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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Γηνίθεζεο Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, επηρεηξεί λα παξαζέζεη κηα εηθφλα γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ, αλεμαξηήησο θιάδνπ , φπσο μελνδνρείσλ, ηνπξηζηηθψλ 

γξαθείσλ, κεηαθνξψλ, εηαηξεηψλ ηνπξηζηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ινηπψλ ζηα πιαίζηα 

ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. 

 Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη σο ε κεγαιχηεξε βηνκεραλία ζηνλ θφζκν θαη πξνβιέπεηαη λα 

απμάλεηαη ζπλερψο κέζα ζηνλ 21
ν
 αηψλα. ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα απνηειεί 

ππιψλα, ηφζν γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία ζπλνιηθά φζν θαη γηα ηηο θαηά ηφπνπο 

νηθνλνκίεο εηδηθφηεξα. Πξνθεηκέλνπ φκσο, ην πξντφλ απηφ λα κπνξέζεη  λα 

εκπινπηηζηεί θαη λα δηαθνξνπνηεζεί , φπσο νη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη νη δηεζλείο 

εμειίμεηο επηηάζζνπλ, είλαη απαξαίηεηε ε αλάγθε ηεο πηνζέηεζεο ηεο Δηαηξηθήο  

Κνηλσληθήο Δπζχλεο ( ΔΚΔ)  απφ  φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δνκνχλ ζηελ αιπζίδα αμίαο ηνπο ηηο δξάζεηο ηνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο, πινπνηνχλ «ζηξαηεγηθή ΔΚΔ» θαη 

δχλαληαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηε δηακνηξαδφκελε αμία (shared value)-ε νπνία έρεη 

ηξεηο δηαζηάζεηο: νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή-πνπ δεκηνπξγνχλ. ηνλ 

ππξήλα επνκέλσο ηεο ζηξαηεγηθήο ΔΚΔ  βξίζθεηαη απηή αθξηβψο ε δηακνηξαδφκελε 

αμία θαη πξνβάιιεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ λα ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε 

επσθειψο γηα ηελ θνηλσλία θαη γηα ην πεξηβάιινλ επηηπγράλνληαο ηαπηφρξνλα πςειή 

νηθνλνκηθή απφδνζε. 
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ABSTRACT 

This present thesis, prepared within the Postgraduate Program in Tourism 

Management of the Hellenic Open University, attempts to present an image of the 

environmental awareness of tourism business, regardless of industry, such as hotels, 

travel agencies, transport, tourism companies and other in the context of Corporate 

Social Responsibility. 

Tourism is considered to be the largest industry in the world and is projected to grow 

steadily throughout the 21
st
 century. As far as Greece is concerned, it is a pillar, both 

for the Greek economy as a whole and for the local economies in particular. 

However, in order for this product to be enriched and differentiated, as market 

demands and international developments require, it is necessary for all the companies 

to adopt Corporate Social Responsibility (CSR).  

Business that structure their actions in the field of environmental and social 

responsibility, implement a “CSR strategy” and can maximize the shared value- 

which has three dimensions: economic, social and environmental- that create. 

At the core of CSR strategy, therefore, is this shared value and highlights the positive 

relationship between running a business that benefits society and the environment 

while achieving high economic returns. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

ηελ παξνχζα Γηπισκαηηθή επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο  Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, κηαο έλλνηαο ε νπνία έρεη αλαδερζεί σο έλαο λένο ηξφπνο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη αλεξρφκελεο ηάζεο ζε πνιιέο κεγάιεο θαη 

κηθξέο εηαηξείεο αλά ηνλ θφζκν. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

αλαγλψζηεο κηα ζθαηξηθή ελεκέξσζε , ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο 

ΔΚΔ, κέζα απφ ηελ θαηάζεζε ζηνηρείσλ θαη απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα 

απφ ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο απφ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  θαη 

πξσηνγελή ηαπηφρξνλα έξεπλα. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 5 θεθάιαηα ηα νπνία 

θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο:  

ην  πξψην θεθάιαην  ην νπνίν είλαη ζεσξεηηθφ, παξνπζηάδνληαη ε έλλνηα θαη ην 

πεξηερφκελν  ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) φπσο έρεη δηαηππσζεί απφ 

δηαθφξνπο θνξείο, κε ζθνπφ λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία θαη ε ζεκαληηθφηεηά ηεο. 

