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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ
1.1 Ειςαγωγι ςτθν Εταιρικι Κουλτοφρα
Ξε ςκοπό να εξετάςουμε τον τρόπο λειτουργίασ και τθ δομι μιασ επιχείρθςθσ, κα ιταν
εξυπθρετικό να κάνουμε ζναν ςυςχετιςμό με μια ςφγχρονθ κοινωνία. Θεμελιϊδεσ ςυςτατικό, το
οποίο επθρεάηει κατά μεγάλο ποςοςτό το πϊσ λειτουργεί και αναπτφςςεται μια κοινωνία και το πϊσ
ςκζφτονται και δρουν τα άτομα που τθν απαρτίηουν είναι θ κουλτοφρα-νοοτροπία. Αντιςτοίχωσ, ςε
μια επιχείρθςθ θ κουλτοφρα αποτελεί το ςφνολο των κοινϊν αρχϊν, ςκζψεων, πιςτεφω, αξιϊν, που
πρζπει να χαρακτθρίηουν το μεγαλφτερο αν όχι ολόκλθρο, το ποςοςτό των εργαηομζνων. Η
κουλτοφρα ενόσ οργανιςμοφ προςδιορίηει ουςιαςτικά με ποιόν τρόπο ςκζφτονται και δρουν οι
άνκρωποι που τον απαρτίηουν. υνεπϊσ, θ φπαρξθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, κακορίηει το κατά
πόςο αποτελεςματικι, ανταγωνιςτικι κα είναι θ δράςθ τθσ εκάςτοτε εταιρίασ και φυςικά το εάν κα
γνωρίςει μακροπρόκεςμθ επιτυχία.
Η εταιρικι κουλτοφρα μπορεί να είναι κατάλλθλθ, ι ακατάλλθλθ. Οι Kotter και Heskett (1992)
υποςτθρίηουν πωσ για να χαρακτθριςτεί κατάλλθλθ και ςυνεπϊσ αποτελεςματικι μια κουλτοφρα κα
πρζπει να κινείται ςτον ίδιο άξονα με αυτόν που κινείται ο εκάςτοτε οργανιςμόσ. Δθλαδι δεν
υπάρχει μια κουλτοφρα θ οποία να μπορεί να εφαρμοςτεί ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ-οργανιςμοφσ
κακϊσ θ κάκε μια ζχει τθ δικι τθσ νοοτροπία, τα δικά τθσ πιςτεφω. Ματάλλθλθ κουλτοφρα, ςυνεπϊσ,
χαρακτθρίηεται εκείνθ θ οποία ςυνδυάηεται με τθν κατάςταςθ του κλάδου, με τθν ςτρατθγικι του
ςυγκεκριμζνου τμιματοσ του κλάδου και γενικά ςυμπορεφεται με τισ αξίεσ και τισ αρχζσ του
Οργανιςμοφ. Ο ςυνδυαςμόσ των παραπάνω ςυνεπάγεται τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κάνει τθν επιχείρθςθ πιο αποτελεςματικι, ανταγωνιςτικι και
ζνα βιμα πιο κοντά ςτθ μακροπρόκεςμθ επιτυχία. Όταν ςυνδυάηεται θ καταλλθλότθτα τθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ με τθν ιςχφ τθσ, τότε ζχουμε τον ιδανικό ςυνδυαςμό για μια επιτυχθμζνθ και διαρκϊσ
εξελιςςόμενθ κετικά εταιρικι κουλτοφρα. υνεπϊσ, μια ιςχυρι, ενιαία και ταυτοχρόνωσ κατάλλθλθ
κουλτοφρα, αποτελεί πθγι ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων για ζναν οργανιςμό για τουσ εξισ
λόγουσ (Ξπουραντάσ 2005):

1.

υμβάλλει ςτθν αποτελεςματικι διαμόρφωςθ και τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ.
Για παράδειγμα, μια κουλτοφρα βαςιςμζνθ αυςτθρά πάνω ςε ιεραρχικζσ δομζσ μπορεί να

λειτουργιςει αποτελεςματικά ςε εργαςιακά περιβάλλοντα, των οποίων θ εξζλιξθ είναι αργι και
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ςτακερι. Αντικζτωσ, θ κουλτοφρα αυτι δεν κα μποροφςε να λειτουργιςει με επιτυχία ςε μια
ανταγωνιςτικι αγορά, που επιβάλλει γριγορεσ δράςεισ-αποφάςεισ. Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ
ςυγχωνεφςεων ι εξαγορϊν που απζτυχαν ακριβϊσ επειδι δεν μπόρεςαν να ςυνδυάςουν τισ
διαφορετικζσ, μεμονωμζνα ςωςτζσ, κουλτοφρεσ των οργανιςμϊν. Μάτι τζτοιο γίνεται περιςςότερο
εμφανζσ όταν αναφερόμαςτε ςε κυγατρικζσ ςε διαφορετικζσ χϊρεσ.
2.

Εξαςφαλίηει τισ κατάλλθλεσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ των ανκρώπων.
Όταν θ κουλτοφρα είναι ενιαία και ιςχυρι αποτελεί μζςο ιςχυροφ ελζγχου ςτα άτομα, κακϊσ

κάκε αποκλίνουςα ςυμπεριφορά επιπλιττεται άμεςα από τθν υπόλοιπθ ομάδα. υνεπϊσ, μια
ιςχυρι κουλτοφρα, ζχει τθ δυνατότθτα κάποιεσ φορζσ να αναλάβει τθν αρμοδιότθτα ελζγχου, θ
οποία γενικά αςκείται από τθν επίςθμθ διοίκθςθ.
3.

Οδθγεί τουσ ανκρώπουσ ςε κοινι κατεφκυνςθ και μειώνει τθν αβεβαιότθτα.
Εφόςον θ κουλτοφρα λειτουργεί ωσ κοινόσ νοθτικόσ οδθγόσ, βοθκά ςτθν αποφυγι

αποπροςανατολιςμϊν των ατόμων και δθμιουργεί ζνα κλίμα ενότθτασ και ςυνεργαςίασ.
4.

Μπορεί να διευκολφνει ι να εμποδίςει τθν αλλαγι.
Η ενιαία και ιςχυρι κουλτοφρα μπορεί είτε να διευκολφνει, ι να παρεμποδίςει τθν

προςαρμογι του οργανιςμοφ ςε αλλαγζσ. Αυτό εξαρτάται από τισ εςωτερικζσ και εξωτερικζσ
ςυνκικεσ του Οργανιςμοφ τθν προκειμζνθ χρονικι περίοδο.
υμπεραςματικά θ κατάλλθλθ εταιρικι κουλτοφρα κα πρζπει να επιδιϊκει τθ διαρκι
ανταγωνιςτικότθτα και επιτυχία μζςω τθσ ςυνεχοφσ μάκθςθσ-εκπαίδευςθσ και βελτίωςθσ, τθσ
πρωτοπορίασ και τθσ ςυνεχοφσ επαγρφπνθςθσ, τθσ καινοτομίασ κα τθσ επιχειρθματικότθτασ, τθσ
δίακιθσ μεταχείρθςθσ των ανκρϊπων και τθσ πεικαρχίασ. Σο ομαδικό πνεφμα και θ εμπιςτοςφνθ
κακϊσ και θ ακεραιότθτα και θ ςυνζπεια είναι βαςικά χαρακτθριςτικά τθσ κατάλλθλθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ. Σζλοσ, θ κοινωνικι ευκφνθ, θ εςτίαςθ ςτον πελάτθ και θ επίτευξθ βραχυπρόκεςμων
ςτόχων πλαιςιϊνουν πολφ κετικά μια κατάλλθλθ και ιςχυρι εταιρικι κουλτοφρα.
ε περιπτϊςεισ επιχειριςεων, ςτισ οποίεσ θ εταιρικι κουλτοφρα είναι ιςχυρι και ακατάλλθλθ,
παρατθρείται πωσ το ζργο προσ τθ διαρκι επιτυχία και τον ανταγωνιςμό γίνεται ολοζνα
δυςκολότερο.

Σζτοιεσ

εταιρίεσ

παρουςιάηουν

τάςεισ

εςωςτρζφειασ

και

αδυνατοφν

να

προςαρμοςτοφν ςτα νζα δεδομζνα. Οι J. Collins και J. Porras, φςτερα από ζρευνεσ που διεξιγαν,
κατζλθξαν ςτο ςυμπζραςμα ότι οι εταιρίεσ, των οποίων θ κουλτοφρα είναι ιςχυρι και ταυτοχρόνωσ
κατάλλθλθ, είναι αυτζσ που χαρακτθρίηονται επιτυχθμζνεσ και τα αποτελζςματά τουσ ξεχωρίηουν
από άλλεσ ομοειδείσ.
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Οι Peters & Waterman (1982) ςτο βιβλίο τουσ In Search of Excellence , ςτο οποίο μελετοφν 62
οργανιςμοφσ που κεωροφνταν άριςτοι, περιγράφουν τα κοινά χαρακτθριςτικά τθσ κουλτοφρασ που
ζχουν οι οργανιςμοί αυτοί.
1.

Γριγορθ αντίδραςθ.

2.

Ενκάρρυνςθ τθσ αυτονομίασ και τθσ πρωτοβουλίασ ςτουσ εργαηομζνουσ.

3.

εβαςμόσ ςτουσ ανκρώπουσ.

4.

Ζμφαςθ ςτον πελάτθ.

5.

Κοινζσ αξίεσ.

6.

Ευζλικτεσ, λιτζσ δομζσ.

7.

Επικζντρωςθ ςε αυτό που κάνουν καλά.
υμπεραςματικά, κα μποροφςαμε να καταλιξουμε ςτο ότι θ εταιρικι κουλτοφρα αποτελεί

βαςικό ςτοιχείο τθσ επιτυχίασ, ι αποτυχίασ μιασ εταιρίασ. υνεπϊσ, θ διοίκθςθ του εκάςτοτε
οργανιςμοφ, είναι αναγκαίο να κζτει ςτισ προτεραιότθτζσ τθσ τθν κουλτοφρα του οργανιςμοφ, θ
οποία με τθ ςειρά τθσ αποτελεί κεμζλιο λίκο του ζργου του.

1.2 Σι είναι Εταιρικι Κουλτοφρα;
Η ζννοια τθσ κουλτοφρασ προζρχεται από τθν κοινωνικι ανκρωπολογία, θ οποία μελετά
κουλτοφρεσ εκνϊν και φυλϊν. Ο όροσ κουλτοφρα ζχει γίνει ςτισ μζρεσ μασ δθμοφιλζσ πεδίο
ςυηθτιςεων και μελετϊν ςτο χϊρο των επιχειριςεων. Όπωσ θ κουλτοφρα που επικρατεί ςε ζνα
κράτοσ αντικατοπτρίηει τον τρόπο ηωισ και ςκζψθσ των ατόμων, ζτςι και ςε ζναν οργανιςμό θ
κουλτοφρα εκφράηει τον τρόπο που ςυμπεριφζρονται, ςκζφτονται και αποφαςίηουν οι εργαηόμενοι
και τα μζλθ του. Πολλοί είναι οι οριςμοί που κατά καιροφσ ζχουν δοκεί ςτθν ζννοια τθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ. το παρόν κεφάλαιο κα αναφερκοφμε και κα αναλφςουμε κάποιουσ από αυτοφσ όπωσ
των Williams, Dobson & Walters, του Schein κ.α. .
Οι Williams, Dobson & Walters ορίηουν τθν εταιρικι κουλτοφρα ωσ “κοινά παραδεκτά και
ςχετικά ςτακερά πιςτεφω, ςτάςεισ και αξίεσ που υπάρχουν μζςα ςε ζναν οργανιςμό” και τθν
χωρίηουν ςε τρία επίπεδα. Σο πρϊτο επίπεδο αφορά ςτα πιςτεφω, που είναι υποςυνείδθτα. Σο
δεφτερο αναφζρεται ςτισ ςτάςεισ και τισ αξίεσ, οι οποίεσ μετρϊνται. Σο τρίτο και πιο επιφανειακό
επίπεδο είναι οι ςυμπεριφορζσ, οι οποίεσ εκφράηουν τθν επικρατοφςα κουλτοφρα και αποδεικνφουν
τθν φπαρξι τθσ.
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Ο επίςθμοσ οριςμόσ που υιοκετεί ο Schein ορίηει τθν κουλτοφρα ωσ: «Ζνα ςχιμα κοινϊν,
βαςικϊν παραδοχϊν, που θ ομάδα ζμακε μζςα από τθν επίλυςθ προβλθμάτων που ςχετίηονται τόςο
με τθν εξωτερικι τθσ προςαρμογι, όςο και με τθν εςωτερικι τθσ ολοκλιρωςθ, οι οποίεσ ζχουν
λειτουργιςει αρκετά καλά ϊςτε να κεωροφνται ζγκυρεσ και ςυνεπϊσ να διδάςκονται ςτα νζα μζλθ
ωσ ο ςωςτόσ τρόποσ αντίλθψθσ και αιςκιματοσ ςε ςχζςθ με τα προβλιματα αυτά.»
Θα μποροφςαμε να ποφμε ότι Εταιρικι Μουλτοφρα είναι ζνα ςφςτθμα κοινϊν αξιϊν, πιςτεφω,
αρχϊν, παραδοχϊν, εννοιϊν-ςθμαςιϊν, από το οποίο προκφπτει μια κοινι, νοθτι αφετθρία, θ οποία
τροφοδοτεί τουσ εργαηομζνουσ με “άγραφουσ κανόνεσ” που προςδιορίηουν το πϊσ λειτουργοφν και
ςκζφτονται. Οι κανόνεσ μζςω των οποίων εκφράηονται οι κοινζσ αξίεσ, τα πιςτεφω, οι αρχζσ, οι
παραδοχζσ, οι ζννοιεσ-ςθμαςίεσ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, κα μποροφςαμε να ποφμε οτι κζτουσ τα
κριτιρια για τθν κατάλλθλθ κουλτοφρα. υμπεριφορζσ, πράξεισ, ςκεπτικά, τα οποία κρίνονται
κατάλλθλα ι ακατάλλθλα, αποτελοφν ςτο ςφνολό τουσ τθν κουλτοφρα ενόσ οργανιςμοφ, θ οποία εκ
των αποτελεςμάτων κα κρικεί κατάλλθλθ ι ακατάλλθλθ. Πιο αναλυτικά, οι κανόνεσ εκφράηουν το
ιδανικό προφίλ των εργαηομζνων ςτθν εκάςτοτε εταιρία. Ζνασ λόγοσ για τον οποίο οι περιςςότεροι
καταλιγουν να ενςτερνίηονται και να υπακοφουν ςτουσ κανόνεσ μιασ επιχείρθςθσ, είναι θ κοινωνικι
επίκριςθ, ι επιβράβευςθ. Σο παράδειγμα που ακολουκεί επιβεβαιϊνει τθν υπακοι ςε κανόνεσ λόγω
τθσ γνϊςθσ τθσ κοινωνικϊσ προςδοκϊμενθσ ςυμπεριφοράσ. Ζρευνεσ ζχουν δείξει πωσ οι
περιςςότεροι άνκρωποι όταν βρίςκονται ςε περιβάλλον με κόςμο, όπου δθλαδι οι πράξεισ τουσ
παρατθροφνται, ςυνεπϊσ κρίνονται, διςτάηουν να δράςουν με τρόπο κοινωνικά κατακριταίο όπωσ
παραδείγματοσ χάρθ, να πετάξουν απορρίματα ςτο ζδαφοσ. Αντικζτωσ, κα ψάξουν να βρουν τον
κατάλλθλο κάδο να πετάξουν τα ςκουπίδια τουσ. ε περίπτωςθ όμωσ που βρίςκονται κάπου μόνοι
τουσ ι τουλάχιςτον χωρίσ επικριτικά βλζμματα γφρω τουσ, αιςκάνονται πιο ελεφκεροι να πράξουν
κοινωνικϊσ ακατάλλθλα. Οι άνκρωποι επθρεάηονται ςε μεγάλο βακμό από τον περίγυρό τουσ όςον
αφορά τθν κρίςθ του για τθν εικόνα τουσ ςτθν κοινωνία, πόςο μάλλον ςε πλαίςιο επιχείρθςθσ που οι
αποδεκτζσ-κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ είναι ςυγκεκριμζνεσ. υνεπϊσ όταν αντιλαμβάνονται οτι θ
πράξθ τουσ κα κατακρικεί τουλάχιςτον απο το μεγαλφτερο μζροσ του περίγυροφ τουσ, ςκζφτονται
διπλά πριν δράςουν. Σο 90% των περιπτϊςεων ςυμμορφϊνονται με τουσ άγραφουσ κανόνεσ του
κοινωνικοφ ςυνόλου, ςτο οποίο βρίςκονται κάκε φορά.
Η εταιρικι κουλτοφρα λοιπόν, είναι κοινϊσ παραδεδεγμζνεσ αξίεσ, πιςτεφω, παραδοχζσ,
ςθμαςίεσ-ζννοιεσ, αρχζσ και άγραφοι κανόνεσ που κακορίηουν τον τρόπο ςκζψθσ και ςυμπεριφοράσ
των ανκρϊπων τθσ επιχείρθςθσ όςον αφορά ςτουσ πελάτεσ, τουσ ςυναδζλφουσ, τουσ ανταγωνιςτζσ,
τουσ ςυνεργάτεσ, τισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, τθν οργάνωςθ και γενικότερα το περιβάλλον και τισ
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ςχζςεισ που αναπτφςςονται ςτο πλαίςιο αυτό. Η εταιρικι κουλτοφρα, ακόμθ, αφορά ςτον τρόπο
ενδυμαςίασ των εργαηομζνων και ςτθ χωροδιάταξθ των γραφείων των κτιρίων, κακϊσ και ςτθν
υγιεινι των χϊρων και των ανκρϊπων. Όλοι οι παραπάνω τομείσ, που κακορίηονται από τθν
εταιρικι κουλτοφρα, επθρεάηουν τισ αποφάςεισ που λαμβάνονται από μεμονωμζνα άτομα ι ςφνολα
αυτϊν.

