθ απζναντι ςτθν 

κοινωνία ζχουν τα άτομα με εξαίρεςθ κάποιουσ οργανιςμοφσ φιλανκρωπικοφσ ι 

τουσ μθ κερδοςκοπικοφσ. Επίςθσ υποςτθρίηει ότι θ πρωταρχικι υποχρζωςθ του 

μάνατηερ είναι απζναντι ςτον εργοδότθ του και ςτουσ μετόχουσ. Συνεπϊσ υπάρχει 

μια ςφγκρουςθ ςυμφερόντων που βάηει τον μάνατηερ να πάρει ρόλουσ ςτθν 

κοινωνία που δεν του ανικουν, όπωσ του δθμόςιου υπάλλθλου, του δικαςτι, του 

νομοκζτθ και του εκτελεςτι και τισ κοινωνικζσ ευαιςκθςίεσ του ο μάνατηερ πρζπει 

να τισ πλθρϊνει με προςωπικά του χριματα. Καταλιγει λζγονται ότι θ ζννοια τθσ 

ΕΚΕ είναι «ζνα κεμελιϊδεσ ανατρεπτικό δόγμα» και το καλό τθσ κοινωνίασ 

επιτυγχάνεται όταν ο μάνατηερ προςπακεί να επιτφχει το καλό τθσ επιχείρθςθσ, 

διαχωρίηοντασ τθν λειτουργία τθσ από τθν κοινωνία, υποςτθρίηοντασ τθν άποψθ 

των νεοκλαςικϊν: «the  business  of  business  is  business».  

Αντίκετα, ςε ζνα άρκρο του ο Freeman (1984) υποςτθρίηει ότι οι 

επιχειριςεισ ζχουν ςχζςεισ με πολλζσ κοινωνικζσ ομάδεσ οι οποίεσ επθρεάηονται 

αλλά και επθρεάηουν τθν επιχείρθςθ αναδεικνφοντασ τθ κεωρία  stakeholder, που 

κυριάρχθςε τθν ζννοια τθσ ΕΚΕ, ενϊ όμωσ ζχει εξελιχκεί με πολλοφσ νζουσ και 

ενδιαφζροντεσ τρόπουσ. Χαρακτθριςτικά, υπάρχουν τρεισ πλευρζσ αυτισ τθσ κεωρίασ 

- κανονιςτικι, οργανικι, και περιγραφικι- οι οποίεσ είναι αμοιβαία 

υποςτθριηόμενεσ(Donaldson και  Preston , 1995) και οι Jones και Wicks (1999) 

τονίηουν «πωσ οι μάνατηερ κα δθμιουργιςουν θκικά εφικτζσ προςεγγίςεισ ςτισ 

επιχειριςεισ και κα τισ κάνουν να λειτουργιςουν».  

Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ζχει γίνει mainstream (Franklin, 2008) με 

δαπάνεσ που ξεπερνοφν εκατομμφρια δολάρια ςε όλο τον ανεπτυγμζνο κόςμο και 

εταιρείεσ εξαςκοφν τθν ΕΚΕ με ςκοπό να αυξιςουν τθν επζνδυςθ τουσ ςτθν 

διαφάνεια, ςτισ καλζσ δράςεισ και ςτο να τισ επικοινωνιςουν προσ τα ζξω, ενϊ θ 

ΕΚΕ χαρακτθρίηεται εξ οριςμοφ για τουσ ευγενείσ ςκοποφσ τθσ (Luo και 
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Bhattacharya, 2006). Ζτςι, ζχουν δθμιουργθκεί απόψεισ ότι θ ΕΚΕ γεννά κοινωνικό 

κυνιςμό και καχυποψία (Porter και Kramer 2004, Luo και Bhattacharya 2006), και τα 

τελευταία ανεπίςθμα ςτοιχεία επιβεβαιϊνουν ότι οι καταναλωτζσ υποπτεφονται ότι 

οι επιχειριςεισ κάνουν greenwashing (Reuters,    2008) και εκμεταλλεφονται τθν 

ζννοια τθσ (Progressive Grocer, 2008). Ωσ greenwashing ορίηεται θ προςπάκεια να 

αυξιςουν οι επιχειριςεισ τισ πωλιςεισ τουσ ι τθν εικόνα τουσ, προωκϊντασ μια 

παραπλανθτικι εικόνα που ςτθρίηεται ςτο «πράςινο» προφίλ τθσ εταιρείασ ι ακόμα 

και ςτα ψευδι οικολογικά χαρακτθριςτικά των προϊόντων που εμπορεφεται. Οι 

επιχειριςεισ γνωρίηοντασ ότι οι καταναλωτζσ επικυμοφν φιλικότερα προσ το 

περιβάλλον προϊόντα, προωκοφν τα δικά του προϊόντα, όμωσ θ κοινι γνϊμθ δεν 

πείκεται εφκολα με τουσ οικολογικοφσ ιςχυριςμοφσ τουσ.  

Τα εταιρικά ςκάνδαλα, θ ανυπαρξία θκικισ, ο κυνιςμόσ και το άγχοσ για τθ 

ςφγχρονθ ηωι  (Arumi  et  al  2005, Helm  2004,  Mohr  et  al.  1998) είναι ικανζσ 

ςυνκικεσ να οδθγιςουν τουσ καταναλωτζσ ςε μια πιο επιφυλακτικι ςτάςθ ςχετικά 

με τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι επιχειριςεισ ςυμμετζχουν ςτθν ΕΚΕ (Progressive  

Grocer,  2008). Οι πρόςφατεσ μελζτεσ, που ζχουν παρακινθκεί από το ςκεπτικιςμό 

των καταναλωτϊν, ζχουν καταφζρει να μεταβάλλουν τισ αντιλιψεισ των 

καταναλωτϊν για τα κίνθτρα των επιχειριςεων ωσ παράγοντεσ που αλλοιϊνουν τθ 

ςχζςθ μεταξφ τθσ ΕΚΕ και των αντιδράςεων των καταναλωτϊν  (Barone  et  al.  

2007).  

Ωςτόςο, θ κατανόθςθ του πϊσ και πότε θ καχυποψία του καταναλωτι επθρεάηει 

τθν αντίλθψι του για τθν ΕΚΕ, είναι περιοριςμζνθ. Ζτςι, μια ζρευνα για να καλφψει 

αυτό το κενό μελετά τισ αντιλιψεισ και τα κίνθτρα των καταναλωτϊν και κατά πόςο 

αυτά επιδροφν ςτισ αντιδράςεισ τουσ για τθν ΕΚΕ και αναμζνουν ότι οι καταναλωτζσ 

κα αντιλθφκοφν τθν ΕΚΕ και τα κίνθτρα που τθν ωκοφν ωσ επιχειρθματικοφσ 

ςτόχουσ και κα τθν δουν αρνθτικά ι ανεφκυνα (Vlachos  et  al.,2008). Στθν 

περίπτωςθ όμωσ που οι καταναλωτζσ κεωριςουν τθν ΕΚΕ, ςαν μια τυπικι 

διαφιμιςθ, τότε θ εμπιςτοςφνθ, θ υποςτιριξθ, και οι προκζςεισ τουσ είναι πικανό 

να παραμείνουν αμετάβλθτεσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι, οι καταναλωτζσ μπορεί να 

μθν ζχουν πρόκεςθ να δεχτοφν παρεμβολζσ αφξθςθσ του κζρδουσ από τουσ 

μάνατηερ ςε αξίεσ που είναι πολφ ςθμαντικζσ  (Barone  et  al.  2000). 

Συμπεραςματικά, ενϊ οι ςτρατθγικζσ που βαςίηονται ςε αποδόςεισ μπορεί να 

επθρεάηουν κετικά τθ ςυμπεριφορά των αποτελεςμάτων, φαίνεται ότι οι αρνθτικζσ 

άμεςεσ επιπτϊςεισ κα κυριαρχιςουν , εξ αιτίασ τθσ αυξθμζνθσ καχυποψίασ των 

καταναλωτϊν και του κοινωνικοφ κυνιςμοφ, όπωσ αναφζραμε και παραπάνω. 

Από τθ μία πλευρά, οι δράςεισ που ςυνικωσ δζχονται οι καταναλωτζσ 

ςυνδζονται με τισ θκικζσ αξίεσ, κακϊσ ζχουν τθν πεποίκθςθ ότι οι επιχειριςεισ 

ενεργοφν βάςει ειλικρινϊν και καλοπροαίρετων προκζςεων και θ ΕΚΕ προκφπτει 

από τθν θκικι ςυμπεριφορά τουσ. Από τθν άλλθ πλευρά, παρατθροφν τισ δράςεισ 

απζναντι ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ με γνϊμονα αρνθτικά κίνθτρα, κακϊσ ζχουν τθν 

πεποίκθςθ ότι για να αποφφγει τθν τιμωρία από τουσ stakeholders θ επιχείρθςθ 

είναι διατεκειμζνθ να εξαφανίηει και να δθμιουργεί προγράμματα ανάλογα με τθν 
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οικονομικι ςυγκυρία  (Franklin,  2008). Συμπεραςματικά, για να δείξει εμπιςτοςφνθ 

ο καταναλωτισ ςτο πρόςωπο μιασ επιχείρθςθσ πρζπει να ζχει πειςτεί ότι θ 

επιχείρθςθ κα ςυνεχίςει το πρόγραμμα τθσ ΕΚΕ και ςτθν περίπτωςθ που οφτε τθν 

επιβλζπει οφτε τθσ το επιβάλει (Bhattacharya et al. 1998).  

Τα ΜΜΕ ζχουν επιςιτίςει τθ προςοχι τουσ ςτθν ανικικθ ςυμπεριφορά των 

επιχειριςεων, τθ τελευταία δεκαετία, με αποτζλεςμα να ζχει αυξθκεί το 

ενδιαφζρον των καταναλωτϊν για τθ διαφκορά ακόμα και για τισ ΜΚΟ (Arumi et al. 

2005). Θ ΕΚΕ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ μια μετριοπακισ μεταβλθτι, όταν είναι πιο 

προςωπικά ςχετιηόμενθ ςυγκριτικά με τισ εταιρικζσ ικανότθτεσ και το αντίςτροφο 

(Berens  et  al., 2007) και υποςτθρίηεται ότι θ ποιότθτα των υπθρεςιϊν είναι πιο 

προςωπικι ςχετικά με τθν ΕΚΕ , λόγω του ότι θ πρϊτθ ςχετίηεται με τθν 

ικανοποίθςθ των χαμθλότερων ςτθν ιεραρχία αναγκϊν  (φυςιολογικζσ ανάγκεσ) ενϊ 

θ δεφτερθ αφορά τθν ικανοποίθςθ των ανωτζρων τάξεων αναγκϊν  (ανάγκεσ αυτό-

βελτίωςθσ). Βζβαια, ςε καιροφσ οικονομικισ αβεβαιότθτασ και δυςπιςτίασ, οι 

καταναλωτζσ μπορεί να δϊςουν προτεραιότθτα ςτθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν 

που τοποκετοφνται χαμθλότερα ςτθν ιεραρχικι πυραμίδα (Herzberg, 1966).  

Εν κατακλείδι, θ ΕΚΕ είναι υπό αμφιςβιτθςθ, ενϊ κάποιοι πιο ζνκερμοι 

κριτικοί υποςτθρίηουν ότι ζχει αποτφχει να ανταποκρικεί ςτισ προςδοκίεσ ότι κα 

μποροφςε να μετατρζψει τισ επιδόςεισ των επιχειριςεων. Αυτό ζχει φζρει ωσ 

αποτζλεςμα, μια αλλαγι ςτθν ονομαςία τθσ ΕΚΕ, αφοφ πολλζσ εταιρίεσ που 

πρωτοςτατοφν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο επιλζγουν τϊρα να μθν χρθςιμοποιοφν τον 

όρο ΕΚΕ, και προτιμοφν τθν ζκφραςθ «εταιρικι ευκφνθ» ι απλά «βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

των επιχειριςεων». Πμωσ, όποια και αν είναι θ άποψθ κάποιου για τθν αξία τθσ 

διατιρθςθσ ενόσ προγράμματοσ που ονομάηεται ΕΚΕ, ςυμφωνεί ότι οι εμπορικζσ 

κινθτιριεσ δυνάμεισ των υπεφκυνων επιχειρθματικϊν πρακτικϊν διαφζρουν 

ανάλογα τον τομζα και τον τόπο. Για παράδειγμα, ςε μζρθ του κόςμου θ ικανότθτα 

τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν είναι αρκετά περιοριςμζνθ ςε ότι αφορά τθν λογοδοςία 

των επιχειριςεων, με ςυνζπεια οι εταιρείεσ είναι ευάλωτεσ ςτισ εξωτερικζσ 

επικρίςεισ από τισ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, και ςίγουρα δεν βλζπουν όλοι μια 

πρόκεςθ των επιχειριςεων για ςτακερά «Υπεφκυνθ ςυμπεριφορά» ι υψθλά 

πρότυπα ςτθν άςκθςθ τθσ πρακτικισ τουσ. Τα κίνθτρα τθσ ΕΚΕ είναι εγγενϊσ 

προςανατολιςμζνα ςτθν αγορά και περιλαμβάνουν ζνα φάςμα εξωτερικϊν και 

εςωτερικϊν παραγόντων που δθμιουργοφν τθν «Επιχειρθματικι υπόκεςθ» για τθν 

ΕΚΕ, από τθν διαχείριςθ κινδφνου, τισ εκςτρατείεσ πίεςθσ από μθ κυβερνθτικζσ 

ευκαιρίεσ, με τθν δυναμικι για τθ δθμιουργία νζων επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν 

μζςω κοινωνικά επωφελϊν καινοτομιϊν (Siegele καιWard, 2007).  

 

1.12 Θεωρίεσ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 

Σφμφωνα με τθν υπόκεςθ ότι ςε κάκε κοινωνικό ςφςτθμα μποροφν να 

παρατθρθκοφν οι πτυχζσ: προςαρμογι ςτο περιβάλλον (οικονομικι), επίτευξθ 
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ςτόχων (πολιτικι), κοινωνικι ζνταξθ και το ςχζδιο ςυντιρθςθσ ι λανκάνουςασ 

κατάςταςθσ (κοινωνικι και θκικι) (Parsons, 1961) , οι ςχετικζσ κεωρίεσ τθσ ΕΚΕ κα 

μποροφςαν να ταξινομθκοφν  ανάλογα ςε ποια από τισ πτυχζσ τθσ κοινωνικισ 

πραγματικότθτασ εςτιάηουν: οικονομικι, πολιτικι, κοινωνικι και θκικι (Garriga και  

Mele , 2004). Στθ πρϊτθ ομάδα, θ κοινωνικι ευκφνθ τθσ εταιρείασ είναι να 

λειτουργεί ωσ ζνα μζςο για τθ δθμιουργία πλοφτου και λαμβάνεται υπόψθ μόνο θ 

οικονομικι πλευρά των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των επιχειριςεων και τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν. Με άλλα λόγια, αποδεκτι είναι κάκε κοινωνικι 

δραςτθριότθτα που αποςκοπεί ςτθ δθμιουργία πλοφτου. Συνοπτικά,  αυτι θ 

κεωρία κατανοεί τθν ΕΚΕ ωσ ζνα απλό μζςο για τθν επίτευξθ κζρδουσ και μποροφν 

να ονομαςτεί κεωρία πλοφτου. Στθ δεφτερθ ομάδα, θ κοινωνικι εξουςία τθσ 

επιχείρθςθσ ςχετίηεται με τθν κοινωνία και τθν ευκφνθ τθσ απζναντι με τθν πολιτικι 

αρζνα. Με άλλα λόγια, βάςει αυτι θ εταιρεία ζχει κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ κακϊσ 

και δικαιϊματα ι και τθν υποχρζωςθ να ςυμμετζχει ςε κοινωνικζσ ςυνζργειεσ και 

μπορεί να ονομαςτεί  πολιτικι κεωρία. Στθν τρίτθ ομάδα, θ εταιρεία πρζπει να 

ενταχκεί ςε κοινωνικζσ απαιτιςεισ και υποςτθρίηεται ότι θ επιχείρθςθ εξαρτάται 

από τθν κοινωνία για να εξακολουκεί να ςυνεχίηει, να αναπτφςςεται ακόμα και για 

να υπάρχει. Αυτι θ κεωρία μπορεί να οριςτεί ωσ ενοποιθτικι κεωρία. Τζλοσ, ςτθ 

τζταρτθ κεωρία οι εταιρείεσ ςχετίηονται με τθν κοινωνία των πολιτϊν μζςω των 

θκικϊν αξιϊν. Ζτςι, θ ΕΚΕ αντιμετωπίηεται από τθ ςκοπιά τθσ θκικισ, με 

αποτζλεςμα οι επιχειριςεισ να πρζπει να νοιςουν τθν κοινωνικι ευκφνθ ωσ θκικι 

υποχρζωςθ και θ κεωρία αυτι ονομάηεται θκικι κεωρία.  

Κάκε ομάδα μελετικθκε κεωρθτικά από τθν βιβλιογραφία και κάκε 

προςζγγιςθ δίνει ζμφαςθ ςε διαφορετικισ πτυχζσ τθσ ΕΚΕ και υπάρχει μια πλθκϊρα 

αναλφςεων τθσ ΕΚΕ από διαφορετικζσ οπτικζσ γωνίεσ. Επίςθσ, θ ΕΚΕ ερμθνεφεται 

από ςυγγενικζσ ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφνται με ςυμπλθρωματικό, εναλλακτικό ι 

και ανταγωνιςτικό τρόπο.  

Συγκεκριμζνα, θ ΕΚΕ μπορεί να διαχωριςτεί ςε δφο είδθ, τθν «ρθτι» και τθν 

«αςαφι». Ριο αναλυτικά, θ «ρθτι» ΕΚΕ αναφζρεται ςε πολιτικζσ τθσ εταιρείασ που 

αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ οριςμζνα κοινωνικά ςυμφζροντα και τισ περιςςότερεσ 

φορζσ αποτελοφνται από εκελοντικά προγράμματα και ςτρατθγικζσ όπου 

ςυνδυάηουν τθν κοινωνικι και τθν επιχειρθματικι αξία. Δθλαδι, θ αντιμετϊπιςθ 

των κεμάτων γίνεται μζροσ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ τθσ εταιρείασ. Χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα θ προςφορά βοικειασ  των εταιρειϊν Wal-Mart, FedEx,  Home Depot 

και άλλων ςτα κφματα από το τυφϊνα Κατρίνα το 2005 όπου από άποψθ ταχφτθτασ 

ξεπζραςε αυτι τθσ αμερικανικισ κυβζρνθςθσ. Ενδεχομζνωσ θ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία ΕΚΕ να δζχεται πίεςθ από τα ενδιαφερόμενα μζρθ και να περιλαμβάνει 

ςυνεργαςία τόςο με κυβερνθτικοφσ όςο και με μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ ι 

ακόμα και με ςυμμαχίεσ άλλων εταιρειϊν. Βζβαια, θ «ρθτι» ΕΚΕ δεν βαςίηεται ςε 

επιβολι από κυβερνθτικζσ αρχζσ ι άλλουσ επίςθμουσ και ανεπίςθμουσ φορείσ, 

αλλά βαςίηεται ςτθν εταιρικι κοινωνικι ευχζρεια.  
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Εν ςυνεχεία, θ «αςαφι» ΕΚΕ αποτελείται από αξίεσ, νόρμεσ και κανόνεσ με 

αποτζλεςμα οι εταιρείεσ να αντιμετωπίςουν τα κζματα και τουσ stakeholders που 

κακορίηονται ςυλλογικά, και όχι ατομικά, από τισ ορκζσ υποχρεϊςεισ των εταιρικϊν 

φορζων. Τισ περιςςότερεσ φορζσ οι ατομικζσ επιχειριςεισ δεν κακορίηουν τισ δικζσ 

τουσ εκδοχζσ των ευκυνϊν, ςε αντίκεςθ με τισ ενϊςεισ επιχειριςεων με 

εκπροςϊπθςθ όπου είναι άμεςα εμπλεκόμενεσ τόςο ςτο κακοριςμό όςο και ςτθν 

νομιμοποίθςθ των διαφόρων απαιτιςεων.  

 

1.13 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Χρθματοοικονομικι Επίδοςθ 
 

Σε προθγοφμενθ ενότθτα ζγινε αναφορά ςχετικά με τα προβλιματα μζτρθςθσ 

τθσ ΕΚΕ και τθσ χρθματοδοτικισ επίδοςθσ, όμωσ ςε αυτι τθ διαμάχθ 

περιλαμβάνονται επίςθσ δυο διαφορικά εμπειρικά κζματα, το ζνα αφορά τθν 

κατεφκυνςθ τθσ ςχζςθσ και το άλλο είναι ο προςδιοριςμόσ τθσ αιτιολογικισ ςχζςθσ.  

Συγκεκριμζνα, θ πρϊτθ διερωτάται αν θ κοινωνικι και χρθματοδοτικι 

επίδοςθ ςυςχετίηονται με κετικό ι αρνθτικό τρόπο ι και κακόλου. Για παράδειγμα, 

θ κετικι ςχζςθ αναφζρεται ςτθν κεωρία των ενδιαφερόμενων μερϊν . Ραράλλθλα, 

θ αιτιολογικι ςχζςθ διερωτάται αν θ κοινωνικι επίδοςθ επθρεάηει τθν 

χρθματοοικονομικι ι αντίκετα αν θ χρθματοοικονομικι επθρεάηει τθν κοινωνικι, 

κακϊσ επίςθσ για το αν υφίςταται κάποιασ μορφισ ςυνεργατικισ ςχζςθσ μεταξφ 

τουσ (Presto, O’Bannon, 1997).  

Πςον αφορά τθν μζτρθςθ τθσ ΕΚΕ δεν υπάρχει ςυμφωνία για το ποιεσ είναι 

αποδεκτζσ μζκοδοι τθσ χρθματοοικονομικισ επίδοςθσ. Ραρόλο που υπάρχει 

ποικιλία, οι περιςςότεροι μζκοδοι αποτυγχάνουν ςτθν μζτρθςθ των αποδόςεων 

των επενδυτϊν και των λογιςτικϊν αποδόςεων. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςτο 

παρελκόν οι δφο αυτοί μζκοδοι ιταν ευρζωσ αποδεκτοί, όμωσ τισ τελευταίεσ 

δεκαετίεσ είναι υπό αμφιςβιτθςθ και το ςκεπτικό αναφορικά με τισ αποδόςεισ των 

επενδυτϊν είναι ότι αυτζσ πρζπει να μετροφνται από τθν πλευρά των 

ενδιαφερόμενων μερϊν (Cochran και  Wood, 1984).  

Οι πρϊτεσ ζρευνεσ που χρθςιμοποιοφν τισ αποδόςεισ των επενδυτϊν ωσ 

μζτρα για τθν χρθματοοικονομικι απόδοςθ, μελζτθςαν τισ μεταβολζσ τουσ πάνω 

ςτισ τιμζσ για κάκε μετοχι (Moskowitz, 1972 και του Vance, 1975). Οι μετζπειτα 

μελζτεσ υπογραμμίηουν ότι το μζτρο είναι λανκαςμζνο, διότι οι μεταβολζσ ςτισ 

τιμζσ των μετοχϊν είναι ζνασ μόνο παράγοντασ, όπωσ είναι τα ζςοδα από τα 

μερίςματα και κα ζπρεπε να ςυμπεριλαμβάνονται ςε κάκε μζτρθςθ. Στθ ςυνζχεια, 

θ άλλθ μζκοδοσ μζτρθςθσ (λογιςτικζσ αποδόςεισ) ζχει ωσ ςκεπτικό να οριςτεί ο 

τρόποσ που επθρεάηονται τα ζςοδα τθσ εταιρείασ από τισ διαφορετικζσ μορφζσ τθσ 

πολιτικισ διοίκθςθσ, και τα πιο γνωςτά μζτρα είναι τα ζςοδα ανά μετοχι (EPS) και θ 

τιμι ανά ζςοδα (P/E). Τα αποτελζςματα γφρω από τθ ςχζςθ μεταξφ τθσ ΕΚΕ και τθσ 

χρθματοδοτικισ επίδοςθσ τθσ εταιρείασ είναι πολλά (McWilliams και Siegel, 2001), 

κακϊσ κάποιεσ ζρευνεσ υποδεικνφουν μθδενικι ςυςχζτιςθ(McWilliams και Siegel, 
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2000), κετικι ςυςχζτιςθ (Waddock και Graves, 1997) και αρνθτικι ςυςχζτιςθ 

(Wright και Ferris, 1997), με αποτζλεςμα οι μάνατηερ να μθν ζχουν μια κοινι 

επενδυτικι κατεφκυνςθ ςτθν αναγκαιότθτα τθσ ΕΚΕ.  

