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ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΑ
Σειηθά, έγηλε αληηιεπηφ φηη, ε αραιίλσηε πνξεία κηαο θνηλσλίαο πξνο ηνλ
εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ θαηαλάισζε δελ ζα νδεγήζεη πνπζελά, ρσξίο ππεχζπλε
αληηκεηψπηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν δνχκε, ρσξίο θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία θηλνχκεζα, ρσξίο αξρέο θαη εζηθή.
Πξψηνο ν Ζζίνδνο νξηνζέηεζε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, σο
εζηθή εξγαζίαο θαη πξνζδηφξηζε ηνπο άμνλέο ηεο πνπ είλαη: ε ζθιεξή δνπιεηά, ε
πξνζήισζε ζηελ νηθνγέλεηα, νη εζηθέο αμίεο πνπ δίλεη ε ζξεζθεία θαη ε επζχλε ηνπ
αηφκνπ γηα ηελ ηήξεζε ηνπο.
Σν Οηθνπκεληθφ χκθσλν ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε
βαζίδεηαη ζε αξρέο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ
Γηθαησκάησλ, ηε Γηεζλή Γηαθήξπμε ηνπ Οξγαληζκνχ Δξγαζίαο γηα ηηο Θεκειηψδεηο
Αξρέο θαη Γηθαηψκαηα ζηελ Δξγαζία, ηελ Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην Πεξηβάιινλ θαη
ηελ Αλάπηπμε θαη ηε χλνδν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο Γηαθζνξάο.
ηηο ψξηκεο θνηλσλίεο, φπσο απηή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ πηνζεηεζεί
ζεηξά απφ ζεζκηθά πιαίζηα θαη λφκνη, πνπ απεπζχλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο
δεηνχλ λα θξνληίδνπλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν
βξίζθνληαη θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε εζηθφ θαη ππεχζπλν ηξφπν.
Παξάιιεια νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο έρνπλ θξνληίζεη λα πηνζεηήζνπλ θαλφλεο
ζπκπεξηθνξάο ηέηνηνπο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζπκπεξηθνξά θαη ηνλ
ζεβαζκφ ηνπο πξνο ηνλ πνιίηε, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δπλακψζνπλ ην πξνθίι ηνπο
θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα πνπ παξάγνπλ
θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. Παξφια απηά ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο
εζηθήο είλαη αζαθήο θαη θαζνξίδεηαη πεξηζηαζηαθά αλάινγα κε ηελ εμέιημε ησλ
θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δνκψλ, ηελ παξαγσγή κηαο επηρείξεζεο, ηελ πξφνδφ ηεο
ηελ θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ ηεο, ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν, ηελ εμέιημε ηεο, θα
παξάγνληεο.
Σα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εζηθή, ηελ θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή
επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιιά θαη ζχλζεηα. Οη ππεξβάζεηο, αλήθνπλ ζηελ
ζθαίξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο παξαβαηηθφηεηαο, legal risk, θαη πνιιέο θνξέο είλαη
δχζθνιν λα επηζεκαλζνχλ απφ ηνλ απιφ πνιίηε. Σα βαζηθόηεξα είλαη:
Ζ δηαηάξαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο απφ επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε, κφιπλζε, ηνμηθά απφβιεηα,
αιινίσζε ηνπ ηνπίνπ, θα.
Ζ ζπλεηδεηή παξαγσγή πξντφλησλ κε πξνβιεκαηηθέο ή θαη επηβιαβείο πξψηεο
χιεο, θαζψο θαη ε ππέξβαζε θαλφλσλ θαη πξνδηαγξαθψλ.
Ζ αλαδηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο πνπ κπνξεί λα επηθέξεη κείσζε ηνπ
πξνζσπηθνχ κε ζπλέπεηα κηζζνινγηθέο αιιαγέο, απνιχζεηο, κεηαθνξά ηεο ζε
άιιν κέξνο πνιιέο θνξέο ή θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αθφκε.
Ο κε ζεβαζκφο ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη νη δηαθξίζεηο, νη
παξελνριήζεηο, ιφγσ θχινπ, πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ
δηαθνξψλ.
Ζ δηαθζνξά θαη νη δσξνδνθίεο.
Ζ επηβνιή ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεηο κηαο επηρείξεζεο γηα ιφγνπο
επηρεηξεκαηηθήο ηζρχνο, πνιηηηθνχο ή θαη θνηλσληθνχο αθφκε.