Δπίζεο , γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ΔΚΔ θαη ηηο θπξηφηεξεο 

πξσηνβνπιίεο πξνψζεζήο ηεο ηφζν ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

αληίζηνηρα. Δλ ζπλερεία, παξνπζηάζηεθαλ νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ελ νξγάλσζε 

κηαο επηρείξεζεο βάζεη ηεο ΔΚΔ κε αλαθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ, ηνλ δηάινγν κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηελ δέζκεπζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη ηνλ ξφιν ηεο εγεζίαο. Δπηζεκαίλνληαη ηα νθέιε  

πηνζέηεζεο πξαθηηθψλ ΔΚΔ θαζψο θαη ηα εζληθά ζρέδηα ΔΚΔ ζε ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ζεκείν νξφζεκν ζηε δηαδξνκή ηεο ΔΚΔ ζηελ «Δπξψπε 

2020» κε ζηφρν ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα έμππλε, βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε. Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά γηα ηελ ΔΚΔ ζηελ Διιάδα θαη γηα 

ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ελ ΔΚΔ  θαζψο θαη γηα ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ην 

Οηθνπκεληθφ χκθσλν, κηα πξσηνβνπιία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζε παγθφζκην 

επίπεδν απφ ηνλ ΟΖΔ. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε ζχλδεζε ηεο ΔΚΔ κε ηνλ ηνπξηζκφ , κε ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ. 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία ελεξγνπνηήζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο αλαδείρζεθαλ ζε ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο. Ζ ζπλερή 
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αχμεζε ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνπξηζκφ θαζψο θαη ε αλαδήηεζε 

βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη πεξηβάιινληνο απφ ηνλ άλζξσπν, ηφζν ζηνλ ηφπν 

δηακνλήο ηνπ φζν θαη ζηνλ ηφπν ησλ δηαθνπψλ ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα, είρε σο 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί ε ηδηαίηεξε ζρέζε  ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο θαη 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ή πξάζηλε αλάπηπμε ή αεηθφξνο αλάπηπμε 

θ.ά. απνηειεί ιέμε θιεηδί  ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηζνξξνπίαο 

αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ , ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. ηελ ζπλέρεηα ην 

θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ πζηεκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο κε εθαξκνγή ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν. Πξφθεηηαη γηα 

ην «ISO 14001» ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο θαη ηνπ «EMAS» ηεο ΔΔ. 

Δπίζεο, ζην ίδην θεθάιαην αλαθέξεηαη θαη ε ζεκαζία ησλ νηθνινγηθψλ ζεκάησλ, 

βξαβείσλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ πεξηβαιινληηθήο θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. 

ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε, αλαθέξνληαο ην ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο, ηελ εξεπλεηηθή κέζνδν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα εξγαιεία ζχκθσλα κε ηα νπνία έγηλε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ επηιέρηεθε ην δείγκα θαη ηέινο ηελ κέζνδν θαηά ηελ νπνία 

αληιήζεθαλ ηα δεδνκέλα ηα νπνία ζπγθεληξψζεθαλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα  ηεο 

πξαγκαηνπνηεζείζαο έξεπλαο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα  ηειηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη 

δηαηππψλνληαη νξηζκέλεο πξνηάζεηο ηηο νπνίεο ζεσξνχκε φηη ζα είλαη πξνο φθεινο 

γεληθψο, φζσλ ελδηαθέξεη ην ππφ κειέηε  ζέκα θαη εηδηθψο, ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ 

πεξηνρψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο λήζνπ Λεπθάδαο. 
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Κεθάιαην  1 