1.3 Ιδιότθτεσ τθσ Εταιρικισ Κουλτοφρασ
Ωσ πρϊτθ ιδιότθτα τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ κα μποροφςαμε να κεωριςουμε τθν ζκταςι τθσ.
Η τελευταία δείχνει το ςε ποιόν βακμό θ εταιρικι κουλτοφρα είναι διαδεδομζνθ και κοινϊσ
υιοκετθμζνθ από τουσ εργαηομζνουσ μιασ επιχείρθςθσ. Αναλυτικότερα, θ ζκταςθ τθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ υποδθλϊνει το κατά πόςο οι αρχζσ, τα πιςτεφω, οι αξίεσ, οι παραδοχζσ, οι ζννοιεσ μζςα
ςε μια επιχείρθςθ-οργανιςμό είναι κοινά. Για παράδειγμα τθν ακεραιότθτα, τθν δζςμευςθ και τθν
εξωςτρζφεια, οι οποίεσ αποτελοφν ςυμπεριφορζσ που εγκρίνει θ εταιρικι κουλτοφρα των ΕΝ.ΠΕ, τισ
ζχει ενςτερνιςτεί και ςυνεπϊσ υιοκετιςει το μεγαλφτερο ποςοςτό των εργαηομζνων των ΕΝ.ΠΕ; Σο
παραπάνω ερϊτθμα κα απαντθκεί μεταξφ άλλων ςτο ερωτθματολόγιο που κα παρουςιαςτεί ςτο
τρίτο κεφάλαιο τθσ πτυχιακισ αυτισ που κα αςχολθκοφμε με τθν περίπτωςθ των ΕΝ.ΠΕ. Αν φανεί οτι
όντωσ το μεγαλφτερο ποςοςτό των εργαηομζνων ζχει ςυνταχκεί με τισ αρχζσ και τα πιςτεφω τθσ
εταιρικισ κουλτοφρασ τθσ εταιρίασ, τότε θ εταιρικι κουλτοφρα των ΕΝ.ΠΕ κα κρικεί πωσ ζχει μεγάλθ
ζκταςθ.
Δεφτερθ και βαςικι ιδιότθτα για να κεωρθκεί θ εταιρικι κουλτοφρα ιςχυρι είναι θ ζνταςι τθσ.
Η ζνταςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ αφορά ςε ποιον βακμό οι αξίεσ, τα πιςτεφω, οι αρχζσ και οι
άγραφοι κανόνεσ επθρεάηουν τα ςκεπτικά, τισ αποφάςεισ και ςυνεπϊσ τισ δράςεισ τθσ επιχείρθςθσ
και ςυγκεκριμζνα των ανκρϊπων τθσ. Ιςχυρι χαρακτθρίηεται θ εταιρικι κουλτοφρα όταν τα άτομα,
ζχοντασ ταυτιςτεί με τισ αρχζσ και τα πιςτεφω τισ εταιρίασ, δρουν με κφριο γνϊμονα αυτά, χωρίσ να
τα παραποιοφν οφτε ςτο ελάχιςτο. Εάν παραδείγματοσ χάρθ κάποιοσ προϊςτάμενοσ αποφαςίςει
παρεκκλίνοντασ από τισ αρχζσ τισ εταιρικισ κουλτοφρασ τθσ εταιρίασ και ο υφιςτάμενοσ, ο οποίοσ
λάβει τθν “εντολι”, αρνθκεί να δράςει με τον τρόπο που του ζχει υποδειχκεί, αυτό ςθμαίνει οτι θ
κουλτοφρα τθσ εταιρίασ είναι ςε μεγάλο βακμό ιςχυρι και με μεγάλθ ζνταςθ.
Η επιτυχία τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ μιασ επιχείρθςθσ κρίνεται ςε μεγάλο βακμό από το εάν
και κατά πόςο θ λειτουργία και οι δράςεισ τθσ επιχείρθςθσ ςτοχεφουν και εν τζλει καταλιγουν ςε
αποτελζςματα που εξυπθρετοφν τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ διαρκι επιτυχία. το παραπάνω
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δεδομζνο, ςυμβάλλει ςε μεγάλο βακμό θ τρίτθ βαςικι ιδιότθτα τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, θ
καταλλθλότθτά τθσ. Η τελευταία λοιπόν, κρίνεται με βάςθ τθν αποτελεςματικότθτα, τθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν ςυνεχι επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ μετά από αξιολόγθςθ δράςεων και
λειτουργιϊν τθσ φςτερα από ςυγκεκριμζνα χρονικά διαςτιματα.

1.4 Σι εξαςφαλίηει θ εταιρικι κουλτοφρα;
Η εταιρικι κουλτοφρα ενιςχφει τθ δζςμευςθ και τθν αφοςίωςθ-ενεργοποίθςθ των ανκρϊπων.
Εάν κάποιοσ εργαηόμενοσ δεχόταν τθν ερϊτθςθ, γιατί ςζβεται, αγαπά και εργάηεται ςκλθρά για τον
οργανιςμό του, ςίγουρα θ απάντθςθ δεν κα ςυμπεριλάμβανε τθν χρθματικι αμοιβι του. υνικωσ,
οι άνκρωποι που είναι τόςο αφοςιωμζνοι ςτον οργανιςμό τουσ και εργάηονται με ηιλο ςαν να
πρόκειται κάκε ςτιγμι για προςωπικι τουσ εξζλιξθ, κα απαντοφςαν ςτο παραπάνω ερϊτθμα πωσ το
κλίμα αναγνϊριςθσ,ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ, θ ευχάριςτθ ατμόςφαιρα και ο “ςωςτόσ”
οργανιςμόσ ςτον οποίο ανικουν, τουσ κάνει να αιςκάνονται υπεριφανουσ. Σο παραπάνω κλίμα τουσ
προςφζρει τθν αίςκθςθ τθσ κοινότθτασ. Είναι λογικό θ εταιρικι κουλτοφρα κάκε οργανιςμοφ να
προςελκφει άτομα με παρόμοια ατομικι κουλτοφρα και αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν υψθλότερθ
δζςμευςθ και αφοςίωςθ των ανκρϊπων ςτον οργανιςμό, κακϊσ και ζνα ιςχυρό κίνθτρο να κζλουν
να ανικουν και να προςφζρουν ολοζνα περιςςότερο ςε αυτόν. Θα λζγαμε πωσ θ ιςχυρι κουλτοφρα
που διακζτει ζνασ οργανιςμόσ είναι κάτι ςαν κρθςκεία. Οι πιςτοί δεν αφοςιϊνονται και πιςτεφουν
ςε αυτιν λόγω προςωπικϊν ςυμφερόντων, αλλά επειδι τα ατομικά τουσ πιςτεφω κι οι αρχζσ τουσ
ταυτίηονται ςε ζναν βακμό με αυτά τθσ κρθςκείασ που πιςτεφουν. Η αντίςτοιχθ λοιπόν πίςτθ και
αφοςίωςθ ςτισ αρχζσ και τισ πεποικιςεισ τθσ κουλτοφρασ ενόσ οργανιςμοφ, ωκοφν τουσ
εργαηομζνουσ του να δουλεφουν ςκλθρά και αποτελεςματικά για κάτι το οποίο ςζβονται και
αιςκάνονται προςωπικά υπεφκυνοι για τθν εξζλιξι του. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια να δθμιουργείται ςε
αυτοφσ το αίςκθμα του “ανικειν” ςε μια κοινότθτα, όπωσ προαναφζραμε,δθλαδι το αίςκθμα κοινισ
ταυτοτθτασ, γεγονόσ που ενδίδει ςτο ηιλο τθσ εργαςίασ τουσ.
Η κουλτοφρα εξαςφαλίηει ταυτόχρονα τθν ατομικι πρωτοβουλία και τθν αυτοπεικαρχία.
Αρχικά, εξαςφαλίηεται θ πεικαρχθμζνθ ςκζψθ και δράςθ χωρίσ εξωτερικό ζλεγχο. Η εταιρικι
κουλτοφρα, προωκεί τθν επιτυχία μιασ επιχείρθςθσ ακριβϊσ μζςω των ςυμπεριφορϊν-ςκεπτικϊν
των ανκρϊπων τθσ. Ο εξωτερικόσ ζλεγχοσ λείπει όταν θ εταιρικι κουλτοφρα είναι ιςχυρι και
κατάλλθλθ αφοφ οι αρχζσ και τα πιςτεφω τθσ ακολουκοφν ςε κάκε βιμα του εργαηόμενουσ ςε
αυτιν. Οι κατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ επιτυγχάνονται με δυο τρόπουσ. Πρϊτον, μζςω εξωτερικοφ
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ελζγχου, απο τουσ προϊςταμζνουσ με τθ γραφειοκρατία και δεφτερον μζςω του αυτοελζγχου. Ο
δεφτεροσ τρόποσ αποδεικνφει το πόςο ιςχυρι είναι θ εταιρικι κουλτοφρα αφοφ, πρόκειται για τον
ζλεγχο που αςκοφν οι άνκρωποι του οργανιςμοφ μεταξφ τουσ, ζχοντασ κατανοιςει και ενςτερνιςτεί
ςε μεγάλο βακμό τισ αρχζσ, τα πιςτεφω, τισ πεποικιςεισ τθσ επιχείρθςθσ. το ςθμερινό,
ανταγωνιςτικό περιβάλλον, ο δεφτεροσ τρόποσ κα λζγαμε πωσ είναι περιςςότερο αποτελεςματικόσ
κακϊσ, θ ευελιξία, το πάκοσ για δουλειά και θ προςωπικι-εςωτερικι κινθτοποίθςθ του κάκε
ανκρϊπου μζςα ςτον οργανιςμό, είναι ηθτοφμενα για μια επιτυχθμζνθ, ανταγωνιςτικι και
αποτελεςματικι επιχείρθςθ. Οι εξαναγκαςτικοί ζλεγχοι που επιβάλλει θ γραφειοκρατία είναι
αδφνατον να οδθγιςουν τουσ ανκρϊπουσ του οργανιςμοφ ςε κλίμα καινοτομίασ, δθμιουργικότθτασ
πρωτοβουλίασ και πάκουσ για τθ δουλειά τουσ. Η φπαρξθ λοιπόν μιασ ιςχυρισ εταιρικισ
κουλτοφρασ, επιτυγχάνει τθν πεικαρχία και τον αυτοζλεγχο, δίνοντασ τθν ευκαιρία ςτουσ
εργαηόμενουσ χρθςιμοποιϊντασ τθν κρίςθ τουσ να πάρουν πρωτοβουλίεσ. Ο J. Collins ςτο βιβλίο του
Good to Great, υποςτθρίηει ότι οι “πεικαρχθμζνοι άνκρωποι χρειάηονται λιγότερθ ιεραρχία, θ
πεικαρχθμζνθ ςκζψθ χρειάηεται λιγότερθ γραφειοκρατία και θ πεικαρχθμζνθ δράςθ, λιγότερουσ
ελζγχουσ”. το βιβλίο ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ θ άποψθ ότι οι εξαιρετικζσ επιχειριςεισ
χαρακτθρίηονται απο μια κουλτοφρα πεικαρχίασ (culture of discipline) κι ακόμθ οτι θ ίδια θ ιςχυρι
κουλτοφρα, ενιςχφει τθν πεικαρχία. Ακόμθ θ εταιρικι κουλτοφρα αποτελεί μθχανιςμό κοινωνικοφ
ελζγχου. Ασ ςκεφτοφμε πάλι τισ ζρευνεσ με τα απορρίματα ςτο ζδαφοσ. Όταν ςε μια επιχείρθςθ
υπάρχουν κοινϊσ παραδεδεγμζνεσ και ενςτερνιςμζνεσ αξίεσ, και μζςα ςε ζνα ςφνολο ανκρϊπων, οι
οποίοι λειτουργοφν βάςει αυτϊν των αρχϊν, παρατθρθκεί μια ςυμπεριφορά που παρεκκλίνει απο
αυτζσ, οι υπόλοιποι πιζηουν τθ μονάδα για ςυμμόρφωςθ. Ξε αυτόν τον τρόπο, θ ιςχυρι εταιρικι
κουλτοφρα, μζχρι ζναν βακμό επιτρζπει τθν υποκατάςταςθ των διοικθτικϊν-εξωτερικϊν
μθχανιςμϊν ελζγχου των ανκρϊπων με τον κοινωνικό ζλεγχο και τον αυτοζλεγχο.
Η κουλτοφρα μειϊνει τισ κοινωνικζσ αβεβαιότθτεσ και οδθγεί τουσ ανκρϊπουσ ςε κοινι
κατεφκυνςθ και τθ ςυνεργαςία. Η εταιρικι κουλτοφρα λειτουργεί ακόμθ ωσ ζνασ μθχανιςμόσ
ςυντονιςμοφ και κοινισ κατεφκυνςθσ για τουσ ανκρϊπουσ ςε μια επιχείρθςθ. Όταν οι κοινζσ αξίεσ,
τα πιςτεφω, οι ζννοιεσ και οι ςκοποί μιασ επιχείρθςθσ είναι εδραιωμζνα και ενςτερνιςμζνα απο τουσ
περιςςότερουσ ανκρϊπουσ του οργανιςμοφ, δθμιουργείται μια ςυνοχι θ οποία ςχθματίηει ζνα
νοθτό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κινοφνται οι εργαηόμενοι. Ξε αυτόν τον τρόπο, μειϊνεται θ
αβεβαιότθτα ωσ προσ το ποιζσ είναι οι κατάλλθλεσ αποφάςεισ και ςυνεπϊσ ςυμπεριφορζσ. Αυτι θ
κοινι αφετθρία δίνει τθν αίςκθςθ του ανικειν ςτουσ ανκρϊπουσ του οργανιςμοφ και δρουν ζτςι
αςυνιδειτα προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ. Ιδιαιτζρωσ ςτο ςθμερινό περιβάλλον, που τα όρια μιασ
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επιχείρθςθσ δεν ςταματοφν ςτα ςφνορα τθσ χϊρασ τθσ, ο ςυντονιςμόσ, θ ςυνεργαςία, και θ
προςαρμοςτικότθτα απαιτοφνται ολοζνα και περιςςότερο. Ασ λάβουμε ωσ παράδειγμα τισ
διεκνοποιθμζνεσ πολυεκνικζσ, ςτισ οποίεσ θ φπαρξθ κοινισ κατεφκυνςθσ και εταιρικισ κουλτοφρασ,
αποτελεί κεμζλιο λίκο για τθν εξαςφάλιςθ ςυνοχισ και ολοκλιρωςθσ του εκάςτοτε οργανιςμοφ.
Η κουλτοφρα μπορεί να διευκολφνει ι να εμποδίηει τθν αλλαγι και τθ ςυνεχι προςαρμογι. Η
ιςχυρι κουλτοφρα, αν και άχλο ςτοιχείο μιασ επιχείρθςθσ, αλλάηει πολφ δυςκολότερα από όλα τα
υπόλοιπα ςτοιχεία τθσ. Ξια ιςχυρι λοιπόν εταιρικι κουλτοφρα, μπορεί να οδθγιςει ςε δογματιςμό
και ςυνεπϊσ ςε ακατάλλθλεσ ςυμπεριφορζσ ωσ προσ τθν ανάγκθ προςαρμοςτικότθτασ και τθν
πρόοδο τθσ επιχείρθςθσ.

1.5 Πώσ μετράται θ εταιρικι κουλτοφρα;
Για τθ μζτρθςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ χρθςιμοποιοφνται δυο ςυμπλθρωματικζσ
διαγνωςτικζσ μζκοδοι. Η πρϊτθ μζκοδοσ αφορά ςτθν αποτφπωςθ και τθ μζτρθςθ των τφπων και των
ςτοιχείων τθσ κουλτοφρασ μιασ επιχείρθςθσ μζςω ζρευνασ, θ οποία αποτελείται απο
ερωτθματολόγια και ςυνεντεφξεισ, τα οποία απευκφνονται ςε όλα τα ςτελζχθ και τουσ εργαηόμενουσ
τθσ επιχείρθςθσ. Η παραπάνω μζκοδοσ είναι αποτελεςματικι όταν ςτθν ςυμπλιρωςθ
ερωτθματολογίων και ςτθ ςυμμετοχι ςτισ ςυνεντεφξεισ, παίρνει μζροσ αντιπροςωπευτικόσ αρικμόσ
των ανκρϊπων μιασ επιχείρθςθσ, κακϊσ οι απαντιςεισ ςυγκεντρϊνονται και μελετϊνται με ςκοπό
τθν εφρεςθ ςυγκεκριμζνων πλθροφοριϊν χριςιμων για τθν κατανόθςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ. Ο
δεφτεροσ και πιο πρακτικόσ και αντικειμενικόσ τρόποσ μζτρθςθσ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, αφορά
ςτθν παρατιρθςθ και ανάλυςθ όςων αυτι ςυνεπάγεται. Πιο αναλυτικά, μελετϊντασ όλεσ τισ
ςυμπεριφορζσ, τισ δράςεισ, τισ επιδόςεισ, τισ αποφάςεισ, τισ λειτουργίεσ, τισ δομζσ, ακόμθ και τθν
αιςκθτικι των ανκρϊπων και τθ χωροταξία, μποροφμε να κατανοιςουμε ςε μεγάλο βακμό βαςικά
ςτοιχεία τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ του εκάςτοτε οργανιςμοφ. Για παράδειγμα, θ φπαρξθ ενόσ
μθχανιςμοφ μζτρθςθσ τθσ ευχαρίςτθςθσ των πελατϊν, υποδθλϊνει μια πελατοκεντρικι εταιρικι
κουλτοφρα. Η αυςτθρι τιρθςθ των κριτθρίων που πρζπει να ζχει ζνασ πικανόσ εργαηόμενοσ τθσ
εταιρίασ ςθμαίνει ακριβϊσ τθν βαρφτθτα που ζχει ςτθν εταιρικι κουλτοφρα τθσ ςυγκεκριμζνθσ
επιχείρθςθσ θ πρόςλθψθ των εργαηομζνων τθσ.
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1.6 Πώσ διαμορφώνεται θ εταιρικι κουλτοφρα;

Η διαμόρφωςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, είναι θ βάςθ πάνω ςτθν οποία χτίηει ζνασ
οργανιςμόσ για να προςδιορίςει τουσ ςτόχουσ του και να ςχεδιάςει τθ ςτρατθγικι και το
επιχειρθματικό του πλάνο.Η εταιρικι κουλτοφρα διαμορφϊνεται με δυο τρόπουσ. Ο πρϊτοσ τρόποσ
είναι αςυνζιδθτοσ και ςυμβαίνει χωρίσ να προγραμματιςτεί. Αφορά ςτθν αλλθλεπίδραςθ των
ανκρϊπων κατά τθ διάρκεια τθσ ιςτορικισ εξζλιξθσ του οργανιςμοφ. Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι
ακριβϊσ ο προγραμματιςμόσ-ςχεδιαςμόσ τθσ εκάςτοτε αλλαγισ-διαμόρφωςθσ.
Όπωσ προαναφζραμε, ο πρϊτοσ τρόποσ είναι μθ ςυνειδθτόσ, αφοφ ςτθρίηεται ςτθν επανάλθψθ
ςκεπτικϊν, ςυμπεριφορϊν και δράςεων, οι οποίεσ καταλιγουν να μετατρζπονται ςε άγραφουσ
κανόνεσ . Ο/ΟΙ ιδρυτισ/ζσ τθσ επιχείρθςθσ φζρουν ςε αυτιν δικζσ τουσ αρχζσ και πιςτεφω, ζννοιεσ
και παραδοχζσ, οι οποίεσ με τθν πάροδο του χρόνου διαδίδονται ωσ τρόποι λειτουργίασ τθσ
επιχείρθςθσ ςτουσ εργαηομζνουσ και τελικά κακιερϊνονται απο τθ ςτιγμι που κρικοφν
αποτελεςματικζσ για τθν εταιρία. Ακόμθ, δθμιουργία εταιρικισ κουλτοφρασ ζχουμε και κατά τισ
διαδικαςίεσ μάκθςθσ

του οργανιςμοφ, μζςω

τθσ επαναλαμβανόμενθσ χριςθσ

τρόπων

διεκπαιρζωςθσ εργαςιϊν. Επίςθσ, οι άνκρωποι , αλλθλεπιδρϊντασ και δουλεφοντασ ςε ομάδεσ,
ανταλλάςςοντασ εμπειρίεσ και πρότυπα, αποτελοφν ακόμθ ζναν τρόπο διαμόρφωςθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ. Όπωσ προκφπτει απο τα παραπάνω, το ηιτθμα τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ και κυρίωσ
τθσ διαμόρφωςισ τθσ είναι καίριο όςον αφορά τουσ οργανιςμοφσ και τισ επιχειριςεισ. υνεπϊσ, δεν
κα ιταν ςυνετό να αφεκεί αυτό το ηιτθμα ςτθν τφχθ. Ο δεφετεροσ τρόποσ διαμόρφωςθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ αφορά ακριβϊσ ςτον ςχεδιαςμό τθσ, ο οποίοσ κρίνεται και απαραίτθτοσ. Επί
προςκζτωσ, το ςφγχρονο, ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο και απαιτθτικό περιβάλλον, ςε ςυνδυαςμό με
τθν ανταγωνιςτικι αγορά, απαιτεί τθν ταχεία και αποτελεςματικά ςχεδιαςμζνθ αλλαγι τθσ
εταιρικισ κουλτοφρασ του εκάςτοτε οργανιςμοφ. Από αυτό προκφπτει και θ ςθμαντικότθτα που
χαρακτθρίηει τθν εταιρικι κουλτοφρα ωσ κφριο ηιτθμα ςτθ “διοικθτικι ατηζντα” των ςτελεχϊν.