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Ζ αλζπγηεηλή θαη κε αζθαιήο κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο θαη
Ζ κε θαιή κεηαρείξηζε ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ θαηά ηνλ θχθιν ηεο δσήο
ηνπο.
Σα παξαδείγκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο παξαβαηηθόηεηαο είλαη θαζεκεξηλά
θαη πάξα πνιιά:
 Δλζπκίζηε ην πινίν πνπ δελ είρε ζσζηά ζπληεξεζεί θαη βνχιηαμε παίξλνληαο
καδί ηνπ δεθάδεο αλζξψπνπο;
 ηνπο εξγάηεο πνπ πξφζθαηα θάεθαλ ζην ακπάξη ηνπ πινίνπ δηφηη δελ ππήξραλ
νη δηθιίδεο αζθαιείαο πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρνπλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία;
 ηελ εηαηξεία πνπ έθιεηζε, γηα λα αλνίμεη ζε θνληηλή Βαιθαληθή ρψξα κε
θαιχηεξνπο φξνπο θνξνιφγεζεο θαη ρακειφηεξν εξγαηηθφ θφζηνο, αθήλνληαο
ζηνλ δξφκν δεθάδεο αλέξγσλ;
 ηα εξγνζηάζηα ηεο Αηηηθήο πνπ ξίρλνπλ ηα απφβιεηά ηνπο ζηνλ Κεθηζφ,
ξππαίλνληαο ηελ πεξηνρή, αιιά θαη ηνλ αξσληθφ κε επηπηψζεηο δηαηξνθηθέο,
ζηνλ ηνπξηζκφ θα;
 ηνπο γεσξγνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δειεηήξηα θαηαζηξέθνληαο ηνλ πδξνθφξν
νξίδνληα θαη δειεηεξηάδνληαο ζηγά-ζηγά ηνλ άλζξσπν, ή πνπ παξαβηάδνληαο
ηελ θχζε παξεκβαίλνπλ ζηνπο θαξπνχο γηα ηελ ηαρεία αλάπηπμή ηνπο;
 ηνλ επηρεηξεκαηία απηνθηλεηέκπνξν πνπ έθπγε μαθληθά θαη εμαθαλίζηεθε
παίξλνληαο καδί ηνπ ηηο πξνθαηαβνιέο ησλ πειαηψλ ηνπ;
 ην αθεληηθφ πνπ εθκεηαιιεχεηαη ηε ζέζε ηνπ θαη παξελνριεί ηελ αδχλακε
ππάιιειφ ηνπ εμαγνξάδνληαο θάζε κνξθή ππεξεζίαο;
 ή πνπ εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ππάξρνπζα αλεξγία θαηαρξάηαη ηηο ππεξεζίεο
ησλ ππαιιήισλ ηνπ, νη νπνίνη εξγάδνληαη ρσξίο νξάξην, ρσξίο ππεξσξίεο θαη
αληακνηβή αλάινγε κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ζε εξγαζία;
 πνπ ρξεζηκνπνηεί αιινδαπνχο κε εκεξνκίζζηα ληξνπήο ζε απαξάδεθηεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ;
 Ση λα πξσηνζπκεζνχκε; Σνλ ηαμηηδή πνπ θιέβεη ηνλ ηνπξίζηα θαη ηνλ θάλεη
βφιηεο θαηαζηξέθνληαο ην πξνθίι ηεο ρψξαο καο ή ην εζηηαηφξην κε ηα ζάπηα
θαη αιινησκέλα ηξφθηκα, ηα λεξσκέλα πνηά θαη ηηο ππέξνγθεο ηηκέο, πνπ
κεξηθέο θνξέο είλαη άιιεο γηα ηνπο μέλνπο θαη άιιεο γηα ηνπ ληφπηνπο;
 Πφζνη ππξνζβέζηεο θαη κάιηζηα εζεινληέο, δελ θάεθαλ δηφηη δελ δηέζεηαλ ηελ
θαηάιιειε ζηνιή θαη γεληθά κέζα ππξνπξνζηαζίαο;
 Μήπσο θαη ε πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ πιαλήηε δελ μεθηλάεη απφ ηελ
παληειή έιιεηςε εζηθήο; Δγθέθαινο ηεο αιπζίδαο ησλ απαηεψλσλ
ηξαπεδηηψλ, Γηεπζπληήο κεγάιεο ρξεκαηηζηεξηαθήο, επθπήο νηθνλνκνιφγνο
κε θαηαθφξπθεο απμήζεηο θεξδψλ ηεο εηαηξείαο ηνπ, κάγνο ησλ
ρξεκαηηζηεξίσλ. Αιιά κήπσο ήηαλ κφλνλ απηφο; Οη νξθσηνί ινγηζηέο πνπ
επέβιεπαλ κεγάιεο αιπζίδεο, φπσο ε Andersen πνπ επέβιεπε ηελ Enron θαη ε
Mc Kinsey, ε εηαηξεία ζπκβνχισλ ηεο Enron, ε νπνία εηζεγήζεθε λα
αθνινπζεζεί ζαλ επεθηαηηθή ζηξαηεγηθή ην light-asset strategy, γεγνλφο πνπ
ζπλέβαιε ζηελ ζεακαηηθή πηψρεπζε κηαο απφ ηεο κεγαιχηεξεο ακεξηθαληθέο
εηαηξείεο. Δδψ βέβαηα παξεκβαίλνπλ θαη νη λφκνη ηεο αγνξάο, θαη νη πνιηηηθνί
λφκνη νη νπνίνη δπζηπρψο δελ κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ ην αλζξψπηλν θφζηνο.