Τζλοσ, θ ακαδθμαϊκι βιβλιογραφία δεν ζχει απαντιςει για το φψοσ τθσ 

επζνδυςθσ που κα πρζπει να πραγματοποιιςει θ εταιρεία ςτθν ΕΚΕ.  

 

1.14 Οι δράςεισ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ 
 

Οι τομείσ τθσ ΕΚΕ είναι πολλοί και χαρακτθρίηονται από μεγάλθ ποικιλία, 

γεγονόσ που οφείλεται ςτθν ευρεία εννοιολογικι προςζγγιςθ του όρου (Sen and 

Bhattacharya, 2001). Το πρόγραμμα «Socrates» είναι μια βάςθ δεδομζνων με ςκοπό 

τθν περιγραφι και αξιολόγθςθ επιχειριςεων  λαμβάνοντασ υπόψθ τα αρχεία τουσ 

αναφορικά με τθν ΕΚΕ και μειϊνει τισ δράςεισ ΕΚΕ που ζλαβαν υποςτιριξθ ςε 6 

κατθγορίεσ (Kinder  et  al.  1999). Αρχικά ςτισ δράςεισ ΕΚΕ που αφοροφν τθν 

υποςτιριξθ προσ τθν κοινωνία, δθλαδι ςε δράςεισ τζχνθσ και προγραμμάτων 

υγείασ, εκπαίδευςθ και πρωτοβουλίεσ για τθν παροχι ςτζγθσ ςτα πιο αδφναμα 

οικονομικά ςτρϊματα και ςε δράςεισ γενναιοδωρίασ και καινοτομίασ. Δεφτερον, ςε 

δράςεισ που αφοροφν τθν υποςτιριξθ τθσ διαφορετικότθτασ, δθλαδι ςε δράςεισ 

που αφοροφν το φφλο, τισ φυλζσ, τθν οικογζνεια, το ςεξουαλικό προςανατολιςμό, 

ςε ηθτιματα αναπθρίασ, τόςο εντόσ όςο και εκτόσ τθσ εταιρείασ. Τρίτον , δράςεισ 

ΕΚΕ που αναφζρονται ςτο περιβάλλον των εργαηομζνων, δθλαδι δράςεισ ςχετικά 

με τθν ανθςυχία για τθν αςφάλεια, τθν αςφάλεια των κζςεων απαςχόλθςθσ, τθ 

ςυμμετοχι ςτα κζρδθ, τθ ςχζςθ με τα ςωματεία και τθν ςυμμετοχι των 

εργαηομζνων ςτθν εταιρεία. Τζταρτον, ςε δράςεισ που αφοροφν το περιβάλλον, 

δθλαδι ςε προϊόντα φιλικά προσ το περιβάλλον, ςτθ διαχείριςθ των επικίνδυνων 

αποβλιτων, χριςθ χθμικϊν ουςιϊν που καταςτρζφουν το όηον, δοκιμζσ ςε ηϊα, 

ζλεγχοσ εκπομπισ αερίων και άλλων μορφϊν ρφπανςθσ και ςτθν ανακφκλωςθ). 

Ρζμπτον, δράςεισ ΕΚΕ για τισ επιχειριςεισ εκτόσ χϊρασ, δθλαδι για πρακτικζσ ςτο 

εξωτερικό, ςτισ δραςτθριότθτεσ χωρϊν που παραβιάηουν τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. Τζλοσ, ςε δράςεισ ΕΚΕ που αφοροφν το προϊόν, δθλαδι τθν αςφάλεια, 

τθν ζρευνα και τθν καινοτομία, τθ διαφιμιςθ και τισ δράςεισ καταπολζμθςθσ του 

μονοπωλίου.  

 

1.15 Καταναλωτζσ και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 

Θ επζνδυςθ ςτθν ΕΚΕ απαιτεί αρχικζσ δαπάνεσ και βάςθ τθσ αποςτροφισ 

κινδφνου, οι επιχειριςεισ είναι επιφυλακτικζσ ωσ προσ αυτι τθ πρωτοβουλία, 

κακϊσ φοβοφνται ότι κα μειωκοφν οι πωλιςεισ τουσ μιασ που κα πρζπει να 

μεταβιβάςουν το κόςτοσ τθσ επζνδυςθσ ςτουσ καταναλωτζσ. Οι Αμερικάνικεσ 

επιχειριςεισ ζχουν εμμονι να διατθροφν τισ τιμζσ ςε χαμθλά επίπεδα, ζνα ςκεπτικό 
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που βαςίηεται ςτο μφκο ότι οι καταναλωτζσ ενδιαφζρονται αποκλειςτικά για τισ 

τιμζσ, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται από το  ποςοςτό των διαφθμίςεων που 

προωκοφν τισ πωλιςεισ, τισ προςφορζσ ι τισ χαμθλζσ τιμζσ των επιχειριςεων τουσ 

(Crawford και Mathews 2001, Graham  2001). Μπορεί οριςμζνοι καταναλωτζσ να 

είναι πιο ευαίςκθτοι ςτθν τιμι και εταιρείεσ ζχουν βαςίςει τθν ανάπτυξθ και 

επζκταςι τουσ ςτισ χαμθλζσ τιμζσ, όμωσ αυτό δεν ςθμαίνει ότι οι καταναλωτζσ δεν 

ενδιαφζρονται για τίποτα άλλο. Συγκεκριμζνα, ζρευνα που μελζτθςε 30.000 

καταναλωτζσ από 60 διαφορετικζσ χϊρεσ από τθν Ευρϊπθ, τθν Αςία, τθν Ωκεανία, 

τθν Αμερικι και τθν Μζςθ Ανατολι, δείχνουν ότι παραπάνω από τουσ μιςοφσ 

καταναλωτζσ παγκοςμίωσ (55%), είναι διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν υψθλότερθ 

τιμι για προϊόντα και υπθρεςίεσ που οι εταιρείεσ που τα παράγουν ζχουν ζνα 

κοινωνικά υπεφκυνο προφίλ. Με άλλα λόγια οι «θκικοί καταναλωτζσ», εκείνοι 

δθλαδι που προτίκενται να πλθρϊςουν παραπάνω για ζνα προϊόν ι υπθρεςία που 

προζρχεται από εταιρείεσ που πραγματοποιεί κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ 

δράςεισ, ζχουν παρουςιάςει αφξθςθ κατά δζκα ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςε ςχζςθ με 

το 2011.  

Ριο αναλυτικά, οι καταναλωτζσ με τθν μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ςτο να 

προτιμιςουν «θκικζσ» μάρκεσ προζρχονται από τισ περιφζρειεσ τθσ Αςίασ-Ωκεανίασ 

(64%), τθσ Λατινικισ Αμερικισ (63%) και Μζςθσ Ανατολισ (63%). Οι χϊρεσ τθσ 

Αμερικισ και τθσ Ευρϊπθσ ζχουν μικρότερα ποςοςτά (42% και 40% αντίςτοιχα), 

όμωσ είναι μια τάςθ που παρουςιάηει ςτακερι αφξθςθ. Οι Ζλλθνεσ καταναλωτζσ, 

είναι διατεκειμζνοι κατά 44%, να πλθρϊςουν παραπάνω χριματα για ζνα προϊόν ι 

υπθρεςία μια εταιρείασ που δίνει ςθμαςία ςτο κοινωνικό ι περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο που κα ζχει θ δραςτθριότθτά τθσ. Κυμίηουμε ότι το αντίςτοιχο ποςοςτό 

του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου είναι 40% και τθσ Αμερικισ 42%, οπότε φαίνεται ότι θ 

Ελλάδα δίνει περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι ευκφνθ των εταιρειϊν. Ριο 

αναλυτικά, οι Ζλλθνεσ δθλϊνουν πιο ευαίςκθτοι ςε κζματα που αφοροφν τθν 

εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και τθσ πείνασ (97%), τθν προςβαςιμότθτα ςε κακαρό 

πόςιμο νερό και τζλοσ ςτθ μείωςθ τθσ παιδικισ φτϊχειασ (96% και ςτα δφο). Τα 

παραπάνω ηθτιματα απαςχολοφν ςε αντίςτοιχα ποςοςτά και τουσ καταναλωτζσ τθσ 

υπόλοιπθσ Ευρϊπθσ.  

Από τθ ςκοπιά τθσ θλικίασ, οι «θκικοί καταναλωτζσ» είναι κατά βάςθ νεαρισ 

θλικίασ (21-34 ετϊν) και ανάμεςα ςτουσ καταναλωτζσ που φαίνεται ότι είναι πιο 

ευαίςκθτοι ςε κζματα κοινωνικισ ευκφνθσ το μιςό ποςοςτό προζρχεται από τισ 

παραπάνω θλικίεσ. Επίςθσ, όςον αφορά τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ 

ευαιςκθςίασ των πολιτϊν, φαίνεται ότι περιςςότερο ενδιαφζρον εκδθλϊνεται για 

κζματα που αφοροφν τθν παγκόςμια φτϊχεια και το περιβάλλον.  

  Ραράλλθλα, θ μελζτθ που αφορά τισ λιανικζσ πωλιςεισ 20 μαρκϊν ςε 9 

χϊρεσ, όπου οι εταιρείεσ είτε ανζφεραν ςτθν ςυςκευαςία τουσ τθν κοινωνικι τουσ 

δράςθ είτε προωκοφςαν το κοινωνικά υπεφκυνο προφίλ τουσ μζςα από τα 
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διαφθμιςτικά τουσ προγράμματα, φανζρωςε τα εξισ. Στθ πρϊτθ περίπτωςθ οι 

πωλιςεισ αυξικθκαν κατά 2% ενϊ ςτθ δεφτερθ περίπτωςθ οι πωλιςεισ αυξικθκαν 

κατά 5%, ενϊ οι πωλιςεισ 14 άλλωσ μαρκϊν που δεν είχαν αναφζρει τθν κοινωνικι 

τουσ δράςθ είτε ςτθ ςυςκευαςία είτε μζςω διαφιμιςθσ, παρουςίαςαν οριακι 

αφξθςθ φψουσ 1%.  

 

1.16 Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ και Εργαηόμενοι 
 

Οι εταιρείεσ με τθν κατοχι ανταγωνιςτικϊν και αναηωογονθτικϊν πόρων 

μποροφν να εξυπθρετιςουν τισ ςτρατθγικζσ προςλιψεων κακϊσ και τθν διατιρθςθ 

του εργατικοφ δυναμικοφ (Iseghohi, 2010). Επίςθσ, είναι αρκετά πικανό να 

επθρεαςτοφν οι υποψιφιοι που κατζχουν υψθλισ ποιότθτασ εκπαίδευςθ και να 

ενδιαφερκοφν για κζςεισ απαςχόλθςθσ ςτθν αντίςτοιχθ εταιρεία. Ωσ ςυνζπεια, το 

παραπάνω εργατικό δυναμικό εμπλουτίηει τθν εταιρεία με δυνθτικά 

χαρακτθριςτικά όπωσ «νοθμοςφνθ, κίνθτρα, πείρα, όραμα, δθμιουργικότθτα, 

δζςμευςθ, αναλυτικζσ ικανότθτεσ και εκπαίδευςθ ςτουσ υπολογιςτζσ» που 

κεωροφνται από τθ βιβλιογραφία ωσ ςθμαντικά ςυςτατικά για να πετφχει μια 

επιχείρθςθ (Greening και Turban, 2000).  

Με άλλα λόγια, για να μπορζςει θ επιχείρθςθ να αποκτιςει, να διατθριςει ι 

και να βελτιϊςει τισ εςωτερικζσ ικανότθτεσ και δυνατότθτεσ είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικό να επικοινωνιςει ςωςτά και αποτελεςματικά τισ δράςεισ κοινωνικοφ 

χαρακτιρα που πραγματοποιεί μζςω τθσ ΕΚΕ. Χαρακτθριςτικά, από τα πρϊτα 

βιματα τθσ ΕΚΕ, ζχει υπογραμμιςτεί ότι το ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα μιασ 

επιχείρθςθσ ενιςχφεται από τθν προςζλκυςθ και διατιρθςθ ποιοτικά καλφτερου 

ανκρϊπινου κεφαλαίου (Turban και Greening, 1996). Άλλεσ ζρευνεσ ςτο ίδιο μικοσ 

κφματοσ, επιςθμαίνουν τθ ςθμαςία του αξιόλογου και ελκυςτικοφ εργοδότθ ωσ μια 

επιπρόςκετθ αλλά λιγότερθ ορατι λειτουργία τθσ ΕΚΕ (Skair και Miller, 2011). Οι 

εταιρείεσ ςτθν εποχι όπου τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ είναι διαρκϊσ παρόντα, 

αντιμετωπίηουν δυςκολία ςτο να βρουν ζνα άρτια εκπαιδευμζνο υποψιφιο 

απαςχολοφμενο τόςο με διοικθτικζσ όςο και με επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ. Τζλοσ, θ 

φιμθ ςε μια επιχείρθςθ που χτίηεται και εδραιϊνεται μζςα από τθν κοινι γνϊμθ 

είναι ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για τθν επιβίωςθ και επζκταςθ τθσ πολυεκνικισ 

επιχείρθςθσ, κακϊσ εκείνεσ είναι που χαρακτθρίηονται ωσ πιο ευάλωτεσ ςτισ καμιά 

φορά εχκρικζσ νομοκεςίεσ ςε εςωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.  

 

1.17 Εταιρικι Κοινωνικι Απόδοςθ 
 

Ο Clarkson (1995) προτείνει ότι θ Εταιρικι Κοινωνικι Απόδοςθ- Corporate 

Social Performance (CSP) μπορεί να αναλυκεί και να αξιολογθκεί πιο 

αποτελεςματικά χρθςιμοποιϊντασ ζνα πλαίςιο που βαςίηεται ςτθ διαχείριςθ των 
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εταιρικϊν ςχζςεων με τουσ stakeholders, παρά ςε μοντζλα και μεκοδολογίεσ που 

αφοροφν εταιρικζσ κοινωνικζσ ευκφνεσ και τθσ ανταπόκριςθσ τουσ ςε αυτζσ. Το 

πλαίςιο που αφορά τουσ stakeholders προκφπτει από ςτοιχεία που ζχουν ςυλλεχκεί 

ςε περιςςότερεσ από 70 ζρευνεσ για τθν CSP ςτο διάςτθμα 1983-1993. Αναφζρονται 

τρία κφρια ςυμπεράςματα που προκφπτουν από τισ παραπάνω ζρευνεσ: 

1. Είναι απαραίτθτο να γίνεται διάκριςθ μεταξφ των ηθτθμάτων των  

stakeholders και των κοινωνικϊν κεμάτων επειδι οι εταιρείεσ και οι 

διαχειριςτζσ τουσ διαχειρίηονται τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ μετόχουσ 

τουσ και όχι με τθν κοινωνία. 

2. Είναι απαραίτθτθ θ διεξαγωγι ανάλυςθσ ςτο κατάλλθλο επίπεδο: 

κεςμικό, οργανωτικό και μεμονωμζνο. 

3. Είναι δυνατόν να αναλφςει και να αξιολογιςει κανείσ τόςο τθν 

κοινωνικι επίδοςθ μιασ εταιρείασ όςο και τθν απόδοςθ των 

ςτελεχϊν τθσ ςτθ διαχείριςθ των ευκυνϊν των εταιριϊν για τισ 

ςχζςεισ τουσ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ – stakeholders. 

Μια εταιρεία και θ διοίκθςθ τθσ είναι υπεφκυνεσ να αποφαςίςουν τθν 

ζκταςθ με τθν οποία κα αναγνωρίςουν και κα ακολουκιςουν τισ υποχρεϊςεισ και 

τισ ευκφνεσ τουσ απζναντι ςτουσ stakeholders. Σαφϊσ υπάρχουν κάποιεσ νομικζσ 

υποχρεϊςεισ για κάποια ςυγκεκριμζνα κοινωνικά κζματα. Πμωσ, για κάποια 

κοινωνικά κζματα, όπωσ θ επαγγελματικι υγεία και θ αςφάλεια, τα δικαιϊματα 

των μετόχων, και θ αςφάλεια των προϊόντων, ζχουν προκαλζςει τθ δθμιουργία 

κανονιςμϊν, αλλά δεν υπάρχουν νομικζσ απαιτιςεισ για μια εταιρεία να αναλάβει 

τυχόν ευκφνεσ για τουσ υπαλλιλουσ τθσ ςε κζματα όπωσ θ εκπαίδευςθ, θ ανάπτυξθ 

και ο ςχεδιαςμόσ τθσ ςταδιοδρομίασ τουσ, ι για τουσ πελάτεσ τθσ αντίςτοιχα όςον 

αφορά τθν επικοινωνία και τισ καταγγελίεσ. Ζνασ εξωτερικόσ παρατθρθτισ, ζνασ 

οικονομικόσ αναλυτισ, ι ζνασ ακαδθμαϊκόσ ερευνθτισ κα μποροφςε να κεωριςει 

τα προγράμματα αυτά ωσ κοινωνικά επικυμθτά ι κοινωνικά υπεφκυνα από το 

μζροσ τθσ εταιρείασ, αλλά αυτά να είναι ςτθν πραγματικότθτα κζματα τθσ πολιτικισ 

που κα επιλζξει κάκε εταιρία. Τζτοιεσ εταιρικζσ αποφάςεισ ςυνικωσ γίνονται με 

βάςθ τισ δυνάμεισ τθσ αγοράσ, για παράδειγμα, τθν παραγωγικότθτα των 

εργαηομζνων ι θ ικανοποίθςθ του πελάτθ, όχι απαραίτθτα επειδι είναι κοινωνικά 

επικυμθτζσ. Οι διευκυντζσ ενδιαφζρονται για τα αποτελζςματα, πρϊτα απ’ όλα. Θ 

απόδοςθ είναι αυτό που μετράει. Θ απόδοςθ μπορεί να μετρθκεί και να 

αξιολογθκεί. Το αν μια εταιρεία και θ διαχείριςι τθσ υποκινοφνται από ιδιοτζλεια, 

κοινι λογικι, ι υψθλά πρότυπα θκικισ ςυμπεριφοράσ δεν μπορεί να προςδιοριςτεί 

από τισ εμπειρικά διακζςιμεσ μεκοδολογίεσ που υπάρχουν ςιμερα. Αυτά δεν είναι 

ηθτιματα που μποροφν να απαντθκοφν από τουσ οικονομολόγουσ, κοινωνιολόγουσ, 

ψυχολόγουσ, ι οποιουδιποτε άλλου είδουσ κοινωνικοφσ επιςτιμονεσ.  Είναι 

ενδιαφζρουςεσ ερωτιςεισ, αλλά δεν είναι ςχετικζσ, όταν πρόκειται για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ μιασ εταιρείασ και για τθ διαχείριςθ των ςχζςεων τθσ με 

τισ διάφορεσ ομάδεσ ενδιαφερομζνων (Clarkson, 1995). 
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1.18 Πολυμερείσ Περιβαλλοντικζσ υμφωνίεσ - MEAs 
 

Τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχουν δθμιουργθκεί πολυάρικμοι διεκνείσ κανόνεσ 

και πρότυπα που ζχουν ωσ ςτόχο τθν προςταςία το περιβάλλοντοσ και ςυνικωσ 

εκφράηονται με τθν μορφι ςυνκθκϊν, ςυμβάςεων και ςυμφωνιϊν, οι οποίεσ 

ςυλλογικά αποτελοφν ζνα ςϊμα που ονομάηεται Ρολυμερείσ Ρεριβαλλοντικζσ 

Συμφωνίεσ – ΡΡΣ (Multilateral Environmental Agreements - MEAs) (Siegele και 

Ward, 2007). Οι πιο πρόςφατεσ MEAs ζχουν ωσ προτεραιότθτα τθν προωκθςθ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και αυτι 

κατοχυρϊνεται επειδι οι ςυμφωνίεσ μεταξφ των κρατϊν, αφοροφν τθν κυριαρχία 

επί των δικϊν τουσ φυςικϊν πόρων. Οι βαςικοί πυλϊνεσ των ΡΡΣ είναι θ  παροχι 

οικονομικισ βοικειασ ςτα κράτθ που παρουςιάηουν μικρότερθ ανάπτυξθ, ςε 

ςυνδυαςμό με τθν μεταβίβαςθ των φιλοπεριβαλλοντικϊν τεχνολογιϊν και τθσ 

τεχνικισ ικανότθτασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότερεσ ΡΡΣ, για να 

πραγματοποιθκοφν οι προςπάκειεσ τουσ, προωκοφν τθν ςυνεργαςία με τισ 

επιχειριςεισ και τθν βιομθχανία. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι οι περιςςότερεσ ΡΡΣ, για 

να πραγματοποιθκοφν οι προςπάκειεσ τουσ, προωκοφν τθν ςυνεργαςία με τισ 

επιχειριςεισ και τθν βιομθχανία, κακϊσ είναι αντιλθπτι θ αυξανόμενθ ςθμαςία του 

ιδιωτικοφ τομζα ςτθ ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και ότι θ δθμόςια 

πρωτοβουλία δεν είναι αρκετι.  

Συνεχίηοντασ, οι ςυμφωνίεσ αυτζσ χαρακτθρίηονται από τθ δυνατότθτα που 

παρζχουν ςτο να προωκιςουν αρχικά καινοτόμεσ λφςεισ για τα περιβαλλοντικά 

προβλιματα, δεφτερον τθ διαφάνεια μζςω τθσ πρόςβαςθσ ςε πλθροφορίεσ, τρίτον 

τθ ςυμμετοχι των ιδιωτϊν και τζλοσ τουσ ίςουσ όρουσ ανταγωνιςμοφ με τθν 

εξαςφάλιςθ ότι τα λιγότερο ικανά (κράτθ) μζρθ κα ζχουν τθν απαιτοφμενθ 

οικονομικι βοικεια, ενίςχυςθ των ικανοτιτων και τθσ τεχνολογίασ τουσ ζτςι ϊςτε 

να μποροφν να εκπλθρϊςουν τισ περιβαλλοντικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Βζβαια, οι 

MEAs δεν κα πρζπει να αξιολογοφνται  βάςει τθσ ικανότθτάσ τουσ να ςυμβάλουν 

κετικά ι να επθρεάςουν αρνθτικά το ευνοϊκό περιβάλλον για τισ επιχειριςεισ, αλλά 

κα πρζπει να είναι ανεξάρτθτεσ από τθν εξζταςθ των ευρφτερων περιβαλλοντικϊν 

ςτόχων τουσ. Με άλλα λόγια, θ δράςθ τθσ εταιρείασ δεν πρζπει να μειϊςει τον 

δυναμιςμό των Ρολυμερϊν Ρεριβαλλοντικϊν Συμφωνιϊν ςε ότι αφορά τον 

κακοριςμό ελάχιςτων γενικά αποδεκτϊν ορίων ςτισ προςδοκίεσ τθσ 

επιχειρθματικισ ςυμπεριφοράσ. Δθλαδι, δεν κα πρζπει να αναμζνεται ότι κα 

κάμψουν τουσ εμπορικοφσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ, αλλά κα ενιςχφςουν τουσ 

δεςμοφσ μεταξφ των MEAs και των επιχειριςεων. 