1.7 χεδιαςμζνθ αλλαγι-διαμόρφωςθ εταιρικισ κουλτοφρασ

Η εταιρικι κουλτοφρα, αν και αποτελεί ζνα άχλο ςτοιχείο των επιχειριςεων, αποτελεί
ταυτοχρόνωσ ζνα απο τα πιο καίρια και ςτρατθγικισ ςθμαςίασ χαρακτθριςτικά τουσ. Είναι γεγονόσ
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πωσ δεν μεταφζρεται και δεν αντιγράφεται απο οργανιςμό ςε οργανιςμό και ςίγουρα δεν μπορεί να
εφαρμοςτεί με ακριβϊσ τον ίδιο τρόπο ςε παραπάνω απο μία εταιρίεσ κακϊσ τα χαρακτθριςτικά τθσ
είναι εξαιρετικά διαμορφωμζνα για ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ υπό ςυγκεκριμζνουσ όρουσ και
παράγοντεσ. Είναι γεγονόσ οτι θ διοίκθςθ ενόσ χειροπιαςτοφ ςτοιχείου μιασ επιχείρθςθσ, είναι
ςαφϊσ πιο απλό απο τθ διοίκθςθ ενόσ άχλου ςτοιχείου όπωσ θ εταιρικι κουλτοφρα. Για τον λόγο
αυτό λίγεσ επιχειριςεισ μζχρι ςιμερα ζχουν αντιλθφκεί τθν ςθμαντικότθτα τθσ αποτελεςματικισ
διοίκθςθσ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ. Ακόμθ, υπάρχουν επιχειριςεισ οι οποίεσ προςπακοφν να
διαμορφϊςουν εταιρικι κουλτοφρα μζςω γραπτισ ι προφορικισ επικοινωνίασ (ζντυπα, ςυνζδρια,
θμερίδεσ, ςεμινάρια κ.λ.π.). Σα παραπάνω μζςα είναι φυςικά ελκυςτικά και ςφγχρονα παρόλαυτα
δεν επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθ διαμόρφωςθ τθσ ιςχφουςασ εταρικισ κουλτοφρασ ενόσ
οργανιςμοφ. Η διοίκθςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ και άλλων άχλων ςτρατθγικϊν ςτοιχείων μιασ
επιχείρθςθσ είναι δείγμα ανταγωνιςτικότθτασ αφοφ διαφοροποιοφν τισ μζτριεσ απο τισ επιτυχθμζνεσ
επιχειριςεισ. Όςον αφορά τθ διαμόρφωςθ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, ακριβϊσ επειδι αποτελεί
άχλο ςτοιχείο τθσ επιχείρθςθσ, οι αλλαγζσ γίνονται ζμμεςα, δθλαδι μζςω των αλλαγϊν άλλων
επιχειρθςιακϊν παραγόντων. Οι παράγοντεσ αυτοί κα μποροφςαν να κατθγοριοποιθκοφν ςτουσ
επόμενουσ τομείσ, οι οποίοι αφοροφν ςε τρεισ ενζργειεσ που πρζπει να ςυμβοφν για να αλλάξει θ
εταιρικι κουλτοφρα.
Πρϊτθ και βαςικι ενζργεια που ςυμβάλλει ζμμεςα ςτθν αλλαγι τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ
είναι θ διάδοςι τθσ. Πιο αναλυτικά, θ διάδοςθ ςτουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ τθσ επικυμθτισ
κουλτοφρασ. Η δράςθ αυτι κα ζχει ωσ ςτόχο τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου των αρχϊν και των
πιςτεφω τθσ επικυμθτισ κουλτοφρασ και φυςικά τα οφζλθ τθσ για τουσ ανκρϊπουσ και τθν ίδια τθν
επιχείρθςθ. Για να είναι αποτελεςματικι θ ενζργεια τθσ διάδοςθσ, κα πρζπει να εκφραςτεί πρακτικά
το κάκε ςτοιχείο τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ μζςω ςυγκεκριμζνων ςυμπεριφορϊν και τακτικϊν για
τουσ εργαηόμενουσ. Για παράδειγμα αν κζλουμε ωσ ςτοιχείο τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ
τθ “ςυνζπεια”, κα πρζπει να κάνουμε τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ να καταλάβουν μζςα απο
ςυγκεκριμζνεσ ςυμπεριφορζσ και πρακτικζσ να κατανοιςουν το περιεχόμενο τθσ αξίασ αυτισ και
φυςικά το όφελόσ τθσ ςτθν επιχείρθςθ.
Δεφτερθ ενζργεια που κα ςυμβάλει ζμμεςα ςτθν αλλαγι τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ
είναι θ επικοινωνία τθσ απο τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ. Φυςικά δεν γίνεται λόγοσ για τθν γραπτι
επικοινωνία μεταξφ των ςτελεχϊν και των εργαηόμενων διότι αυτό όπωσ αναφζραμε και
προθγουμζνωσ δεν είναι αρκετό. Αναφερόμαςτε ςτθν προφορικι και φυςικά διαπροςωπικι
επικοινωνία των ςτελεχϊν με τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ, γεγονόσ που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα
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τθν πλιρθ κατανόθςθ και τθ διδαχι των ανκρϊπων από τα ανϊτερα ςτελζχθ, τα πρόςωπα των
οποίων εμπνζουν ςεβαςμό και κφροσ. Σα ςτελζχθ λοιπόν, ωσ πομποί τθσ πλθροφορίασ, πρζπει να
φτάςουν ςτο ςθμείο να πείςουν τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ πωσ ζχουν πλιρωσ κατανοιςει
τουσ ςκοποφσ και τα οφζλθ των ςτοιχείων τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ του οργανιςμοφ και πωσ για
αυτόν τον λόγο ζχουν ενςτερνιςτεί απόλυτα τισ αξίεσ που ςυνεπάγεται θ ςυγκεκριμζνθ εταιρικι
κουλτοφρα. Σο πάκοσ, θ ενζργεια, θ λογικι και το ςυναίςκθμα που διακατζχει τουσ πομποφσ τθσ
επικυμθτισ εταιρικισ κουλοτφρασ, εκφράηονται μζςω πρακτικϊν παραδειγμάτων, ιςτορίεσ του
παρελκόντοσ και μφκουσ, οι οποίοι αφορφν “ιρωεσ” τθσ εταιρίασ που δείχνουν το μεγαλείο του
οργανιςμοφ. Η πλθροφορία εκφράηεται ακόμθ μζςω τθσ εταιρικισ διαλζκτου και ςυγκεκριμζνων
όρων που χρθςιμοποιοφνται απο τουσ ανκρϊπουσ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ ακόμθ και από ςφμβολα ι
ςλόγκαν, τα οποία με τον καιρό ζγιναν ςιματα κατατεκζντα των ςθμαντικότερων αξιϊν του
οργανιςμοφ. Σζλοσ, ζνασ τρόποσ για τθν επικοινωνία τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ είναι οι
εκδθλϊςεισ, ι οι διάφορεσ τελετουργίεσ τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ, οι οποίεσ τονίηουν ςτοιχεία του
οργανιςμοφ με ζναν πιο εορταςτικό-λαμπερό τρόπο. Παραδείγματοσ χάρθ, θ απονομι βραβείων ςε
άριςτουσ υπαλλιλουσ, ι ακόμθ και καινοτόμεσ ιδζεσ, εκφράηει τθν προτεραιότθτα που δίνει θ
εταιρία ςτθν επιβράβευςθ των ανκρϊπων τθσ, γεγονόσ που φυςικά πθγάηει απο τθν κουλτοφρα τθσ.
Σρίτθ ενζργεια για τθν διάδοςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ είναι θ εκπαίδευςθ. ε
πρϊτο επίπεδο, ζνασ υπάλλθλοσ πρόςφατα προςλθφκείσ ςτθν εταιρία, περνάει ςίγουρα από το
ςτάδιο τθσ εκπαίδευςισ του όςον αφορά τθν κουλτοφρα τθσ εταιρίασ. Ακόμθ και οι εργαηόμενοι με
τισ μικρότερεσ ςυμβάςεισ, περνοφν μεγάλο μζροσ του ςυνολικοφ τουσ χρόνου ςτθν εταιρία, για να
μάκουν ποιεσ είναι οι βαςικζσ αρχζσ και οι κυριότεροι ςτόχοι του οργανιςμοφ που κα εργαςτοφν.
Ακόμθ εκπαιδευτικά ςεμινάρια για γενικά προςόντα εργαηόμενων, που απαςχολοφνται ςε
διαφορετικά τμιματα, είναι κετικό να οργανϊνονται κακϊσ κινθτοποιοφν τουσ ανκρϊπουσ να
εξελίςςονται ςυνεχϊσ και τουσ προςφζρουν τθ δυνατότθτα να ςυμβάλλουν ζμμεςα με αυτόν τον
τρόπο ςτθ διάδοςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ.
Σελευταία και εξαιρετικά ςθμαντικι ενζργεια για τθν διάδοςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ
κουλτοφρασ είναι ακριβϊσ θ διάδοςι τθσ μζςω παραδειγμάτων απο προϊςταμζνουσ κάκε
ιεραρχικοφ επιπζδου. Οι άνκρωποι γενικά εξελίςςονται βάςει ςυγκρίςεων. Οι τελευταίεσ
προκφπτουν από παραδείγματα, δθλαδι απο πρότυπα χαραγμζνα ςτθν ιςτορία τθσ εκάςτοτε
επιχείρθςθσ, τα οποία λειτουργοφν ωσ οδθγόσ για τουσ νζουσ αλλά και τουσ πιο παλιοφσ
υπαλλιλουσ. Η μίμθςθ λοιπόν των κετικϊν ςυμπεριφορϊν των role models δθλαδι των προτφπων

14

μιασ επιχείρθςθσ, αποτελεί μια ιςχυρι ενζργεια για τθν διάδοςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ
κουλτοφρασ.
υμπεραςματικά, θ διάδοςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ αποτελεί ζνα ιδιαίτερα
ουςιϊδεσ, ςτρατθγικό ηιτθμα τθσ επιχείρθςθσ, παρόλαυτά μεμονομζνα δεν είναι ικανι να αλλάξειεξελίξει-εδραιϊςει τθν επικυμθτι κουλτοφρα κακϊσ ςε αυτιν τθν προςπάκεια ρόλο παίηουν και
κάποιοι ακόμθ επιχειρθςιακοί παράγοντεσ. Αρχικά, όςον αφορά το κομμάτι των προςλιψεων, είναι
λογικό κάκε εταιρία να προςλαμβάνει ανκρϊπουσ, των οποίων θ ατομικι κουλτοφρα ταιριάηει με
αυτιν τθσ εταιρίασ. Ξε αυτόν τον τρόπο ενιςχφεται θ εταιρικι κουλτοφρα και φυςικά διατθρείται
μζςα ςτο χρόνο. Ακόμθ, είναι γεγονόσ, πωσ θ αξιολόγθςθ των εργαηόμενων προκφπτει μζςω των
αποτελεςμάτων που επιφζρουν ςτθν εταιρία. υνδυαςτικά με τα αποτελζςματα φυςικά,
αξιολογείται και ο τρόποσ, με τον οποίο οι άνκρωποι ζφταςαν ςε αυτά τα αποτελζςματα, κακϊσ
αυτόσ είναι που υποδθλϊνει τισ αρχζσ και τισ βαςικζσ αξίεσ, με άξονα τισ οποίεσ λειτουργοφν οι
εργαηόμενοι. Είναι ευρζωσ γνωςτό πωσ ςτισ εξαιρετικζσ επιχειριςεισ, ςθμαςία δεν ζχει μόνο το τι
ζχει επιτευχκεί αλλά και το πϊσ επετεφχκθ. Ο πιο αςφαλισ τρόποσ για να κατανοιςουν οι άνκρωποι
τθσ εταιρίασ ποιά είναι θ εποκυμθτι εταιρικι κουλτοφρα και ςυνεπϊσ προσ τα ποιά κατεφκυνςθ να
ςτραφοφν είναι οι επιβραβεφςεισ και αντιςτοίχωσ οι επιπλιξεισ. Σο ποιά ςυμπεριφορά επαινείται
και ποιά τιμωρείται ςε μια επιχείρθςθ δείχνει κακαρά τθν επικυμθτι ςυμπεριφορά αλλά και
ςκεπτικό μζςα ςτα πλαίςια τθσ επιχείρθςθσ. υνεπϊσ θ παγίωςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ
κουλτοφρασ πρζπει να υποςτθρίηεται από τθν επίςθμθ ι ανεπίςθμθ επιβράβευςθ και αποδοχι
εξαιρετικϊν ςυμπεριφορϊν των ανκρϊπων τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και από τθν κατάκριςθ και
κατάλυςθ αρνθτικϊν και επιβλαβϊν ςυμπεριφορϊν ι ςκεπτικϊν που πθγάηουν πάλι απο τουσ
ανκρϊπουσ τθσ. Ζνασ ακόμθ τρόποσ ο οποίοσ μασ φζρνει πιο κοντά ςτθν εδραίωςθ τθσ επικυμθτισ
εταιρικισ κουλοτφρασ, είναι να γίνει αντιλθπτό, το ποφ ακριβϊσ εςτιάηουν οι θγζτεσ μιασ
επιχείρθςθσ, ζτςι ϊςτε να ςυντονιςτεί το μεγαλφτερο μζροσ των ανκρϊπων τθσ ςε αυτό το ζργο
ζχοντασ πολφ περιςςότερεσ πικανότθτεσ επιτυχίασ. Φυςικά, εκτόσ του ποφ εςτιάηει τθν προςοχι του
ο προϊςτάμενοσ, ςθμαντικό είναι να γίνεται αντιλθπτό και το πϊσ οι ίδιοι εφαρμόηουν τθν εταιρικι
κουλτοφρα, κακϊσ αυτό λειτουργεί ωσ οδθγόσ των υφιςταμζνων. Σζλοσ, είναι απαραίτθτο να
ςυμπεριλάβουμε ςτα μζςα διαμόρφωςθσ και εδραίωςθσ επικυμθτισ εταιρικισ κουλτοφρασ το
οργανωςιακό πλαίςιο, τισ δομζσ, τθν αιςκθτικι των χϊρων, ακόμθ και των ανκρϊπων, κακϊσ όλα
αυτά δθμιουργοφν ζνα ςφνολο το οποίο εκφράηει με ζναν τρόπο τθν κουλτοφρα τθσ εκάςτοτε
εταιρίασ και τθν οφελεί αν ανταποκρίνεται ςτθ γενικι κατεφκυνςθ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ
κουλτοφρασ. Ξθν ξεχνάμε οτι θ αλλαγι τθσ κουλτοφρασ, απαιτεί ςυνικωσ και τθν προςαρμογι του
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οργανωςιακοφ-λειτουργικοφ πλαιςίου τθσ επιχείρθςθσ. “Επανάλθψισ μιτθρ πάςθσ μακιςεωσ.” Ξε
αυτό το απόφκεγμα, οδθγοφμαςτε ςτο τελευταίο ςτάδιο εδραίωςθσ τθσ επικυμθτισ εταιρικισ
κουλτοφρασ που είναι θ επαναλθπτικι εφαρμογι τθσ. Θα λζγαμε πωσ θ επανάλθψθ, ςε ςκεπτικά,
ςυμπεριφορζσ, προτεραιότθτεσ, τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ ηθτθμάτων, αποτελεί ουςιαςτικά τθν
αναγκαιότθτα για τθν εδραίωςθ-κεςμοποίθςι τουσ.