 ηελ παηξίδα καο, ηξαγηθφ παξάδεηγκα νη γλσζηέο ππνζέζεηο ηεο Siemens θαη
ηνπ Βαηνπεδίνπ, ησλ νπνίσλ νη επηπηψζεηο είραλ εζληθφ αληίθηππν. ‘Ίζσο
είλαη ηψξα ν ρξφλνο γηα λα αλαπηχμνπκε θαη ζηνλ ηφπν καο νπζηαζηηθή
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ζπλείδεζε ησλ εζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ θαη λα ηηο πξνηάμνπκε ηνπ
γεληθφηεξνπ γίγλεζζαη. Ζ θάζε επηρείξεζε νπνπδήπνηε θαη λα βξίζθεηαη θαη
αζρέησο κεγέζνπο είλαη κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη επηβάιιεηαη λα
κειεηήζνπκε ηελ θηινζνθία ηεο θαη λα νξηνζεηήζνπκε ηελ εζηθή ηεο.
Δίλαη πνιιέο νη παξαβάζεηο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, πνπ θαηαγγέιινληαη ζην
Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαζεκεξηλά. ζεο γίλνληαη αληηιεπηέο,
παίξλνπλ ηνλ δξφκν ηεο δηθαηνζχλεο, άιιεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ηεζνχλ ππφ έιεγρν,
παξακέλνπλ άγλσζηεο δηαλχνληαο κηα πνξεία θαηαζηξνθήο γηα ηνπο απνδέθηεο ηνπο
αιιά εμαζθαιίδνληαο νθέιε γηα ηνπο παξαβάηεο. Βεβαίσο νη λφκνη έγηλαλ γηα ηνπο
παξαβάηεο θαη είλαη ππνρξεσηηθνί. Ση γίλεηαη φκσο κε ηνπο παξαβάηεο ησλ άγξαθσλ
λφκσλ ηεο εζηθήο θαη ηεο ζπλείδεζεο;
Ωο θνηλσληθά φληα, κε νηθνγελεηαθή πξνέιεπζε, κε αξρέο θαη αμίεο, σο άηνκα κε
εθπαίδεπζε θαη θνπιηνχξα πξέπεη λα έρνπκε ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο αλάινγνπο κε
ηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ καο, ηελ ηζηνξία καο θαη ηελ πνιηηεηαθή καο πνξεία.
Γελ πξέπεη λα ππνρξεσλφκαζηε λα ελεξγνχκε ππφ ην πξίζκα ηνπ θφβνπ ηνπ λφκνπ.
Πξέπεη λα ζεζπίζνπκε θώδηθα επηρεηξεκαηηθήο δενληνινγίαο θαη λα
αλαπηύμνπκε ην αίζζεκα ηεο Κνηλωληθήο Δηαηξηθήο Δπζύλεο, πνπ πξέπεη λα
δηέπεη όιεο ηεο επηρεηξήζεηο.