Οι MEAs ορίηονται ωσ οι δεςμεφςεισ των χωρϊν που εςτιάηουν ςτθν 

αντιμετϊπιςθ οριςμζνων, ςχετικϊν με το περιβάλλον τουσ, ςτόχων, όμωσ δεν 

υπάρχει ομοφωνία ςχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι μια πολυμερισ 

περιβαλλοντικι ςυμφωνία (ΡΡΣ). Ριο αναλυτικά,  μια ευρεία ςειρά μζςων μπορεί 

να περιγραφεί ωσ ΡΡΣ, και κάποιεσ εκτιμιςεισ  ζχουν δείξει ότι υπάρχουν πάνω από 
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χίλιεσ ΡΡΣ ςιμερα ςε ιςχφ ςε όλο τον κόςμο,  ωςτόςο είναι ςαφζσ ότι ο ακριβισ 

αρικμόσ των υπαρχόντων ΡΡΣ δεν είναι ακόμθ γνωςτόσ ι οριςμζνοσ. Το United  

Nations Environment Programme (2007) ζχει δϊςει κάποιεσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ ςτο εγχειρίδιο που ζχει εκδϊςει και ορίηει ςαν ΜΕΑ ζνα νομικά δεςμευτικό 

μζςο μεταξφ δφο ι περιςςότερων κρατϊν-εκνϊν που αςχολείται με κάποια πτυχι 

του περιβάλλοντοσ.  

Εκτόσ από τθν προχπόκεςθ ότι αςχολοφνται με κάποια πτυχι του 

περιβάλλοντοσ, δφο ςτοιχεία του οριςμοφ των MEAs που είναι πολφ ςθμαντικό να 

γίνουν κατανοθτά όπωσ αναφζρεται χαρακτθριςτικά είναι ότι οφείλουν: 

 Να είναι νομικά δεςμευτικζσ, δθλαδι να είναι δεςμευτικζσ νομικζσ 

πράξεισ ζναντι των χωρϊν που ζχουν ςυμφωνιςει να γίνουν μζρθ 

μζςω τθσ επικφρωςθσ ι προςχϊρθςθσ τουσ. Για τισ χϊρεσ που ζχουν 

μόλισ υπογράψει και δεν ζχει γίνει ακόμθ επικφρωςθ, αναμζνεται να 

μθν προβοφν ςε ενζργειεσ που κα κίγουν τουσ ςτόχουσ και τουσ 

ςκοποφσ τθσ MEA, υποδθλϊνοντασ ότι δεν είναι δθλϊςεισ 

προκζςεων ι ιςχυριςμοί,   είναι κανόνεσ δικαίου. Ζτςι, κακίςτανται 

ζνα ςθμαντικό ςτρατθγικό εργαλείο για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν 

των ςχετικϊν με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και των ςτόχων 

τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ, ενϊ παράλλθλα, θ κοινωνία των πολιτϊν 

μπορεί να κάνει χριςθ των πολυμερϊν περιβαλλοντικϊν ςυμφωνιϊν 

για τθν επίτευξθ ςτόχων που ςχετίηονται με το περιβάλλον. 

 Να είναι μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων εκνικϊν κρατϊν, κακϊσ οι πιο 

γνωςτζσ περιβαλλοντικζσ ςυμφωνίεσ είναι πολυμερείσ, υπό τθν 

ζννοια ότι προχποκζτουν πολλά ζκνθ και αςχολοφνται με ευρείεσ 

πτυχζσ του περιβάλλοντοσ (κλίμα, βιοποικιλότθτα, κλπ). Βζβαια, 

αξίηει να ςθμειωκεί ότι μια ΡΡΣ μπορεί να είναι οποιαδιποτε 

ςυνκικθ μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων εκνικϊν κρατϊν, ακόμα και εάν 

και όταν αυτι αςχολείται με άμεςουσ περιβαλλοντικοφσ ςτόχουσ.  

Ενϊ θ ΕΚΕ αποτελεί αντικείμενο διαφορετικϊν ερμθνειϊν και πρακτικϊν, 

παρζχει επίςθσ τισ βάςεισ για διάφορεσ παγκόςμιεσ πρωτοβουλίεσ και βαςικζσ 

ρυκμίςεισ, όπωσ το Global Compact των Θνωμζνων Εκνϊν, το  Global Reporting 

Initiative, το SA 8000, το ISO 14000 και το ISO 26000. Τζλοσ, θ ΕΚΕ πζραν των 

ςχζςεων μεταξφ των επιχειριςεων και άλλων παραγόντων που μποροφν να 

μελετθκοφν εμπειρικά, ζχει επίςθσ ζνα κανονιςτικό περιεχόμενο το οποίο κα 

περιλαμβάνει το τι ευκφνεσ ζχουν οι εταιρείεσ ςε ζνα μεταβαλλόμενο κοινωνικό και 

οικονομικό πλαίςιο (Dobers, 2009). 

 

1.19 Παγκοςμιοποίθςθ και Κρίςθ 
 

Στθν ανάλυςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ ο όροσ τθσ ΕΚΕ δεν ζχει δεχτεί 

ιδιαίτερθ προςοχι, παρόλο που τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ζχει αποκτιςει ςθμαντικι 
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αναγνϊριςθ ςτο τομζα τθσ εταιρικισ δραςτθριότθτασ (Sklair και Miller, 2010). Θ ΕΚΕ 

όπωσ ζχουμε αναφζρει, δεν ζχει ζναν ενιαίο τρόπο που κα μποροφςαμε να τθν 

ορίςουμε, όμωσ ο πιο διαδεδομζνοσ οριςμόσ τθν περιγράφει ωσ μια εταιρικι 

δζςμευςθ που αφορά τθν δεοντολογικι ςυμπεριφορά ανάμεςα ςτθν δικαιοςφνθ 

τθσ κοινωνίασ και τθν βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ. Ριο αναλυτικά, θ ςφγχρονθ 

πρακτικι τθσ ΕΚΕ, περιςςότερο φανερϊνει τισ κοινωνικοοικονομικζσ αδυναμίεσ τθσ 

παγκοςμιοποίθςθσ του καπιταλιςτικοφ ςυςτιματοσ, παρά ςθματοδοτεί τθν 

ςτακερι μετάβαςθ τθσ επιχείρθςθσ ςε μια πρακτικι που χαρακτθρίηεται από ικοσ 

και κουλτοφρα. Ζτςι, θ επιχείρθςθ φαίνεται ότι πρζπει να αντιμετωπίςει τα 

αυξανόμενα αιτιματα των κοινωνικϊν κινθμάτων κακϊσ και τθν δθμοκρατικι 

πολιτικι.  

Θ οικονομία επθρεάςτθκε ζντονα από τθν κρίςθ του 2008, ζνα φαινόμενο που 

κεωρείται ότι είναι αποτζλεςμα του καπιταλιςμοφ και άρα δεν μποροφμε να 

κάνουμε κάτι για να το αποφφγουμε. Ζτςι, όςοι νιϊκουν αμθχανία για αυτι τθ 

πραγματικότθτα θ μόνθ εναλλακτικι λφςθ είναι να προςπακοφν να αναηθτοφν 

εργαςία ςε ζναν καλφτερο κόςμο μζςα ςε αυτι τθ κατάςταςθ, μια ςτάςθ που 

μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ μοιρολατρικι μιασ που είναι τόςο θκικά αςτιρικτθ όςο 

και κεωρθτικά κοντόφκαλμθ.  

Ο λόγοσ που αποτυγχάνει θ καπιταλιςτικι παγκοςμιοποίθςθ, είναι ότι 

αυξάνεται ο αρικμόσ των πολφ πλουςίων, ενϊ ταυτόχρονα οι πολιτικζσ δεν 

καταφζρνουν να βελτιϊςουν τθν κατάςταςθ των πολφ φτωχϊν με αποτζλεςμα να 

αμβλφνονται οι μεταξφ τουσ διαφορζσ. Αυτι θ κρίςθ τθσ πόλωςθσ των τάξεων, είναι 

υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθν ανκρωπότθτα και το πλανιτθ, για αυτό είναι ςτο 

επίκεντρο τθσ κριτικισ τθσ καπιταλιςτικισ παγκοςμιοποίθςθσ. Θ κρίςθ που βιϊςαμε 

είναι ταξικι, διότι το φαινόμενο τθσ φτϊχειασ και τθσ ανιςότθτασ μεταξφ και μζςα 

ςτισ χϊρεσ είναι παράγωγο τθσ ςχζςθσ που επικρατεί με τα μζςα παραγωγισ. 

Μεταξφ τθσ περιόδου 1970-2005, θ κατανομι του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ ζγινε 

πιο άνιςθ ςυγκρίνοντασ τισ πλουςιότερεσ με τισ φτωχότερεσ χϊρεσ, γεγονόσ που 

επιςθμαίνεται από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, τουσ Οργανιςμοφσ Θνωμζνων Εκνϊν 

και από άλλεσ μελζτεσ. Ριο αναλυτικά, διαπιςτϊνεται ότι βελτιϊνεται θ οικονομικι  

κατάςταςθ των πλουςίων και γίνονται πιο πλοφςιοι, ςε ςχζςθ με τουσ φτωχοφσ 

αλλά και ςε απόλυτουσ αρικμοφσ. Στον αντίποδα, θ κζςθ των φτωχϊν χειροτερεφει 

ςε ςχζςθ με τουσ πλοφςιουσ. Βζβαια, υπάρχουν και περιπτϊςεισ πολφ φτωχϊν που 

βελτιϊκθκε θ οικονομικι τουσ κατάςταςθ ςε απόλυτεσ τιμζσ, αλλά οριςμζνεσ 

ομάδεσ  φτωχϊν ανκρϊπων, όπωσ ακτιμονεσ αγρότεσ, γυναίκεσ, παιδιά, αςτικζσ 

οικογζνειεσ με άνεργα μζλθ, διαπιςτϊνεται ότι χειροτζρεψε θ κζςθ τουσ το 

προαναφερόμενο χρονικό διάςτθμα ςε αξιοςθμείωτο βακμό.   

Τα ηθτιματα που προκφπτουν μζςα ςτο παγκόςμιο καπιταλιςμό, 

αναγνωρίηονται από τουσ επίςθμουσ ι ανεπίςθμουσ εκφραςτζσ τθσ ΕΚΕ, όμωσ 

χαρακτθρίηονται ωσ προβλιματα προσ επίλυςθ και όχι ωσ παράγωγα τθσ κρίςθσ. 

Ζτςι, το φαινόμενο τθσ ανιςότθτασ γίνεται αποδεκτό από ανϊτερα ςτελζχθ 

επιχειριςεων, θγζτεσ του κόςμου και των διεκνϊν οργανιςμϊν, από διάφορα άλλα 



 30 

επαγγζλματα και κυρίωσ των ΜΜΕ, ενϊ μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ, ακόμα και 

άτομα που ανικουν ςτθ «μεςαία τάξθ», μζςα ςτθν τελευταία χρθματοοικονομικι 

και οικονομικι κρίςθ βρίςκονται ςε επικίνδυνα επίπεδα οικονομικισ και κοινωνικισ 

αναςφάλειασ (Sklair και  Miller, 2010). Οι πολιτικοί και οι γραφειοκράτεσ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο, επιβεβαιϊνουν ότι το ποςοςτό των φτωχϊν παρουςιάηει 

ανοδικι τάςθ και λόγω αυτοφ ζχουν και εκείνοι μερίδιο ευκφνθσ για αυτι τθν 

κατάςταςθ (Mooney, 2008). 

 

1.20 Ποιότθτα και Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ 
 

Το αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ του διαγράμματοσ αιτίασ-αποτελζςματοσ, το 

οποίο αποςκοπεί ςτο να αντιςτοιχιςει μια «αιτία», δθμιουργεί τθν ζννοια τθσ 

ποιότθτασ. Θ παραπάνω προςζγγιςθ τθσ ποιότθτασ, θ καλυτζρευςθ τθσ διαδικαςίασ 

ςυςχετίηεται με τθν επίτευξθ τθσ ικανοποίθςθσ του πελάτθ. Τα χαρακτθριςτικά του 

κόςτουσ και τθσ παραγωγικότθτασ αναφζρονται και ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ 

ποιότθτασ και είναι ςθμαντικοί δείκτεσ που αφοροφν τον τρόπο που μια επιχείρθςθ 

επιτελεί τθν διαχείριςθ τθσ (Κondo, 1988). Συμπλθρωματικά, οι ςθμαντικοί δείκτεσ 

για τθν επίδοςθ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ ποιότθτα, το κόςτοσ και θ παραγωγικότθτα. 

Σε αυτό το ςθμείο μποροφμε να αναρωτθκοφμε τθν ςθμαςία που ζχουν όλα 

αυτά για τουσ πελάτεσ.  Αρχικά, ζνα ςθμαντικό και απαραίτθτο ςτοιχείο είναι θ 

ποιότθτα, διότι οι καταναλωτζσ, επιλζγουν, αγοράηουν και χρθςιμοποιοφν αγακά 

και υπθρεςίεσ που θ ποιότθτά τουσ ζχει κρικεί κατάλλθλα για χριςθ. Θ ποιότθτα 

όμωσ δεν είναι ανθςυχία μόνο των καταναλωτϊν, αλλά απαςχολεί και τουσ 

καταςκευαςτζσ κακϊσ κζλουν τα προϊόντα τουσ να κρίνονται ποιοτικά για να 

επιλζγονται. Βζβαια, τα δφο μζρθ δεν αντιλαμβάνονται τθν ποιότθτα με τον ίδιο 

τρόπο και υπάρχουν λεπτζσ γραμμζσ που το υποδεικνφουν. Συγκεκριμζνα, ζνα 

πρόβλθμα ςτθν ποιότθτα ενόσ προϊόντοσ μπορεί να ζχει πολφ μικρι απϊλεια ςτον 

καταςκευαςτι αλλά μπορεί να προκαλζςει μεγάλθ ηθμία ι ακόμα και κάνατο ςτο 

καταναλωτι (Κondo, 1999). 

Θ αειφόροσ ανάπτυξθ βαςίηεται ςε τρεισ πτυχζσ τθσ ανάπτυξθσ, 

περιβαλλοντικι, οικονομικι και κοινωνικι (Schwartz και Tilling, 2009). Το ηιτθμα 

τθσ διαχείριςθσ τθσ αειφορίασ, ςτο πλαίςιο οργάνωςθσ, εςτιάηει κυρίωσ ςε 

περιβαλλοντικά κζματα. Αυτό ζχει οδθγιςει πολλοφσ οργανιςμοφσ να εφαρμόηουν 

τυποποιθμζνα περιβαλλοντικά ςυςτιματα διαχείριςθσ και γενικά παρατθρείται μια 

άνοδοσ αυτισ τθσ τάςθσ. Αιτιματα από Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ, πολιτικοφσ, 

ΜΜΕ και πελάτεσ ξεκίνθςαν τθ ςυηιτθςθ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο τθσ 

διαχείριςθσ τθσ επιχείρθςθσ. Με άλλα λόγια, τα αιτιματα που αφοροφςαν τθν 

αντιμετϊπιςθ των περιβαλλοντικϊν ηθτθμάτων οδιγθςε τθν κοινότθτα των 

επιχειρθματιϊν να λάβει μζροσ και να αναλάβει ευκφνεσ για τθν βλάβθ που 

προκαλοφν οι δραςτθριότθτεσ των επιχειριςεων τουσ ςτο περιβάλλον. Ωσ άμεςθ 

ςυνζπεια, δθμιουργικθκαν πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ και μερικά από 
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αυτά είναι το βρετανικό πρότυπο  BS 7750, ο κανονιςμόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

EMAS, και το διεκνζσ Ρρότυπο ISO 14001, όπου ζχουν γίνει ευρζωσ διαδεδομζνα 

μοντζλα με τα οποία ο ιδιωτικόσ και δθμόςιοσ τομζασ διαχειρίηεται τισ 

περιβαλλοντικζσ απαιτιςεισ (Tilling, 2006, 2008). Χαρακτθριςτικό παράδειγμα ότι 

πάνω από 100 χιλιάδεσ οργανιςμοί ςε 140 χϊρεσ ζχουν εφαρμόςει και πιςτοποιοφν 

τα ISO 14001 ςυςτιματα (ISO World, 2007). 

Το 2002 ξεκίνθςε θ ςυηιτθςθ για τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου πρότυπου ISO με 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν κοινωνικι ευκφνθ. Το 2004, ξεκίνθςε θ ανάπτυξθ 

του επερχόμενου προτφπου ISO 26000 (ISO, 2007g). Στθν ομάδα εργαςίασ που 

ενεπλάκθ για να αναπτυχκεί το πρότυπο, ζλαβαν μζροσ 355 ειδικοί, 35 οργανϊςεισ  

και 72 εκπρόςωποι. Επίςθσ, θ μεγαλφτερθ ομάδα που ζλαβε μζροσ ςε αυτι τθ 

δράςθ είναι θ ομάδα ενδιαφερομζνων του βιομθχανικοφ κλάδου. Τα πρότυπα ISO 

μποροφν να βοθκιςουν τουσ οργανιςμοφσ που κζλουν να ςτθρίξουν τθν κοινωνικι 

τουσ ευκφνθ με ςκοπό να αποκτιςουν κφροσ ςτο εξωτερικό αλλά και ςτουσ 

μετόχουσ τουσ. Ζτςι, τα πρότυπα ISO ςθματοδοτοφν εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που 

επικυμοφν να δεςμεφονται απζναντι ςτθν κοινωνία (ISO,  2007e, 2007f) και 

υπεφκυνοι για τθν διαδικαςία ανάπτυξι τουσ είναι οργανιςμοί-μζλθ τθσ Σουθδίασ 

και Βραηιλίασ.  

Σφμφωνα με τθν πρόταςθ ISO 2008b, το πρότυπο ISO 26000 κατά τθν οργανωτικι 

κοινωνικι ευκφνθ πρζπει να εμπεριζχει τα παρακάτω:  

1. Τθ διευκόλυνςθ οργανιςμϊν κατά τθν αντιμετϊπιςθ των κοινωνικϊν 

ευκυνϊν τουσ ενϊ ταυτόχρονα να ςζβεται τισ πολιτιςτικζσ, 

κοινωνικζσ, περιβαλλοντικζσ και νομικζσ διαφορζσ και οικονομικζσ 

ςυνκικεσ ανάπτυξθσ.  

2. Τθν παροχι πρακτικϊν οδθγιϊν για τθν λειτουργία τθσ κοινωνικισ 

ευκφνθσ, τον εντοπιςμό και τθ ςυμμετοχι των ενδιαφερόμενων 

μερϊν, και τθν ενίςχυςθ τθσ αξιοπιςτίασ των εκκζςεων και των 

απαιτιςεων όςον αφορά τθν κοινωνικι ευκφνθ.  

3. Να υπογραμμίηουν τισ επιδόςεισ και τθ βελτίωςθ. 

4. Τθν αφξθςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθσ ικανοποίθςθσ ςτισ οργανϊςεισ 

μεταξφ των πελατϊν τουσ και άλλων ενδιαφερομζνων. 

5. Να ςυνάδει με τα υπάρχοντα ζγγραφα, τισ διεκνείσ ςυνκικεσ και 

ςυμβάςεισ και τα υπάρχοντα πρότυπα ISO. 

6. Να μθν προορίηεται να μειϊςει τθν δφναμθ των κυβερνιςεων για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ των οργανιςμϊν.  

7. Τθν προϊκθςθ κοινισ ορολογίασ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ 

και, 

8. Να διερευνιςει τθν ςυνειδθτοποίθςθ τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ.  

Το ISO 26000 αποβλζπει ςτο να βοθκιςει τουσ οργανιςμοφσ να οργανϊνουν 

και να διαχειρίηονται τισ κοινωνικζσ τουσ ευκφνεσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν εργαςίασ και τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των ανκρϊπων και τθν προϊκθςθ 
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καλφτερων ευκαιριϊν ςυγκρίνοντασ των προςπακειϊν για Εταιρικι Κοινωνικι 

Ευκφνθ διαφόρων οργανιςμϊν (Swedish Standards Institute, 2007). 

 

1.21 Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτθν Ελλάδα 
 

Το 2000, ιδρφεται το Ελλθνικό Δίκτυο για τθν ΕΚΕ. Είναι ζνα Μθ 

Κερδοςκοπικό Σωματείο και ιταν μια πρωτοβουλία μιασ ομάδασ επιχειριςεων και 

επιχειρθματικϊν φορζων, όπωσ είναι θ Shell Hellas, μαηί με τον ΣΕΒ (Σφνδεςμο 

Ελλθνικϊν Βιομθχανιϊν), το ΕΒΕΑ (Εμπορικό και Βιομθχανικό Επιμελθτιριο 

Ακθνϊν) και τον ΣΒΒΕ (Σφνδεςμο Βιομθχανιϊν Βορείου Ελλάδοσ). Οι βαςικοί ςτόχοι 

είναι πρϊτον θ διάδοςθ των αξιϊν τθσ ΕΚΕ και γνωςτοποίθςθ τθσ αξίασ τόςο ςτουσ 

κφκλουσ των επιχειριςεων όςο και ςτο κοινωνικό ςφνολο και δεφτερον θ προαγωγι 

τθσ ιδζασ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ ςτθν Ελλάδα.  

Το Ρανευρωπαϊκό Δίκυο CSR Ευρϊπθσ ςυμπεριλαμβάνει 1500 εταιρείεσ με 

18 εκνικοφσ εκπροςϊπουσ ςε 15 χϊρεσ και το Ελλθνικό Δίκτυο, αποτελεί τον 

Ελλθνικό εκπρόςωπο του, το οποίο ζχει μζλθ περιςςότερεσ από 80 επιχειριςεισ. Το 

κοινό χαρακτθριςτικό όλων αυτϊν των εταιρειϊν είναι ότι είναι ευαίςκθτεσ ςε 

κζματα που αφοροφν το περιβάλλον και επικυμοφν να ςυνδράμουν με τον τρόπο 

τουσ.  

Το Ελλθνικό Δίκτυο για τθν Ε.Κ.Ε., ζχει ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςει όλο και 

πιο πολλζσ εταιρείεσ ςχετικά με τθν ζνταξθ ςτρατθγικϊν ΕΚΕ ςτισ δραςτθριότθτζσ 

τουσ, οι οποίεσ κα ςυνειςφζρουν με κετικό πρόςθμο ςτθν αρμονικι ςυνφπαρξθ 

επιχειρθματικισ επιτυχίασ και κοινωνικισ ευαιςκθςίασ. Για να το επιτφχει αυτό ζχει 

κζςει κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και μερικοί από αυτοφσ αναφζρονται 

παρακάτω: 

 Διαρκισ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ δράςεισ και τα οφζλθ τθσ ΕΚΕ, κακϊσ και 

τθ διάδοςθ πλθροφοριϊν.  

 Δικτφωςθ και ςυνεργαςία με εταιρείεσ, με ςυλλογικοφσ και άλλουσ φορείσ, 

ςε κάκε επίπεδο, για τθν ανταλλαγι και διάχυςθ πλθροφοριϊν.  

 Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και τθσ επιχειρθματικισ κοινότθτασ ςτθν 

κοινωνικι δράςθ και τθν ςυμβολι των επιχειριςεων ςε τοπικό, εκνικό αλλά 

και διεκνζσ επίπεδο.  

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν αλλά και κινθτοποίθςθ από τισ επιχειριςεισ με 

ςκοπό τθν προϊκθςθ προγραμμάτων ςυλλογικισ προςφοράσ για τθν από 

κοινοφ αντιμετϊπιςθ κοινωνικϊν προβλθμάτων.  