1.8 Διαδικαςία ανάπτυξθσ εταιρικισ κουλτοφρασ

Για τθν ανάπτυξθ και τθν αλλαγι τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ ακουλουκοφνται ςυγκεκριμζνεσ
διαδικαςίεσ και ςτάδια.
Αρχικά, πρζπει να προςδιοριςτεί θ κατάλλθλθ εταιρικι κουλτοφρα, δθλαδι ςυγκεκριμζνα τα
ςτοιχεία τθσ. Οι αξίεσ, οι αρχζσ, τα πιςτεφω, οι ζννοιεσ και οι ςθμαςίεσ τθσ εκάςτοτε εταιρικισ
κουλτοφρασ. Η ενζργεια αυτι αποτελεί ευκφνθ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, χωρίσ όμωσ να αποκλφει
τθν ςυμμετοχι γενικά των ανκρϊπων τθσ. Γενικά ο προςδιοριςμόσ των ςτοιχείων τθσ κατάλλθλθσεπικυμθτισ κουλτοφρασ γίνεται μζςα ςε workshops τθσ διοίκθςθσ και των εργαηομζνων με τθν
αρωγι κάποιου ςυμβοφλου.
Αμζςωσ μετά τον προςδιοριςμό τθσ κατάλλθλθσ κουλτοφρασ, ακολουκεί θ διάγνωςθ τθσ
υπάρχουςασ. Η ενζργεια αυτι μασ οδθγεί από μόνθ τθσ ςτο τρίτο ςτάδιο κατά το οποίο ζχοντασ
αποτυπϊςει τθν υφιςτάμενθ εταιρικι κουλτοφρα, με τουσ τρόπουσ που αναπτφξαμε ςε
προθγοφμενθ ενότθτα, μελετάμε τον βακμό απόκλιςισ τθσ από τθν επικυμθτι, θ οποία
προςδιορίςτθκε ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. υγκρίνουμε λοιπόν τθν ιδθ υπάρχουςα με τθν
επικυμθτι κουλτοφρα και ςυγκεκριμενοποιοφμε ςτοιχεία τα οποία επιδζχονται βελτίωςθσ, άλλα
που πρζπει να εξαλειφκοφν εντελϊσ και φυςικά αυτά που πρζπει να διατθριςουμε.
Ζχοντασ λοιπόν διακρίνει όςα χρειάηονται βελτίωςθ, περνάμε ςτο ςτάδιο του ςχεδιαςμοφ
ενεργειϊν αλλαγισ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ. Για να αλλάξει προσ το καλφτερο θ εταιρικι
κουλτοφρα μιασ επιχείρθςθσ, είναι ςίγουρο πωσ πρζπει να ακολουκθκοφν οριςμζνεσ αυςτθρά
ςχεδιαςμζνεσ ενζργειεσ, οι οποίεσ κα επιφζρουν αποτελεςματικά κετικζσ αλλαγζσ. το ςθμείο αυτό,
είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί πωσ οι εταιρικζσ κουλτοφρεσ δφςκολα αλλάηουν, κακϊσ αφοροφν
ανκρϊπουσ, με διαφορετικι ατομικι κουλτοφρα ο κακζνασ, οι οποίοι πρζπει να μάκουν να
ςυνεργάηονται για κάτι κοινό, τθν επιτυχία τθσ επιχείρθςθσ. υνεπϊσ βαςικό ςτοιχείο που δεν
μπορεί να λείπει απο μια διαδικαςία αλλαγισ τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ είναι θ υπομονι κι θ
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επιμονι των ανκρϊπων. Οι αντιςτάςεισ που κα προκφψουν λοιπόν ςε αυτιν τθν πορεία προσ τθν
αλλαγι τθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, αντιμετωπίηονται με ςυγκεκιρμζνεσ δράςεισ όπωσ: Δθμιουργία
αίςκθςθσ επείγοντοσ, κυμίηοντασ ςυχνά τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ μθ αλλαγισ τθσ κουλτοφρασ και
τα κετικά προνόμια που κα επιφζρει θ αλλαγι τθσ. Ενεργι και αζναθ υποςτιριξθ τθσ ανϊτατθσ
διοίκθςθσ κακόλθ τθν πορεία τθσ αλλαγισ, ϊςτε να λειτουργεί ωσ παράδειγμα για τουσ υπόλοιπουσ
εργαηόμενουσ και τζλοσ θ ςυμμετοχι όλων ςτθ διαμόρφωςθ τθσ νζασ, επικυμθτισ, εταιρικισ
κουλτοφρασ. Ακολουκεί το πζμπτο και προτελευταίο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ και εδραίωςθσ
κατάλλθλθσ εταιρικισ κουλτοφρασ, το οποίο αφορά ςτθν υλοποίθςθ των όςων αλλαγϊν
ςχεδιάςτθκαν, θ οποία αποτελεί ευκφνθ κυρίωσ τθσ ανϊτατθσ διοίκθςθσ, μόνο που ςε αυτό το
ςτάδιο, θ τελευταία ςυνεργάηεται ςε μεγάλο βακμό με τθ Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Αδυναμικοφ. Σο
τελευταίο ςτάδιο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ αλλαγισ και εν τζλει τθσ εδραίωςθσ τθσ εταιρικισ
κουλτοφρασ αφορά ςτθν ςυνεχι παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ των όςων διαμορφϊκθκαν εκ
νζου, με ςκοπό να γίνουν αντιλθπτζσ οι βελτιϊςεισ που ζγιναν αλλά και τα ςθμεία που μελλοντικά
κα χρειαςτοφν πικανζσ διορκϊςεισ.
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Κεφάλαιο 2: Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (Ε.Κ.Ε)

2.1 Σί είναι Εταιρικι Κοινωνικι Εκφνθ (Ε.Κ.Ε)

τισ μζρεσ μασ, οι επιχειριςεισ καλοφνται να λειτουργιςουν ςε ζνα ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενο
και ανταγωνιςτικό περιβάλλον, προςπακϊντασ ταυτοχρόνωσ να διατθριςουν τθ βιωςιμότθτά τουσ.
ε ζνα τόςο απαιτθτικό πλαίςιο λειτουργίασ των επιχειριςεων, είναι λογικό οι άμεςα
ενδιαφερόμενοι όπωσ οι εργαηόμενοι, οι ΞΜΟ, οι ςυνεργάτεσ, κ.α. να αποηθτοφν ολοζνα και
περιςςότερο τθ διαφανι λειτουργία τουσ κακϊσ και τισ κερδοφόρεσ δράςεισ τουσ. Όλο και
περιςςότερεσ επιχειριςεισ, αςπάηονται τθν άποψθ οτι ο ςχεδιαςμόσ υπζυκυνων επιχειρθματικϊν
πρακτικϊν, τισ φζρνει πιο κοντά ςτο ςτόχο τθσ διαρκοφσ επιτυχίασ. Όντασ ςτθν πράξθ, λοιπόν,
υπεφκυνεσ, οι επιχειριςεισ, βελτιϊνουν τισ ςχζςεισ με τουσ εργαηόμενοφσ τουσ και φυςικά χτίηουν
ζνα ςοβαρό και ζμπιςτο προφίλ ςτθν κοινωνία. φγχρονοσ ςτόχοσ των επιχειριςεων του ςιμερα, κα
λζγαμε οτι πζραν τθσ κερδοφορίασ και τθσ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν τθσ, είναι θ ευκφνθ για το
περιβάλλον, θ βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςυνκθκϊν για τουσ υπαλλιλουσ τθσ, θ μζριμνα για τισ
γφρω κοινότθτεσ και θ αποδοχι του οτι θ επιτυχία τθσ δεν ζχει μοναδικό παράγοντα τθν χαμθλι τιμι
του προϊόντοσ ι τθν άριςτθ ποιότθτά του αλλά και το πϊσ αλλθλεπιδρά με το περιβάλλον τθσ και τα
ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ ωσ όλον.
Ωσ ζννοια, θ Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ,εξελίςςεται ςυνεχϊσ. Σο 2001, ςτθν Πράςινθ Βίβλο,
τθν πρϊτθ επίςθμθ ανακοίνωςθ τθσ ςτρατθγικισ τθσ Ευρωπαϊκισ επιτροπισ για τθν ΕΜΕ, θ
τελευταία ορίηεται ωσ “ θ ζννοια ςφμφωνα με τθν οποία οι εταιρίεσ ενςωματϊνουν ςε εκελοντικι
βάςθ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ ςτισ επιχειρθματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ και ςτισ
επαφζσ τουε με τα άλλα ενδιαφερόμενα μζρθ”. Δζκα χρόνια αργότερα, το 2011, θ Ευρωπαϊκι
Επιτροπι τθν ορίηει ωσ “θ ευκφνθ των επιχειριςεων για τθν επίδραςθ που ζχουν ςτθν κοινωνία”. Η
εξζλιξθ τθσ ζννοια μζςα ςε αυτά τα 10 χρόνια υποδθλϊνει και τισ μεταβολζσ που ζχουν υποςτεί οι
οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντεσ τθσ αλλαγισ των αντιλιψεων και των δεδομζνων των
επιχειριςεων κακϊσ και των κοινωνιϊν. Μακϊσ από κοινωνία ςε κοινωνία και απο επιχείρθςθ ςε
επιχείρθςθ, θ κουλτοφρα, θ ιςτορικι διαδρομι αλλά και το διαφορετικό επίπεδο ανάπτυξθσ
διαφοροποιείται, παρατθρείται μεγάλοσ αρικμόσ οριςμϊν ςχετικά με τθν ΕΜΕ, θ οποία όμωσ,
ανεξαρτιτωσ προελεφςεωσ ενςωματϊνει οριςμζνα βαςικά χαρακτθριςτικά τα οποία ακολουκοφν
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ακριβϊσ όπωσ ζχουν οριςτεί ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα τθσ Corporate Social Responsibility Hellas (CSR
HELLAS)1 :


Αυτοδζςμευςθ των ίδιων των επιχειριςεων



Διάρκεια και ςυνζχεια τθσ εφαρμογισ τθσ



υςχζτιςθ με κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά κζματα



υμπερίλθψθ τόςο του εςωτερικοφ, όςο και του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ τθσ επιχείρθςθσ



Αλλθλοτροφοδότθςθ με το ςτρατθγικό επιχειρθματικό μοντζλο



Διαςφνδεςθ με τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ με υπεφκυνο τρόπο

2.2 Εφαρμογι τθσ ΕΚΕ

Η διαδικαςία εφαρμογισ εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ χωρίηεται ςε 5 ςτάδια. Αρχικά, κάκε
επιχείρθςθ ςυντάςςει ζναν κϊδικα δεοντολογίασ, ςτον οποίο αναφζρει τισ βλζψεισ τθσ ςχετικά με
τθν κοινωνία και το περιβάλλον δράςθσ τθσ. τθ ςυνζχεια, με βάςθ “τισ βλζψεισ” του πρϊτου
ςταδίου, θ επιχείρθςθ εφαρμόηει ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα δράςεων π.χ. υιοκζτθςθ μασ
τακτικισ θ ενόσ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ ναι μεν θ
εταιρίασ δραςτθριοποιείται, αλλά λειτουργεί ωσ μονάδα χωρίσ να ςυνεργάηεται με άλλον φορζα.
Δθλαδι, θ επιχείρθςθ κζτει μόνθ τθσ τουσ ςτόχουσ,ςχεδιάηει το πλάνο και το εφαρμόηει
διορκϊνοντασ ό,τι χρειάηεται. το τρίτο ςτάδιο, οι επιχειριςεισ υιοκετοφν κάποιο ςφςτθμα
εφαρμογισ προςεγγίςεων για ηθτιματαπου ςχετίηονται με τθν ΕΜΕ. Αυτά τα ςυςτιματα μπορεί να
εφαρμόηονται ςε όλεσ τισ επιχειριςεισ, ςε επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνο
γεωγραφικό χϊρο π.χ. Ε.Ε ,ι ςε επιχειριςεισ ςυγκεκριμζνου κλάδου. Ο ζλεγχοσ αυτοφ του
ςυςτιματοσ γίνεται είτε από τθν ίδια τθν επιχείρθςθ, ι με τθ χριςθ κλαδικοφ διαγνωςτικοφ
εργαλείου, ι ςε ςυνεργαςία με τρίτο φορζα που εξειδικεφεται ακριβϊσ ςε αυτό, το να ελζγχει
τζτοιου είδουσ ςυςτιματα. το τζταρτο ςτάδιο θ ΕΜΕ ενςωματϊνεται ςτθν κακθμερινότθτα των
επιχειριςεων και φυςικά ςε κάκε δραςτθριότθτα που λαμβάνει χϊρα. Γίνεται δθλαδι αναπόςπαςτο
κομμάτι όλων των λειτουργιϊν,που οδθγοφν ςτθ λιψθ αποφάςεων τθσ επιχείρθςθσ. Σο πζμπτο
ςτάδιο αφορά ςτθν προςπάκεια διαλόγου των επιχειριςεων με τα ενδιαφερόμενα μζρθ
(εργαηόμενοι, καταναλωτζσ, προμθκευτζσ, ΞΜΟ, τοπικζσ κοινωνίεσ, μζτοχοι και επενδυτζσ, πολίτεσ,
1

CSR
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παιδιά και μελλοντικζσ γενεζσ), ςτοχεφοντασ ςτο να γνωςτοποιιςουν ςε αυτά τισ προςδοκίεσ τουσ,
να εξθγιςουν τουσ ςτόχουσ τουσ, να αναηθτθκοφν πικανζσ ςυνεργαςίεσ, να εξαλειφκοφν πικανά
κενά ςτθ μεταξφ τουσ επικοινωνία. Ματα το ςτάδιο αυτό, θ επιχείρθςθ, μζςω τθσ ΕΜΕ, περνά ςτθ
δθμιουργία διαμοιραηόμενθσ αξίασ. Η διαδικαςία αυτι είναι βακιά δθμιουργικι και κακϊσ το
πλαίςιο τθσ επιχείρθςθσ διευρφνεται με ζναν τρόπο και βαςικό ρόλο ςε αυτό παίηουν και τα
ενδιαφερόμενα μζρθ. Ακριβϊσ για τον λόγο του οτι θ ΕΜΕ απαιτεί δζςμευςθ με εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ

φορείσ/ενδιαφερόμενα

μζρθ,

δίνει

τθ

δυνατότθτα

ςτισ

επιχειριςεισ

να

ανταποκρίνονται ςτισ προςδοκίεσ τθσ κοινωνίασ.
Θα μποροφςαμε λοιπόν να ποφμε πωσ θ ΕΜΕ είναι κάποιο είδοσ πλατφόρμασ κοινωνικοφ
διαλόγου, κακϊσ φςτερα από διαυγι και ιςότιμο διάλογο μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ και των
ενδιαφερόμενων μερϊν προκφπτει αξιοπιςτία και εμπιςτοςφνθ. Ακόμθ είναι πθγι καινοτομίασ,
αφοφ παρζχει λφςεισ ςε πραγματικά προβλιματα μιασ επιχείρθςθσ, μιασ κοινωνίασ, ενόσ κλάδου. Αν
αξιοποιθκοφν καταλλιλωσ οι λφςεισ αυτζσ καταπολεμϊνται άμεςα φαινόμενα όπωσ π.χ. κοινωνικόσ
αποκλειςμόσ, ανεξζλεγκτεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, ζλλεψθ ιατρικϊν μονάδων κ.α. Είναι
ςθμαντικό να τονίςουμε ςε αυτό το ςθμείο, οτι τα αποτελζςματα τθσ ΕΜΕ είναι μεςομακροπρόκεςμα, που ςθμαίνει πωσ δεν μετρϊνται άμεςα αλλά μζςα απο τθν κακθμερινότθτα.

2.3 Η πυραμίδα τθσ ΕΚΕ του Archie Carroll
Κςωσ ο πιο ευρζωσ γνωςτόσ και αποδεκτόσ οριςμόσ για τθν ΕΜΕ ςτον επιςτθμονικό αλλά και
επιχειρθματικό κόςμο είναι αυτόσ που ςυνζκεςε ο Archie Carroll. Η ΕΜΕ κατά τον Carroll αποτελεί
ζνα ςφνολο που αφορά ςε τζςςερισ τομείσ τθσ κοινωνίασ.
1.

Οικονομικζσ προςδοκίεσ
Ξζςα ςτο πλαίςιο μιασ επιχείρθςθσ, οι μζτοχοι ςτοχεφουν ςτο κζρδοσ από τισ επενδφςεισ τουσ,

οι υπάλλθλοι ηθτοφν καλζσ ςυνκικεσ εργαςίασ και καλζσ αμοιβζσ, οι πελάτεσ από τθν άλλθ
αναηθτοφν άριςτθ ποιότθτα προϊόντοσ ςε λογικζσ τιμζσ. Για να παραπείνει μια επιχείρθςθ ςτον
επιχειρθματικό χϊρο τθσ κοινωνίασ, πρζπει λοιπόν, να λειτουργεί άρτια ωσ οικονομικι μονάδα και
αυτό αποτελεί προτεραιότθτά τθσ. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν κατατάςςονται ςτο πεδίο τθσ ΕΜΕ. Ο
Carroll λοιπόν υποςτθρίηει πωσ θ ικανοποίθςθ των οικονομικϊν αναγκϊν είναι βαςικι
προτεραιότθτα των επιχειριςεων.
2.

Νομικζσ προςδοκίεσ
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Βαςικι προχπόκεςθ για να κεωρείται μια επιχείρθςθ υπζυκυνθ από τθν κοινωνία, είναι θ
υπακοι τθσ ςτον νόμο. Σο “να παίηει κακαρά” μια επιχείρθςθ κατά τον Carroll αποτελεί βαςικι
προχπόκεςθ για το κετικό κοινωνικό πρόςιμο τθσ εταιρίασ.
3.

Ηκικζσ προςδοκίεσ
Η προκειμζνθ ευκφνθ, τρζπει τισ εταιρίεσ ςτο να λειτουργοφν θκικά και με γνϊμονα το δίκαιο

ακόμθ και όταν δεν απαιτείται αυςτθρά από τον νόμο. Ματά τον Carroll οι θκικζσ ευκφνεσ αφοροφν
ςε ό,τι προςδοκά θ κοινωνία από τισ επιχειριςεισ πζραμ των οικονομικϊν και νομικϊν προςδοκιϊν.
4.

Φιλανκρωπικζσ προςδοκίεσ
Ο τομζασ αυτόσ τθσ ΕΜΕ, αναλαμβάνει ηθτιματα όπωσ, δωρεζσ ςε φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ,

επενδφςεισ ςε δραςτθριότθτεσ αναψυχισ των υπαλλιλων τουσ, υποςτιριξθ ιδρυμάτων, χορθγίεσ.
φμφωνα με τον Carroll, οι φιλανκρωπικζσ προςδοκίεσ είναι επικυμθτζσ κι όχι υποχρεωτικά
υπάρχουςεσ για μια επιχείρθςθ.
Η πυραμίδα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ

2

2.4 Η Κοινωνικι Ευκφνθ των επιχειριςεων

Η κοινωνικι ευκφνθ των επιχειριςεων διακρίνεται ςε εςωτερικι και εξωτερικι. Η διοίκθςθ
οφείλει να εντοπίςει τουσ εςωτερικοφσ και εξωτερικοφσ παράγοντεσ που κακορίηουν τθ βιωςιμότθτα
2

χιμα 1: Η πυραμίδα τθσ ΕΜΕ, Carroll (1991)

21

τθσ επιχείρθςθσ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ μζςω πρακτικϊν Εταιρικισ Μοινωνικισ Ευκφνθσ. Είναι
λογικό πωσ όταν αλλάηει θ γεωγραφικι περιοχι, θ περιφζρεια, οι ςυνκικεσ και γενικά θ κουλτοφρα
τθσ επιχείρθςθσ, θ κοινωνικι ευκφνθ και οι πρακτικζσ με τισ οποίεσ εφαρμόηεται διαφοροποιοφνται.
Παραταφτα, θ βαςικι προςζγγιςθ τθσ ΕΜΕ αφορά ςε οργανιςμοφσ που τουσ αφορά ςε μεγάλο βακμό
θ επίδραςθ που ζχουν ςτο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ςφνολο του χϊρου όπου δρουν. Η προςοχι
των οργανιςμϊν αυτϊν ςτισ πρακτικζσ τθσ ΕΜΕ τουσ, τουσ οδθγεί ςτο να βελτιϊνουν κακθμερινά τισ
κοινωνικζσ δράςεισ τουσ, δθμοςιεφοντασ ενζργειζσ τουσ και τα αποτελζςματά τουσ.