Θεσξεηηθφ  πιαίζην  ηεο  « Δηαηξηθήο  Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο» 

1.1. Οξηζκφο  ηεο  Δηαηξηθήο  Κνηλσληθήο  Δπζχλεο 

 Ζ κειέηε ηεο  εμέιημεο ησλ νξηζκψλ ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο  (ΔΚΔ, 

εθεμήο) ή Corporate Social Responsibility (CSR) ζηελ αγγιηθή γιψζζα, δηαπηζηψλεη 

φηη απνηειεί κία δπλακηθή  έλλνηα , ε νπνία  ζπλερψο βειηηψλεηαη  θαη ε θαηαλφεζή 

ηεο είλαη δχζθνιε ζηελ πξάμε ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζεκαζίαο ηεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ νξηζκψλ ζπλδέεηαη κε ηνλ δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκφ, ην δηαθνξεηηθφ επίπεδν αλάπηπμεο θάζε ρψξαο , ηηο δηαθνξεηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο θαζψο επίζεο θαη κε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία έρνπλ γξαθεί , ηνλ επηζηήκνλα , επηρεηξεκαηία ή θνξέα 

πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη θαη εθθξάζεη ην ζέκα (Haski-Leventhal, 2018). Οη νξηζκνί 

επνκέλσο  βαζκηαία αλαλεψλνληαη θαη δηακνξθψλνληαη αλαιφγσο κε ηα ζχγρξνλα 

δεδνκέλα. Αθνινπζνχλ παξαθάησ νξηζκέλνη ζεκαληηθνί νξηζκνί ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, νη νπνίνη δειψλνπλ ηελ επηζηεκνληθή  εμέιημή ηεο. 

 Ο πξψηνο νξηζκφο δηαηππψζεθε ην 1979 απφ ηνλ Archie Carroll, ν νπνίνο 

ηζρπξίζηεθε φηη ε «ΔΚΔ πεξηιακβάλεη ηηο νηθνλνκηθέο, λνκηθέο, εζηθέο, θαη 

θηιαλζξσπηθέο πξνζδνθίεο πνπ έρεη ε θνηλσλία από ηνπο νξγαληζκνύο ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή» (Carroll, 1979: 500). O Carroll (1991) ρξεζηκνπνίεζε ην πιαίζην 

απηφ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κία γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ΔΚΔ ζε κνξθή 

ππξακίδαο, ε νπνία απνηειεί κία ζχλζεζε πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο ηνκείο επζχλεο ηεο 

επηρείξεζεο. Αθνινπζεί ζχληνκε επηζθφπεζε θάζε κίαο εθ ησλ ηεζζάξσλ 

θαηεγνξηψλ ηεο ΔΚΔ: 

 Οηθνλνκηθέο  Δπζχλεο 

Ο Carroll ππνζηήξημε φηη ε κεγαιχηεξε πξνζδνθία πνπ αλακέλεη  ε θνηλσλία 

απφ κία επηρείξεζε είλαη λα ζεσξείηαη  νηθνλνκηθά επηηπρεκέλε, λα παξάγεη 

αγαζά θαη ππεξεζίεο ηα νπνία πξνζδίδνπλ αμία ζηελ θνηλσλία θαη απνθέξνπλ 

έλα εχινγν θέξδνο, λα αλαιακβάλεη επελδχζεηο , λα δεκηνπξγεί ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη λα θαηαβάιιεη ηνπο θφξνπο ηεο. Ζ νηθνλνκηθή επζχλε απνηειεί 
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βαζηθή πξνυπφζεζε ε νπνία πξέπεη λα ηεξεζεί ζε έλαλ αληαγσληζηηθφ 

επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη απνηειεί ηελ βάζε ηεο ππξακίδαο ηεο ΔΚΔ. 