 Ανάπτυξθ δράςθσ οποιοςδιποτε μορφισ εκ μζρουσ των επιχειριςεων, 

ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν επίτευξθ των ςκοπϊν του Δικτφου. 

 Διάδοςθ, προςαρμογι και μεταφορά καλϊν πρακτικϊν ςτον τομζα τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ και τθσ ΕΚΕ. 
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Θ Ελλάδα δεν χαρακτθρίηεται για τθν πρωτοπορία τθσ επιχειρθματικισ 

εφαρμογισ, δράςθσ και οργάνωςθσ, όμωσ από τθ νζα χιλιετία δείχνει ζντονο 

ενδιαφζρον για τισ πρακτικζσ τθσ ΕΚΕ. Αυτι θ τάςθ οφείλεται περιςςότερο ςτισ 

πολυεκνικζσ επιχειριςεισ. Βζβαια, επικρατοφν ζντονεσ επιφυλάξεισ αναφορικά με 

το κατά πόςο οι επιχειριςεισ μποροφν και δικαιοφνται να ζχουν ρόλο ςτθν 

κοινωνικι ανάπτυξθ και πρόοδο. Με άλλα λόγια πρζπει να πραγματοποιθκεί μια 

κοινωνικι μεταβολι που κα πάρει χρόνο, που όμωσ όπωσ φαίνεται κα επιφζρει 

ςθμαντικζσ αλλαγζσ τόςο ςτθν κοινωνικι οργάνωςθ όςο και ςτο τρόπο ςκζψθσ και 

δράςθσ τθσ ελλθνικισ πραγματικότθτασ.  

Είναι ενκαρρυντικό ότι, ζνα μζροσ των επιχειριςεων που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα, δεν πτοικθκαν από τθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και τθν απαιτθτικι  

οικονομικι κατάςταςθ που επικρατεί και ςυνεχίηουν να υλοποιοφν προγράμματα 

ΕΚΕ, ενϊ παράλλθλα προβαίνουν ςτθ δθμοςιοποίθςθ των επιδόςεϊν τουσ. Ριο 

αναλυτικά, θ ετιςια ζρευνα του Κζντρου Αειφορίασ (CSE)  ζδειξε ότι οι εταιρείεσ 

που ζχουν ςυςτθματικι εναςχόλθςθ με δράςεισ ΕΚΕ και δθμοςιεφουν 

απολογιςτικζσ εκκζςεισ, καταλαμβάνουν ζνα αξιόλογο μερίδιο τθσ ςυνολικισ 

ελλθνικισ οικονομίασ. Χαρακτθριςτικά, είναι υπό τθν απαςχόλθςι τουσ πάνω από 

140.000 εργαηόμενοι και ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ υπερβαίνει τα 42,5 δισ ευρϊ. Μια 

προθγοφμενθ ζρευνα του CSE που μελετοφςε πζραν όλων των άλλων και το κόςτοσ 

τθσ ΕΚΕ ςτθν Ελλάδα, φανζρωςε ότι οι δαπάνεσ των Ελλθνικϊν επιχειριςεων που 

ςχετίηονται με δράςεισ ΕΚΕ είναι του φψουσ 40 εκ. ευρϊ το χρόνο. Θ μελζτθ 

καταλιγει λζγοντασ ότι οι δαπάνεσ αυτζσ ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν οικονομία, τθ 

κοινωνία και το περιβάλλον.  

Ραράλλθλα, θ ζνταςθ τθσ κρίςθσ που επικρατοφςε ςτο επιχειρθματικό 

περιβάλλον, δεν ανζκαμψε τθν ανοδικι πορεία των δαπανϊν επί τθσ ΕΚΕ των 

εταιρειϊν, κακϊσ το 2016, 5% των επιχειριςεων δθμοςιοποίθςαν ζκκεςθ ΕΚΕ. 

Συνολικά εκδόκθκαν 56 μοναδικζσ ετιςιεσ εκκζςεισ ωσ και τον Οκτϊβριο του 2016. 

Οι εκκζςεισ αυτζσ ζχουν εκδοκεί από εταιρείεσ όλων των μεγεκϊν (πολυεκνικζσ, 

μεγάλεσ, εκνικζσ και μικρομεςαίεσ) και ανικουν κυρίωσ ςτουσ κλάδουσ των 

χρθματοπιςτωτικϊν και αςφαλιςτικϊν υπθρεςιϊν, τθσ ενζργειασ και τθσ 

παραγωγισ ενζργειασ, και των μεταφορϊν (αυτοκινθτόδρομοι και ναυτιλία). Οι 

περιςςότερεσ από αυτζσ τισ εκκζςεισ, περίπου το 77%, ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ τισ 

εκδόςεισ του διεκνϊσ αναγνωριςμζνου προτφπου του Global Reporting Initiative. 

Βζβαια παρά τθ κετικι εξζλιξθ, θ Ελλάδα εξακολουκεί να ζχει ςχετικά χαμθλό 

ποςοςτό εταιρειϊν που εκδίδουν εκκζςεισ ςτθν Ευρϊπθ και κα πρζπει να γίνουν 

ςθμαντικζσ προςπάκειεσ εν όψει τθσ εφαρμογισ τθσ νζασ νομοκεςίασ για 

υποχρεωτικι ζκδοςθ-δθμοςιοποίθςθ μθ οικονομικϊν ςτοιχείων ςχετικϊν με τθν 

Εταιρικι Υπευκυνότθτα για ειςθγμζνεσ εταιρείεσ και εταιρείεσ δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ, άνω των 500 εργαηομζνων. 

Θ ζρευνα του Ραρατθρθτθρίου Εκκζςεων ΕΚΕ του Κζντρου Αειφορίασ (CSE) 

επικεντρϊνεται ςτον αρικμό εκκζςεων για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ που 

εκδίδονται κάκε χρόνο, ςτθν ποιότθτα του περιεχομζνου τουσ, όπωσ και ςτθν 
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τιρθςθ των διεκνϊν προτφπων. Οφείλουμε να επιςθμάνουμε, ότι 14% των 

εταιρειϊν που εξζδωςαν ζκκεςθ ΕΚΕ τα ζτθ 2015-2016 το ζκαναν για πρϊτθ φορά, 

ενϊ ενκαρρυντικό είναι το γεγονόσ ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ παρουςίαςε για 

δεφτερθ ςυνεχι χρονιά αφξθςθ. Θ μελζτθ πραγματοποιικθκε μζςω ανάλυςθσ 

μοναδικϊν εκκζςεων που ζχουν εκδοκεί και αφοροφν τα ζτθ 2014-2045 και ζγινε 

ανάλυςθ μια ςειράσ ποιοτικϊν δεδομζνων, όπωσ θ χριςθ ςυγκεκριμζνων προτφπων 

για τθ ςφνταξθ των εκκζςεων (GRI), οι πρακτικζσ αναηιτθςθσ εξωτερικισ 

διαςφάλιςθσ για τισ εκκζςεισ, κακϊσ και βαςικά ςτοιχεία και ελλείψεισ τθσ 

διαδικαςίασ ςφνταξθσ Εκκζςεων Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ ανά εταιρεία. 

Συμπεραςματικά. εν καιρϊ κρίςθσ θ ελλθνικι επιχειρθματικι κοινότθτα 

ζκανε προςπάκειεσ να προςαρμοςτεί ςε επίπεδο ςτρατθγικισ και πρακτικισ ςτισ 

απαιτιςεισ του νζου επιχειρθματικοφ μοντζλου και τθσ νζασ περιόδου που διανφει, 

αλλά θ ΕΚΕ δεν αποτελεί ακόμθ διαδεδομζνθ κουλτοφρα, οφτε ενκαρρφνεται και 

υιοκετείται ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτθν ελλθνικι κοινωνία. Θ ΕΚΕ είναι ζνα 

ςτρατθγικό κομμάτι των επιχειριςεων και υπάρχει προοπτικι να λάβει μία ακόμα 

πιο ςτρατθγικι μορφι ςτο όχι και τόςο μακρινό μζλλον, θ οποία όμωσ κα είναι 

ανάλογθ των αναγκϊν του ελλθνικοφ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ. Σιμερα, θ 

κοινωνικι προςφορά των εταιριϊν δεν είναι απλϊσ αποδεκτι αλλά και 

αναμενόμενθ, με αποτζλεςμα θ ΕΚΕ να ζχει αποκτιςει νζεσ διαςτάςεισ, κακϊσ 

διαδραματίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαμόρφωςθ νζων προτφπων επιχειρθματικισ 

λειτουργίασ και ανάπτυξθσ και ςυνειςφζρει κακοριςτικά ςτθ δθμιουργία 

ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ για τισ επιχειριςεισ. Ωσ ςυνζπεια, βελτιϊνεται θ 

οικονομικι επίδοςθ των επιχειριςεων αλλά και προωκείται θ οικονομικι ανάπτυξθ 

τθσ χϊρασ. 

 

1.22 Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ ςτον Σραπεηικό Σομζα 
 

Οι τράπεηεσ ζχουν κακοριςτικό ρόλο ςτο τρόπο που αναπτφςςεται θ 

οικονομία και το επιχειρθματικό περιβάλλον, ενϊ παράλλθλα επθρεάηουν τθν 

πορεία του βιοτικοφ επιπζδου τθσ κοινωνίασ. Θ ζννοια τθσ υπευκυνότθτασ είναι 

πολφ ςτενά ςυνδεδεμζνθ με όλο το φάςμα των δραςτθριοτιτων του τραπεηικοφ 

τομζα, γεγονόσ που λαμβάνει μεγαλφτερθ βαρφτθτα τα τελευταία χρόνια, αφοφ ο 

ρόλοσ των τραπεηϊν είναι να προςτατεφουν και να ςτθρίηουν τουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ και το ςφνολο τθσ κοινωνίασ. Τζλοσ, ο βακμόσ υπευκυνότθτασ του 

τραπεηικοφ κλάδου διαμορφϊνει ςε ςθμαντικό βακμό το επίπεδο τθσ βιϊςιμθσ 

επιχειρθματικισ δράςθσ των ίδιων των τραπεηϊν.  

 Το 2004, διοργανϊκθκε ζνα ςυνζδριο, από τθν Ευρωπαϊκι Τραπεηικι 

Ομοςπονδία (European Banking Federation) ςε ςυνεργαςία με τισ τραπεηικζσ 

ενϊςεισ European Savings Banks και European Association of Cooperative Banks και 

το ςυνδικαλιςτικό φορζα UNI-Europa Finance (Banks), μζςα ςτο πλαίςιο ενόσ 
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ευρφτερου διαλόγου για τθν προϊκθςθ τθσ ΕΚΕ, που είχε ξεκινιςει δφο χρόνια 

πριν. Το 2005 οι ομοςπονδίεσ και ενϊςεισ τραπεηϊν ςε ευρωπαϊκό επίπεδο 

ανακοίνωςαν από κοινοφ τθν επικυμία να ςυνεχίςουν ςτον χρθματοοικονομικό 

κλάδο τθν προϊκθςθ τθσ ΕΚΕ με καινοφργιεσ δράςεισ.  

Μετά από αυτι τθ πρωτοβουλία, θ ζννοια τθσ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ 

ζχει ενταχκεί ςτισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ των Ελλθνικϊν τραπεηϊν. Συγκεκριμζνα, οι 

τράπεηεσ δραςτθριοποιοφνται ςε προγράμματα που αφοροφν τθν κοινωνικι 

προςφορά και υποςτθρίηουν ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ, εκπαιδευτικοφ, 

πολιτιςτικοφ, ακλθτικοφ και περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα. Αυτζσ οι πρωτοβουλίεσ, 

απευκφνονται ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ και κοινωφελισ μθ κερδοςκοπικζσ 

οργανϊςεισ και υλοποιοφνται μζςω χορθγικϊν ενεργειϊν (ΕΜΕΑ, 2010). Πςον 

αφορά το περιβάλλον, οι τράπεηεσ εφαρμόηουν ςυγκεκριμζνθ περιβαλλοντικι 

πολιτικι, ζχοντασ  ωσ βαςικοφσ τομείσ δραςτθριοποίθςθσ τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, τθ διαχείριςθ αποβλιτων και τθν τιρθςθ περιβαλλοντικϊν κανόνων που 

κακορίηονται από τουσ προμθκευτζσ. Επίςθσ, το 2009 οι τράπεηεσ για να 

ενδυναμϊςουν τθν περιβαλλοντικι υποςτιριξθ ςυνζχιςαν να υποςτθρίηουν 

επενδφςεισ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ) και ςτθν προϊκθςθ τθσ 

θλεκτρονικισ τραπεηικισ που ζχουν άμεςα οφζλθ ςτο περιβάλλον. Τζλοσ, ςε ότι 

αφορά τθν κοινωνικι προςφορά, οι τράπεηεσ δραςτθριοποιοφνται ςε προγράμματα 

που επικεντρϊνονται ςτθν ενίςχυςθ και υποςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων ςε 

ηθτιματα υγείασ, εκπαίδευςθσ, ζρευνασ, ακλθτιςμό και πολιτιςμό.  

Συμπεραςματικά, οι Ελλθνικζσ Τράπεηεσ ζχουν εντάξει ςτθν επιχειρθματικι 

ςτρατθγικι τουσ τθν ζννοια τθσ ΕΚΕ και για μεγαλφτερθ αποτελεςματικότθτα 

ςυνεργάηονται με ζνα ευρφτερο πλζγμα οργανϊςεων, φορζων, ςυλλόγων και 

ιδρυμάτων. Ζτςι, ςτον ελλθνικό τραπεηικό τομζα, παρουςιάηεται κάκε χρόνο 

παράλλθλα με τθν οικονομικό απολογιςμό και ο κοινωνικόσ απολογιςμόσ, που 

περιγράφει όλεσ τθσ δράςεισ τθσ κοινωνικισ προςφοράσ του (Λιδωρίκθσ, 2006). 
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2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Θ ΠΕΡΙΠΣΩΘ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 

2.1 Θ Σράπεηα Πειραιώσ 
 

Το 1916 ιδρφκθκε θ Τράπεηα Ρειραιϊσ και από τότε ζχει παρουςιάςει μεγάλθ 

ανάπτυξθ εργαςιϊν, μεγεκϊν και δραςτθριοτιτων. Συγκεκριμζνα, ςιμερα κατζχει 

30% του μεριδίου τθσ αγοράσ ςτα δάνεια και ςτισ κατακζςεισ και ζτςι κατατάςςεται 

πρϊτθ ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ με θγετικι παρουςία ςτθν ελλθνικι αγορά. Θ 

Τράπεηα Ρειραιϊσ, κζλοντασ να εδραιωκεί ςτθν εγχϊρια αγορά, παράλλθλα με τθν 

οργανικι τθσ ανάπτυξθ, πραγματοποίθςε ζνα πλικοσ ςτρατθγικϊν κινιςεων.  

Το 1998, απορρόφθςε τισ εργαςίεσ τθσ Chase Manhattan ςτθν Ελλάδα, 

εξαγόραςε τθν Τράπεηασ Μακεδονίασ-Κράκθσ και τθν μικρι εξειδικευμζνθ Τράπεηα 

Credit Lyonnais Hellas. Στισ αρχζσ του 1999 απζκτθςε ςτον ζλεγχο τθσ τθν Τράπεηα 

Χίου και απορρόφθςε τισ εργαςίεσ τθσ National Westminster Bank PLC ςτθν Ελλάδα. 

Το 2000, ενοποίθςε τισ τραπεηικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 

απορρόφθςε τισ εμπορικζσ τράπεηεσ Μακεδονίασ-Κράκθσ και Χίου. Το 2002 

απόκτθςε τον ζλεγχο τθσ ΕΤΒΑbank, και θ απορρόφθςθ τθσ ολοκλθρϊκθκε ςτα τζλθ 

του 2003. Δζκα χρόνια αργότερα, το 2012, απζκτθςε το «υγιζσ» τμιμα τθσ 

Αγροτικισ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, επιλζγοντασ ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία ενεργθτικοφ 

και πακθτικοφ. Τθν ίδια χρονιά απζκτθςε τθν Γενικι Τράπεηα, πρϊθν κυγατρικι τθσ 

Societe Generale. Το 2013, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ απζκτθςε τισ τραπεηικζσ 

δραςτθριότθτεσ ςτθν Ελλάδα τθσ Τράπεηασ Κφπρου, τθσ Cyprus Popular Bank και τθσ 

Ελλθνικισ Τράπεηασ κακϊσ και τθ Millennium Bank Ελλάδασ, κυγατρικι τθσ BCP. Το 

2015, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ απζκτθςε το «υγιζσ» μζροσ τθσ Ρανελλινιασ Τράπεηασ. 

Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ ςυνιςτοφν ςθμαντικά βιματα προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 

αναδιάρκρωςθσ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, διαδικαςία ςτθν οποία θ 

Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει ςυμμετάςχει από τθν πρϊτθ ςτιγμι ωσ βαςικόσ πυλϊνασ. 

Το 2017 ιταν ζνα ζτοσ κακοριςτικισ ςθμαςία για τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ, 

τόςο ςε χρθματοοικονομικό όςο και ςε κεςμικό πλαίςιο. Ριο αναλυτικά, ςε 

χρθματοοικονομικό επίπεδο, ςθματοδοτικθκε θ ςτακεροποίθςθ των επιδόςεων 

τθσ, βελτιϊκθκε θ ρευςτότθτα και θ ποιότθτα του ενεργθτικοφ τθσ επιταχφνκθκε, 

και θ τάςθ βελτίωςθσ ιταν εμφανισ ςε όλο το εφροσ των χρθματοοικονομικϊν 

δεικτϊν τθσ. Ραράλλθλα, ςε κεςμικό επίπεδο το 2017 ιταν θ χρονιά που 

χαρακτθρίςκθκε από τθν ολοκλιρωςθ ςτθν αλλαγι τθσ ςφνκεςθσ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου τθσ Τράπεηασ το οποίο περιλαμβάνει μζλθ με διεκνι τραπεηικι 

εμπειρία, ενδυναμϊνοντασ τθν εταιρικι τθσ διακυβζρνθςθ, ςε εφαρμογι των 

βζλτιςτων διεκνϊν πρακτικϊν και των εποπτικϊν κανόνων. Ταυτόχρονα, 

αναδιοργάνωςε ςε μεγάλο βακμό τθν ανϊτατθ διοικθτικι τθσ δομισ και ενίςχυςε 

τθν ανϊτατθ εκτελεςτικισ τθσ ομάδα, με χαρακτθριςτικι κίνθςθ τθν ανάλθψθ των 

κακθκόντων του νζου Διευκφνοντοσ Συμβοφλου του κ. Χριςτου Μεγάλου. 

Συμπεραςματικά θ χρθματοοικονομικι και κεςμικι βελτίωςθ διευκολφνει τθν 
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ιςχυροποίθςθ και τθν επιχειρθματικι ςυνζχεια προσ όφελοσ μετόχων, πελατϊν και 

εργαηομζνων.  

Φτάνοντασ ςτο ςιμερα, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ αναφζρει χαρακτθριςτικά ότι 

διακζτει τθν τεχνογνωςία, τθν εμπειρία και τθν αποφαςιςτικότθτα να 

αντιμετωπίςει αποτελεςματικά τισ ςθμερινζσ προκλιςεισ και να διαςφαλίςει ότι κα 

ανταποκρικεί ςτισ υψθλοφ επιπζδου απαιτιςεισ λειτουργίασ και εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ που υπαγορεφονται από τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ, το υφιςτάμενο 

κανονιςτικό πλαίςιο, αλλά και τισ ςυςτάςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. 

Τζλοσ, ο Πμιλοσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ παρζχει απαςχόλθςθ ςε 22.509 

υπαλλιλουσ και αποτελεί ζναν από τουσ μεγαλφτερουσ εργοδότεσ ςτθν Ελλάδα.  

 

2.2 τόχοι και δεςμεφςεισ τθσ Σράπεηασ Πειραιώσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ αποςκοπεί ςτο να αποτελεί τον ςτακερό πυλϊνασ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, να τροφοδοτεί τθν ανάπτυξθ και να ςτθρίηει τθν καινοτομία. 

Λόγω αυτοφ, κεςπίηει μια ενιαία επιχειρθματικι κουλτοφρα που ζχει ωσ βάςθ τθν 

υπευκυνότθτα, τθν αξιοκρατία και τθν διαφάνεια. Θ Τράπεηα κζτει ωσ 

προτεραιότθτα να ζχει κετικό και με διάρκεια αποτφπωμα ςτουσ πελάτεσ τθσ, ςτουσ 

ανκρϊπουσ τθσ, ςτουσ μετόχουσ τθσ και ςτθν κοινωνία ςυνολικά, με ςτόχο να 

δθμιουργεί αξία, να αντιμετωπίηει τα νζα δεδομζνα ωσ πρόκλθςθ, να μεταδίδει 

ενκουςιαςμό ςτου πελάτεσ τθσ και να είναι ο αρωγόσ για ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ 

μεταξφ των εμπλεκομζνων. Τζλοσ, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει ωσ ςκοπό να 

ενδυναμϊςει τθν ευθμερία τθσ κοινωνίασ και τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, ζτςι ζχει 

εντάξει κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ πτυχζσ ςτο κφκλο των εταιρικϊν τθσ 

πρακτικϊν και ζχει αναλάβει πρωτοβουλίεσ που υπερβαίνουν τισ νομικζσ τθσ 

υποχρεϊςεισ.  

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει αναγνωρίςει ότι για να επιτφχει τουσ ςτόχουσ τθσ θ 

εταιρικι τθσ ςτρατθγικι και παράλλθλα να διαχειρίηεται τισ όποιεσ προκλιςεισ, 

πρζπει να επενδφςει ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, μιασ που είναι ο κφριοσ παράγοντασ 

που κακορίηει τθν επιτυχία των παραπάνω. Ζτςι, οι δράςεισ τθσ αφοροφν ςτθ 

δθμιουργία ιςχυρϊν ςχζςεων με τουσ απαςχολοφμενουσ, ςτθ διαρκισ βελτίωςθ του 

περιβάλλοντοσ εργαςίασ και ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των κινδφνων, ςτθ δθμιουργία 

ενόσ ςφγχρονου εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ που αποςκοπεί ςτθν προϊκθςθ τθσ 

ανοικτισ επικοινωνίασ, τθσ υψθλισ απόδοςθσ και τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ του 

εργατικοφ δυναμικοφ τθσ, ενϊ ταυτόχρονα κεςπίηει και εφαρμόηει πολιτικζσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ που προάγουν κζματα θκικισ, εμπιςτοςφνθσ, αφοςίωςθσ, 

ομαδικοφ πνεφματοσ και αποδοχισ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο χϊρο εργαςίασ.  

Τζλοσ, οι προτεραιότθτεσ του Ομίλου είναι θ αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν, ο 

ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, θ 

προαγωγι του πολιτιςμοφ αλλά και ηθτιματα που αφοροφν τθν εταιρικι 
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διακυβζρνθςθ, τθ χρθματοοικονομικι επίδοςθ και τθ διαχείριςθ κινδφνων. Το πιο 

ςθμαντικό όμωσ είναι θ ότι προωκεί τθν τακτικι επικοινωνία μεταξφ όλων των 

ενδιαφερόμενων μερϊν με ςκοπό να ικανοποιεί και να ανταποκρίνεται ζγκαιρα ςτισ 

προςδοκίεσ και ςτισ ανάγκεσ τουσ.  