Η εταιρικι πρακτικι τθσ κοινωνικισ ευκφνθσ αφορά ςε τζςςερα πεδία.


Εργαςιακόσ χϊροσ



Πεδίο αγοράσ



Μοινωνία



Περιβάλλον

2.4.1 Εςωτερικι Διάςταςθ Κοινωνικισ Ευκφνθσ

ε μια επιχείρθςθ, οι πρακτικζσ που πθγάηουν από τθν εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ αφοροφν ςε
κζματα όπωσ επζνδυςθ ςτο Ανκρϊπινο Δυναμικό τθσ εταιρίασ, θ υγεία, θ αςφάλεια και φυςικά, ςε
εταιρίεσ που παράγουν προϊόντα χρθςιμοποιϊντασ φυςικοφσ πόρουσ, θ ςωςτι διαχείριςθ αυτϊν
κατά τθ διαδικαςία παραγωγισ. Οι παραπάνω δράςεισ υποδθλϊνουν κοινωνικι ανάπτυξθ, θ οποία
με τθ ςειρά τθσ οδθγεί ςε βελτιωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα.3

2.4.2 Εξωτερικι Διάςταςθ Κοινωνικισ Ευκφνθσ

Η ΕΜΕ δρα και ζξω απο τθν εταιρία, ςτθν τοπικι κοινότθτα και αφορά εκτόσ από τουσ
υπαλλιλουσ και τουσ μετόχουσ τθσ και ζνα ςφνολο απο ενδιαφερόμενα μζρθ (καταναλωτζσ,
προμθκευτζσ, ΞΜΟ, τοπικζσ κοινωνίεσ, μζτοχοι και επενδυτζσ, πολίτεσ, παιδιά και μελλοντικζσ
γενεζσ), τα οποία είτε είναι μζρθ τθσ τοπικισ κοινότθτασ, ι αςχολοφνται με το περιβάλλον.4

3
4

Ευρωπαϊκι Επιτροπι, COM(2001)366
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, COM(2001)366
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2.5 Σομείσ Κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ

1.

Ευκφνθ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
Ζνασ από τουσ πιο κρίςιμουσ τομείσ δράςθσ τθσ ΕΜΕ είναι αυτόσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Η

ρφπανςθ τθσ ατμόςφαιρασ και των υδάτων και θ εξαφάνιςθ τθσ ηωισ ςε αυτά, ζχουν κεντρίςει τα
τελευταία χρόνια το ενδιαφζρον και τθν προςοχι των ειδικϊν, οι οποίοι ζχουν αναγάγει το ηιτθμα
από τοπικό ςε διεκνζσ. Οι επιχειριςεισ όπωσ είναι φυςικό φζρουν μεγάλθ ευκφνθ αυτισ τθσ
κατάςταςθσ, κακϊσ βιομθχανικά απόβλθτα,που καταλιγουν ςτθ κάλαςςα και ανεξζλεγκτεσ
εκπομπζσ αερίων βαραίνουν κατά πολφ το περιβάλλον.
Εξαιτίασ του μεγζκουσ του προβλιματοσ αλλά και τθσ ζκταςθσ που ζχει λάβει θ επιβάρυνςθ
του περιβάλλοντοσ, ζχουν κινθτοποιθκεί διεκνείσ και κυβερνθτικοί οργανιςμοί, οι οποίοι με τισ
δράςεισ τουσ οδιγθςαν ςτθ λιψθ νομοκετικϊν μζτρων, όπωσ ο νόμοσ προςταςίασ τθσ ατμόςφαιρασ
(Clean Air Act), ο Ομοςπονδιακόσ νόμοσ για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ των υδάτων (Federal water
pollution control act) και ο νόμοσ περί ανάκτθςθσ πόρων (Resource Recovery Act). Είναι φυςικό
επόμενο, οτι μετά από τζτοιου είδουσ κινθτοποίθςθ διεκνϊν και κυβερνθτικϊν φορζων, ολοζνα και
περιςςότερεσ επιχειριςεισ λαμβάνουν υπόψθν τουσ περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ και βάςει αυτϊν
ςχεδιάηουν πρακτικζσ ΕΜΕ.

2.

Ευκφνθ για τον εργαηόμενο
Ο κάκε εργαηόμενοσ μιασ επιχείρθςθσ πρζπει να αντιμετωπίηεται ωσ ανκρϊπινθ φπαρξθ με

ςεβαςμό και αξιοπρζπεια. Μάτι τζτοιο επιτυγχάνεται με τθν εξαςφάλιςθ των καλφτερων δυνατϊν
ςυνκθκϊν εργαςίασ όςον αφορά τον χϊρο, τθν αςφάλεια, τθν υγεία, τον φωτιςμ, τθ κερμοκραςία,
τθν δίκαιθ αμοιβι των εργαηόμενων, τθν προςταςία τθσ μθτρότθτασ κ.α. Ο νόμοσ των Ανκρωπίνων
Δικαιωμάτων (Civil Rights Act), κζτει υπεφκυνεσ τισ επιχειριςεισ για τθν ςωςτι διαχείριςθ των
μειονοτιτων ςτο χϊρο εργαςίασ. Η Ομοςπονδιακι Μυβζρνθςθ κεςπίηει πρότυπα και για τθν
αςφάλεια των εργαηόμενων, όπωσ ορίηει ο νόμοσ περί αςφάλειασ και υγείασ ςτθν εργαςία
(Occupational Safety and Health Act, OSHA). Ο παραπάνω νόμοσ κεςπίςτθκε ακριβϊσ εξαιτίασ όλων
των περιςτατικϊν και μαρτυριϊν εργαηόμενων, οι οποίοι λόγω κακϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ,
υπζφεραν ςωματικά και ψυχολογικά, τραυματίηονταν, ακόμθ ζχαναν τθ ηωι τουσ. Η προςταςία
λοιπόν των δικαιωμάτων τουσ αλλά και θ αςφάλειά τουσ ιταν ηιτθμα, το οποία ζπρεπε άμεςα να
κατοχυρωκεί νομικά, όπωσ και ζγινε. Εκ των πραγμάτων, ο εργοδότθσ πάντα κα αποτελεί το
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ιςχυρότερο οικονομικά και κοινωνικά προφίλ ανκρϊπου μζςα ςτθν εταιρία. Παρόλαυτά, εάν θ
επιχείρθςθ κζλει να διατθρεί ζνα κοινωνικό πρόςιμο ςτθ λειτουργία τθσ, οφείλει να διαχειρίηεται με
ιςορροπία τισ ςχζςεισ των ανϊτερων ςτελεχϊν και των υφιςταμζνων τουσ.

3.

Ευκφνθ του καταναλωτι
Η κάκε επιχείρθςθ είναι ωσ ζναν βακμό υποχρεωμζνθ να μεριμνά για τθν υπεφκυνθ

ςυμπεριφορά απζναντι ςτον πελάτθ. το πλαίςιο τθσ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ είναι θ εγγφθςθ για
τθν ποιότθτα του προϊόντοσ κακϊσ και θ εξάλειψθ οποιαςδιποτε εξαπάτθςθσ του πελάτθ με ςκοπό
το κζρδοσ. τθν Αγορά υπάρχουν ςυγκεκριμζνοι όροι υγιεινισ, για τα Αγακά, τουσ οποίουσ οι
επιχειριςεισ που ςζβονται το ζργο τουσ και φυςικά τθν εικόνα τουσ ςτθν κοινωνία οφείλουν να
λαμβάνουν υπόψθν. Είναι κατακριτζο, ζωσ και ανεπίτρεπτο θ επιχείρθςθ να εκμεταλλεφεται τθν
άγνοια του καταναλωτι για εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ πάνω ςτο προϊόν, με ςτόχο να αυξιςει εφιμερα
τα κζρδθ τθσ. Η επιχείρθςθ ζχει ακόμθ τθν υποχρζωςθ προσ τουσ καταναλωτζσ να τουσ ενθμερϊνει
καταλλιλωσ για τον τρόπο χριςθσ-λειτουργίασ του αγακοφ που παράγει, ζτςι ϊςτε να μπορεί ςτθ
ςυνζχεια ο καταναλωτισ να ςυγκρίνει και να επιλζξει το προϊόν με βάςθ τθν ανάγκθ του. Σζλοσ,
είναι πολφ ςθμαντικό, θ εταιρία να είναι ανοιχτι ςε προςπάκειεσ επικοινωνίασ των πελατϊν τθσ με
τθν ίδια για τυχόν παράπονα ι ερωτιςεισ τουσ. Η παραπάνω υπθρεςία είναι αναγκαία, κακϊσ ο
πελάτθσ αιςκάνεται οτι θ άποψι του και θ κρίςθ του ζχει ςθμαςία. Αυτό φυςικά είναι πολφ κετικό
για μια επιχείρθςθ γιατί δείχνει ςτθν κοινωνία πωσ λαμβάνει υπόψθν τθσ τα ςχόλια των αποδεκτϊν
του εκάςτοτε προϊόντοσ, δθλαδι των πελατϊν τθσ.

4.

Η ευκφνθ προσ τουσ επενδυτζσ
Πολφ ςυχνά ο επιχειρθματίασ δεν είναι και ο διαχειριςτισ τθσ επιχειρθματικισ περιουςίασ.

Ειδικά όταν πρόκειται για Ανϊνυμθ Εταιρία (Α.Ε.) θ διαχείριςθ γίνεται από ζνα μικρό ςφνολο
ανκρϊπων, το λεγόμενο Διοικθτικό υμβοφλιο (Δ..). Πολλζσ φορζσ το Δ.. αποτελείται από τουσ
μετόχουσ που κατζχουν το μεγαλφτερο ποςοςτό των μετοχϊν τθσ εταιρίασ. Φυςικά υπάρχουν και
μζτοχοι, οι οποίοι δεν αναμειγνφονται με κζματα διαχείριςθσ τθσ εταιρίασ και θ δραςτθριότθτά τουσ
ςταματά ςτθν προςφορά του κεφαλαίου, εμπιςτευόμενοι τουσ ςυνεργάτεσ τθσ επιχείρθςθσ για μια
καλι εξζλιξθ. Απζναντι ςε αυτό τον αρικμό ατόμων λοιπόν, το Δ.. και και τα υπόλοιπα διοικθτικά
ςτελζχθ, ζχουν πζραν τθσ νομικισ και θκικι ευκφνθ για ςωςτι διοίκθςθ, ϊςτε να επιτυγχάνεται θ
όςο το δυνατόν πιο ςυμφζρουςα διαχείριςθ των κεφαλαίων τουσ.
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5.

υμμετοχι ςε κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ
Η κοινωνικι υπευκυνότθτα μιασ επιχείρθςθσ, θ οποία κατά ζναν τρόπο αντικατοπτρίηει και τθν

κοινωνικι ευαιςκθςία τθσ επιχείρθςθσ, φαίνεται και από τισ κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ ςτισ
οποίεσ λαμβάνει μζροσ. Παραδείγματοσ χάρθ μια εταιρία οφείλει να προάγει τθν πνευματικι
καλλιζργεια των ανκρϊπων, να ςζβεται και να υπολογίηει τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ, να
ςχεδιάηει τισ δράςεισ τθσ πάντα με γνϊμονα τθ βελτίωςθ των ανκρωπίνων ςχζςεων κακϊσ και
βοθκά ζμπρακτα ςτθν εξάλειψθ του ανκρϊπινου πόνου. Πζραν λοιπόν των δεδομζνων νόμων
(κυρίωσ φορολογικϊν) ςτουσ οποίουσ πρζπει να υπακοφει μια επιχείρθςθ, αυτό που τθν κάνει να
εφαρμόηει ςτθν πράξει λφςεισ για τθν ανθςυχία τθσ όςον αφορά τα κοινά, είναι θ προςφορά τθσ ςε
ιδρφματα και οργανιςμοφσ, οι οποίοι κατα κφριο λόγο δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο τθσ
εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ, τθσ τζχνθσ, τθσ φιλανκρωπίασ κ.α. Σζλοσ, ζξω από τα κοινά ηθτιματα που
παίρνει κζςθ μια εταιρία με υψθλι ΕΜΕ, δεν κα μποροφςαν να βγουν πολιτικά ηθτιματα, ςτα οποία
είναι όχι μόνο κετικό αλλά και αναγκαίο πολλζσ φορζσ να δείξει προςοχι και να επζμβει μια εταιρία.
Αν για παράδειγμα, μια εταιρία παραγωγισ λευκϊν ειδϊν, είναι γνωςτό πωσ χρθματοδοτείται από
ζνα κόμμα, ι ζναν οργανιςμό, ι από μεμονωμζνα άτομα, τα οποία διακατζχονται από ιδεολογίεσ
που κρζφουν ρατςιςτικζσ ςυμπεριφορζσ και εντείνουν τα μίςθ μεταξφ διαφορετικϊν φυλϊν,
φφλλων, κουλτοφρων κ.α. , τότε εταιρίεσ ομοειδοφσ κλάδου κα ιταν αναγκαίο να ςτακοφν απζνταντι
ςε αυτό το φαινόμενο ακόμθ και αν μπορεί οικονομικά να τισ ςυνζφερε να ςυνεργαςτοφν με μια
τζτοια εταιρία.

2.6 Γιατί είναι ςθμαντικι θ ΕΚΕ;

φμφωνα με τον Dr Keith Davis, λόγω του οτι οι επιχειριςεισ αναπόφευκτα ζχουν κοινωνικι
δφναμθ, οφείλουν να αξιοποιοφν τθ δφναμθ αυτι ακριβϊσ για να βελτιϊςουν τθν κοινωνία. Ο ίδιοσ
παρακζτει μια ςειρά από τα πλεονεκτιματα μιασ επιχείρθςθσ αλλά και τθσ ίδιασ τθσ κοινωνίασ από
τθν εφαρμογι ΕΜΕ.
Αρχικά, το να ςυμβάλλει θ επιχείρθςθ ςτθν προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ κοινωνίασ μζςα ςτθν
οποία υπάρχει και λειτουργεί, προςφζρει και ςτθν ίδια μακροπρόκεςμα οφζλθ. Παραδείγματοσ
χάρθ, αν μια επιχείρθςθ επιδεικνφει υπεφκυνθ κοινωνικι ςυμπεριφορά ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ
ηωισ τθσ με το να προςφζρει ςτθν κοινωνία ζργο, ςίγουρα θ κοινωνία ςε μια δφςκολθ ςτιγμι τθσ
επιχείρθςθσ, ι ακόμθ και ςε μια δράςθ τθσ όχι τόςο ςυμφζρουςα για το ςφνολο τθσ κοινωνίασ, κα
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είναι πιο ανεκτικι από οτι κα ιταν ςε μια άλλθ επιχείρθςθ, θ οποία ζχει δείξει πωσ ποτζ δεν ζλαβε
υπόψθν τθσ τισ ανάγκεσ τισ κοινωνίασ.
Είναι γεγονόσ πωσ όλεσ οι επιχειριςεισ προςδοκοφν να χτίςουν μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με το
κράτοσ κι αυτό όχι για άλλο λόγο, αλλά για να μειϊνεται όςο το δυνατόν περιςςότερο θ
παρεμβατικότθτά του ςτα εςωτερικά ηθτιματα τθσ εκάςτοτε επιχείρθςθσ. Ζνα βιμα πιο κοντά ςτο
να χτιςτεί εμπιςτοςφνθ μεταξφ κράτουσ και επιχειριςεων είναι ςίγουρα θ απόκριςθ των
επιχειριςεων ςτα κοινά.
Οι κοινωνικζσ ςχζςεισ επίςθσ τθσ επιχείρθςθσ βελτιϊνονται με τθν προβολι ενόσ υπεφκυνου
κοινωνικά προφίλ, κι ζτςι όλο και περιςςότερεσ επιχειριςεισ και μεμονωμζνα άτομα αποςκοποφν ςε
μια ςυνεργαςία με μια τζτοια επιχείρθςθ. υνεπϊσ μζςω των υπεφκυνων κοινωνικϊν πρακτικϊν θ
επιχείρθςθ καταφζρνει να βελτιϊςει και τισ επιχειρθματικζσ τθσ δραςτθριότθτεσ.
Οι μζτοχοι επίςθσ επωφελοφνται από τισ κοινωνικζσ πρακτικζσ κακϊσ οι αξία των μετοχϊν τουσ
ανεβαίνει, όταν θ επιχείρθςθ δείχνει ςτουσ επαγγελματίεσ οικονομολόγουσ αναλυτζσ ζνα προφίλ με
μειωμζνθ κοινωνικι κριτικι.5
Ξια υπεφκυνθ λοιπόν κοινωνικι ςυμπεριφορά προςφζρει ςτθν προςπάκεια επίτευξθσ μθ
κερδοςκοποκϊν ςτόχων. Είναι λογικό το οτι όςο περιςςότερο ζχει δυιςδφςει ςτθν εταιρικι
κουλτοφρα θ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ και ςυνεπϊσ όλο και περιςςότεροι υπάλλθλοι αλλά και
διοικθτικά ςτελζχθ ςυμπεριφζρονται με γνϊμονα αυτιν, τόςο περιςςότερο αυξάνεται θ
εμπιςτοςφνθ των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν και παραγόντων προσ το πρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ.
Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ μακροπρόκεςμθ αφξθςθ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ κα γίνεται
ευκολότερθ θ διαδικαςία επζκταςισ τθσ. Σο να είναι θ ίδια θ επιχείρθςθ κοινωνικά υπεφκυνθ
ςθμαίνει οτι προςελκφει πελάτεσ με τθν αντίςτοιχθ κουλτοφρα, γεγονόσ που διευκολφνει ςε μεγάλο
βακμό τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία-ςυνεργαςία.
Ξε ςκοπό να υποςτθρίηονται τα ςυμφζροντα και οι ςκοποί των κοινωνικά υπεφκυνων
επιχειρθματιϊν ςυςτάκθκε μια εμπορικι ομάδα με το όνομα “Επιχειριςεισ με Ευαιςκθςία προσ τθν
Μοινωνικι Ευκφνθ” (Business for Social Responsibility, BSR). Βαςικό πιςτεφω τθσ BSR είναι πωσ για
μια δίκαιθ και ςτακερι αγορά, κα πρζπει οι μοναδικζσ ικανότθτεσ και πθγζσ όλων των τμθμάτων
μιασ επιχείρθςθσ, τθσ κοινωνίασ και των κυβερνιςεων να ευκυγραμμιςτοφν ςε κοινοφσ ςτόχουσ.6
Ζνασ εκ των εκπροςϊπων τθσ BSR ζχει υποςτθρίξει πωσ ο κοινωνικά υπεφκυνοσ τρόποσ λειτουργίασ

5

Montana, Patrick J. Ξάνατημεντ / Patrick J. Montana, Bruce H. Charnov · μετάφραςθ Ξαρία Ι.
Ροφβαλθ. - 1θ ζκδ. - Ακινα : Μλειδάρικμοσ, 2002.
6
https://www.bsr.org/en/about BSR
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των επιχειριςεων είναι αναπόφευκτοσ. Η εξζλιξθ ςε ζνα υγιζσ περιβάλλον και οι επενδφςεισ
ςφμφωνα με κοινωνικά αποδεκτοφσ κανόνεσ δείχνει πωσ επενδυτζσ και καταναλωτζσ ενδιαφζρονται
ολοζνα περιςςότερο για τθν ποιότθτα των προϊόντων όςο και για τθν λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ
από τθν οποία αγοράηουν.7
Ξερικά πρακτικά παραδείγματα πλεονεκτθμάτων που απολαμβάνει μια εταιρία με υψθλι
Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ είναι τα παρακάτω:
1.