 Ννκηθέο  Δπζχλεο 

Οη λνκηθέο επζχλεο ζπκπεξηιακβάλνπλ: Σε ιεηηνπξγία κε ηξφπν ζπκβαηφ κε 

ηηο πξνζδνθίεο ηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ θαλφλα δηθαίνπ, ηε ζπκκφξθσζε κε 

δηάθνξνπο νκνζπνλδηαθνχο , θξαηηθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο, ηελ 

άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο σο λφκηκεο εηαηξείεο κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε, ηελ ηήξεζε φισλ ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ  έλαληη ησλ 

θνηλσληθψλ ελδηαθεξφκελσλ  κεξψλ θαη ηελ παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο. Ζ επζχλε γηα ηήξεζε ηεο εθάζηνηε 

ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ νηθνλνκηθή επζχλε θάζε 

επηρείξεζεο θαη ηνπνζεηείηαη ζηελ δεχηεξε ζέζε ηεο ππξακίδαο. 

 Ζζηθέο Δπζχλεο 

Οη εζηθέο επζχλεο πεξηιακβάλνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο , ηα πξφηππα, ηηο 

πνιηηηθέο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αλακέλνληαη ή απαγνξεχνληαη απφ ηελ 

θνηλσλία , παξφιν πνπ δελ έρνπλ θσδηθνπνηεζεί κε λφκν. Ο ζηφρνο ησλ 

πξνζδνθηψλ απηψλ είλαη φηη νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ππεχζπλεο θαη αλάινγεο 

κε ην πιήξεο πεδίν ησλ αμηψλ, πξνηχπσλ , θαλφλσλ , αξρψλ θαη πξνζδνθηψλ 

πνπ ππνδειψλνπλ θαη ηηκνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηαλαισηψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ κεηφρσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο σο ζπλεπείο ζχκθσλα κε ηα 

εζηθά δηθαηψκαηα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. Βξίζθνληαη ζηελ ηξίηε 

ηεξαξρηθά ζέζε ηεο ππξακίδαο θαη αλαγλσξίδνπλ φηη ε  επηρεηξεκαηηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ε εζηθή ζπκπεξηθνξά ππεξβαίλνπλ ηελ απιή ζπκκφξθσζε 

κε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο θαλνληζκνχο (Haski-Leventhal, 2018). 

 Φηιαλζξσπηθέο επζχλεο 

Ο Carroll ζεσξεί φηη νη θηιαλζξσπηθέο επζχλεο είλαη ην θεξαζάθη ζηελ ηνχξηα 

ηεο ΔΚΔ ή αιιηψο ε θνξπθή ηεο ππξακίδαο (Carroll, 1991). Δίλαη πξναηξεηηθή 

επζχλε, εζεινληηθή,  ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θαιή ζέιεζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο θαη εζηηάδεη θπξίσο ζηελ θηιαλζξσπία. 

Πεξηέρεη φιεο εθείλεο ηηο δξάζεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ ηηο πξνζδνθίεο ηεο 

θνηλσλίαο απφ κία επηρείξεζε γηα λα ραξαθηεξίδεηαη σο  «θαιφο εηαηξηθφο 

πνιίηεο», δειαδή λα ζπκβάιιεη ζε νηθνλνκηθνχο, θπζηθνχο θαη αλζξψπηλνπο 
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πφξνπο ζηηο θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο  αλήθεη. Οη δξάζεηο απηέο δχλαηαη λα είλαη 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα ή πξάμεηο πνπ πξνάγνπλ ηελ αλζξψπηλε επεκεξία 

ή είλαη δείγκαηα θαιήο ζέιεζεο, φπσο ρξεκαηηθέο παξνρέο θαη εξγάζηκν 

ρξφλν γηα ηελ ηέρλε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλφηεηα  θαη νπνηαδήπνηε άιιε 

δηαθξηηηθή ζπκβνιή ζηελ θνηλφηεηα ή ηηο νκάδεο ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ θνηλφηεηα (Βηηδειαίνπ, 2018). Ο Carroll (1991) αλαθέξεη  φηη 