 

2.3 Αρχζσ Εταιρικισ Τπευκυνότθτασ Σράπεηασ Πειραιώσ 
 

Ο Πμιλοσ ακολουκεί από το 2013 το Διεκνζσ Ρρότυπο Κατευκυντιριων Οδθγιϊν 

για τθν Κοινωνικι Ευκφνθ ISO 26000 με ςκοπό τθν ενίςχυςθ και τθ βζλτιςτθ 

ενςωμάτωςθ τθσ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ ςτισ αρχζσ και τισ αξίεσ του 

Οργανιςμοφ. Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ αντιλαμβάνεται τθν Εταιρικι Υπευκυνότθτα ωσ 

τθν εκελοντικι ενςωμάτωςθ δράςεων ςτισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, αλλά 

και ςτισ επαφζσ μεταξφ των ενδιαφερόμενων μερϊν, που αφοροφν κοινωνικά και 

περιβαλλοντικά προγράμματα. Στθ ςυνζχεια τθσ παροφςασ ενότθτασ, αναφζρονται 

ςυνοπτικά οι πρακτικζσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ που ςυμφωνοφν με τθν ζννοια τθσ 

Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ.  

 Βελτιςτοποίθςθ τθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ  

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ με γνϊμονα τθ διαφφλαξθ του ςυμφζροντοσ τθσ εταιρίασ και 

των μετόχων, προςαρμόηεται ςτο κεςμικό πλαίςιο που αφορά τθν εταιρικι 

διοίκθςθ και ζχει βαςικό μζλθμα τθν ςυνεχι βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τθσ 

Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ. Ζτςι, οι δομζσ διακυβζρνθςθσ, οι λειτουργίασ του 

οργανιςμοφ, οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και επιλογισ ςυνεργατϊν και 

προμθκευτϊν χαρακτθρίηονται από διαφάνεια. Ραράλλθλα, υιοκετεί και υλοποιεί 

βζλτιςτεσ πρακτικζσ διακυβζρνθςθσ και λειτουργίασ. Τζλοσ, προωκεί τθν ςφμμετρθ 

και ςυςτθματικι πλθροφόρθςθ των επενδυτϊν, επιχειρθματιϊν, ΜΜΕ και ΜΚΟ.  

Οι Βαςικοί ςτόχοι ςε ότι αφορά τθν Εταιρικι Διακυβζρνθςθ είναι ο 

μεταςχθματιςμόσ τθσ Εταιρικισ Κουλτοφρασ, θ ιςχυρι Διοικθτικι Δομι, θ διαρκισ 

ςυμμόρφωςθ τθσ Τράπεηασ με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ, θ 

ενίςχυςθ των ςυςτθμάτων ελζγχου και κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και θ διαρκισ 

διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ.  

 Ευκυγράμμιςθ των επιχειρθματικϊν ςτόχων με τθν κοινωνικι πρόοδο και 

αλλθλεγγφθ  

Θ Τράπεηα ζχει όραμα να είναι θ πλζον πιο αξιόπιςτθ τράπεηα ςτθν Ελλάδα, ζτςι 

ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν δθμιουργία μακροπρόκεςμθσ αξίασ για όλα τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ και να ανταποκρίνεται όςο το δυνατόν πιο άμεςα και 

αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ τουσ. Ζτςι, προωκεί τθν αποτελεςματικι εξυπθρζτθςθ 

των πελατϊν πριν και μετά τθν πϊλθςθ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν, 

δίνοντασ ζμφαςθ ςτο ςυμβουλευτικό ρόλο που κατζχει θ Τράπεηα, ενϊ ταυτόχρονα 



 39 

ενιςχφει τισ επιχειρθματικζσ πρωτοβουλίεσ για να προωκιςει ανταγωνιςτικοφσ 

κλάδουσ με προοπτικι και δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και επζκταςθσ.  

 Υιοκζτθςθ άριςτων Εργαςιακϊν πρακτικϊν  

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ αναγνωρίηει τον βαςικό ρόλο που κατζχει το ανκρϊπινο 

δυναμικό, κακϊσ είναι παράγοντασ που κακορίηει τθν επιτυχία κάκε οργανωμζνθσ 

εταιρικισ δραςτθριότθτασ και ςτρατθγικοφ εταιρικοφ ςτόχου. Για αυτό ζχει ωσ 

προτεραιότθτα τθν ανάπτυξθ ενόσ ανκρϊπινου και υπεφκυνου Οργανιςμοφ όπου 

απαρτίηεται από ικανοφσ, αφοςιωμζνουσ και εμπνευςμζνουσ υπαλλιλουσ που 

λειτουργοφν με γνϊμονα τθ ςυλλογικότθτα, αξιοποιοφν τθν διαφορετικότθτα, 

κακοδθγοφν τθν αγορά, πραγματοποιοφν καινοτομίεσ που καταλιγουν ςτθ 

δθμιουργία αξίασ και ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ευθμερίασ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

του.  

 Αρμονικζσ ςχζςεισ με τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ  

Ο Τραπεηικόσ Πμιλοσ Ρειραιϊσ ζχει ωσ προτεραιότθτα τθν παροχι ςτιριξθσ ςτουσ 

πελάτεσ, ςτουσ μετόχουσ, ςτουσ απαςχολοφμενουσ του, αλλά και προσ όλουσ τουσ 

κοινωνικοφσ εταίρουσ μζςα ςε ζνα περιβάλλον γεμάτο προκλιςεισ, με ςκοπό τθν 

υπζρβαςθ τθσ δφςκολθσ ςυγκυρίασ, τθν ενεργό ςυμβολι ςε μια διατθριςιμθ 

ανάκαμψθ για τθν ελλθνικι οικονομία και τθ ςτακερότθτα του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ. Ζτςι, θ Τράπεηα πραγματοποιεί επιςτροφι ςτουσ κοινωνικοφσ 

εταίρουσ ζνα τμιμα από τθν αξία που δθμιοφργθςε θ Τράπεηα, μζςα από 

ςτρατθγικά ςχεδιαςμζνα και ςυςτθματοποιθμζνα κοινωνικά προγράμματα.  

 Ρροαγωγι του Ρολιτιςμοφ  

Το Ρολιτιςτικό Μδρυμα του Ομίλου Ρειραιϊσ είναι κοινωφελζσ Μδρυμα, του 

οποίου θ λειτουργία επιχορθγείται από τθν Τράπεηα Ρειραιϊσ,  ςχεδιάηει και 

πραγματοποιεί ζργα και προγράμματα που αφοροφν το πολιτιςμό και το 

περιβάλλον, ενϊ ταυτόχρονα, μζςω τθσ δράςθσ του, τθρεί ςθμαντικό μζροσ των 

δεςμεφςεων τθσ Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ του Ομίλου.  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ του Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ είναι θ ςυμβολι ςτθν 

ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Για να επιτευχκεί 

αυτό, το δίκτυο του Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ, δθμιουργεί, λειτουργεί και ςυντθρεί 

κεματικά τεχνολογικά μουςεία τα οποία λειτουργοφν ωσ πυλϊνεσ του πολιτιςμοφ 

ςτθν ελλθνικι περιφζρεια. Επίςθσ, οργανϊνει επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ και 

εκπαιδευτικά προγράμματα τόςο ανθλίκων όςο και ενθλίκων.  

Άλλοι καταςτατικοί ςτόχοι του είναι θ διαρκισ υλοποίθςθ ερευνθτικϊν 

προγραμμάτων και παραγωγι εκδόςεων ςχετικϊν με τουσ ςκοποφσ του 

Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ, ςυντιρθςθ και ανάδειξθ του Λςτορικοφ Αρχείου του 

Ομίλου Ρειραιϊσ, παροχι επιςτθμονικοφ ςυμβουλευτικοφ ζργου ςε δθμόςιουσ 

φορείσ, φορείσ των τοπικϊν κοινωνιϊν και ςυνδρομι ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν 

και τζλοσ, λειτουργία εξειδικευμζνθσ βιβλιοκικθσ. 
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 Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ με τθν Υπεφκυνθ Χριςθ Φυςικϊν Ρόρων και 

τθν Υποςτιριξθ Επιχειρθματικϊν Δράςεων που Ραράγουν Ρεριβαλλοντικι 

και Κοινωνικι Ωφζλεια 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ δραςτθριοποιείται ςε προγράμματα που αφοροφν τθν 

προςταςία του περιβάλλοντοσ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι θ ζμπρακτθ 

ςτιριξθ του Ομίλου ςτθν «πράςινθ» επιχειρθματικότθτα μζςα από ολοκλθρωμζνεσ 

υπθρεςίεσ προσ του πελάτεσ και τθν ενίςχυςθ υφιςτάμενων προϊόντων και τθ 

δθμιουργία νζων. Άλλα παραδείγματα είναι θ ςυνεχι μείωςθ του περιβαλλοντικοφ 

αποτυπϊματοσ από τθν λειτουργία τθσ μζςα από τθν βελτίωςθ των 

περιβαλλοντικϊν αποδόςεων, τθν πραγματοποίθςθ δράςεων που αποςκοποφν ςτθ 

προςταςία τθσ βιοποικιλότθτασ και τζλοσ τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων που 

απορρζουν από τθν αλλαγι του κλίματοσ, μζςω τθσ ςτιριξθσ ιδιωτϊν, επιχειριςεων 

και ενδυνάμωςθ τθσ αγοράσ.  

 

2.4 Προςταςία των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
  

Το 2004, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ υιοκζτθςε τθσ Αρχζσ του Οικουμενικοφ 

Συμφϊνου του ΟΘΕ (UN Global Compact), που αναφζρεται ςτθν υπεράςπιςθ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια γίνεται πράξθ θ αρχι των ίςων 

ευκαιριϊν ςε όλεσ τισ δραςτθριότθτζσ και διαςφαλίηεται θ αποφυγι διακρίςεων και 

ο ςεβαςμόσ προσ τθν διαφορετικότθτα. Ζκτοτε, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει δεςμευτεί 

για τθν ομοιογενι τιρθςθ των αρχϊν που αφοροφν τθ διαχείριςθ του προςωπικό 

του Ομίλου, με γνϊμονα τθν ςυνεπι τιρθςθ του ςυςτιματοσ Αξιϊν τθσ. Σε αυτό το 

ςφςτθμα, δίνεται ζμφαςθ ςτθν αναγκαιότθτα επζνδυςθσ τόςο ςτον άνκρωπο όςο 

και ςτθ κοινωνίασ, μιασ που εκεί ςτθρίηεται θ εξζλιξθ του Ομίλου.  

Θ εφαρμογι τθσ Ρολιτικισ Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων λαμβάνει χϊρα ςε όλο τον 

Πμιλο και περιλαμβάνει ακόμα και τα νομικά πρόςωπα όπου κρατοφν το 

μεγαλφτερο ποςοςτό ςυμμετοχισ. Ραρακάτω αναφζρονται οι βαςικζσ αρχζσ όπωσ 

αναγράφονται ςτον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ για τα ανκρϊπινα δικαιϊματα:  

 Συλλογικι εκπροςϊπθςθ 

 Μςεσ ευκαιρίεσ 

 Απαγόρευςθ πρόςλθψθσ ανθλίκων 

 Απαγόρευςθ κάκε μορφισ αναγκαςτικισ εργαςίασ 

 Διαςφάλιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων μζςω πολιτικϊν και διαδικαςιϊν 

 Διαςφάλιςθ από παρενόχλθςθ και βία ςτον εργαςιακό χϊρο 

 Κανάλια ανοιχτισ επικοινωνίασ με τουσ εργαηόμενουσ και διαφάνειασ με τα 

ενδιαφερόμενα μζρθ 

 Αρχι τιρθςθσ τθσ εμπιςτευτικότθτασ και του απορριτου 

 Συςτιματα Ραρακολοφκθςθσ (monitoring systems) και διαχείριςθσ για τθ 

διαςφάλιςθ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων 
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 Ευκφνθ προσ το Ρεριβάλλον 

 Ρροςταςία από τθ διαφκορά 

 Αξιολόγθςθ και βελτιςτοποίθςθ τθσ πολιτικισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων 

Τα ανκρϊπινα δικαιϊματα είναι ο βαςικόσ πυλϊνασ όλων των διαδικαςιϊν και 

πρακτικϊν που αφοροφν τθ διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ Τράπεηασ 

Ρειραιϊσ, κακϊσ εναντιϊνεται ςε κάκε μορφισ διάκριςθ, άνιςθσ ςυμπεριφοράσ, 

εκφοβιςμό ι οποιαςδιποτε μορφισ παρενόχλθςθσ και παραβίαςθσ ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων. Ζτςι, για να μπορζςει να επιβλζψει τθν τιρθςθ των αρχϊν που 

αναφζρκθκαν παραπάνω, αλλά και για να ενιςχφςει τθν επικοινωνία με όλουσ τουσ 

υπαλλιλουσ ςε κζματα που αφοροφν το ςεβαςμό των ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

ζχει προβεί ςτα εξισ:  

1. Κεςμοκζτθςθ πολιτικισ και διαδικαςίασ υποβολισ παραπόνων που 

αφοροφν τθν διαςφάλιςθ των ανκρϊπινων δικαιωμάτων, με τακτικι 

ανακεϊρθςθ, εναρμονιηόμενθ με τθσ εξελίξεισ του νομοκετικοφ 

πλαιςίου. Ζτςι, από αυτι τθ διαδικαςία επιλφονται τα παράπονα 

μζςω του πλαιςίου εργαςιακϊν ςχζςεων.  

2. Δθμιουργία εςωτερικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ, παραδείγματοσ 

χάρθ ο διαδικτυακόσ τόποσ Intranet και το HR portal. Εκεί οι 

εργαηόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα να τοποκετοφνται για κζματα που 

τουσ απαςχολοφν και αφοροφν το ςεβαςμό των ανκρϊπινων 

δικαιωμάτων ςτο εργαςιακό περιβάλλον και να λαμβάνουν 

κακοδιγθςθ από ςυνεργάτεσ με εμπειρία ςε τζτοιου είδουσ 

ηθτιματα.  

3. Ραροχι εξειδικευμζνου εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ εξ’ 

αποςτάςεωσ ( e-Learning) που εςτιάηει ςτα «Ανκρϊπινα Δικαιϊματα 

ςτον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ»  και κα ολοκλθρϊνεται από 

όλουσ τουσ υπαλλιλουσ και ςτελζχθ του Ομίλου τόςο ςτθν Ελλάδα 

όςο και ςτο εξωτερικό.  

Θ  δράςθ τθσ Τράπεηασ επεκτείνεται και ςτθ ςυνεργαςία και ςτθν ενκάρρυνςθ 

των ενδιαφερόμενων μερϊν να ςτθρίξουν το παραπάνω ςφςτθμα Αξιϊν και 

παράλλθλα να δεςμευτοφν και οι ίδιοι ςτο να υλοποιιςουν παρεμφερείσ πολιτικζσ 

ςτισ δικζσ τουσ εταιρείεσ. Για να επιτευχκεί θ ενεργι ςυμβολι τθσ εξαςφάλιςθσ των 

ανκρϊπινων δικαιωμάτων ζχουν διαπλαςτεί ςυγκεκριμζνα κριτιρια που 

αξιολογοφν τουσ ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ. Μερικά από αυτά είναι θ παροχι 

ίςων ευκαιριϊν, θ ζνδειξθ καμίασ ανοχισ ςτθ παιδικι ι καταναγκαςτικι εργαςία, θ 

τιρθςθ αρχϊν επιχειρθματικισ θκικισ και θ αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ. 

Τζλοσ, θ Τράπεηα ζχει πραγματοποιιςει ζνα ανακεωρθμζνο ςχζδιο του Κϊδικα 

Δεοντολογίασ Ρρομθκευτϊν, μζςω τθσ Επιτροπισ Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ, το 

οποίο κα τεκεί ςταδιακά ςε εφαρμογι και αναφζρει τα κριτιρια επιλογισ και 

ςυνεργαςίασ των προμθκευτϊν τα οποία ςυνοψίηονται ςε δφο βαςικζσ αρχζσ, 

ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα και προςταςία του περιβάλλοντοσ.  
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2.5 Κατανομι του ανκρώπινου δυναμικοφ 
 

Στα τζλθ του 2017, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ απαςχολοφςε 15.121, ζναντι 18.093 

εργαηομζνων το 2016. Ριο αναλυτικά, το 60% των απαςχολοφμενων του Ομίλου 

είναι γυναίκεσ και το 40% άνδρεσ. Επιπρόςκετα, ο μζςοσ όροσ θλικίασ του 

προςωπικοφ του Ομίλου ανζρχεται ςτα 42 ζτθ, ενϊ το 89% των εργαηομζνων δεν 

ξεπερνά τα 50 ζτθ. Πςων αφορά τθν εκπαιδευτικι ποιότθτα του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, το ποςοςτό εργαηομζνων που είναι κάτοχοι πτυχίων ανϊτατθσ 

εκπαίδευςθσ ι/και μεταπτυχιακϊν τίτλων ανζρχεται ςε 74% ςτθν Ελλάδα και 85% 

ςτισ εταιρείεσ του Ομίλου ςτο εξωτερικό. Επίςθσ, το 50% των εργαηομζνων τθσ 

Τράπεηασ απαςχολείται ςτο Δίκτυο Καταςτθμάτων και το υπόλοιπο 50% ςτισ 

Μονάδεσ Διοίκθςθσ ενϊ αντίςτοιχα, τα ποςοςτά αυτά διαμορφϊνονται για τον 

Πμιλο ςτα 48% και 52%. Αξιοςθμείωτο είναι ότι, το 100% του εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ καλφπτεται κατ’ ελάχιςτον από αμοιβζσ και παροχζσ όπωσ 

αυτζσ ορίηονται από τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ, ενϊ το αντίςτοιχο 

ποςοςτό ςε επίπεδο Ομίλου ανζρχεται ςε 92%. 

Οι εργαηόμενοι ςτθν Τράπεηα υλοποιοφν το μεγαλφτερο μζροσ των 

εργαςιϊν, ενϊ οι εργαηόμενοι με Δελτίο Ραροχισ Υπθρεςιϊν (ΔΡΥ) ι εποχικοί 

εργαηόμενοι ςυμβάλλουν ςε μεμονωμζνεσ εργαςίεσ του οργανιςμοφ, με ςυνζπεια 

να αποτελοφν πολφ μικρό ποςοςτό επί του ςυνόλου των απαςχολοφμενων. 

Συγκεκριμζνα, το 2017 οι εργαηόμενοι  με ΔΡΥ ιταν 200, 102 άντρεσ και 98 

γυναίκεσ, ενϊ απαςχολικθκε και ζνασ  εποχικόσ υπάλλθλοσ. 

 

2.6 Κοινωνικι πολιτικι για τουσ εργαηόμενουσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ παρζχει ςτο ανκρϊπινο δυναμικό του αμοιβζσ και 

παροχζσ που εξαςφαλίηουν το ςτακερό επίπεδο διαβίωςισ τουσ και, παράλλθλα, 

τουσ δίνουν κίνθτρο να είναι παραγωγικοί. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι εκτόσ από τισ 

βαςικζσ αποδοχζσ, οι εργαηόμενοι απολαμβάνουν και κοινωνικζσ παροχζσ, 

επιδόματα και προνόμια όπωσ: 

 Αςφάλιςθ για ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ, αςφάλιςθ 

ηωισ, ατυχθμάτων και μόνιμθσ ολικισ ανικανότθτασ ςε προγράμματα 

ομαδικισ αςφάλιςθσ. 

 Επιπλζον μζρεσ αδείασ με αποδοχζσ ςε εργαηόμενουσ με ειδικζσ ανάγκεσ ι 

ςε εργαηόμενουσ με ςφηυγο ι παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, λόγω μθτρότθτασ ι 

νοςθλείασ παιδιοφ. 

 Βρεφονθπιακι φφλαξθ με κάλυψθ των εξόδων ςτο βρεφονθπιακό ςτακμό. 

 Εφάπαξ επίδομα πολφτεκνων. 
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 Επίδομα ςε εργαηόμενουσ με ειδικζσ ανάγκεσ και ςε εργαηόμενουσ με παιδιά 

με ειδικζσ ανάγκεσ. 

 Ρρονομιακι τιμολόγθςθ ςε προϊόντα τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. 

 

Ο Πμιλοσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ενκαρρφνει τθν αποδοτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα, ενϊ αναγνωρίηει και επιβραβεφει  κάκε εργαηόμενο που 

καταβάλει επιπλζον προςπάκεια. Πμωσ, εκτόσ από τθν αποδοτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα, επιβραβεφεται θ καινοτομία, το ικοσ και θ ακεραιότθτα, θ 

κοινωνικι υπευκυνότθτα και τζλοσ θ εξαιρετικι επαγγελματικι παρουςία.  

Θ αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ είναι μια διαδικαςία κεςμοκετθμζνθ 

και βαςίηεται ςε αντικειμενικά κριτιρια. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, υπάρχει θ 

εφαρμογι ειδικϊν ςυςτθμάτων επιβράβευςθσ, με βραχυπρόκεςμθ ι 

μακροπρόκεςμθ διάρκεια και είναι δομθμζνο κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να 

προωκείται τόςο θ ατομικι όςο και θ ςυλλογικι προςπάκεια.  

 

2.7 υλλογικι εκπροςώπθςθ 
 

Στον Πμιλο τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ υπάρχουν ζξι ςφλλογοι εργαηομζνων και 

εκπροςωποφν το 85% των εργαηομζνων του Ομίλου. Θ Διοίκθςθ ζχει ωσ ςκοπό τθν 

προϊκθςθ του διαλόγου µε όλα τα ςυλλογικά όργανα των απαςχολουμζνων, διότι 

ζχει γίνει αντιλθπτό ότι για να είναι εφικτι θ ςυνεχισ αναβάκμιςθ του εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ οφείλεται να υπάρχει ςεβαςμόσ απζναντι ςτο νομοκετικό πλαίςιο 

που διζπει τθ ςχζςθ τθσ με τουσ ςυλλόγουσ. 

 

2.8 Εκελοντιςμόσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ, ζχει κζςει τον εκελοντιςμό ωσ προτεραιότθτα τθσ 

Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ, διότι αναγνωρίηει το ςθμαντικό ρόλο που ζχει θ 

εκελοντικι δράςθ του κάκε υπαλλιλου τόςο ςτθν προϊκθςθ τθσ ευθμερίασ του 

κοινωνικοφ ςυνόλου όςο και ςτθν υποςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων. Συγκεκριμζνα 

ο Πμιλοσ τονίηει τον προςανατολιςμό του προσ τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτισ πτυχζσ τθσ Κοινωνίασ, του Ρολιτιςμοφ και του Ρεριβάλλοντοσ, 

ςυνειςφζροντασ για το 2017 το 1,4% επί του ςυνόλου των λειτουργικϊν εξόδων 

του.  

Ζτςι, μζςω τθσ εκελοντικισ εργαςίασ ςτο εργαςιακό περιβάλλον ο Πμιλοσ 

ςτοχεφει να επεκτείνει το εταιρικό του όραμα μζςω τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του ςε προγράμματα που αφοροφν τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ευθμερίασ. Με άλλα λόγια, ο θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει εντάξει ςτθ 

ςτρατθγικι τθσ ΕΚΕ δράςεισ εκελοντιςμοφ, κακϊσ ζχει αναγνωρίςει τθν ςθμαςία 
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του. Ωσ ςυνζπεια, εντοπίηονται κοινωνικζσ ανάγκεσ και διαμορφϊνονται 

δραςτθριότθτεσ εκελοντικισ δράςθσ, όπου χαρακτθριςτικά το 2017 

πραγματοποιικθκαν ςτον Πμιλο 126 εκελοντικζσ δραςτθριότθτεσ και 

επωφελικθκαν 37.268 άτομα και 37 φορείσ. Σε αυτζσ τισ δράςεισ, ςυμμετείχαν οι 

εργαηόμενοι του Ομίλου, κακϊσ και τα μζλθ των οικογενειϊν τουσ.  