Η “πράςινθ λειτουργία” μιασ επιχείρθςθσ, ςε μια εποχι ιδιαίτερα βεβαρθμζνθ από
περιβαλλοντικι άποψθ, επιφζρει περιςςότερα κζρδθ.

2.

Η εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ όςο το δυνατόν μείωςθ τθσ ρφπανςθσ του περιβάλλοντοσ με
βιομθχανικά απόβλθτα μειϊνουν κατά πολφ το κόςτοσ παραγωγισ και αυξάνουν τθν
αποτελεςματικότθτα τθσ επιχείρθςθσ.

3.

Η ςυμμετοχι ςε κοινωφελείσ δραςτθριότθτεσ και κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ αυξάνει τθν
δθμοςιότθτα που λαμβάνει θ επιχείρθςθ.

4.

Η ςυμμετοχι μιασ επιχείρθςθσ ςε κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ που μόλισ αναφζραμε, μασ οδθγοφν
και ςε ζνα άλλο πανίςχυρο επιχείρθμα υπζρ τθσ υπεφκυνθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ. Όςο
περιςςότερο φαίνεται οτι προςφζρουν οι επιχειριςεισ ςτο ευρφτερο κοινωνικό ςφνολο τόςο
περιςςότερο περιορίηεται ο ρόλοσ τθσ κυβζρνθςθσ ςτα εςωτερικά των επιχειριςεων, με
αποτζλεςμα να υπάρχει μεγαλφτερθ ελευκερία ςτισ επιχειρθςιακζσ κινιςεισ και λιγότερθ
γραφειοκρατία. Όταν μια επιχείρθςθ αποτελεί ζναν πλοφςιο οργανιςμό, ο οποίοσ απαςχολεί
πολλοφσ ζμπειρουσ και ταλαντοφχουσ διαχειριςτζσ, γιατί να μθν αξιοποιθκεί αυτόσ ο
εξαιρετικόσ ςυνδυαςμόσ και προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ;8

2.7 Η τρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ

τισ 2 Ιουλίου του 2002, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ενζκρινε μια νζα ςτρατθγικι για τθν Εταιρικι
Μοινωνικι Ευκφνθ, θ οποία κζτει ωσ ςτόχο τθσ τθν προςφορά των επιχειριςεων ςτθν προςπάκεια
για βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Ακόμθ θ ςτρατθγικι αυτι ηθτά ζναν νζο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ρόλο
των επιχειριςεων ςτθν παγκόςμια οικονομία και ορίηει ζνα “ευρωπαϊκό φόρουμ πολλαπλϊσ
ενδιαφερομζνων” για όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ (κοινωνικοί εταίροι, επιχειρθματικά δίκτυα, κοινωνία

7
8

Dubrin:1998
Roger Bennett:1997
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των πολιτϊν, καταναλωτζσ και επενδυτζσ) για τθν ανταλλαγι βζλτιςτθσ πρακτικισ, για τθ κζςπιςθ
αρχϊν για κϊδικεσ δεοντολογίασ και για τθν επιδίωξθ ςυναίνεςθσ επί μεκόδων αντικειμενικισ
αξιολόγθςθσ και εργαλείων επικφρωςθσ, όπωσ οι “κοινωνικζσ επιςθμάνςεισ”. τθ νζα ςτρατθγικι τθσ
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ωσ Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ ορίηονται οι πρακτικζσ των επιχειριςεων που
είναι κοινωνικά προςανατολιςμζνεσ (εκελοντικζσ, περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ πρακτικζσ) και είναι
εναρμονιςμζνεσ με τισ επιχειρθματικζσ τουσ δράςεισ. Οι πρακτικζσ αυτζσ, οι οποίεσ υπερβαίνουν τισ
ιδθ υπάρχουςεσ νομικζσ υποχρεϊςεισ των εταιριϊν, υποςτθρίηονται από τθ νζα ςτρατθγικι και ςε
μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΞΞΕ).

2.7.1 Βαςικόσ οριςμόσ ΕΚΕ απο Ευρωπαϊκι Επιτροπι

Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ (ΕΜΕ): 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. Παρά το γεγονόσ ότι θ εκάςτοτε
εταιρεία διαχειρίηεται τα κζματα κοινωνικισ εταιρικισ ευκφνθσ, οι κυβερνιςεισ μποροφν να
διαδραματίςουν υποςτθρικτικό ρόλο μζςω εφαρμογισ μζτρων πολιτικισ και κανονιςμϊν. 9

2.7.2 τόχοι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ Νζα τρατθγικι για τθν ΕΚΕ

Η νζα ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν Εταιρικι Μοινωνικι Ευκφνθ ςτοχεφει:


το να παρουςιάςει τα οικονομικά πλεονεκτιματα που κα ζχουν οι επιχειριςεισ , οι οποίεσ κα
λειτουργοφν με βάςθ τθν ΕΜΕ, για να προςελκφςει ολοζνα περιςςότερεσ επιχειριςεισ, κυρίωσ
ΞΞΕ.



το να προωκιςει τθ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ των κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν επιδόςεων
των επιχειριςεων με ςκοπό να καταςτιςει αξιόπιςτθ τθν ΕΜΕ.



το να διαχειριςτεί ζνα ευρωπαϊκό φόρουμ πολλαπλϊσ ενδιαφερομζνων προκειμζνου να
επικεντρϊςει τθ ςυηιτθςθ ςτθν ΕΜΕ.



το να εξαςφαλίςει ζνα φιλικό ευρωπαϊκό περιβάλλον προσ τθν ΕΜΕ.

9

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM:c00019
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Η κα Άννα Διαμαντοποφλου, πρϊθν αρμόδια Επίτροποσ για τθν Απαςχόλθςθ και τισ Μοινωνικζσ
Τποκζςεισ ανζφερε: "Η εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ μπορεί να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο ςτθν
πρόοδο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Πολλζσ επιχειριςεισ ζχουν ιδθ αναγνωρίςει ότι θ ΕΜΕ μπορεί να
είναι επικερδισ και τα ςυςτιματα ΕΜΕ ζχουν αναπτυχκεί ταχζωσ. Ωςτόςο, θ ΕΕ μπορεί να προςκζςει
αξία κατά τουλάχιςτον δφο βαςικοφσ τρόπουσ: βοθκϊντασ τουσ άμεςα ι/και ζμμεςα
ενδιαφερομζνουσ να καταςτιςουν τθν ΕΜΕ πιο διαφανι και πιο αξιόπιςτθ και δείχνοντασ ότι θ ΕΜΕ
δεν αφορά μόνο τισ πολυεκνικζσ: μπορεί να ωφελιςει και τισ μικρότερεσ επιχειριςεισ. Η εταιρικι
κοινωνικι ευκφνθ και θ εταιρικι διακυβζρνθςθ είναι δφο πλευρζσ του ίδιου νομίςματοσ. Η
προςκικθ "οικολογικισ χροιάσ" ςτισ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ςου επιδόςεισ είναι το ίδιο
κακι με τθν ωραιοποίθςθ των κερδϊν ςου. Η ΕΜΕ δεν αποτελεί πλζον απλϊσ μια κζςθ για τα
τμιματα marketing".
Ο κ. Erkki Liikanen, αρμόδιοσ Επίτροποσ για τισ Επιχειριςεισ και τθν Μοινωνία τθσ Πλθροφορίασ
ανζφερε: "Η εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ ζχει πολφτιμθ παράδοςθ ςτθν Ευρϊπθ. Οι επιχειριςεισ
όλων των τάξεων μεγζκουσ κατορκϊνουν πλζον ςτρατθγικά να επιτφχουν ιςορροπία μεταξφ των
οικονομικϊν ςυμφερόντων, των κοινωνικϊν προςδοκιϊν και των περιβαλλοντικϊν αναγκϊν. Εάν τθ
διαχειριςτοφμε ςωςτά, θ ΕΜΕ μπορεί να υποςτθρίξει τθ μακροπρόκεςμθ ανταγωνιςτικότθτα των
μεμονωμζνων επιχειριςεων, να βελτιϊςει το επιχειρθματικό κλίμα ςτθν κοινωνία και να μασ φζρει
πιο κοντά ςτο ςτρατθγικό ςτόχο για τθν Ζνωςθ του 2010. Η ςτρατθγικι τθσ Επιτροπισ για τθν
προϊκθςθ τθσ ΕΜΕ βαςίηεται ςτθν εκελοντικι φφςθ αυτϊν των προςπακειϊν των επιχειριςεων. Σο
φόρουμ κα ςυμβάλει ςτθν αφξθςθ τθσ ςυναίνεςθσ μεταξφ των επιχειριςεων και των άλλων άμεςα
ι/και ζμμεςα ενδιαφερομζνων. Αυτό κα βοθκιςει τισ επιχειριςεισ να δρζψουν πλιρωσ τουσ
καρποφσ των προςπακειϊν τουσ."
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΚΕ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ – ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΕΛ.ΠΕ
3.1 ΕΚΕ και Όμιλοσ
“Η Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (ΕΚΕ), φαίνεται ςε κάκε ςτρατθγικό, επιχειρθματικό και
λειτουργικό βιμα του Ομίλου Ελλθνικά Πετρζλαια.
Ο Όμιλοσ, μζςω τακτικϊν ερευνϊν κοινισ γνϊμθσ, ελζγχει τα αποτελζςματα εφαρμογισ των
προγραμμάτων ΕΚΕ, με ςκοπό να επικεντρωκοφν οι δράςεισ του ςε τομείσ, ςτουσ οποίουσ οι ανάγκεσ
είναι επιτακτικζσ για τθν κοινωνία και τουσ ανκρϊπουσ που τθν αποτελοφν.
το πλαίςιο αυτό λαμβάνεται υπόψθ θ άποψθ των πολιτϊν για επενδφςεισ αριςτοποίθςθσ τθσ
λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων, ζργων υποδομισ και βελτίωςθσ τθσ περιβαλλοντικισ
ςυμπεριφοράσ αλλά και κοινωνικζσ δράςεισ. Επιπλζον ο Όμιλοσ, μζςω διαλόγου και άλλων μορφϊν
επικοινωνίασ, επενδφει ςυνεχϊσ ςτθν ζννοια και τισ εφαρμογζσ τθσ Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ,
ενςωματϊνοντασ ςτθν επιχειρθματικι του δράςθ και λειτουργία τισ αρχζσ τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Τπευκυνότθτασ, όχι επειδι απορρζει από κάποια θκικι υποχρζωςθ, αλλά επειδι είναι άρρθκτα
ςυνδεδεμζνεσ με τθν ςφγχρονθ επιχειρθματικι πρακτικι.
Σα παραπάνω υλοποιοφνται ςτο πλαίςιο ενόσ ςυνόλου ενεργειϊν και πρακτικϊν που ωσ
ςτόχουσ τουσ ζχουν τουσ εξισ:


Προςδιοριςμόσ ενεργειϊν και δράςεων με προτεραιότθτα ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ.



Κατάρτιςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ΕΚΕ με μακροπρόκεςμο ορίηοντα.



Ενκάρρυνςθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και βελτίωςθ του εργαςιακοφ
κλίματοσ.



Εκελοντικι δζςμευςθ ςε πρωτοβουλίεσ, βζλτιςτεσ πρακτικζσ, αρχζσ και κϊδικεσ που
υποςτθρίηουν τθ ςφηευξθ τθσ ςτρατθγικισ και τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ – μετά από επικοινωνία
και ςχεδιαςμζνθ διερεφνθςθ των κεμάτων που απαςχολοφν τουσ κοινωνικοφσ μασ εταίρουσ
(stakeholders).
Λαμβάνοντασ υπόψιν τα παραπάνω, αντιλαμβανόμαςτε πωσ καίρια ςθμαςία για τον Όμιλο ζχει

θ υποςτιριξθ τθσ νζασ γενιάσ, των ευπακϊν κοινωνικά ομάδων και των επενδφςεων ςτον τομζα του
περιβάλλοντοσ για περιοριςμό των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων από τισ δραςτθριότθτζσ του.
Ο 'Όμιλοσ, από τθν ίδρυςι του, υποςτιριξε πρωτοβουλίεσ και δράςεισ, οι οποίεσ προωκοφν τθν
ιδζα τθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ. Σα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ είναι ενεργό μζλοσ, από το 2005,
του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Εταιρικι Κοινωνικι Ευκφνθ (μζλουσ του CSR Europe).
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Από το 2008, ο Όμιλοσ δεςμεφεται και τυπικά για τθν ενςωμάτωςθ των 10 αρχϊν του
Οικουμενικοφ υμφϊνου του ΟΗΕ (UNGC) ςτθν εταιρικι ςτρατθγικι και κουλτοφρα του και για να τισ
προβάλει ςτουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ, που ζχει επιρροι. Αυτι θ δθμόςια δζςμευςθ εκφράηει τθν
επικυμία τθσ διοίκθςθσ και των εργαηομζνων του Ομίλου, για ενςωμάτθςθ και προϊκθςθ τθσ
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςτισ επιχειρθματικζσ του δράςεισ.
Σα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ςυμμετείχαν ενεργά ςτθν ίδρυςθ του υμβουλίου για τθ Βιϊςιμθ
Ανάπτυξθ. Σο υμβοφλιο είναι ζνασ φορζασ, που δθμιουργικθκε για να αποτελζςει τον ιςχυρό και
δυναμικό ςυντελεςτι των επιχειριςεων, που κζλουν και μποροφν να παίξουν θγετικό ρόλο μεταξφ
των μελϊν του ΕΒ.
Σο 2015 δαπανικθκαν €10,9 εκατ. για περιβαλλοντικά ζργα και €3,6 εκατ. για δράςεισ ΕΚΕ.
Βαςικόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του Ομίλου είναι θ ανάπτυξθ ςτο πλαίςιο τθσ βιωςιμότθτασ και τθσ
υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ προσ το κοινωνικό ςφνολο, με ζμφαςθ ςε τρεισ βαςικοφσ
άξονεσ: Κοινωνία – Άνθρωπος - Περιβάλλον.”

3.2 Κοινωνία
“Η επικοινωνία και θ ςυνεργαςία του Ομίλου με τθν ευρφτερθ κοινωνία, και ιδιαίτερα τισ
γειτονικζσ τοπικζσ κοινωνίεσ, είναι πολυδιάςτατθ ςυμπεριλαμβάνοντασ δράςεισ όπωσ θ
φιλανκρωπία και οι χορθγίεσ, αλλά και πιο άμεςθ ςυνεργαςία όπωσ θ ανάπτυξθ υποδομϊν και θ
υποςτιριξθ των μικρϊν τοπικϊν επιχειριςεων. Σα παραπάνω υποςτθρίηονται από ςυνεχι διάλογο
και ζρευνεσ όπωσ θ αξιολόγθςθ ουςιαςτικότθτασ, οι περιοδικζσ ζρευνεσ ικανοποίθςθσ πελατϊν, οι
ετιςιεσ ζρευνεσ κοινισ γνϊμθσ, οι δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ και άλλεσ μορφζσ επικοινωνίασ.
Σα αποτελζςματα αυτϊν των πρακτικϊν αξιολογοφνται και επαναπροςδιορίηονται, ϊςτε να
λαμβάνονται υπόψθ και να ικανοποιοφνται οι ανάγκεσ και οι προςδοκίεσ των ενδιαφερομζνων
μερϊν, όπωσ αυτζσ ζχουν αποτυπωκεί ςτισ παραπάνω ζρευνεσ.”
Κοινωνικζσ Δράςεισ Ομίλου – τρατθγικοί τόχοι 2016-2021

Κνηλωλία - Δππαζείο Οκάδεο

Νέα Γεληά (όιεο νη εθπαηδεπηηθέο
βαζκίδεο)
Έξγα Υπνδνκήο/ Πεξηβάιινλ




Δλίζρπζε πξνγξακκάηωλ γηα εππαζείο νκάδεο
Σπλερήο αμηνιόγεζε ηωλ πξνγξακκάηωλ ΔΚΔ,
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο
ηεο θνηλωλίαο




Γεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα λένπο αλζξώπνπο
Σπλεξγαζίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα
Δλίζρπζε έξγωλ ππνδνκήο ζηηο ηνπηθέο
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Πνιηηηζκόο
Αζιεηηζκόο

θνηλόηεηεο γηα θαιύηεξε πνηόηεηα δωήο
Πξνβνιή θαη πξνώζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο
Υπνζηήξημε αζιεηηθώλ εθδειώζεωλ γηα
αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο
Βειηίωζε ηεο ζπκκεηνρήο (από 4% ζε 7%) ζε
θνηλέο εθδειώζεηο θαη δξάζεηο θνηλωληθήο
αιιειεγγύεο
Δλδπλάκωζε ηωλ ζρέζεωλ κε ηνπο θνηλωληθνύο
εηαίξνπο θαη θπξίωο κε ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο. γηα
ηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε θαη ζπκβνιή γηα
βειηίωζε ηωλ ζπλζεθώλ δηαβίωζεο





Σπκκεηνρή/Δζεινληηζκόο Δξγαδνκέλωλ
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Επενδφςεισ ςε Δράςεισ ςτθν Ελλάδα και το Εξωτερικό

Ελλάδα
Τοπική Κοινωνία
Εσρύτερη Κοινωνία
Εξωτεπικό
Βοσλγαρία
Κύπρος
Μασροβούνιο
ΟΚΤΑ
Σερβία
Σύνολο

€ 3.220.474
€ 1.572.584
€ 1.647.890
€ 433.431
€ 157.903
€ 57.017
€ 37.837
€ 55.434
€ 125.240
€ 3.653.905

11

3.3 Άνκρωποσ
“Η θγετικι μασ κζςθ ςτθν αγορά οφείλεται ςτθν ικανότθτά μασ να προςελκφουμε και να
διατθροφμε τουσ πλζον ικανοφσ εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με τισ αρχζσ και τισ αξίεσ μασ. Επιδιϊκουμε
να παρζχουμε ζνα εργαςιακό περιβάλλον, που αφενόσ είναι αςφαλζσ και παρακινεί τουσ
εργαηόμενουσ και αφετζρου οι άνκρωποι αντιμετωπίηονται με ςεβαςμό και τουσ δίνονται ίςεσ
ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ των δεξιοτιτων τουσ και τθν εξζλιξι τουσ.