ε επηρεηξεκαηηθή θηιαλζξσπία νδεγείηαη απφ ηελ επηζπκία γηα ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δελ είλαη ππνρξεσηηθέο , δελ νξίδνληαη 

απφ ηνλ λφκν θαη δελ αλακέλνληαη γεληθψο απφ ηελ επηρείξεζε απφ εζηθή 

άπνςε. Δμήγεζε επίζεο φηη ε ππξακίδα επηιέρζεθε σο γεσκεηξηθφ ζρήκα , 

δηφηη είλαη απιή, δηαηζζεηηθή θαη θαηαζθεπαζκέλε ψζηε λα αληέρεη ζηηο 

δνθηκαζίεο ηνπ ρξφλνπ (Carroll, 1999). Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη ε ππνδνκή 

ηεο ΔΚΔ βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε κηαο πγηνχο θαη βηψζηκεο επηρείξεζεο 

(βιέπε  ρήκα 1). 

 

 

 

 

ΥΖΜΑ 1.1  Ζ ππξακίδα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επζπλψλ ηνπ Carroll (Carroll, 

1991) 

Φιλανθρωπική  
ευθύνη

Ηθική ευθύνη

Νομική ευθύνη

Οικονομική ευθύνη
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Έλαο δεχηεξνο νξηζκφο ηεο ΔΚΔ δηαηππψζεθε απφ ηνλ  R. Edward Freeman (1984), ν 

νπνίνο εηζήγαγε ηελ «ζεσξία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ»  θαη ππνζηήξημε φηη νη 

εηαηξείεο δελ είλαη κφλν ππεχζπλεο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηνπο (shareholders), αιιά θαη 

απέλαληη ζε έλα επξχ θάζκα ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders). O Freeman φξηζε 

ηα ελδηαθεξφκελα κέξε σο «θάζε άηνκν, νκάδα ή νξγαληζκφ πνπ επεξεάδεηαη ζεηηθά 

ή αξλεηηθά, απφ ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπ νξγαληζκνχ». πλεπψο , ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πεξηιακβάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπλεξγάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο, ηνπο πειάηεο, ηα κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ, ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο , ηηο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. ζν 

πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη είλαη νη εξγαδφκελνη , νη πνιίηεο θαη νη ηνπηθνί θνξείο, 

ηφζν ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (Βαμεβαλίδνπ, 

2011). Με ηελ ζεσξία απηή ν Freeman ζπλέβαιε ζηελ αιιαγή ηεο λννηξνπίαο  ε 

νπνία ήηαλ πξνεγνπκέλσο πεξηνξηζκέλε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηαηξηθήο αλάγθεο γηα 

θξνληίδα κφλν ησλ κεηφρσλ , θαζψο ε κνλαδηθή επζχλε απέλαληη ηνπο ήηαλ ε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ απνηειεί κία απφ 

ηηο πιένλ εθαξκνζκέλεο ζεσξίεο ζηελ έξεπλα ηεο ΔΚΔ, ε νπνία  ζπλέβαιε ζηελ 

κεηάβαζε απφ κηα ζηελή ζε κηα επξεία νπηηθή ηεο εηαηξηθήο επζχλεο (Haski-

Leventhal, 2018). 

Έλαο ηξίηνο νξηζκφο πνπ δφζεθε ην 1998  απφ ην Παγθφζκην Δπηρεηξεκαηηθφ 

πκβνχιην γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (World Business Council for Sustainable 

Development), φπσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Kotler θαη Lee (2016), αληαλαθιά ηελ 

έκθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε , πεξηγξάθνληαο ηελ ΔΚΔ σο ηε 

«δέζκεπζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθόξν νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηελ ηνπηθή θαη ηελ 

επξύηεξε θνηλσλία, γηα λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπο». Ζ θηινζνθία ηνπ 

πκβνπιίνπ έγθεηηαη ζηελ θνηλή δέζκεπζε γηα βηψζηκε αλάπηπμε κέζσ ηξηψλ 

ππιψλσλ: ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο πξνφδνπ. 