Κάκε χρόνο ο Πμιλοσ οργανϊνει εκελοντικι δράςθ που υπόκειται ςτουσ 

παρακάτω 6 κεματικοφσ άξονεσ: 

 κοινωνικι προςφορά και τθ ςτιριξθ των ευπακϊν ομάδων 

 προαγωγι τθσ νεανικισ επιχειρθματικότθτασ 

 προςταςία του περιβάλλοντοσ 

 προαγωγι του «ευ αγωνίηεςκαι», μζςω ςυμμετοχισ ςε αγϊνεσ 

εταιρικοφ πνεφματοσ φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα 

 αιμοδοςία 

 ενδυνάμωςθ τθσ πολιτιςτικισ ευαιςκθτοποίθςθσ 

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα, οι «ΕκελωΝΤΕΣ» του Ομίλου ςτθν Ελλάδα, 

όπου το 2017 ςε ςυνεργαςία με τουσ φορείσ «Ραιδικά Χωριά SOS», «Οργάνωςθ Γθ» 

και «Μποροφμε» πραγματοποιικθκε ζνα ςφνολο δράςεων που είχε ωσ ςτόχο τθν 

ςυλλογι και προςφορά ειδϊν διατροφισ και ςχολικϊν ειδϊν. Οι παραπάνω 

δράςεισ πραγματοποιικθκαν με ευαιςκθςία και είχαν κφριο μζλθμα τθν προςφορά 

ςτθ κοινωνία με απϊτερο ςτόχο τθ μείωςθ τθσ φτϊχειασ, τθσ πείνασ κακϊσ και τθν 

προϊκθςθ τθσ ποιοτικισ εκπαίδευςθσ.  

Συμπεραςματικά, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ςυνειςφζρει ςτθ βελτίωςθ τθσ 

κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ηωισ μζςω τθσ ςτιριξθ που παρζχει ςε Μθ 

Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ.  

 

2.9 Κοινωνικζσ δράςεισ 
 

Θ ζμφαςθ του Ομίλου ςτθν αλλθλεγγφθ τονίηει τθν ανκρωποκεντρικι 

φιλοςοφία που τον διζπει και αυτό παίρνει μορφι μζςα από τισ εκελοντικά 

κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν επιχειρθματικι λειτουργία του.  Σθμαντικό 

χαρακτθριςτικό τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, είναι ότι για να αντιμετωπίςει όλεσ τισ 

πτυχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ προςαρμόηεται διαρκϊσ ςτισ οικονομικζσ, 

κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ επιδράςεισ που προκαλεί θ λειτουργίασ τθσ, με 

αποτζλεςμα να είναι ζνκερμοσ υποςτθρικτισ και ενιςχυτισ των κεςμϊν τθσ 

οικογζνειασ, τθσ παιδείασ, τθσ υγείασ, ενϊ παράλλθλα εςτιάηει ςε ςυνανκρϊπουσ 

που ζχουν πλθγεί επαγγελματικά και προςωπικά. Τζλοσ δίνει ζμφαςθ ςτθν 

επιχειρθματικότθτα, τισ τζχνεσ και τον ακλθτιςμό. Οι τρόποι για να τα επιτφχει αυτά 

είναι αρκετοί, οι ποιο διαδεδομζνοι είναι οι απευκείασ χορθγίεσ, οι δωρεζσ, οι 

εκελοντικζσ δράςεισ εργαηομζνων, θ ςυνεργαςία του µε κοινωνικοφσ, 

εκπαιδευτικοφσ και ερευνθτικοφσ φορείσ, κακϊσ και µθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ, 
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και το Project Future, το νζο πρόγραμμα εταιρικισ υπευκυνότθτασ που ςυνδζει τθν 

εκπαίδευςθ των νζων με τθν αγορά εργαςίασ. 

Εςτιάηοντασ ςτισ δράςεισ που άμεςοι επωφελοφμενοι είναι οι ΜΚΟ, μια 

ςθμαντικι δζςμευςθ που ζχει αναλάβει είναι απζναντι ςτθ ςυνζχιςθ του ζργου και 

παροχισ υπθρεςιϊν τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ρροςταςίασ και Αποκατάςταςθσ 

Ανάπθρων Ραιδιϊν , όπου αφορά πάνω από 1000 παιδιά με κινθτικζσ αναπθρίεσ.  

Επίςθσ, ο Πμιλοσ δραςτθριοποιείται μζςω του Δικτφου καταςτθμάτων του 

ςε πολλζσ τοπικζσ κοινωνίεσ δίνοντασ του τθν ικανότθτα να μπορεί να ακοφει τισ 

ανάγκεσ τουσ. Ζτςι, για να αναβακμίςει και να ςτθρίξει τθν κοινωνικι αλλά και 

πολιτιςτικι ηωι των κοινωνιϊν, δίνει ενίςχυςθ ςτουσ διμουσ και ςτουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

Εςτιάηοντασ ςτθ ςυνζχεια ςτο τομζα τθσ υγείασ, ο Πμιλοσ παρζχει τθν 

κάλυψθ βαςικϊν αναγκϊν, οι οποίεσ είναι αναγκαίεσ για τθν αποτελεςματικι 

λειτουργία πολλϊν νοςοκομείων τθσ Ελλάδασ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι 

το Γενικό Νοςοκομείο Νοςθμάτων κϊρακοσ Ακθνϊν «Θ Σωτθρία», το Ρεριφερειακό 

Γενικό Νοςοκομείο Ρειραιά «Τηάνειο», το Γενικό Νοςοκομείο Κεςςαλονίκθσ «Γ. 

Γεννθματάσ», κακϊσ και το Ρεριφερειακό Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «Αλεξάνδρα». 

Πςον αφορά το τομζα τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ παιδείασ, ο Πμιλοσ παρζχει 

υλικοτεχνικό εξοπλιςμό ςε ςχολεία τόςο τθσ Ακινασ όςο και τθσ περιφζρειασ, ενϊ 

παράλλθλα παρζχει απευκείασ ενίςχυςθ, αλλά και μζςω άλλων φορζων που 

διαχειρίηονται τθν περιουςία τουσ, ςε πολλά Ελλθνικά Ρανεπιςτθμιακά Λδρφματα. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το Ρανεπιςτιμιο Μακεδονίασ, το Αριςτοτζλειο 

Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ, το Ρανεπιςτιμιο Ρειραιϊσ, ςυγκεκριμζνα τθ Σειρά 

Ακαδθμαϊκϊν Σεμιναρίων ςτθ Χρθματοοικονομικι Επιςτιμθ, του Τμιματοσ 

Χρθματοοικονομικισ και Τραπεηικισ Διοικθτικισ. Επίςθσ, ο Πμιλοσ με ςτόχο να 

παρζχει ζμπρακτθ ςυνειςφορά ςτθν ευόδωςθ των μελλοντικϊν αναηθτιςεων των 

μακθτϊν των ακριτικϊν νθςιϊν, ζχει δϊςει ζγκριςθ για να ςυνεχίςει θ προςφορά 

χορθγίασ του ειδικοφ προγράμματοσ αποταμίευςθσ προσ ςχεδόν 80 μακθτζσ των 

Νιςων Λειψοί και Αρκιοί. Είναι μια δράςθ που χρονολογείται από το 2009 από τθν 

πρϊθν Geniki Bank, όπου είχε δεςμευτεί να πραγματοποιεί ςε κάκε μακθτι 

ςτακερι μθνιαία κατάκεςθ μζχρι τθν ενθλικίωςι του, και θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει 

δεςμευτεί να το ολοκλθρϊςει το 2022, εφόςον κα ζχουν ενθλικιωκεί και οι 

μικρότεροι μακθτζσ.  

Ο ακλθτιςμόσ ζχει αναγνωριςτεί ωσ ζνασ κοινωνικόσ κεςμόσ παιδαγωγικοφ 

και εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα που ςυνδυάηει όλα τα χαρακτθριςτικά ενόσ 

πολιτιςμικοφ αγακοφ και αντικατοπτρίηει το κοινωνικό γίγνεςκαι. Λόγω αυτοφ, θ 

Τράπεηα Ρειραιϊσ το 2014 ιταν υπεριφανοσ επίςθμοσ Χορθγόσ τθσ Εκνικισ 

Ομάδασ Ροδοςφαίρου, όπου ςε ςυνεργαςία με τθν Ροδοςφαιρικι Ομοςπονδία, 

ενίςχυςε τθν εκνικι προςπάκεια να αναδειχκεί ο ελλθνικόσ ακλθτιςμόσ.  

Ραράλλθλα, μζςω χορθγιϊν και δωρεϊν θ Τράπεηα Ρειραιϊσ, ενιςχφει το 
ζργο του ΡΛΟΡ και των κεματικϊν του Μουςείων, όπωσ αναφζρκθκε ςε 
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προθγοφμενθ ενότθτα, ενϊ υποςτθρίηει και φορείσ που προςφζρουν ζργο ςτθ 
διάςωςθ και τθν προαγωγι του πολιτιςμοφ. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το 
«Διάηωμα-Ρολίτεσ για τα αρχαία Κζατρα» και θ αςτικι μθ κερδοςκοπικι εταιρεία 
«Ρλζγμα». 
 

Εξίςου ςθμαντικι ιταν και θ ενίςχυςθ περιβαλλοντικϊν οργανϊςεων όπωσ 

περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ για τθν άγρια ηωι και τθ φφςθ «Καλλιςτϊ» κακϊσ και 

θ εταιρεία για τθ μελζτθ και προςταςία τθσ Μεςογειακισ Φϊκιασ “MOm”, όπου 

αντιλαμβάνονται το περιβάλλον ωσ ςυλλογικό και δθμόςιο αγακό και ζτςι μάχονται 

για να ελαχιςτοποιιςουν τισ επιδράςεισ που ζχει ςε αυτό θ ανκρϊπινθ 

δραςτθριότθτα.  

Κλείνοντασ αυτι τθν ενότθτα, ςτο τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ, ο Πμιλοσ 

ζχει ςτθρίξει τθν διοργάνωςθ ςθμαντικϊν ςυνεδριακϊν κεςμϊν ςτθν Ελλάδα, που 

είναι ιδιαίτερα δθμοφιλισ ςτουσ ελλθνικοφσ επιχειρθματικοφσ κφκλουσ. 

Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι ςυνζδριο «Θ Ώρα τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ», 

που πραγματοποιείται από το Ελλθνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελθτιριο ςε ετιςια 

βάςθ, κακϊσ και ινςτιτοφτα, επαγγελματικοφσ ςυνδζςμουσ, επιμελθτιρια και 

λζςχεσ επιχειρθματικότθτασ που αναλαμβάνουν τθ διοργάνωςθ θμερίδων, και 

ςυνεδρίων, όπωσ το Capital Link και θ Λζςχθ Επιχειρθματικότθτασ. 

 

2.10 χζςεισ με πελάτεσ 
 

2.10.1 Διαφάνεια ςτισ ςυναλλαγζσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ φροντίηει να παρζχει ςαφι και ολοκλθρωμζνθ 

ενθμζρωςθ ςτουσ πελάτθσ τθσ ςχετικά με τουσ όρουσ των υπθρεςιϊν τθσ, ζτςι όπωσ 

ορίηει θ εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία αλλά και οι εςωτερικοί κανονιςμοί τθσ 

ίδιασ τθσ πολιτικισ τθσ, ενϊ παράλλθλα μεριμνά για τθν ολοκλθρωμζνθ 

προςυμβατικι ενθμζρωςθ που αφορά τα προϊόντα ςτεγαςτικισ πίςτθσ. Ζτςι, ο 

Πμιλοσ για να προςτατεφςει ςε πιο μεγάλο βακμό τουσ πελάτεσ τθσ από τουσ 

πικανοφσ κινδφνουσ που μπορεί να ζρκουν αντιμζτωποι λόγω τθσ άγνοιασ ι τθσ 

πικανισ παρανόθςθσ των όρων των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ δεςμεφεται ςτο 

να: 

 προςφζρει λεπτομερι και ολοκλθρωμζνθ περιγραφι τουσ, 

 φροντίηει ςυςτθματικά για τθν εξοικείωςθ των πελατϊν τθσ με τθν 

ορολογία που διζπει το τραπεηικό ςφςτθμα, 

 παρζχει πιο εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν ενθμζρωςθ με τθ βοικεια των 

νζων τεχνολογιϊν, 

 προςδιορίηει χωρίσ ανακριβείσ ι παραπλανθτικζσ δθλϊςεισ τον 

χαρακτιρα τουσ, 

 αποφεφγει τθν υπερβολικι προβολι τουσ, και 
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 μθν εκμεταλλεφεται τθν άγνοια, τθν απειρία ι τουσ φόβουσ μερίδασ 

του κοινοφ. 

 

2.10.2 Εξατομίκευςθ προϊόντων 

 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ εξετάηει μεμονωμζνα τισ ανάγκεσ κάκε πελάτθ και τον 

εκλαμβάνει ωσ μια μεμονωμζνθ μονάδα που ζχει τισ δικζσ τθσ ιδιαιτερότθτεσ και 

δυναμικι. Με άλλα λόγια, ο Πμιλοσ δεςμεφεται να εξατομικεφει τα προϊόντα και τισ 

υπθρεςίεσ που παρζχει. Συμπεραςματικά, ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των 

υπθρεςιϊν που παρζχονται από τον Πμιλο ζχουν ωσ γνϊμονα το όφελοσ των 

πελατϊν, ενϊ παράλλθλα ωσ πολλαπλό ςτόχο ζχει πρϊτον να παρζχει  

αποτελεςματικι και ςυντονιςμζνθ υποςτιριξθ ςτουσ πελάτεσ τθσ μζςω όλων των 

εναλλακτικϊν καναλιϊν επικοινωνίασ, δεφτερον να ςτοχεφει ςτθν ανάπτυξθ και να 

διατθρεί το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων τθσ και τζλοσ να διευκολφνει τθν 

πρόςβαςθ των πελατϊν τθσ ςε όλεσ τθσ υπθρεςίεσ που παρζχει θ Τράπεηα. 

  

2.10.3 τιριξθ των πελατών 

 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ για να ςτθρίξει και να ενιςχφςει τουσ πελάτεσ, τουσ 

ιδιϊτεσ ι επιχειρθματίεσ που ζχουν επθρεαςτεί από τθ δυςμενι κατάςταςθ που 

επικρατεί ςτθν αγορά, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, προβαίνει ςε μια διαρκι 

ανάπτυξθ πρωτοβουλιϊν που ζχουν ωσ ςτόχο να ενιςχφςουν δραςτθριότθτεσ που 

εςτιάηουν ςτθν αναχρθματοδότθςθ και ςτθ ρφκμιςθ οφειλϊν. Με άλλα λόγια, ο 

Πμιλοσ μζςα από αυτζσ τισ δράςεισ επιδιϊκει να προςφζρει δυνατότθτεσ ςτουσ 

πελάτεσ τθσ για να τουσ διευκολφνει να ξεπεράςουν τισ δυςκολίεσ που βρίςκονται 

αντιμζτωποι. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα, είναι θ χοριγθςθ Καταναλωτικοφ 

Δανείου Οικονομικϊν Υποχρεϊςεων προσ το Δθμόςιο με χαμθλό επιτόκιο και 

μακρά περίοδο αποπλθρωμισ. Μζςω του ςυγκεκριμζνου προϊόντοσ θ Τράπεηα 

κάνει αιςκθτι τθν ετοιμότθτα και ικανότθτά τθσ να παρζχει λφςεισ ςτα ηθτιματα 

που απαςχολοφν τουσ πελάτεσ τθσ, κακϊσ δίνεται ςτουσ πελάτεσ θ δυνατότθτα να 

ζχουν όφελοσ μζςω τθσ ζκπτωςθσ φόρου, κακϊσ θ πλθρωμι του γίνεται εφάπαξ. 

 

2.10.4 Αςφάλεια ςυναλλαγών 

 

Σε ζνα άλλο ηιτθμα που θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει δϊςει τθ μζγιςτθ προςοχι 

τθσ προσ όφελοσ των πελατϊν τθσ, είναι ςτθ προςταςία προςωπικϊν ι ακόμα και 

τραπεηικϊν δεδομζνων τουσ, κακϊσ ζχει δεςμευτεί να προςτατεφει τουσ πελάτεσ 

τθσ τόςο ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ όςο και ςτισ διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ τθσ. Ζτςι, 

ενιςχφεται θ εμπιςτοςφνθ των πελατϊν προσ τον Πμιλο. Ζνα χαρακτθριςτικό 
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παράδειγμα είναι θ πιςτοποίθςθ που ζλαβε, κατά το πρότυπο PCI DSS, όντασ θ 

πρϊτθ τράπεηα ςτθν Ελλάδα που ζλαβε κάτι τζτοιο, θ οποία –πιςτοποίθςθ- παρζχει 

τθν διαςφάλιςθ ςτα δεδομζνα των διαδικτυακϊν ςυναλλαγϊν που 

πραγματοποιοφνται μζςα από τθν χριςθ καρτϊν (πιςτωτικϊν και χρεωςτικϊν), ενϊ 

παράλλθλα προςτατεφει τα ςτοιχεία των κατόχων τουσ.  

 

2.10.5 Ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ 
 

Ο Πμιλοσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ παρζχει ςτιριξθ ςε εταιρείεσ, που 

δραςτθριοποιοφνται ςε Ελλάδα κι εξωτερικό, με πολλοφσ τρόπουσ και ςε όλα τα 

ςτάδια ανάπτυξισ τουσ και μζςω των εργαςιϊν private equity και venture capital 

και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, ςυμμετείχε το 2011 ςτθν ενίςχυςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ με τουσ εξισ τρόπουσ: 

 Επενδφςεισ ςε νζεσ επιχειριςεισ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ τθσ κυγατρικισ τθσ 

O.F. Investments με το Openfund, το οποίο καλφπτει τα πρϊτα βιματα μιασ 

εταιρείασ. Μζςα ςτο 2011 ολοκλθρϊκθκαν επενδφςεισ ςε 9 νεοςφςτατεσ 

εταιρείεσ ςτον κλάδο τθσ τεχνολογίασ. 

 Μετοχικζσ επενδφςεισ ςτον τομζα των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ ςτθ 

Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και κυρίωσ ςτισ χϊρεσ όπου ο Πμιλοσ ζχει ιςχυρι 

παρουςία, μζςω του μετοχικοφ κεφαλαίου Piraeus Clean Energy LP. 

 Ενίςχυςθ 6 εταιρειϊν ςτουσ τομείσ τθσ τεχνολογίασ, τθσ ανανεϊςιμθσ 

ενζργειασ και του περιβάλλοντοσ κακϊσ και ςε άλλουσ εξειδικευμζνουσ 

τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με κακαρά εξαγωγικό χαρακτιρα, μζςω του 

Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρθματικϊν Συμμετοχϊν Piraeus-TANEO Capital 

Fund (PTCF). 

 

2.10.6 Τπθρεςία πελατών 

 

Θ Τράπεηα λειτουργεί και ωσ Τραπεηικόσ Μεςολαβθτισ και για να 

διευκολφνει αυτό το κεςμό ζχει προβεί ςτθν ςφςταςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρελατϊν, 

όπου βαςικό μζλθμα του είναι θ εξζταςθ και διευκζτθςθ των παραπόνων που ζχει 

λάβει από τουσ πελάτεσ. Επίςθσ, παρζχει ενθμζρωςθ και διευκρίνιςθ ςε ότι αφορά 

τισ τραπεηικζσ υπθρεςίεσ και προϊόντα του Ομίλου. Τα παραπάνω γίνονται εφικτά 

παρά μόνο μζςα από το μθχανιςμό υποδοχισ και άμεςθσ ανταπόκριςθσ ςτα κζματα 

που ζχουν απαςχολιςει τουσ πελάτεσ. Για παράδειγμα, οι πελάτεσ μποροφν να 

διαλζξουν ζναν τρόπο επικοινωνίασ (κατάςτθμα, τθλζφωνο, φαξ, διαδίκτυο) όπου 

και τουσ επιτρζπεται να προωκιςουν το ηιτθμα που επικυμοφν και ζτςι να λάβουν 

τθν απαραίτθτθ διευκρίνιςθ επί του ηθτιματοσ.  
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2.10.7 Δείκτεσ ικανοποίθςθσ πελατών 
 

Το 2001 ο Πμιλοσ ξεκίνθςε να πραγματοποιεί κάκε χρόνο και με 

ςυςτθματικό τρόπο μια ζρευνα με ςτόχο να αντλιςει πλθροφορίεσ για το πόςο 

ικανοποιθμζνοι είναι οι πελάτεσ τθσ Τράπεηασ ςε επιμζρουσ και ςυνολικοφσ δείκτεσ 

, με ςτόχο να διατθριςει τον υψθλό βακμό ικανοποίθςθσ που ζχουν οι πελάτεσ 

απζναντί τθσ. Θ παραπάνω ζρευνα τιτλοφορείται «Ζρευνα Λκανοποίθςθσ Ρελατϊν». 

Συγκεκριμζνα, για το ζτοσ 2013 θ ζρευνα ζλαβε χϊρα τθλεφωνικά από τθν εταιρεία 

TNS και χρθςιμοποίθςε δείγμα 15.300 πελάτεσ και κάλυψε όλθ τθν ελλθνικι 

επικράτεια από γεωγραφικι ςκοπιά. Αξίηει να τονίςουμε ότι θ ζρευνα αυτι ιταν θ 

πρϊτθ που πραγματοποιικθκε μετά από τθ διαδικαςία απορρόφθςθσ τθσ 

ςυγχϊνευςθσ των ελλθνικϊν τραπεηϊν. Οι ζρευνεσ αυτζσ πζραν από τον άμεςο 

ςκοπό που ζχουν, να αντλιςουν πλθροφορίεσ για το βακμό ικανοποίθςθσ των 

πελατϊν, ηθτάνε επίςθσ από τουσ πελάτεσ να προτείνουν ποιεσ περιοχζσ που 

αφοροφν τθν εξυπθρζτθςθ και τα προϊόντα κα μποροφςαν να βελτιωκοφν και με 

ποιουσ τρόπουσ. Ζτςι ο Πμιλοσ, αξιολογϊντασ και αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, τισ 

ενςωματϊνει κατά τθ διαδικαςία διαρκρωτικϊν παρεμβάςεων.  

Τα αποτελζςματα φανζρωςαν τθ κετικι εμπειρία που ζχουν οι πελάτεσ του 

Ομίλου, διότι 58% διλωςε  «εξαιρετικι/πολφ καλι» και 33% «καλι», ενϊ μόνο 

1,5% διλωςε  «κακι» και παρά τθν αρνθτικι ςτάςθ που ζχουν οι Ζλλθνεσ γενικά 

απζναντι ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ, ζνα 80% των πελατϊν του Ομίλου διλωςαν ότι 

ζχουν ζντονθ προτίμθςθ ζωσ παρά πολφ ζντονθ προτίμθςθ ςτθ Τράπεηα Ρειραιϊσ 

ςε ςχζςθ με άλλεσ τράπεηεσ. Θ  «ευγζνεια του προςωπικοφ» και οι «γνϊςεισ του 

προςωπικοφ» είναι οι επιμζρουσ δείκτεσ που ξεχωρίηουν, όςον αφορά τθν 

ικανοποίθςθ των πελατϊν από το κφριο κατάςτθμα εξυπθρζτθςθσ, ενϊ θ «παροχι 

πλιρουσ και ξεκάκαρθσ ενθμζρωςθσ εξαρχισ ςχετικά με τουσ όρουσ ςυνεργαςίασ» , 

ζνασ δείκτθσ που μετράει τθν διαφάνεια, μόλισ 1% των πελατϊν τθν αξιολόγθςε ωσ 

«κακι» ενϊ 67% τθν αξιολογεί «εξαιρετικι/πολφ καλι». Τζλοσ, οι υπθρεςίεσ 

διαδικτφου (web banking) αξιολογικθκαν από το 83% των πελατϊν ωσ 

«εξαιρετικό/πολφ καλό». 