Κνηλσληθή Δηαηξηθή Δπζχλε είλαη ε πνηφηεηα, ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε πγεία θαη ε αζθάιεηα ηνπ πνιίηε. Πξνυπνζέηεη κηα ππεχζπλε
εηαηξηθή θνπιηνχξα, ζηελ νπνία θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο
θαη λα εληάμεη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, πνπ
αλαδεηθλχνπλ ην ελδηαθέξνλ θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ γηα ηελ θνηλσλία ζηελ
νπνία δνχκε θαη θηλνχκεζα. Δίλαη αλάγθε λα αλαπηπρζνύλ πξνγξάκκαηα
θνηλωληθήο ππεπζπλόηεηαο ζηνλ Ιδηωηηθό θαη δεκόζην ηνκέα.
Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε απαηηεί απφ ηηο εηαηξείεο λα πηνζεηήζνπλ, λα
ππνζηεξίμνπλ θαη λα ζεζπίζνπλ, κέζα ζηε ζθαίξα ηεο επηξξνήο ηνπο, κηα ζεηξά απφ
βαζηθέο αμίεο γηα ηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπο θαλφλεο εξγαζίαο,
ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο.
Πξέπεη λα νξίζνπκε κηα εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε πνπ λα έρεη νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ραξαθηεξίδνπλ κηα εηαηξεία, κε ζεβαζκφ ζηνπο
εξγαδφκελνπο, ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο, δηφηη δηαθνξεηηθά πξέπεη λα
ελεξγεί κηα επηρείξεζε πνπ εθκεηαιιεχεηαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πρ. θαζαξίζηξηεο
θαη δηαθνξεηηθά κηα άιιε πνπ πνπιάεη παηδηθά παηρλίδηα. Πξέπεη λα θάλνπκε ην
ζσζηφ δηφηη απφ απηφ ζα σθειεζνχκε καθξνπξφζεζκα θαη κφληκα φινη. πρ. Πξέπεη
λα θξνληίδνπκε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηεο επηρείξεζήο, δηφηη ε θαιή εηθφλα ηεο ζα
ζπκβάιεη ζηελ θαιιίηεξε πξνζέγγηζε θαη επράξηζηε παξακνλή ζηνλ ρψξν. Πξέπεη λα
εθνδηάδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ εηαηξεία καο κε φια εθείλα ηα κέζα πνπ
εμαζθαιίδνπλ αζθαιή θαη άλεηε εξγαζία γηα λα απμήζνπκε ηελ παξαγσγή. Να
δίλνπκε ζηνπο πειάηεο καο ηελ επρέξεηα επηινγήο θαη επηζηξνθήο εάλ δελ είλαη
επραξηζηεκέλνη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ.
Μέρξη ρζεο, ην θαιφ θνηλσληθφ πξνθίι απνηεινχζε αηνκηθφ πξνηέξεκα. ήκεξα,
απνηειεί πιενλέθηεκα κηαο εηαηξείαο, δηφηη ε θνηλσληθή ηεο πνιηηηθή, ε νπνία απερεί
πξψηα ζηα ζηειέρε ηεο, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο, δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε
ζηνπο πειάηεο ηεο θαη απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο κε ζεηηθή απήρεζε ζην θνηλσληθφ
ζχλνιν.
Ζ θαιή επηρεηξεκαηηθή εζηθή
είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ
αλάπηπμε, ελψ ε θαθή επηρεηξεκαηηθή εζηθή, ε δηαθζνξά, ε ζπαηάιε, ε θαηάρξεζε
εμνπζίαο θαη ηζρχνο, ε εθκεηάιιεπζε δεκνζίσλ πφξσλ γηα ηδησηηθφ θέξδνο κπνξεί λα
νδεγήζνπλ κηα νηθνλνκία ζηελ θαηαζηξνθή.
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Με ιίγα ιόγηα πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπκε ηελ λννηξνπία ηνπ
θαηαλαιωηηζκνύ, ηελ ζύγρξνλε νηθνλνκία θαη ηε θηινζνθία ηνπ θέξδνπο κε έλα
ζύλνιν αμηώλ πνπ ζα βαζίδνληαη ζε παξάγνληεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο. Οη
αμίεο απηέο κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην εθαιηήξην γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ ήζνο πνπ ζα
ζπλδέεη παξαδνζηαθέο αξρέο θαη ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα. Πξέπεη λα ππάξμνπλ
πξφηππα επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο φπσο:
 Ζ πηνζέηεζε θαη πξνβνιή πνιηηηθψλ θνηλσληθήο επζχλεο.