10
11

http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/society/
http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/society/

32

Βαςίηουμε τισ ςχζςεισ με τουσ εργαηόμενοφσ μασ ςτθν αρχι τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ. Σόςο θ
ζνταξθ όςο και θ πορεία κάκε εργαηόμενου εντόσ Ομίλου, κρίνονται με βάςθ τα προςόντα, τθν
απόδοςθ και τισ φιλοδοξίεσ του, χωρίσ καμία διάκριςθ.
Με βάςθ τθν ταυτότθτα του Ομίλου ςχεδιάςκθκε και υλοποιείται θ ςτρατθγικι του για τθν
5ετία 2016–2021. Η ςτρατθγικι του Ομίλου και το πλάνο υλοποίθςισ τθσ ζγινε ακολουκϊντασ ζναν
προςχεδιαςμζνο «οδικό χάρτθ» με ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και κακοριςμζνεσ φάςεισ εφαρμογισ.
Η δια βίου μάκθςθ, θ εξαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ, θ αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ, θ παροχι
κινιτρων, θ πολιτικι ίςων ευκαιριϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ υγείασ και αςφάλειασ ςυνιςτοφν βαςικζσ
παραμζτρουσ τθσ δζςμευςισ μασ προσ τουσ εργαηόμενουσ.
το πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ ενιαίασ κουλτοφρασ του Ομίλου και τθσ ομογενοποίθςθσ ςτον
τρόπο λειτουργίασ για κζματα ανκρϊπινου δυναμικοφ, υιοκετοφνται ενιαίεσ πολιτικζσ και πρακτικζσ
για τουσ εργαηόμενουσ ςτον Όμιλο. Αξιοποιϊντασ ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ παρζχονται ςτουσ
εργαηόμενουσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ και ανζλιξθσ ςτθ διοικθτικι ιεραρχία, βάςει προςόντων και
ικανοτιτων, κακϊσ πάγια πρακτικι τθσ εταιρείασ είναι θ πλιρωςθ των κενϊν κζςεων με οριηόντια
μετακίνθςθ ι προαγωγι μζςα από τον Όμιλο.”

3.4 Περιβάλλον
“Για τον Όμιλο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΩΝ θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αποτελεί τθν επιλογι για τθν
αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων ςτον τομζα τθσ ενζργειασ και τθσ κλιματικισ αλλαγισ, προκειμζνου
να επιτευχκοφν οι βραχυπρόκεςμοι και μακροπρόκεςμοι ςτόχοι ενεργειακισ επάρκειασ και μείωςθσ
των αερίων του κερμοκθπίου.
Η ςτρατθγικι για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ εφαρμόηεται πλιρωσ κατά τθν επιλογι, το ςχεδιαςμό
και τθν υλοποίθςθ τθσ επενδυτικισ ςτρατθγικισ του Ομίλου.
τον τομζα του περιβάλλοντοσ επενδφουμε ςτθν πρόλθψθ και τθν ελαχιςτοποίθςθ των
επιπτϊςεων ςτο περιβάλλον, εφαρμόηοντασ τα κατάλλθλα μζτρα και τισ Βζλτιςτεσ Διακζςιμεσ
Σεχνικζσ, πρακτικζσ και τεχνολογίεσ ςε ολόκλθρο τον κφκλο προϊόντοσ, από το ςχεδιαςμό του
παραγωγικοφ ςχιματοσ και τθν πικανι εφαρμογι αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ, μζχρι τθν τελικι
κατανάλωςθ των προϊόντων – καυςίμων.
Η ςυμβολι μασ ςτον περιοριςμό του φαινομζνου τθσ κλιματικισ αλλαγισ, εςτιάηεται ςτθν
αριςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ διαχείριςθσ, ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και ςτθν αξιοποίθςθ των
Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ.
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Βελτιϊνοντασ ςυνεχϊσ τισ λειτουργικζσ μασ παραμζτρου και μειϊνοντασ το περιβαλλοντικό και
ανκρακικό μασ αποτφπωμα, ερχόμαςτε ςυνεχϊσ πιο κοντά ςτον ςτουσ ςτόχουσ για:


υνεχι βελτίωςθ των περιβαλλοντικϊν επιδόςεων



Αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθσ βζλτιςτθσ χριςθσ φυςικϊν πόρων



Μείωςθ των εκπομπϊν Αερίων του Θερμοκθπίου.
Η ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των εξελίξεων ςτον τεχνολογικό τομζα, ςτθν περιβαλλοντικι

και ενεργειακι νομοκεςία, κακϊσ και θ ενεργόσ ςυμμετοχι ςτισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ ενθμζρωςθσ
και διαβοφλευςθσ, ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΕΣΡΕΛΑΙΩΝ για βιϊςιμθ ανάπτυξθ, παράλλθλα με ςτοχευμζνεσ περιβαλλοντικζσ επενδφςεισ και
επενδφςεισ ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, κακϊσ και διαρκι προγράμματα αντίςτοιχθσ εκπαίδευςθσ.
Σα παραπάνω ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν επίτευξθ αξιοςθμείωτων επιδόςεων, ςε τομείσ όπωσ θ
μείωςθ των αζριων εκπομπϊν, θ αποτελεςματικι διαχείριςθ του νεροφ και των άλλων φυςικϊν
πόρων, θ μείωςθ κατανάλωςθσ ενζργειασ και θ μείωςθ εκπομπϊν CO2.
Η ολοκλιρωςθ, τα προθγοφμενα ζτθ, των δυο μεγάλων ζργων εκςυγχρονιςμοφ – αναβάκμιςθσ
των διυλιςτθρίων Ελευςίνασ και Θεςςαλονίκθσ, φψουσ € 2,1 δισ, τα οποία ενιςχφουν ουςιαςτικά τον
ςχεδιαςμό τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςυμβάλλοντασ ςτθ ςθμαντικι βελτίωςθ του περιβαλλοντικοφ
αποτυπϊματοσ του Ομίλου, ςτθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του, ςτθν αφξθςθ τθσ
απαςχόλθςθσ και ςτθν τοπικι ανάπτυξθ.”

3.5 Αρχζσ ΕΛ.ΠΕ


Η Αςφάλεια είναι πάντα θ Πρϊτθ μασ Προτεραιότθτα



Προςφζρουμε Αξία ςτουσ Πελάτεσ μασ



Λειτουργοφμε με Τπευκυνότθτα προσ τθν Κοινωνία και το Περιβάλλον



εβόμαςτε τουσ υναδζλφουσ και τουσ υνεργάτεσ μασ προάγοντασ τθν Αξιοκρατία, τθν
Ομαδικι Εργαςία, τθν Καινοτομία, τθ υνεχι Βελτίωςθ και τον Προςανατολιςμό ςτα
Αποτελζςματα



Επενδφουμε για Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ



Ενιςχφουμε ςυνεχϊσ τθν Ανταγωνιςτικότθτά μασ



Εφαρμόηουμε υψθλά πρότυπα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ
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Δθμιουργοφμε Αξία για τουσ Μετόχουσ μασ και εςτιάηουμε ςτθ ςυνεχι Βελτίωςθ των
Αποτελεςμάτων και των Χρθματορροϊν μασ.12

3.6 Καλζσ πρακτικζσ ςε χώρεσ του εξωτερικοφ
Σο 2015 θ ςυνολικι δαπάνθ για δράςεισ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ, εκτόσ Ελλάδασ, ιταν
περίπου €433.431. Από το μεγάλο αρικμό δράςεων εταιρικισ κοινωνικισ υπευκυνότθτασ, ςτισ
οποίεσ ο Όμιλοσ ςυμμετζχει ι υποςτθρίηει, αναφζρονται ενδεικτικά παραδείγματα ανά χϊρα, που
απεικονίηουν το εφροσ τθσ δζςμευςισ μασ.
ΣΗΝ π.Γ.Δ.Μ.


Δωρεά ιατρικοφ εξοπλιςμοφ ςτθ μονάδα εντατικισ φροντίδασ τθσ Παιδιατρικισ Κλινικισ
κοπίων.



Χορθγίεσ προσ οργανιςμοφσ υγείασ και περίκαλψθσ (όπωσ: Κζντρο υνδρόμου Down κόπια
ωματείο Τποςτιριξθσ ατόμων με ςπάνιεσ αςκζνειεσ – Wilson, Ερυκρόσ ταυρόσ κοπίων.



Χριςτουγεννιάτικα δϊρα για τα παιδία με ειδικζσ ανάγκεσ των ςχολείων “Zlatan Sremac”,
“Idnina” και "St.Naum Ohridski"-ειδικό γυμνάςιο εκπαίδευςθσ και αποκατάςταςθσ.



Χορθγίεσ για τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν και ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (όπωσ: Ohrid Summer
festival, Macedonian Federation, εκδθλϊςεισ τθσ ελλθνικισ παροικίασ κοπίων).



Οικονομικι υποςτιριξθ επιμορφωτικϊν δράςεων, όπωσ YMCA (διοργάνωςθ κερινισ
καταςκινωςθσ για νζουσ, με ςτόχο τθν επικοινωνιακι τουσ ενδυνάμωςθ και τθν προϊκθςθ του
εκελοντιςμοφ, Faculty of Technology and Metallurgy-κόπια(διοργάνωςθ του κρατικοφ
διαγωνιςμοφ - "Nanomaterials-materials of the future"), ΜΚΟ “GoGreen” (απονομι βραβείου
ςτον νικθτι του διαγωνιςμοφ για τθν καλφτερθ εργαςία με κζμα «Καινοτομία και
επιχειρθματικότθτα για τθν ενεργειακι μετάβαςθ), κάλυψθ δαπανϊν μετακίνθςθσ για το
υνζδριο για τθν Κλιματικι Αλλαγι, COY11, που πραγματοποιικθκε ςτο Παρίςι και κερινζσ
καταςκθνϊςεισ ςτθν Οχρίδα).

ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ


Χορθγίεσ για τθ διοργάνωςθ ενθμερωτικϊν, πολιτιςτικϊν, ακλθτικϊν και επιμορφωτικϊν
εκδθλϊςεων (όπωσ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΑΕΘΩΝ για τθν οδικι αςφάλεια, θ εκδιλωςθ
«Μουςικι ςτθ Πλατεία», το ςεμινάριο Save Energy του ΟΕΒ, το οικονομικό ςυνζδριο F.M.W.,
ςτα άπορα παιδιά που φοιτοφν ςτθν καλακοςφαιρικι ακαδθμία “YOUTH STARS”).

12

http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/our-approach/ethics-transparency/
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Παροχι Κινθτισ ιατρικισ μονάδασ, ςτελεχωμζνθσ με ειδικευμζνο προςωπικό, που
πραγματοποίθςε επιςκζψεισ ςτα πρατιρια ΕΚΟ ςε όλθ τθν Κφπρο, παρζχοντασ δωρεάν
εξετάςεισ (αρτθριακι πίεςθ, χολθςτερόλθ και ςάκχαρο αίματοσ). Οι ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν
αμζςωσ τα αποτελζςματά τουσ κακϊσ και ςχετικζσ οδθγίεσ.



Ομάδα εκελοντϊν από τθν ΕΚΟ ςυμμετείχε, μαηί με τουσ εκελοντζσ του Ιδρφματοσ «Ελπίδα» για
παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, ςτον 9ο Διεκνι Μαρακϊνιο (corporate 5km Road) που
πραγματοποιικθκε ςτθ Λεμεςό, με ςκοπό τθν οικονομικι ενίςχυςθ του Ιδρφματοσ.



Οικονομικι ενίςχυςθ προσ διάφορουσ κοινωνικοφσ φορείσ και ευπακείσ ομάδεσ (όπωσ Ερυκρόσ
ταυρόσ, ωματείο Αλκυονίδεσ, Ιδρφματα Άγιοσ Γεϊργιοσ & Μ. Σαμάςου για τθ φροντίδα
παιδιϊν και ενθλίκων ΑμΕΑ, Κδρυμα Ελπίδα για παιδιά με καρκίνο και λευχαιμία, χορθγία για
φαγθτό απόρων ςτθ χριςτουγεννιάτικθ παραμυκοφπολθ).

ΣΟ ΜΑΤΡΟΒΟΤΝΙΟ


Οικονομικι ενίςχυςθ προσ φορείσ (όπωσ Ελλθνικι Πρεςβεία, Οικονομικό Επιμελθτιριο, ‘’Vida
Matjan’’ Conservatory, Forum MNE και διμοσ Bijelo Polje) για τθν οργάνωςθ πολιτιςτικϊν
εκδθλϊςεων και ςυνεδρίων.



Χορθγία προσ το Ινςτιτοφτο Θαλάςςιασ Βιολογίασ για το ζργο “survey of marine caves including
monkseal habitats in cape’’.



Δωρεά καυςίμων ςτουσ: φλλογο Παραπλθγικϊν -Podgorica, Επιτροπι Ανακαταςκευισ του Ι.Ν.
St.Ilija,Voluica- Bar, φλλογο Παραπλθγικϊν- Kotor, Waterpolo club "Primorac", για τθν
υποςτιριξθ του ζργου τουσ.



Χορθγίεσ για τθν υποςτιριξθ ακλθτικϊν και πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.



Δωρεά εξοπλιςμοφ (ζπιπλα, εκτυπωτζσ, Η/Τ) προσ εκπαιδευτικοφσ φορείσ και ιδρφματα όπωσ
"JU Gimnazija"- Kotor, "JU Osnovna škola", "Ivo Visin", "Narodni heroj Savo Ilid", "Njegoš"
“JU Kulturni centar” “Nikola Đurkovid”, “Opština Rožaje”,- Κζντρα Ημεριςιασ Φροντίδασ
παιδιϊν με αναπθρίεσ--- ςτθν Podgorica, Cetinje, Niksic, ςτο Κζντρο για το παιδί και τθ νζα γενιά
"jubovic", ςτο δθμοτικό ςχολείο "Nikola Djurkovic" ςτθν Lastva Grbaljska.



Εξ ολοκλιρου κάλυψθ των δαπανϊν φιλοξενίασ, μετακίνθςθσ και διαμονισ για 20 παιδιά από
το Ορφανοτροφείο “Mladost” ςτθ Bijela για διακοπζσ ςτθ Χαλκιδικι.



Οικονομικι ενίςχυςθ προσ το Νοςοκομείο Παίδων ςτθν Podgorica (αγορά χριςτουγεννιάτικων
δϊρων για τα παιδιά) και ςτο Φυςιολατρικό ωματείο Gorica park για τθν καταςκευι παιδικισ
χαράσ.

ΣΗ ΒΟΤΛΓΑΡΙΑ
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Χορθγίεσ για τθν υποςτιριξθ ακλθτικϊν ενϊςεων και διοργανϊςεων (όπωσ Association Sport
club EKO Racing Team, Auto-Tzar Rally Service, “Team of hope”–ποςοςφαιρικι ομάδα αςτζγωνProfessional Football Club).



Οικονομικι ενίςχυςθ ςτο Ελλθνικό Επιχειρθματικό υμβοφλιο και ςτο ωματείο Βουλγαρικϊν
Μζςων Ενθμζρωςθσ για τθ διοργάνωςθ εκδθλϊςεων.



Δωρεζσ για τθ μθνιαία υποςτιριξθ παιδιϊν με αυτιςμό (Tacitus), προσ το ορφανοτροφείο
Vidrare και για τισ καλοκαιρινζσ διακοπζσ των παιδιϊν του St. Nikola.

ΣΗ ΕΡΒΙΑ


Οικονομικι υποςτιριξθ ιδρυμάτων και οργανιςμϊν για τθν ενίςχυςθ του φιλανκρωπικοφ και
ανκρωπιςτικοφ τουσ ζργου (όπωσ οι φιλανκρωπικζσ εκδθλϊςεισ του HRH Crown Princess
Katherine Foundation, ο Ερυκρόσ ταυρόσ για τθν υποςτιριξθ προςφφγων, για παιδιά με
ανάγκεσ, θ ανκρωπιςτικι οργάνωςθ για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ, ο Όργανιςμόσ “BELhospice
charity”, ο οποίοσ ςυμπαρίςταται ςε αςκενείσ που πάςχουν από καρκίνο).



Χορθγίεσ για τθν υποςτιριξθ ακλθτικϊν ενϊςεων (όπωσ θ οικονομικι ενίςχυςθ τθσ ASK Sport,
τθσ Football Asociation of Serbia, τθσ Olympic comitee οf Serbia).