 

2.11 χζςεισ με προμθκευτζσ 
 

2.11.1 Φιλοςοφία επιλογισ προμθκευτών 

 

Οι αρχζσ τθσ αξιοκρατικισ επιλογισ και τθσ διαφάνειασ ςε ότι αφορά τουσ 

όρουσ ςυνεργαςίασ, είναι θ βαςικι φιλοςοφία που διζπει τισ ςχζςθσ τθσ Τράπεηασ 

Ρειραιϊσ με τουσ προμθκευτζσ τθσ. Ζτςι, ςτο καταγεγραμμζνο πλαίςιο διαδικαςιϊν 

τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Ζργων και Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ και ςτθ ςχετικι 

Ρολιτικι Εξωτερικισ Ανάκεςθσ Δραςτθριοτιτων ςε Τρίτουσ εμπεριζχονται τα 

κεςπιςμζνα κριτιρια και διαδικαςίεσ, όπου με βάςθ αυτά πραγματοποιείται θ 
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αξιολόγθςθ των προτάςεων ςυνεργαςιϊν και των προςφορϊν που υποβάλλονται 

από δυνθτικοφσ ςυνεργάτεσ και προμθκευτζσ. Με άλλα λόγια, για να ςυνεργαςτεί ο 

Πμιλοσ με ζναν προμθκευτι κα πρζπει να πλθρεί ςυγκεκριμζνα αντικειμενικά και 

μετριςιμα κριτιρια, όπωσ θ ςχζςθ ποιότθτασ τιμισ, θ ςυνζπεια και θ κζςθ τουσ 

ςτθν αγορά.  

Πλοι οι προμθκευτζσ αξιολογοφνται βάςθ τθσ ίδιασ διαδικαςίασ και ςε 

αραιά διαςτιματα γίνεται αξιολόγθςθ όλων των προμθκευτϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι 

αξιολογϊντασ τθν πορεία τθσ ςυνεργαςίασ ο Πμιλοσ επιλζγει να διατθρεί ςχζςεισ με 

τουσ καλφτερουσ. Για λόγουσ πλθρότθτασ, αναφζρουμε ότι οι προμικειεσ, ςε 

ποςοςτό που αγγίηει το 100%, γίνονται ανά χϊρα από τοπικοφσ προμθκευτζσ, με 

μοναδικζσ εξαιρζςεισ τα ζπιπλα, τα ταμεία και τισ επιγραφζσ, όπου για να 

διατθρθκεί θ ενιαία εταιρικι ταυτότθτα υπάρχει κεντρικι ςυμφωνία του Ομίλου.  

 

2.11.2 Πράςινεσ προμικειεσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζχει κζςει ςε εφαρμογι ςυγκεκριμζνθ πολιτικι 

«πράςινων» προμθκειϊν, κακϊσ ζχει αναγνωρίςει ότι θ λειτουργία τθσ πρζπει να 

είναι περιβαλλοντικά υπεφκυνθ, κακϊσ προϊόντα που είναι φιλικά για το 

περιβάλλον μειϊνουν το περιβαλλοντικό αποτφπωμα του Ομίλου, αλλά ςυμβάλει 

ςτθν δθμιουργία νζων αγορϊν που ανάγονται ςτισ επονομαηόμενεσ «πράςινεσ 

προμικειεσ» . Χαρακτθριςτικά παραδείγματα είναι το φιλικό προσ το περιβάλλον 

χαρτί, τα ανακυκλοφμενα αναλϊςιμα είδθ, και τα οχιματα χαμθλϊν εκπομπϊν CO2 

που προορίηονται για χριςθ από τθν εταιρεία.   

 

2.12 Πολιτιςτικό Κδρυμα Ομίλου Πειραιώσ 
 

Σε προθγοφμενθ ενότθτα ζγινε αναφορά ςτο Ρολιτιςτικό Μδρυμα του Ομίλου 

Ρειραιϊσ και ςε αυτι τθν ενότθτα κα αναλφςουμε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ 

τθν δράςθ του και τθ ςυμβολι του ςτθν ενίςχυςθ του πολιτιςμοφ. ΤΟ ΡΛΟΡ είναι 

κοινωφελζσ Μδρυμα όπου θ Τράπεηα Ρειραιϊσ επιχορθγεί τθ λειτουργία του. Κφριο 

μζλθμά του είναι ο ςχεδιαςμόσ και θ πραγματοποίθςθ ζργων και προγραμμάτων  

που εςτιάηουν ςτο πολιτιςμό και το περιβάλλον, ενϊ, παράλλθλα, μζςω τθσ 

δραςτθριότθτασ του, τθρεί ςθμαντικό μζροσ των δεςμεφςεων τθσ Εταιρικισ 

Υπευκυνότθτασ του Ομίλου. 

Στο καταςτατικό του ΡΛΟΡ αναγράφονται οι βαςικοί του ςτόχοι οι οποίοι 

είναι: θ διάςωςθ τθσ παραδοςιακισ τεχνολογίασ και τθσ βιομθχανικισ κλθρονομιάσ 

τθσ χϊρασ, θ ςυμβολι ςτθν πολιτιςτικι και οικονομικι ανάπτυξι τθσ, μζςω τθσ 

προβολισ και τθσ αξιοποίθςθσ του πολιτιςτικοφ τθσ αποκζματοσ, θ προςταςία και 

διαχείριςθ του φυςικοφ, οικιςτικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ, θ διατιρθςθ 

και ανάδειξθ του τοπίου, κακϊσ και θ προϊκθςθ τθσ περιβαλλοντικισ και 
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κοινωνικισ ευαιςκθτοποίθςθσ πολιτϊν και φορζων ςτο πλαίςιο των αρχϊν τθσ 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Το Δίκτυο Μουςείων αποτελείται από εννιά κεματικά τεχνολογικά μουςεία 

και εκεί αναπαρίςταται και διαφυλάςςεται θ τοπικι τεχνικι παράδοςθ και 

βιομθχανικι παραγωγι: 

 Μουςείο Μετάξθσ- Σουφλί 

 Υπαίκριο Μουςείο Υδροκίνθςθσ- Δθμθτςάνα 

 Μουςείο Ελιάσ και Ελλθνικοφ Λαδιοφ- Σπάρτθ 

 Μουςείο Βιομθχανικισ Ελαιουργίασ Λζςβου-Αγία Ραραςκευι 

 Μουςείο Ρλινκοκεραμοποιίασ Ν.&Σ. Τςαλαπάτα - Βόλοσ 

 Μουςείο Μαρμαροτεχνίασ- Ρφργοσ Τινου 

 Μουςείο Ρεριβάλλοντοσ Στυμφαλίασ 

 Μουςείο Μαςτίχασ Χίου- Ρυργί Χίου 

 Μουςείο Αργυροτεχνίασ- Λωάννινα 

Ζτςι, το ΡΛΟΡ παρζχει τθν εξαςφάλιςθ για τθ βιωςιμότθτα των τοπικϊν  

μουςείων που αναφζραμε παραπάνω, κακϊσ καλφπτει το ςφνολο των λειτουργικϊν 

εξόδων τουσ και φροντίηει για τθν εφρυκμθ διοίκθςι τουσ βαςιηόμενο ςε ζνα 

κεντρικό διοικθτικό ςφςτθμα, ενϊ λειτουργοφν και επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ, 

ςτισ οποίεσ μετζχουν οι τοπικοί εταίροι και εκπρόςωποι του Υπουργείου 

Ρολιτιςμοφ, Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Για να είναι εφικτι θ ομαλι λειτουργία 

των μουςείων, ςυμπεριλαμβάνει τθν αντιμετϊπιςθ όλων των τακτικϊν και 

ζκτακτων διαχειριςτικϊν κεμάτων, όπωσ για παράδειγμα εργαςίεσ ςυντιρθςθσ-

επζκταςθσ και υποςτιριξθσ εκδθλϊςεων, διαχείριςθ και εμπλουτιςμόσ 

καταςτιματοσ Μουςειακϊν Ενκυμθμάτων και Εκδόςεων (Museum Shop), κυλικείων 

και πωλθτθρίων μουςείων κακϊσ και τον περαιτζρω εμπλουτιςμό των ςυλλογϊν 

τουσ (διαχείριςθ ψθφιακϊν δεδομζνων, ςυντιρθςθ-αποκικευςθ, πλαιςίωςθ, 

ψθφιακά προγράμματα κ.λπ.). 

Το 2017 επιςκζφτθκαν το Δίκτυο των μουςείων 314.844 άτομα και από το 

ςφνολο των επιςκεπτϊν αυτοί που είχαν δωρεάν παρεχόμενα ειςιτιρια ιταν το 

74%. Το μζγεκοσ των επιςκεπτϊν είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με τθν ςτιριξθ των 

τοπικϊν κοινωνιϊν, που αντιλαμβάνονται τθν κετικι επίδραςθ που ζχει τόςο ςτθ 

προβολι τθσ πολιτιςτικισ τουσ ταυτότθτασ όςο και ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ τοπικισ 

τουσ οικονομίασ. Ραράλλθλα, τθν ίδια κετικι ςυμβολι ζχει θ διαρκισ ανανζωςθ 

των πολιτιςτικϊν δράςεων, που μπορεί να λάβει μορφι υπό τισ περιοδικζσ 

εκκζςεισ, διαλζξεισ, ςυνεδριακζσ εκδθλϊςεισ και άλλα. Οι Αίκουςεσ Ρολλαπλϊν 

χριςεων του Δικτφου Μουςείων μποροφν να κακιερωκοφν ωσ κζντρα παραγωγισ 

πολιτιςμοφ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ, μζςω τθσ οργάνωςθσ ςε αυτζσ δράςεων υψθλισ 

πολιτιςτικισ ςτάκμθσ. Χαρακτθριςτικά, ςτο Μδρυμα λαμβάνουν χϊρα καλλιτεχνικζσ 

και επιςτθμονικζσ δράςεισ, που φυςικά ζχουν άμεςθ ςφνδεςθ με το χαρακτιρα του 

κάκε μουςείου, και παράλλθλα πολλζσ φορζσ πραγματοποιείται ςυνεργαςία με 

τουσ τοπικοφσ φορείσ ι ακόμα και παραχωρεί τισ αίκουςεσ για χριςθ εκδθλϊςεων 
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που κφριοι αρμόδιοι είναι οι ίδιοι οι φορείσ.  Ζτςι, το 2017 πραγματοποιικθκαν 182 

δράςεισ ψυχαγωγίασ και εκπαίδευςθσ και 532 τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

για παιδιά, 14 εκκζςεισ, 166 λοιπζσ πολιτιςτικζσ δράςεισ και 133 ςυνεργαςίεσ με 

τρίτουσ φορείσ, ςυνεχίηοντασ και εκείνθ τθ χρονιά τθ ποιοτικι του λειτουργία. 

  

2.12.1 Άυλθ πολιτιςτικι κλθρονομιά 
 

Θ προςταςία, θ ανάδειξθ και θ μελζτθ τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ τθσ 

Ελλάδασ είναι επίςθσ ζνασ βαςικόσ κεματικόσ άξονασ του ΡΛΟΡ, κακϊσ παρζχει 

επιςτθμονικι ςτιριξθ και κακοριςτικι ςυμβολι ςτισ δφο πρϊτεσ εγγραφζσ 

ςτοιχείων τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ τθσ χϊρασ ςτον Αντιπροςωπευτικό 

Κατάλογο Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ανκρωπότθτασ τθσ UNESCO. 

Συγκεκριμζνα, πρόκειται για δφο ςτοιχεία τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ τθσ 

χϊρασ, όπου το πρϊτο είναι θ τεχνογνωςία τθσ Μαςτιχοκαλλιζργειασ Χίου, το 

δεφτερο θ Τθνιακι Μαρμαροτεχνία, όπου και παρουςιάηονται ςε δφο Μουςεία του 

Δικτφου του ΡΛΟΡ. Επίςθσ, τα Μουςεία του Δικτφου ζχουν υλοποιιςει 23 

εξειδικευμζνεσ δράςεισ που ζχουν ωσ ςκοπό να προωκιςουν τθν άυλθ πολιτιςμικι 

κλθρονομιά. Ζτςι, το ΡΛΟΡ παρζχει ουςιαςτικι ανάδειξθ τθσ άυλθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομίασ, ενϊ παράλλθλα  ςτθρίηει τουσ τόπουσ που εδρεφουν τα Μουςεία του 

Δικτφου του, και επειδι ζχει αναγνωριςτεί θ προςφορά του ςε ότι αφορά τθν 

προϊκθςθ τθσ άυλθσ πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ και ανάδειξθ πολιτιςμικοφ 

κεφαλαίου, ζχει λάβει διαπίςτωςθ από τθ Γενικι Διάςκεψθ των Κρατϊν-Μελϊν τθσ 

Σφμβαςθσ τθσ UNESCO για τθ Διαφφλαξθ τθσ Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ 

προκειμζνου να λειτουργεί γνωμοδοτικά και ςυμβουλευτικά ωσ προσ το 

Διακυβερνθτικό Συμβοφλιο τθσ Σφμβαςθσ. 

 

2.12.2 υμβολι των μουςείων του ΠΙΟΠ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ 
 

Τα μουςεία είναι βαςικοί φορείσ προβολισ των πολιτιςμικϊν αγακϊν και 

ζχουν ωσ μζλθμα να ευαιςκθτοποιιςουν το κοινό. Επίςθσ, διαφυλάςςουν τθν 

πολιτιςτικι κλθρονομιά για τισ γενιζσ που κα ζρκουν ενϊ παρζχουν ςθμαντικι 

ςυνειςφορά ςτθν τοπικι οικονομία. Βάςθ αυτϊν, τα μουςεία ζχουν πολφπλευρο 

κοινωνικό ρόλο. Το ΡΛΟΡ κζλοντασ να ποςοτικοποιιςει τθν κοινωνικι και 

οικονομικι επίδραςθ των μουςείων ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ που τα φιλοξενοφν, ςε 

ςυνεργαςία με το Μδρυμα Οικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Μελετϊν (ΛΟΒΕ), διεξιγαγε 

μια ζρευνα και τα αποτελζςματα φανζρωςαν ότι θ ανάδειξθ του μεγζκουσ και τθσ 

ςθμαςίασ τθσ ςυμβολι των μουςείων κακορίηεται αν ςυμπεριλθφκοφν τα 

οικονομικά χαρακτθριςτικά των εκάςτοτε περιοχϊν. Ριο αναλυτικά, τα περιςςότερα 

μουςεία βρίςκονται εκτόσ των αςτικϊν κζντρων τθσ χϊρασ, με μοναδικζσ εξαιρζςεισ 

τα Λωάννινα και τον Βόλο, επίςθσ ο πλθκυςμόσ του διμου όπου φιλοξενοφνται είναι 

μικρότεροσ των 100 χιλ. κατοίκων, ενϊ οι 8 από τουσ 9 διμουσ με μουςεία ΡΛΟΡ 
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ζχουν χαμθλότερο κατά κεφαλιν ειςόδθμα ςε ςχζςθ με τον εκνικό μζςο όρο και 

χαμθλότερο αρικμό απαςχολουμζνων ανά χίλιουσ κατοίκουσ. Με άλλα λόγια, το 

μζγεκοσ τθσ ςυμβολισ των μουςείων ςτθν τοπικι οικονομία ςχετίηεται με τθ 

δυνατότθτα προςζλκυςθσ επιςκεπτϊν. Βζβαια, θ οικονομικι κρίςθ ζχει επθρεάςει 

αρνθτικά το πολιτιςμό, όμωσ ςτα Μουςεία του Δικτφου παρατθρείται αφξθςθ των 

επιςκεπτϊν.  

Ραρακάτω αναφζρουμε τα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ όπωσ αυτά 

δθμοςιοποιικθκαν:  

 

- αφξθςθ τθσ τουριςτικισ δαπάνθσ ςτισ αντίςτοιχεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ 

(για το 2016 κατ’ ελάχιςτον €5,5 εκατ., με τθν ςυντθρθτικι εκτίμθςθ των 

καταλυτικϊν επιδράςεων, και ζωσ €11,3 εκατ., με τθν πιο αιςιόδοξθ 

εκτίμθςθ των καταλυτικϊν επιδράςεων). 

- επίδραςθ τθσ δραςτθριότθτασ των μουςείων ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ (για το 

2016: χωρίσ να λαμβάνονται υπόψθ οι καταλυτικζσ επιδράςεισ, 

πλθςιάηει τα €4,3 εκατ., ενϊ ςε όρουσ απαςχόλθςθσ ανζρχεται ςτο 

ιςοδφναμο 103 κζςεων εργαςίασ. Στθ ςυντθρθτικι εκτίμθςθ των 

καταλυτικϊν επιδράςεων, θ ςυνολικι ςυμβολι των μουςείων ςτο ΑΕΡ 

τθσ Ελλάδασ υπερβαίνει τα €13,4 εκατ., ενϊ ςτθν αιςιόδοξθ εκτίμθςθ 

των καταλυτικϊν επιδράςεων φτάνει τα €23 εκατ.). 

- ςυμβολι των μουςείων ςτθν απαςχόλθςθ (για το 2016: με βάςθ τθ 

ςυντθρθτικι εκτίμθςθ των καταλυτικϊν επιδράςεων ανζρχεται ςτο 

ιςοδφναμο 345 κζςεων εργαςίασ. Στθν πιο αιςιόδοξθ εκτίμθςθ, θ 

ςυνολικι επίδραςθ ςτθν απαςχόλθςθ πλθςιάηει το ιςοδφναμο 600 

κζςεων εργαςίασ). 

 

2.12.3 Ιςτορικό Αρχείο και Βιβλιοκικθ ΠΙΟΠ 
 

Στόχοσ τθσ λειτουργίασ του Λςτορικοφ Αρχείου ΡΛΟΡ είναι να αναπτφξει ζναν 

αρχειακό οργανιςμό του οποίου θ λειτουργία κα χαρακτθρίηεται από τθν υιοκζτθςθ 

των υψθλότερων οργανωτικϊν και λειτουργικϊν προτφπων. Επίςθσ, αποςκοπεί ςτο 

να ζχει πολλζσ ομάδεσ αποδεκτϊν, με άμεςθ ςυνζπεια να είναι διαρκϊσ 

προςβάςιμοσ και ελκυςτικόσ, ενϊ παράλλθλα προωκεί τθν αξία διατιρθςθσ τθσ 

μνιμθσ των κοινωνιϊν μζςα από τθ διαφφλαξθ των αρχειακϊν πθγϊν. Το Αρχείο 

επιδιϊκει να προωκιςει τθ δθμόςια ιςτορία και ιςτορικι κουλτοφρα, για αυτό δεν 

απευκφνεται μόνο ςε ερευνθτζσ και ακαδθμαϊκοφσ αλλά και ςε καλλιτζχνεσ, 

εκπαιδευτικοφσ, ςτο προςωπικό του Ομίλου, ςτθν τοπικι κοινωνία και ςτο 

ευρφτερο κοινό. Ζτςι, παρζχει ζνα φάςμα εκδθλϊςεων μζςα από τθν υλοποίθςθ 

του Λςτορικοφ Αρχείου του ΡΛΟΡ. Θ φιλοδοξία του Αρχείου είναι να εδραιωκεί ωσ 

ζνασ βαςικόσ χϊροσ ζρευνασ και να αναγράφεται διαρκϊσ ςτον πολιτιςτικό χάρτθ 
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τθσ πρωτεφουςασ. Το 2017, οι άμεςοι ωφελοφμενοι από τθ δράςθ του Αρχείου ιταν 

4.715 άτομα, ςυμπεριλαμβανομζνου ερευνθτϊν και γενικοφ κοινοφ.  

Θ ςυλλογι τθσ Βιβλιοκικθσ ΡΛΟΡ αρικμεί 59.000 τίτλουσ ελλθνικϊν και 

ξενόγλωςςων βιβλίων κακϊσ και πάνω από 132.000 τεφχθ περιοδικϊν εκδόςεων, 

που προζρχονται από βιβλιοκικεσ ελλθνικϊν τραπεηϊν που ενςωματϊκθκαν ςτον 

Πμιλο, και αυτι θ ςυλλογι  διαρκϊσ εμπλουτίηεται. Επίςθσ, θ Βιβλιοκικθ διακζτει 

μια μεγάλθ ποικιλία από τίτλουσ ςτα πεδία ζρευνασ και δραςτθριοποίθςθσ του 

Ρολιτιςτικοφ Λδρφματοσ Ομίλου Ρειραιϊσ, αλλά και γενικότερα του Ομίλου 

Ρειραιϊσ, όπωσ βιομθχανικι αρχαιολογία, οικονομικι και κοινωνικι ιςτορία, 

ιςτορία τθσ τεχνολογίασ, γεωτεχνικά και περιβαλλοντικά κζματα, μουςειολογία, 

πολιτιςτικι διαχείριςθ, ανκρωπολογία, λαογραφία, εκνολογία, κακϊσ και 

χρθματοοικονομικά, τραπεηικά και οικονομικά κζματα, αγροτικι οικονομία και 

πολιτικι. 

 

2.12.4 Εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ 
 

Βαςικόσ άξονασ τθσ λειτουργίασ του ΡΛΟΡ είναι και θ πραγματοποίθςθ 

εκπαιδευτικϊν δράςεων διά βίου μάκθςθσ ςτα Μουςεία και τισ εγκαταςτάςεισ του 

ςτθν Ακινα. 

Ζνασ ακόμθ βαςικόσ άξονασ του ΡΛΟΡ αφορά τθν εκπαίδευςθ και δια βίου 

μάκθςθ. Ζτςι τόςο ςτα Μουςεία όςο και ςτισ εγκαταςτάςεισ του ςτθν Ακινα, 

πραγματοποιεί εκπαιδευτικζσ δράςεισ. Ριο αναλυτικά, το ΡΛΟΡ παρζχει για 5θ 

ςυνεχόμενθ φορά εκπαιδευτικά προγράμματα ςε ςχολεία τθσ Αττικισ, τα οποία 

ςχεδιάηονται από εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ που απαςχολοφνται ςτο ΡΛΟΡ αλλά 

και από εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ που ςυνεργάηονται με το ΡΛΟΡ.  

Πλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΡΛΟΡ προςαρμόηονται ςτισ 

μεκοδολογικζσ τεχνικζσ που μεγιςτοποιοφν τθν ςυνεργαςία ςε ομάδεσ, εντοπίηουν 

τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντα και ενδυναμϊνουν τθν ςυμμετοχι τουσ ςε όλα τα 

ςτάδια τθσ διαδικαςίασ. Με άλλα λόγια, ςκοπόσ είναι τα προγράμματα  να δίνουν 

τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν ενεργά και όχι να είναι πακθτικοί 

κεατζσ. Το πιο ςθμαντικό είναι ότι τα προγράμματα  παρζχονται δωρεάν και 

πραγματοποιοφνται ωσ εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ των μακθτϊν ςτθν ζδρα του 

Λδρφματοσ ςτο Λςτορικό Αρχείο, ςτθ Βιβλιοκικθ και ςτα Μουςεία του Δικτφου. Οι 

ςυνολικοί ςυμμετζχοντεσ ςε εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτθν Ακινα, Κεςςαλονίκθ και 

ςτο Δίκτυο του Μουςείου είναι 25.288 μακθτζσ. Βζβαια, εκτόσ από τθν ςχολικζσ 

ομάδεσ, τα προγράμματα απευκφνονται και ςε ευαίςκθτεσ κοινωνικά ομάδεσ, όπωσ 

παιδιά πρόςφυγεσ τα οποία είναι ενταγμζνα ςτο δυναμικό των ςχολείων ενϊ 

ταυτόχρονα ςυνεργάηεται ζντονα με  το Σχολείο Δεφτερθσ Ευκαιρίασ Αγίων 

Αναργφρων (ΟΚΑΝΑ). 
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2.13 Περιβαλλοντικι πολιτικι 
 

           Ζχει τονιςτεί ςε πολλά ςθμεία τθσ παροφςασ εργαςίασ ότι θ Τράπεηα 

Ρειραιϊσ ζχει ενςωματϊςει περιβαλλοντικά κριτιρια ςτθν επιχειρθματικι τθσ 

δραςτθριότθτα, ενϊ παράλλθλα προωκεί ςτρατθγικζσ που αποςκοποφν ςτθ 

βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων, τθ μείωςθ του περιβαλλοντικοφ 

αποτυπϊματοσ, τθν ενίςχυςθ τθσ «πράςινθσ» επιχειρθματικότθτασ κτλ, διότι ζχει 

αναγνωρίςει τθν ςθμαςία τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τόςο ςτθν αντιμετϊπιςθ των 

μεγάλων κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων του πλανιτθ αλλά και 

ςτθν επιχειρθματικότθτα. Ωσ ςυνζπεια, προβαίνει ςε πράξεισ που μειϊνουν τθν 

επίδραςθ ςτο περιβάλλον, όπωσ παρακολοφκθςθ και μζτρθςθ των 

περιβαλλοντικϊν τθσ επιδόςεων, υιοκζτθςθ ςτόχων βελτίωςθσ, εφαρμογι και 

αξιολόγθςθ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

και νεροφ, διαχείριςθσ απορριμμάτων-ανακφκλωςθσ, μείωςθσ μετακινιςεων και 

προϊκθςθσ πράςινων προμθκειϊν), και τζλοσ μζςα από τισ υπθρεςίεσ διαδικτφου.  