Δπίζεο , ζε δηεζλέο επίπεδν, ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ έρεη ηδξχζεη ην UN 

Global Compact (Οηθνπκεληθφ χκθσλν), αλαγλσξίδνληαο δέθα  παγθφζκηα 

απνδεθηέο Αξρέο νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζηνπο ππιψλεο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο 
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ηεο δηαθζνξάο. Ωο ε κεγαιχηεξε , παγθφζκηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο 

– κε ρηιηάδεο ζπκκεηέρνληεο αλά ηνλ θφζκν- ην Οηθνπκεληθφ χκθσλν έρεη σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε θαη πξνψζεζε  ηεο θνηλσληθήο λνκηκφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ αγνξψλ (United Nations, 2020). 

1.2.  Ζ  Ηζηνξηθή  Αλαδξνκή  ηεο  Έλλνηαο 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε , σο θηινζνθία, δελ απνηειεί κηα λέα ηάζε ζην ρψξν 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαζφηη νη ξίδεο ηεο εκθαλίδνληαη απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κε 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο . Αξραίεο γξαθέο Κηλέδσλ , Αηγππηίσλ θαη νπκεξίσλ ζπρλά 

πεξηγξάθνπλ θαλφλεο γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ απφ δηάθνξεο θνηλσληθέο 

ζπλδηαιιαγέο, θαζψο θαη ηελ δηαζθάιηζε ηνπ φηη ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζπκθέξνληα 

ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ (Werther, W. Jr. & Chandler, D., 2006). 

 ηελ αξραία Διιάδα  ζπλαληάηαη κε ηελ κνξθή ρνξεγίαο ε νπνία ζεζκνζεηείηαη γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Αζελατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κιεηζζέλε, ζηα ηέιε ηνπ 6
νπ

 π.Υ. αηψλα 

(Claude Mosse, 2000). Ζ πιήξε άλζηζή ηεο φκσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ 5
ν
 π.Υ. 

αηψλα , ζηνλ Υξπζφ Αζελατθφ Αηψλα ηνπ Πεξηθιή θαη αθνξνχζε απνθιεηζηηθά ηελ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ ηερλψλ (ρνξεγφο= εγέηεο ηνπ ρνξνχ). Ζ ρνξεγία 

ζπγθαηαιέγνληαλ ζηηο ηέζζεξηο πην ζεκαληηθέο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο (νη άιιεο  

ήηαλ ε γπκλαζηαξρία, ε ηξηεξαξρία θαη ε εζηίαζε) θαη φιεο απνηεινχζαλ έλαλ ηξφπν 

κεηαθνξάο πφξσλ ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο πξνο ηελ πνιηηεία, πξνο ράξε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Με απηή ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ εππφξσλ ζπκπνιηηψλ , 

ε Πνιηηεία ελίζρπε ηελ άκπλα, ηελ δηαηξνθή ησλ απφξσλ θαη ηελ δηεμαγσγή 

πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (ζεαηξηθψλ, αζιεηηθψλ θιπ). Απνηεινχζε έλαλ άιιν 

έκκεζν ηξφπν θνξνινγίαο ησλ πινπζίσλ Αζελαίσλ,  δηφηη θαζψο έιεγε θαη ν 

Γεκνζζέλεο «Πξέπεη θαη νη εύπνξνη λα θάλνπλ ηνπο εαπηνύο ηνπο ρξήζηκνπο γηα ηνπο 

πνιίηεο». ηαδηαθά ν ζεζκφο απηφο επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο  ειιεληθέο πφιεηο , 

θαζψο θαη ζηα παξάιηα ηεο Μηθξάο  Αζίαο, φπνπ φκσο ν ζεζκφο  ιεηηνχξγεζε ζε 

εζεινληηθή βάζε , φπσο θαη ζήκεξα (Κνξξέο, Γιχηζε, 2002 ζει.100,101). 

Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ βπδαληηλψλ ρξφλσλ, ε ρνξεγία δηαδξακάηηζε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ηέρλεο. Αθνξνχζε έξγα ηέρλεο , ηα νπνία 

παξαγγέιλνληαλ απφ πηζηνχο, σο πξνζθνξά πξνο ηνλ Θεφ,  επηδηψθνληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ πξνζηαζία Σνπ, αιιά θαη ηελ επλντθή Σνπ θξίζε, θαηά ηελ Γεπηέξα 
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Παξνπζία. ζν αλψηεξε θνηλσληθή ζέζε θαηείρε έλαο βπδαληηλφο, ηφζν πην αθξηβά 

έξγα κπνξνχζε λα παξαγγείιεη, κε απψηεξν ζηφρν πιένλ φρη κφλν ηελ εχλνηα θαη ηελ 

πξνζηαζία, αιιά θαη ηνλ παξαδεηγκαηηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζε (Αξβειέξ-Γιχθαηδε, 

2014). 

Καζψο ε πξνέιεπζε ηνπ ζθεπηηθνχ ηεο ΔΚΔ, ζπκθψλσο κε ηα πξναλαθεξφκελα, 

δχλαηαη λα εληνπηζηεί ζηελ πξψηκε αλζξψπηλε ζθέςε, απφ ηελ ζξεζθεία θαη ηελ 

ειιεληθή θηινζνθία έσο ηνπο κειεηεηέο ηνπ 17
νπ

 θαη 18
νπ

 αηψλα, γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ηα πξψηα δείγκαηα θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο αλ θαη είραλ εληειψο δηαθνξεηηθή 

κνξθή κεηαμχ ηνπο σζηφζν είραλ θνηλφ ζηνηρείν θηινζνθίαο ην νπνίν πεγάδεη απφ ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ιεηηνπξγία ησλ «επηρεηξήζεσλ», είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε 

ην πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Γεληθφηεξα,  ε ζπδήηεζε γηα ηελ λέα κνξθή θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο, πνπ 

πξνζηδηάδεη ζην ζεκεξηλφ ραξαθηήξα ηεο ΔΚΔ , μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

κε αθνξκή ηηο απμαλφκελεο αλεζπρίεο πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηηο κεγάιεο 

ακεξηθάληθεο εηαηξείεο , νη νπνίεο είραλ απνθηήζεη ηδηαίηεξα κεγάιε ηζρχ, 

εθαξκφδνληαο αληηθνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη παξαβηάδνληαο ηαπηφρξνλα βαζηθνχο 

θαλφλεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ πνπ νδήγεζαλ κνηξαία ζην νηθνλνκηθφ θξαρ ηνπ 

1929. πλέπεηα ήηαλ ε κεζνιάβεζε ηνπ θξάηνπο κε ηελ ζεζκνζέηεζε 

αληηκνλνπσιηαθψλ  (anti-trust) λφκσλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ εθαξκνγή 

πξνζηαηεπηηθήο πνιηηηθήο (Βαμεβαλίδνπ, 2011).  

Ωζηφζν, επξχηεξε πξνζέγγηζε  θαη ρξήζε ηνπ φξνπ ηεο ΔΚΔ δηαπηζηψλεηαη κφιηο 

ζηηο αξρέο ηνπ 1970. Έλα ζχλνιν κειεηψλ νη νπνίεο εθπνλήζεθαλ έρνληαο σο ζηφρν 

ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

ηαρεία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο θαηέδεημαλ ηελ 

επείγνπζα αλάγθε γηα αιιαγή , ε νπνία πξναλαγγέιζεθε απφ ηελ πνιηηηθή εμνπζία, 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηα θηλήκαηα πνιηηψλ.  