 Ζ εθαξκνγή λφκσλ θαη θαλφλσλ πνπ νξίδνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ.
 Ζ νξζνινγηζηηθή δηαρείξηζε φισλ ησλ πφξσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ
αλζξψπηλσλ.
 Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ησλ αηφκσλ. Γελ πξέπεη λα
μερλάκε φηη ε εζηθή είλαη πξνζσπηθή επηινγή.
 Ζ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.
Γπζηπρώο, ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή έρεη ράζεη ηελ θαηεχζπλζή ηεο ζηελ ρψξα
καο ηειεπηαία. Ζ δηαθζνξά θαη ε δηαπινθή έρνπλ επεξεάζεη ηελ αλάπηπμή ηεο θαη
ηελ νηθνλνκηθή ηεο ζηαζεξφηεηα. Ζ θνηλσλία παξαθνινπζεί ηα ηεθηαηλφκελα κε
απμεκέλν αίζζεκα επζχλεο θαη δηθαίνπ θαη δεηά ηθαλνπνίεζε θαη θάζαξζε απφ ηελ
επηρεηξεκαηηθή ηάμε. Εεηά λα αληαπνθξηζεί θαη λα εθαξκφζεη ηηο αξρέο εθείλεο πνπ
ζα δηαζθαιίδνπλ ηνλ άλζξσπν, ηνλ θαηαλαισηή, ηνλ εξγαδφκελν, ην πεξηβάιινλ, ηνλ
επελδπηή. Με ιίγα ιφγηα δεηά Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε.
Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ε νπνία έγηλε ζεζκφο θαη πξνηεξαηφηεηα ηεο
Δπξσπατθήο Κνηλσληθήο Αηδέληαο, πξέπεη λα απνηειέζεη θαη πξνηεξαηφηεηα ηνπ
θάζε θξάηνπο-κέινπο. Πξέπεη ε πνιηηεία λα αλαπηχμεη πξνγξάκκαηα αθχπληζεο γηα
ηελ θνηλσληθά ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά, αξρίδνληαο απφ ηελ παηδεία κε ηελ
δεκηνπξγία ππεχζπλσλ πνιηηψλ. Ήδε, θπθινθφξεζε ν πξψηνο θαηάινγνο κε
εθαξκνζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο, πνπ αλαδεηθλχεη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε
ζηε ζχγρξνλε Διιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Αο επρεζνχκε φηη ζα είκαζηε απφ ηνπο
πξσηνπφξνπο ηεο λέαο απηήο πξφθιεζεο ηεο επνρήο καο.
Σν Νενζχζηαην Ηλζηηηνχην Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο, ην νπνίν απνζθνπεί
ζηελ δηάδνζε ησλ αμηψλ θαη κεζφδσλ ηεο Δηαηξηθήο Ζζηθήο ζηα κέιε ηνπ, αιιά θαη
ζε φιεο ηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, θαηφξζσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ
δηάζηεκα λα δεκηνπξγήζεη έλα κνληέιν επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, βαζηθέο αξρέο ηνπ
νπνίνπ είλαη ε αθεξαηφηεηα, ε αληηθεηκεληθφηεηα, ε αλεμαξηεζία, ε
εκπηζηεπηηθφηεηα, ε επάξθεηα, ε επζχλε θαη ε δηάξθεηα.
Τπάξρνπλ αθφκε ηξείο επηηξνπέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
θψδηθα ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο.
1.
Ζ επηηξνπή Αλάπηπμεο ηνπ κνληέινπ
(Model Development
Committee)
2.
Ζ Αθαδεκατθή Δπηηξνπή Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (Quality Assurance
Academic Committee)
3.
Ζ Δπηηξνπή Οδεγηψλ Αμηνιφγεζεο (Model Assessment Committee)
Αο ειπίζνπκε φηη φιεο απηέο νη πξνζπάζεηεο δεκηνπξγίαο κνληέισλ
επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο εθαξκνγήο ησλ ζα
πηνζεηεζνχλ απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο ρψξαο καο, ηεο Δπξψπεο θαη ηνπ παγθφζκηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
γίγλεζζαη γεληθά.
αο επραξηζηψ πνιχ
ΟΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΤ
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- ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΟΤ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ
ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΔΘΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΔΛΟ ΣΟΤ ΓΔΚΑΠΔΝΣΑΜΔΛΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΣΗ
ΔΤΡΩΠΑΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
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