Αναφζραμε επίςθσ, ότι θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ςτθρίηει τθν πράςινθ 

επιχειρθματικότθτα μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ, με ευνοϊκότερουσ όρουσ 

επιχειριςεισ και ιδιϊτεσ που κζλουν να επενδφςουν ςε «πράςινα» προϊόντα, όπωσ 

ςτισ ΑΡΕ, ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ςτθ βιολογικι καλλιζργεια, ςτθ προςταςία 

και ανάδειξθ τθσ βιοποικιλότθτασ, ςτθ πράςινθ χθμεία, ςτισ πράςινεσ μεταφορζσ, 

ςτθ διαχείριςθ απορριμμάτων και νεροφ, ςτθ περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ, ςτον 

οικοτουριςμό και αγροτουριςμό. Κατά αυτόν τον τρόπο ςυμβάλλει ςτθν 

προςπάκεια υπεφκυνθσ χριςθσ των φυςικϊν πόρων ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τθ 

διαςφάλιςθ κζςεων εργαςίασ ι και τθ δθμιουργία νζων. 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ πραγματοποιεί δράςεισ διαχείριςθσ του 

περιβαλλοντικοφ και κλιματικοφ κινδφνου που πικανότατα οφείλεται από το ευρφ 

φάςμα τθσ επιχειρθματικισ τθσ δραςτθριότθτασ (χρθματοδοτιςεισ-επενδφςεισ) και 

παρζχει τραπεηικζσ υπθρεςίεσ για να αντιμετωπιςτοφν οι περιβαλλοντικζσ 

προκλιςεισ και θ προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι. Τζλοσ, δίνει ιδιαίτερθ 

προςοχι ςτο φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ και προωκεί μζτρα τόςο για τθ 

μείωςθ του αποτυπϊματοσ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) όςο και για τθν 

αναγνϊριςθ και αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προκφπτουν από αυτιν. 

Συμπεραςματικά, για να υλοποιθκεί με τον πιο αποτελεςματικό και 

αποδοτικό τρόπο θ περιβαλλοντικι τθσ πολιτικι, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ δεςμεφεται 

και μεριμνά για τθ διαρκι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ, για τθν ενθμζρωςθ των 

πελατϊν τθσ, των μετόχων τθσ και του ευρφτερου κοινοφ ςχετικά με τουσ ςτόχουσ 

και τα αποτελζςματα των περιβαλλοντικϊν τθσ δράςεων, που αποβλζπουν ςτθ 

βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, διότι κεωρεί ότι θ ατομικι και εταιρικι κοινωνικι 

ευκφνθ αποτελοφν τθ βάςθ μιασ βιϊςιμθσ κοινωνίασ, ενϊ παράλλθλα ενιςχφει τισ 

πρωτοβουλίεσ τρίτων μθ κερδοςκοπικϊν φορζων, οργανιςμϊν ι ιδρυμάτων που 

παρζχουν προςτικζμενθ αξία ωφελϊντασ τον άνκρωπο και το περιβάλλον. 
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2.13.1 Πολιτικι διαχείριςθσ περιβάλλοντοσ 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ αντιλαμβάνεται ότι οι ενεργειακζσ πθγζσ δεν είναι 

ανεξάντλθτεσ και για αυτό πρζπει θ χριςθ τουσ να χαρακτθρίηεται από 

υπευκυνότθτα. Συνεπϊσ, θ ςυμβολι τθσ ςτθ διαχείριςθ και προςταςία του 

περιβάλλοντοσ ζχει δφο διαςτάςεισ, εςωτερικι και εξωτερικι. Χαρακτθριςτικά 

αναφζρεται ότι θ εςωτερικι διάςταςθ αφορά τθν προςπάκειά τθσ για μείωςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ δράςθ τθσ, ενϊ θ εξωτερικι διάςταςθ αφορά 

τθν προςπάκεια ενίςχυςθσ τθσ περιβαλλοντικισ αντίλθψθσ των πελατϊν τθσ, κακϊσ 

και τθν ενίςχυςθ δράςεων εκτόσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ που ζχουν να κάνουν με τθ 

γενικότερθ διαφφλαξθ του περιβάλλοντοσ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. Για τθν 

ικανοποίθςθ του ςτόχου αυτοφ ζχει αρχίςει να εφαρμόηεται Σφςτθμα 

Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ςυμμορφοφμενο με τον Ευρωπαϊκό Κανονιςμό EMAS, 

το οποίο ζχουμε περιγράψει ςε προθγοφμενθ ενότθτα.  

 

2.13.2 φςτθμα Περιβαλλοντικισ Διαχείριςθσ 
 

H Τράπεηα Ρειραιϊσ, ςτο πλαίςιο τθσ δζςμευςισ τθσ για ςυνεχι μείωςθ των 

περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία τθσ, ζχει αναπτφξει και εφαρμόηει 

Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ (ΣΡΔ) ςε όλα τθσ τα καταςτιματα και τα 

κτιρια διοίκθςθσ, το οποίο παρζχει ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο για τθν καταγραφι, 

παρακολοφκθςθ και τελικά μείωςθ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων που 

ςυνδζονται με τθ λειτουργία των εγκαταςτάςεων τθσ Τράπεηασ αλλά και των 

δραςτθριοτιτων τθσ. Ζτςι, μζςω τθσ λειτουργίασ του ΣΡΔ, θ Τράπεηα κζτει ςτόχουσ 

διαρκοφσ βελτίωςθσ και εφαρμόηει περιβαλλοντικά προγράμματα για τθν επίτευξθ 

αυτϊν. Συγκεκριμζνα, το κακαρό οικονομικό όφελοσ από τθν υλοποίθςθ των 

περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων είναι €5 εκατ. ετθςίωσ. 

Θ Βάςθ Δεδομζνων Υπολογιςμοφ Ρεριβαλλοντικοφ Αποτυπϊματοσ, είναι μια 

καινοτόμα εφαρμογι που χρθςιμοποιεί θ Τράπεηα Ρειραιϊσ για να παρακολουκεί 

τισ περιβαλλοντικζσ τθσ επιπτϊςεισ που προζρχονται από τθ λειτουργία τθσ, 

δθλαδι, από τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, νεροφ και άλλων φυςικϊν πόρων, από τθ 

χριςθ αναλωςίμων ειδϊν, αλλά και από τισ μετακινιςεισ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ. Ριο αναλυτικά, αυτοματοποιείται θ ςυλλογι δεδομζνων για τον 

υπολογιςμό του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ, πραγματοποιείται ταχφτερα θ 

επεξεργαςία και ο ζλεγχοσ του ςυνόλου των περιβαλλοντικϊν δεδομζνων (περίπου 

350.000 εγγραφζσ ετθςίωσ) και τζλοσ, επιτυγχάνεται πιο ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ 

δεδομζνων για τθ βελτίωςθ περιβαλλοντικϊν αναφορϊν (environmental reporting). 

Το γεγονόσ ότι θ Τράπεηα Ρειραιϊσ μπορεί να ςχεδιάςει με τον καλφτερο 

δυνατό τρόπο το ςφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, κακϊσ και άλλα 
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περιβαλλοντικά προγράμματα, με απόλυτα μετριςιμουσ ςτόχουσ, που οδθγοφν ςτθ 

μείωςθ των λειτουργικϊν επιπτϊςεων, αλλά και ςτθν εξοικονόμθςθ πόρων, είναι το 

μεγαλφτερο όφελοσ αυτισ τθσ περιβαλλοντικισ βάςθσ δεδομζνων. Ραράλλθλα, το 

εργαλείο αυτό επιτρζπει τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ περιβαλλοντικισ 

επίδοςθσ τθσ Τράπεηασ και τθ ςφγκριςι τθσ με εταιρικζσ περιβαλλοντικζσ πολιτικζσ 

άλλων οργανιςμϊν. 

Εν κατακλείδι, θ Τράπεηα κζτει ςε ετιςια βάςθ περιβαλλοντικοφσ ςκοποφσ 

και ςτόχουσ, μζςω ςυγκεκριμζνθσ διαδικαςίασ του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 

Διαχείριςθσ όπου επιδιϊκεται θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ και ο περιοριςμόσ 

των ςθμαντικϊν περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τθ λειτουργία και τισ 

δραςτθριότθτεσ τθσ Τράπεηασ, με ςκοπό να βελτιϊνεται διαρκϊσ θ επίδοςθ τθσ.  

 

2.13.3 Πράςινθ Επιχειρθματικότθτα 
 

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ, παράλλθλα με τθν διαχείριςθ των περιβαλλοντικϊν τθσ 

λειτουργιϊν είναι πρωτοπόροσ ςτθν Ρράςινθ Επιχειρθματικότθτα, κακϊσ ςτθρίηει 

και χρθματοδοτεί προγράμματα που εςτιάηουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

υπεφκυνεσ δράςεισ. Ζτςι, ζχει δθμιουργιςει μια ςειρά πράςινων τραπεηικϊν 

προϊόντων και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν. Συγκεκριμζνα, ζχει ιδθ οριςτεί από το 

2010 ςε καταςτιματα τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςτθν Ελλάδα, Συνεργάτθσ 

Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων εξειδικευμζνοσ μεταξφ άλλων ςτα περιβαλλοντικά 

κζματα, για τθν αποτελεςματικότερθ προϊκθςθ των πράςινων προϊόντων και 

υπθρεςιϊν. Επιπλζον, οι Συνεργάτεσ Αναπτυξιακϊν Ρρογραμμάτων, παρζχουν 

εξειδικευμζνεσ ςυμβουλζσ ςε επαγγελματίεσ και ιδιϊτεσ που ενδιαφζρονται για τθν 

μείωςθ του περιβαλλοντικοφ και ανκρακικοφ τουσ αποτυπϊματοσ, τθ μείωςθ 

λειτουργικοφ κόςτουσ και εν τζλει, τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, μζςα από τθ 

δικι τουσ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 

 

2.13.4 Περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ ανκρώπινου δυναμικοφ 
 

Θ ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και του 

ευρφτερου κοινοφ ςχετικά με περιβαλλοντικά ηθτιματα αποτελεί προτεραιότθτα 

τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ, διότι για να βελτιωκεί θ περιβαλλοντικι επίδοςθ τθσ 

Τράπεηασ πζραν από τθ λιψθ διαχειριςτικϊν μζτρων είναι απαραίτθτθ θ 

περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ, επικοινωνία, ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ. Ριο αναλυτικά, θ περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ του Ομίλου επιτελείται ςε δφο επίπεδα, όπου ςτο πρϊτο 

επίπεδο είναι γενικι, με θλεκτρονικά εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning) που 

περιγράφουν βαςικζσ περιβαλλοντικζσ ζννοιεσ και το περιβαλλοντικό ζργο τθσ 

Τράπεηασ, ενϊ ςτο δεφτερο επίπεδο θ εκπαίδευςθ είναι ειδικότερθ και αφορά τθν 
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πράςινθ επιχειρθματικότθτα, τα πράςινα προϊόντα τθσ Τράπεηασ και τισ διαδικαςίεσ 

του Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ τθσ Τράπεηασ κατά EMAS. Τα 

τελευταία δφο χρόνια θ ςυμμετοχι ςε τουλάχιςτον δφο τζτοιου είδουσ 

προγράμματα ζχει ξεπεράςει το 70% των εργαηομζνων τθσ Τράπεηασ.  

Τζλοσ, τα αποτελζςματα διετοφσ ζρευνασ που μελζτα τθν περιβαλλοντικι 

ςυμπεριφορά των υπαλλιλων τθσ τράπεηασ, που προκφπτει από εκελοντικι 

ςυμπλιρωςθ ερωτθματολογίου και αναλφονται από τθν Οικολογικι Εταιρεία 

Ανακφκλωςθσ, φανζρωςαν ότι αυξικθκε από 5,8 το 2007, ςε 6,3 το 2009 και 6,8 το 

2011 (με άριςτα το δζκα) ο μζςοσ όροσ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ των 

εργαηομζνων. 

 

2.14 Βραβεία και διακρίςεισ 
 

Θ Τράπεηα ςυμμετείχε ςτθν αξιολόγθςθ που πραγματοποιείται από το 

Λνςτιτοφτο Εταιρικισ Ευκφνθσ (Corporate Responsibility Institute) για 10θ ςυνεχι 

χρονιά και για τθν Εταιρικι τθσ Υπευκυνότθτα, θ Τράπεηα Ρειραιϊσ ζλαβε τθ 

διάκριςθ «DIAMOND» (2016-2017)  

Επίςθσ πιρε το 1ο βραβείο ςε εκνικό επίπεδο ςτα «Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Επιχειριςεων για το Ρεριβάλλον 2016» τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτθν κατθγορία 

«Management», για το Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ που εφαρμόηει. Για 

τον ίδιο διαγωνιςμό το ΣΡΔ διακρίκθκε και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο ωσ ζνα από τα 4 

καλφτερα ςυςτιματα.  

Θ Τράπεηα Ρειραιϊσ είναι ενταγμζνθ ςτο Μθτρϊο Ethibel EXCELLENCE 

Investment, μετά από ανακοίνωςθ του μθ κερδοςκοπικοφ οργανιςμοφ Forum 

Ethibel. Θ επιλογι αυτι αναδεικνφει τθν απόδοςθ τθσ Τράπεηασ ςε κζματα 

Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ, θ οποία ςτον τραπεηικό κλάδο είναι άνω του μζςου 

όρου. 

O οργανιςμόσ oekom Research ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ οίκουσ 

αξιολόγθςθσ παγκοςμίωσ ςτον τομζα των βιϊςιμων επενδφςεων, αναβάκμιςε τον 

Λανουάριο του 2018 τθν απόδοςθ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ ςε κζματα Εταιρικισ 

Υπευκυνότθτασ ςτο επίπεδο C- medium (θ κλίμακα κυμαίνεται από A+ ζωσ και D-). 

Θ απόδοςθ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ βρίςκεται άνω του μζςου όρου, ςε ςχζςθ με τισ 

253 αξιολογθμζνεσ εταιρείεσ από το χρθματοπιςτωτικό κλάδο, εκ των οποίων καμία 

δε βακμολογικθκε άνω του C+. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: υμπεράςματα και Προτάςεισ  

 
Θ Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ λαμβάνει όλο και μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ ςτον 

χϊρο των επιχειριςεων και των οργανιςμϊν. Κωρακίηει τισ επιχειριςεισ, 

προςφζροντασ πολφτιμα οφζλθ γιατί ςτθρίηεται ςε μια ςυνεχι προςπάκεια 

αυτοβελτίωςθσ που κάκε ηωντανόσ οργανιςμόσ ζχει ανάγκθ για να παραμείνει 

λειτουργικόσ και αποτελεςματικόσ. Θ ΕΚΕ όμωσ δφςκολα μπορεί να γίνει πράξθ. 

Χρειάηεται κατ’ αρχάσ κζλθςθ, κατά δεφτερον κεφάλαια, όπωσ επίςθσ και 

ςυνειδθτοποίθςθ των πολλαπλϊν ρόλων κάκε επιχειρθματικισ οντότθτασ. 

Τα οφζλθ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ είναι πολφπλευρα αλλά ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ είναι δφςκολο να οριοκετθκοφν και να προςδιοριςτοφν κακϊσ δεν 

είναι πάντα οικονομικά (τουλάχιςτον όχι άμεςα). Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό να 

υπάρξει διαχωριςμόσ των δράςεων ΕΚΕ από τθν φιλανκρωπία και το marketing. 

Ρολλοί καταναλωτζσ αν και απολαμβάνουν και χαιρετίηουν τισ δράςεισ τθσ ΕΚΕ, 

δυςκολεφονται να πιςτζψουν ςτο ανιδιοτελζσ του ςκοποφ τθσ, τείνοντασ 

περιςςότερο να αποδϊςουν τισ κινιςεισ ςτο δαιμόνιο του marketing.  

Σχετικά με τθν μελζτθ περίπτωςθσ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ βλζπουμε πωσ 

βαςικι πεποίκθςθ τθσ είναι ότι θ ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τθσ κα ζχει 

βζλτιςτα αποτελζςματα όταν ςυντελείται ςε ζνα εφρωςτο κοινωνικά περιβάλλον. 

Ζχοντασ ωσ ςτόχο τθ λειτουργία ςε αρμονία με τθν κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ςτα κζματα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ, που περιλαμβάνουν τθν 

εταιρικι διακυβζρνθςθ, τισ ςχζςεισ με τουσ πελάτεσ, το ανκρϊπινο δυναμικό, το 

κοινωνικό ζργο, τισ πολιτιςτικζσ παρεμβάςεισ και τα περιβαλλοντικά κζματα. Θ ΕΚΕ 

είναι αναπόςπαςτο κομμάτι όλων των λειτουργιϊν και τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ. Βάςει των διακρίςεων που ζχει λάβει ςε 

διεκνζσ και ςε ελλθνικό επίπεδο αναδεικνφεται θ ςυνεχισ αφοςίωςθ τθσ Τράπεηασ 

ςε κζματα Εταιρικισ Υπευκυνότθτασ. 

Αν κζλουμε να αποκαταςτακεί θ αξιοπιςτία και θ εμπιςτοςφνθ ςτισ ςθμερινζσ 

αγορζσ, τότε οι επιχειριςεισ πρζπει να εςτιάςουν ςτθ δθμιουργία μακροχρόνιασ 

αξίασ, να χρθςιμοποιοφν εργαλεία ελζγχου για ςυνεχι βελτίωςθ και να αςχολθκοφν 

με τουσ προβλθματιςμοφσ των ενδιαφερόμενων μερϊν τουσ. Για το ςκοπό αυτό, 

πρζπει να ενςωματϊνουν περιβαλλοντικοφσ και κοινωνικοφσ ςυντελεςτζσ ςτισ 

ςτρατθγικζσ τουσ διαχείριςθσ κινδφνων, και πρζπει να αςχολοφνται περιςςότερο με 

τισ κοινωνίεσ ςτισ οποίεσ λειτουργοφν. 

Για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παροφςασ εργαςίασ, κα επιςθμανκοφν οριςμζνεσ 

προτάςεισ για να επιτευχκεί θ υλοποίθςθ των ςτρατθγικϊν τθσ ΕΚΕ από το 

τραπεηικό κλάδο με τον πιο αποτελεςματικό τρόπο. Μια αρχικι πρόταςθ είναι να 

προωκθκεί θ ζννοια τθσ ΕΚΕ από το τραπεηικό κλάδο τόςο εςωτερικά, ςτουσ 

υπαλλιλουσ τθσ, όςο και εξωτερικά ςτουσ πελάτεσ τθσ και ςτα ενδιαφερόμενα 
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μζρθ. Για παράδειγμα, μζςα από ενθμερωτικζσ δράςεισ. Βζβαια, κάτι τζτοιο κα 

ευαιςκθτοποιιςει τουσ υπαλλιλουσ τθσ, αλλά οι πελάτεσ μπορεί να υποςτθρίηουν 

ότι είναι ζνα ακόμα διαφθμιςτικό τζχναςμα του τραπεηικοφ κλάδου. Για αυτό το 

λόγο, ο τραπεηικόσ κλάδοσ μζςα από τθν διαφάνεια των δράςεων τθσ ΕΚΕ του, κα 

υποςτθρίηει και κα προωκεί τισ δράςεισ του που κα είναι νομοκετικοφ και 

οικονομικοφ χαρακτιρα.  Θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν κα προκαλεί αφξθςθ τθσ 

προβολισ και τθσ αξιοπιςτίασ τθσ ΕΚΕ, με αποτζλεςμα να προωκείται θ υιοκζτθςθ 

κοινωνικά υπεφκυνων δράςεων από τα ενδιαφερόμενα μζρθ. Επιπλζον, οι δράςεισ 

ΕΚΕ του τραπεηικοφ κλάδου για να επιτφχουν τα μζγιςτα αποτελζςματα κα πρζπει 

να ζχουν ςυνυπολογιςτεί με βάςθ τθν κουλτοφρα και τουσ ςτόχουσ τθσ επιχείρθςθσ 

αλλά και να εκφράηονται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να ςυνυπολογίηεται θ 

ιδιοςυγκραςία και οι προτεραιότθτεσ των πελατϊν τουσ.  

Μια άλλθ πρόταςθ είναι να δθμιουργθκοφν ειδικά γραφεία υποςτιριξθσ, που 

κα ζχουν ωσ ςκοπό να ευαιςκθτοποιιςουν αλλά και να παρζχουν πλθροφόρθςθ 

ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό του τραπεηικοφ κλάδου, αναφορικά με τισ δράςεισ 

και πρακτικζσ τθσ εταιρικισ υπευκυνότθτασ. Πμωσ, χρειάηεται μια πιο 

ολοκλθρωμζνθ ςχεδίαςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ κοινωνίασ, ζτςι ϊςτε θ ΕΚΕ να 

μθν είναι μια αποςπαςματικι δράςθ αλλά ζνα ολοκλθρωμζνο ςχζδιο με 

μακροχρόνιο ορίηοντα. Με άλλα λόγια, όλοι οι αρμόδιοι φορείσ, ιδιωτικοί και 

δθμόςιοι, οφείλουν να ςυνεργαςτοφν και να προωκιςουν τθν ιδζα τθσ εταιρικισ 

υπευκυνότθτασ ςτθ ςτρατθγικι διοίκθςθ κάκε εταιρείασ.  

Τζλοσ, θ οικονομικι  κρίςθ ζδωςε το τελικό κίνθτρο ςτισ εταιρείεσ και πιο 

ςυγκεκριμζνα ςτο τραπεηικό κλάδο, να ανακεωριςουν τισ ςχζςεισ και τθν 

αλλθλεπίδραςθ που ζχουν με τθν κοινωνία. Οι τράπεηεσ οφείλουν να επιλζξουν 

εκείνεσ τισ ςτρατθγικζσ που κα χαρακτθρίηονται από θκικι και βιωςιμότθτα. Ζτςι, θ 

δθμιουργικότθτα, θ καινοτομία και θ υπευκυνότθτα πρζπει να γίνουν αναπόςπαςτα 

κομμάτια του τραπεηικοφ κλάδου, και όχι μόνο, με ςκοπό να φωτίςουν τθν ζννοια 

τθσ ΕΚΕ. Οι τράπεηεσ οφείλουν να ςυνεχίςουν, ακόμα πιο δυναμικά, να 

αναλαμβάνουν τισ ευκφνεσ τουσ απζναντι τόςο ςτθ κοινωνία όςο και ςτθν αγορά. 

Οπότε, ξανατονίηουμε, ότι ςε αυτό το εγχείρθμα πρζπει να ςυμμετάςχουν όλοι, από 

εργαηόμενουσ, καταναλωτζσ μζχρι κυβερνιςεισ και ΜΚΟ.  
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