Χορθγίεσ για τθν υποςτιριξθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων (όπωσ το Μουςικό παιδικό
Φεςτιβάλ"Carolija", το Διεκνζσ Μουςικό Φεςτιβάλ και το Φεςτιβάλ Μουςικολογίασ) . 13

3.7 υνζντευξθ τθσ Κασ Ρ. ουλάκθ – Τπεφκυνθσ Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ των ΕΛ.ΠΕ

Ερϊτθςθ 1.
«Πϊσ ςυνδζεται θ εταιρικι κουλτοφρα των ΕΛΠΕ με τθν εταιρικι κοινωνικι και περιβαλλοντικι
ευκφνθσ τθσ εταιρείασ;»

Απάντθςθ Μασ ουλάκθ:

13

http://sustainabilityreport2015.helpe.gr/society/best-practices-abroad/
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«Σο δθλϊνουμε πολλζσ φορζσ δθμόςια και μζςα από τον απολογιςμό διαρκοφσ ανάπτυξθσ,
αλλά και ςε ομιλίεσ και παρουςιάςεισ τθσ διοίκθςθσ, οτι θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι ενςωματωμζνθ
ςτθ ςτρατθγικι μασ. τθν πρϊτθ ςελίδα του απολογιςμοφ του μθνφματοσ που κάνει κάκε φορά θ
διοίκθςθ, δθλαδι ο Πρόεδροσ και ο Διευκφνων φμβουλοσ, λζμε ότι είμαςτε άρρθκτα ςυνδεδεμζνοι
με τισ αρχζσ κια τουσ κανόνεσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ζχουμε υιοκετιςει και ςυμβάλλουμε ςτθ
διάχυςθ των 10 Αρχϊν του Οικουμενικοφ υμφϊνου, ακολουκοφμε ςυγκεκριμζνα πρότυπα του GRI
για να δθμοςιοποιοφμε αυτά τα μθ οικονομικά ςτοιχεία προσ τα ζξω. Ακόμθ ακολουκοφμε κανόνεσ
εταιρικισ διακυβζρνθςθσ κακϊσ και τον κϊδικα δεοντολογίασ των ΕΝ.ΠΕ και τζλοσ ζχουμε
υιοκετιςει αρχζσ ίςθσ μεταχείριςθσ με ςεβαςμό ςτα ανκρϊπινα δικαιϊματα.
Μάκε χρόνο θ διοίκθςθ κάνει μια διλωςθ για όλα τα παραπάνω, θ οποία υποδθλϊνει οτι αυτά
είναι ενςωματωμζνα ςτθν κουλτοφρα τθσ εταιρίασ. Πίςω από κάκε δραςτθριότθτά μασ υπάρχει το
πλαίςιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, το οποίο ζχει τρεισ άξονεσ: τθν κοινωνία, το περιβάλλον και τθν
οικονομία. Παραδείγματοσ χάρθ θ επιλογι μζςων με τισ λιγότερεσ δυνατζσ περιβαλλοντικζσ
επιπτϊςεισ όςον αφορά κινιςεισ που κα γίνουν προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ, εξαςφαλίηοντασ τισ
μελλοντικζσ γενιζσ και τουσ νζουσ ανκρϊπουσ.
Σα παραπάνω είναι μια γενικι κζςθ τθσ εταιρίασ, τθν οποία δθλϊνει κάκε χρόνο και γενικά
όποτε τθσ δίνεται θ ευκαιρία θ διοίκθςθ γραπτϊσ και προφορικϊσ.»

Ερϊτθςθ 2.
«Ποφ υπάρχει ςτθν εταιρικι κουλτοφρα το ςτοιχείο τθσ εταιρικισ κοινωνικισ και
περιβαλλοντικισ ευκφνθσ των ΕΝΠΕ;»

Απάντθςθ κασ ουλάκθ:
«Η ΕΜΕ ζχει τρεισ άξονεσ, τουσ εργαηόμενουσ, τθν κοινωνία και το περιβάλλον, για το οποίο
χρθςιμοποιοφμ, όπωσ προανζφερα, μζςα με τισ λιγότερεσ δυνατζσ επιπτϊςεισ. Παραδείγματοσ χάρθ
κάναμε μία επζνδυςθ για τον εκςυγχρονιςμό του διυλιςτθρίου τθσ Ελευςίνασ, θ οποία είχε ζνα
αυξθμζνο κόςτοσ κατά 25% , διότι επιλζξαμε τεχνολογίεσ που επιβαρφνουν όςο το δυνατό λιγότερο
το περιβάλλον.
το κομμάτι του ανκρϊπινου δυναμικοφ, εφαρμόηουμε πολιτικζσ, αμοιβαίεσ παροχζσ που να
εξαςφαλίηουν ίςθ μεταχείρθςθ των εργαηομζνων, επαγγελματικι και προςωπικι ιςορροπία.
εβόμαςτε τθν διαφορετικότθτα, ςτθρίηουμε τουσ εργαηόμενουσ και τισ οικογζνειζσ τουσ, τουσ
εκπαιδεφουμε και τουσ αμοίβουμε με ίςο τρόπο. Οι εργαηόμενοι ςυμμετζχουν ςτα ςυμβοφλια.
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Ζχουμε δφο εκπροςϊπουσ που ςυμμετζχουν ςτο Δ τθσ εταιρίασ από τουσ εκπροςϊπουσ των
εργαηομζνων, οι οποίοι εκλζγονται. Όλα τα παραπάνω, είναι πζρα και πάνω από αυτά που ορίηει ο
νόμοσ. Αυτοδεςμευόμαςτε ςαν εταιρία και παίρνουμε πρωτοβουλίεσ πζραν όςων ορίηει ο νόμοσ. Η
εταιρία λοιπόν, είναι υπεφκυνθ προσ τουσ εργαηόμενουσ, προσ τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, προσ το
εργολαβικό προςωπικό και τουσ προμθκευτζσ τθσ.
Οφείλουμε να επιλζγουμε ςωςτοφσ προμθκευτζσ. Για να γίνει κάποιοσ ςυνεργάτθσ και
προμθκευτισ μασ, οφείλει να υπογράψει ςτθ ςφμβαςι του, όταν επιλεγεί, ότι αποδζχεται τισ δζκα
αρχζσ του Οικουμενικοφ υμφϊνου. Ζτςι δεςμεφεισ ζμμεςα τουσ προμθκευτζσ ςου επιλζγοντάσ
τουσ. Ματά καιροφσ, οι προμθκευτζσ πρζπει να ελζγχονται, αν αυτά που δθλϊνουν είναι ςωςτά.
Τποςτθρίηουμε τουσ τοπικοφσ προμθκευτζσ των περιοχϊν των εγκαταςτάςεϊν μασ, δίνοντασ μεγάλθ
ζμφαςθ ςτισ κοινωνίεσ, ςτισ οποίεσ βρίςκονται οι εγκαταςτάςεισ μασ. Για κακαρζσ δράςεισ τθσ ΕΜΕ
ξοδεφουμε ζνα budget 3,5 εκατμ.(πολιτιςμόσ, ακλθτιςμόσ, νζοι, ευπακείσ ομάδεσ). Σο 60-65% του
ςυνολικοφ ποςοφ πθγαίνει ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ για μικρά και μεγάλα ζργα, για τα παιδιά, τουσ
μεγάλουσ, για ζργα υποδομισ, παιδικζσ χαρζσ, ςχολεία, για εξοπλιςμοφσ και προγράμματα.
υνεργαηόμαςτε με τουσ ανκρϊπουσ αυτϊν των κοινωνιϊν, είμαςτε μαηί, οι περιςςότεροι
εργαηόμενοί μασ είναι εκεί. Παλαιότερα, χρθςιμοποιοφςαμε το slogan « ηοφμε εδϊ μαηί » διότι αυτό
είναι θ αλικεια! Εκεί είναι οι άνκρωποί μασ, τουσ οποίουσ φροντίηουμε περιςςότερο και τουσ
ακοφμε. Για να καταλάβουμε και να αφουγκραςτοφμε τα αιτιματά τουσ, κάνουμε κατα καιροφσ
ζρευνεσ, ςυναντιςεισ, αυτό που ονομάηουμε “stakeholders engagement”, δθλαδι πωσ ςυναντάμε
τα εμπλακόμενα μζρθ και πωσ μιλάμε μαηί τουσ για να ακοφςουμε ποια είναι τα ςθμαντικά για
αυτοφσ, όςον αφορά τθ δραςτθριότθτά μασ και πάνω ςε αυτά χτίηουμε πολλζσ φορζσ τισ δράςεισ
μασ, πχ. Αν τουσ απαςχολεί το περιβάλλον κα πρζπει να κάνουμε πράγματα που να ςχετίηονται με
αυτό, το ίδιο για τθν ανεργία. Ακοφμε τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και ςφμφωνα με αυτζσ
οργανϊνουμε τισ δράςεισ μασ.»

Ερϊτθςθ 2.1
« Αν τα αιτιματα διαφορετικϊν stakeholders δεν ςυγκλίνουν, πωσ βρίςκεται τθ χρυςι τομι;»

Απάντθςθ κασ ουλάκθ:
«Αναλόγωσ ποιοσ είναι ο stakeholder είναι και διαφορετικό το αίτθμα. Η διαδικαςία είναι
ακριβϊσ αυτά τα αιτιματα να αξιολογθκοφν-εκτιμθκοφν λαμβάνοντασ υπόψιν τισ ανάγκεσ κάκε
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περιοχισ και φυςικά τι κα αποφζρουν οι δράςεισ τθσ εταιρίασ ενόσ αιτιματοσ, το social internal
investment, δθλαδι, ποιό είναι το αποτζλεςμα αυτισ τθσ επζνδυςθσ.»

Ερϊτθςθ 3
«Ποια ςτοιχεία τθσ Εταιρικισ Μουλτοφρασ των ΕΝ.ΠΕ βρίςκουμε μζςα ςτισ ςτρατθγικζσ που
αφοροφν ςτισ ευκαιρίεσ για τουσ νζουσ;»

Απάντθςθ κασ ουλάκθ:
«Σα τελευταία χρόνια μασ απαςχολεί ιδιαιτζρωσ το ηιτθμα τθσ ανεργίασ των νζων. Εμείσ
ςυνολικά απαςχολοφμε 3.400 εργαηόμενουσ και ςτισ πζντε χϊρεσ που ζχουμε τισ δραςτθριότθτζσ
μασ, εκ των οποίων 2.800 βρίςκονται ςτθν Ελλάδα, και το μεγαλφτερο ποςοςτό είναι ςτισ
εγκαταςτάςεισ των διυλιςτθρίων. υγκεκριμζνα, για τουσ νζουσ ζχουμε διάφορα προγράμματα.
Ματαρχιν, ζχουμε τθν πρακτικι άςκθςθ των παιδιϊν από ΣΕΙ, τα οποία κάκε χρόνο ξεπερνοφσ τα
100. ε αρκετά παιδιά, φοιτθτζσ ΑΕΙ, προςφζρεται πρακτικι άςκθςθ για δφο μινεσ και κατά καιροφσ
εφαρμόηουμε διάφορα προγράμματα απαςχόλθςθσ, πχ. Παλαιότερα, ιταν το Regeneration, το
οποίο ζδινε τθν ευκαιρία ςε παιδιά που είχαν υψθλζσ βακμολογίεσ να απαςχολθκοφν για ζνα
διάςτθμα ςτθν εταιρία μασ με πολφ καλζσ αποδοχζσ για ζνα-δφο χρόνια για να αποκτιςουν
εμπειρρία. Ακόμθ, ζχουμε προγράμματα υποτροφιϊν για πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. Φζτοσ,
είχαμε μια ςυνεργαςία με το Πολυτεχνείο Μριτθσ, με το Πανεπιςτιμιο Πειραιά για μεταπτυχιακά
προγράμματα ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. Ζχουμε ακόμθ ςυνεργαςία με το Οικονομικό Πανεπιςτιμιο
Ακθνϊν για κάποια MBA. Επίςθσ, ζχουμε πολλζσ επιςκζψεισ ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ και από
ελλθνικά πανεπιςτιμια και από πανεπιςτιμια του εξωτερικοφ. Πάνω από 3.000 φοιτθτζσ και
μακθτζσ επιςκζπτονται τα διυλιςτιρια. Ακόμθ, ςυμμετζχουμε ςε TEDx ςτα πανοράματα
επιχειρθματικότθτασ, ςε B.E.S.T., ςε job fests, ςε διαγωνιςμοφσ φυςικισ, διαγωνιςμοφσ ρομποτικισ,
ςε ζργα υποδομισ μζςα ςτα ςχολεία. Ακόμθ, ςυνεργαηόμαςτε με το πρόγραμμα ERASMUS,
καλφπτοντασ κάποιεσ δαπάνεσ για να πάνε νζοι να κάνουν πρακτικι ςτο εξωτερικό. Επίςθσ,
ςυνεργαηόμαςτε, ςυχνά, με πανεπιςτιμια για διπλωματικζσ εργαςίεσ προτείνοντασ κζματα. Εν
ςυνεχεία, βραβεφουμε όλα τα παιδιά από τισ τοπικζσ κοινωνίεσ, που μπαίνουν με υψθλζσ
βακμολογίεσ ςε πανεπιςτιμια. Μάκε χρόνο βραβεφουμε 300 παιδιά που κατάφεραν να μπουν ςτο
πανεπιςτιμιο με υψθλι βακμολογία διοργανϊνοντασ μια εκδιλωςθ ςτθν οποία τουσ
επιβραβεφουμε με ζνα χρθματικό ποςό ανάλογα με το βακμό τουσ. Μάποια από τα παιδιά που
παίρνουν υποτροφία ζχουν τθν δυνατότθτα να εργαςτοφν ςε εμάσ. Ακόμθ, διοργανϊνουμε
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ςεμινάρια για να ποκτιςουν οι νζοι επιχειρθματικζσ ικανότθτεσ. Για παράδειγμα, είχαμε μια
ςυνεργαςία με το Alba για θγεςία, επιχειρθματικότθτα, ςτρατθγικι κλπ., κακϊσ και με το Οικονομικό
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, ςτθ Θεςςαλονίκθ, για marketing και social media ςτα οποία γίνονται κάποιεσ
διαλζξεισ ςτο τζλοσ των οποίων παίρνουν πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ. Για τα προγράμματα
αυτά ειδοποιοφμε ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ. Μυρίωσ μασ ενδιφζρουν τα παιδιά από τισ τοπικζσ
κοινωνίεσ.

Ερϊτθςθ 4
«Πόςο δφςκολο είναι να εφαρμοςτεί ΕΜΕ όςον αφορά περιβαλλοντικζσ δράςεισ, ςτο πλαίςιο
μιασ εταιρίασ που ωσ βαςικό τθσ προϊόν ζχει το πετρζλαιο.»

Απάντθςθ κασ ουλάκθ
«Η αλικεια είναι προσ πρόκειται για ζνα κζμα, που ζχουμε προτείνει ςε μια διπλωματικι
εργαςία με το εξισ ερϊτθμα: « Γιατί ενϊ είμαςτε μια εταιρία θ οποία λειτουργεί ςε ζνα πολφ καλό
πλαίςιο δράςεων ΕΜΕ, παρά τισ διάφορεσ ζρευνεσ που γίνονται, όχι για μασ προςωπικά, αλλά για τισ
εταιρίεσ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ υπάρχει ζνα πολφ αρνθτικό perception ςτθν κοινωνία;». Ξπορεί
να είναι πρϊτεσ οι τθλεφωνίεσ και δεφτερα τα supermarkets ςτισ κοινωνικά υπεφκυνεσ εταιρίεσ,
αλλά για τισ εταιρίεσ που αςχολοφνται με τα πετρζλαια, τθν ενζργεια, τα διυλιςτιρια κ.α., υπάρχει
ζνα πολφ άςχθμο perception από τον καταναλωτι και κζλουμε να διαπιςτϊςουμε γιατί ςυμβαίνει
αυτό και πωσ μποροφμε να το αντιςτρζψουμε ι να το περιορίςουμε. Άρα λοιπόν, και εμάσ μασ
απαςχολεί αυτό, το αντικείμενο και μόνο δθμιουργεί αυτι τθν εντφπωςθ. Αυτό που μπορεί να κάνει
κανείσ είναι παράλλθλα με τισ λειτουργίεσ του να επενδφει και ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργεισ.
Εμείσ ιδθ ζχουμε ξεκινιςει και κάνουμε κάποιεσ επενδφςεισ ςε φωτοβολταϊκά με ςτόχο να
μειϊςουμε το μείγμα. Αν δθλαδι, είχεσ 100% παραγόμενθ ενζργεια από υδρογονάνκρακεσ να τθν
περιορίςεισ μζχρι κάποια ςτιγμι να τθν φτάςεισ ςτο 80% και το 20% να είναι από ανανεϊςιμεσ
πθγζσ ενζργειασ. Ακόμθ να παράγεισ προϊόντα που να επιβαρφνουν όςο το δυνατό λιγότερο το
περιβάλλον και τζλοσ, να χρθςιμοποιζι κανείσ τεχνολογίεσ, οι οποίεσ να περιορίηουν τισ
περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Γενικά κα πρζπει να λειτουργείσ με ςεβαςμό ςτθν κοινωνία, το
περιβάλλον και ταυτοχρόνωσ να ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Όλα τα cases κακισ
διαχείρθςθσ, αφοροφν εταιρίεσ πετρελαιοειδϊν γιατί ακριβϊσ όταν γίνει μια αςτοςία, μπορεί θ
οικολογικι καταςτροφι που κα προκλθκεί να είναι τεράςτια. Σο τελευταίο περιςτατικό ιταν με τθν
BP που προκάλεςε τεράςτια οικολογικι καταςτροφι.
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Ερϊτθςθ 5.
«Βαςικόσ παράγοντασ για τθ διαρκι επιτυχία μιασ εταιρίασ είναι οι άνκρωποι, οι οποίοι τθν
απαρτίηουν. Ξε βάςθ τθν Εταιρικι Μουλτοφρα των ΕΝ.ΠΕ και τθν ΕΜΕ του Ομίλου, μζςα από ποιζσ
δράςεισ φαίνεται ο ανκρωποκεντρικόσ χαρακτιρασ του Ομίλου;»

Απάντθςθ κασ ουλάκθ:
«Ματαρχιν ζχουμε αγκαλιάςει τισ ευπακείσ ομάδεσ τθσ κοινωνίασ, ςτθρίηοντασ τθν λειτουργία
κοινωνικϊν παντοπωλείων, ςυμμετείχαμε ενεργά ςτο προςφυγικό, παρζχουμε πετρζλαιο ςε
ςχολεία, τα οποία δεν ζχουν τθν δυνατότθτα να κερμανκοφν διαφορετικά. Ακόμθ, ςτθρίηουμε 100
περίπου ΞΜΟ, που είναι για παιδιά με ειδικζσ ανάγκεσ( Χαμόγελο του Παιδιοφ, Μιβωτόσ, Σο Παιδικό
Σραφμα). Επίςθσ είμαςτε μία εταιρία που κάνει πολλά για τουσ εργαηόμενοφσ τθσ, όπωσ καλζσ
παροχζσ, εκδθλϊςεισ, επιμορφωτικά ςεμινάρια, εκδρομζσ, παιδικζσ καταςκθνϊςεισ. Ακόμθ, ζχουμε
ζνα πολφ δυνατό ιατροφαρμακευτικό, ζνα ςυνταξιοδοτικό πρόγραμμα, υπό προχποκζςεισ δίνουμε
δάνεια. Για τα ελλθνικά δεδομζνα και για τθν εποχι, κεωροφμε ότι είμαςτε μια από τισ πιο δυνατζσ
εταιρίεσ ςε όλα αυτά. Ακόμθ, ζχουμε ζνα πολφ υψθλό ποςοςτό παραμονισ των εργαηομζνων μασ
ςτο 98%.»
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