 Σν 1972 ε Λέζρε ηεο Ρψκεο, κε επηθεθαιήο ηνλ Dennis Meadows, δεκνζηεχεη ηε 

δεκνθηιή έθζεζε  "Σα ξηα ηεο Αλάπηπμεο" (The Limits to Growth)  ε νπνία  

ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Σν θχξην ζεκείν πνπ 

παξέκεηλε απφ ηελ έθζεζε απηή, θαη ην νπνίν απνηέιεζε ην νξφζεκν ηεο 

βησζηκφηεηαο, ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο έθζεζεο: ε 

αλεπαξθήο βησζηκόηεηα ηνπ ζεκεξηλνύ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ έρεη σο επίπησζε ηε 



   

 

9 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ιεειαζία ησλ θπζηθώλ πόξσλ πξνβιέπνληαο αθόκε θαη ηελ εμαθάληζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

γέλνπο, ζε πεξίπησζε πνπ νη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο δε δηαθνξνπνηήζνπλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο νύησο ώζηε, κεηαμύ άιισλ, λα ειέγμνπλ ηα επίπεδα ηεο ξύπαλζεο 

θαη ηα πςειά επίπεδα θαηαλάισζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ (Κππξηαθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

Σελ ίδηα επίζεο ρξνληά , ε ηζηνξία ηεο βησζηκφηεηαο ζεκαηνδνηείηαη  απφ ηελ 

Γηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο (5-16 Ηνπλίνπ 1972), ε νπνία  απνηειεί ηελ πξψηε 

δηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ  κε επίθεληξν ηα δηεζλή πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

(United Nations, 2020). 

To 1976 o Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organisation for 

Economic Co-operation and Development), εθδίδεη ηηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο γηα 

Πνιπεζληθέο  Δπηρεηξήζεηο (αλαζεψξεζε ην 2011), νη νπνίεο είλαη έλα ζχλνιν 

ζπζηάζεσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε κνξθή εγρεηξηδίνπ θαη αθνξνχζε ηηο επελδχζεηο ζε 

ηξίηεο ρψξεο πεξηέρνληαο  θαιέο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ζε εζεινληηθφ επίπεδν 

θαη ξχζκηδε εξγαζηαθά δεηήκαηα (Organization for Economic Co-operation and 

Development, 2020). 

Δλ ζπλερεία , ην 1987 δεκνζηεχεηαη ε  [έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Brundtland κε ηίηιν «Our 

Common Future» (Σν θνηλφ καο κέιινλ)]  ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ 

θαη ηελ Αλάπηπμε, κε ηελ νπνία νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο. ηελ 

Έθζεζε απηή ε ΔΚΔ αληηκεησπίδεηαη σο ην κέζν γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε πνπ 

αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ππνλνκεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Απηέο νη «αλάγθεο» δελ 

απνηεινχλ απιψο νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αιιά ηα πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά ζεκέιηα 

πνπ ζηεξίδνπλ ηελ παγθφζκηα επεκεξία (United Nations, 2020). 

Δπηπιένλ , ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ηέζεθαλ ζε εθαξκνγή θαη ηα πξψηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο θαζψο θαη νη πξψηνη θαλνληζκνί γηα ηελ πγηεηλή θαη 

αζθάιεηα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ελψ ηελ επφκελε δεθαεηία ζεκεηψζεθε ε αλάπηπμε 

θαη πηνζέηεζε ζρεηηθψλ πξνηχπσλ, φπσο ηα ISO 14001 θαη SA800, θαζψο θαη ε 

αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ φπσο ην Global Reporting Initiative (GRI), 

(Visser, 2010).  

To 1992, ζηελ «πλάληεζε Κνξπθήο ηεο Γεο», ε νπνία έιαβε ρψξα ζην Ρίν ληε 

Σδαλέηξν κε ηε ζπκκεηνρή ππεπζχλσλ ιήςεο απνθάζεσλ 172 ρσξψλ κεηαθέξνληαο 
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έλα ζαθέο κήλπκα: «νη απαξαίηεηεο αιιαγέο δελ ζα επέιζνπλ παξά κφλν κε αιιαγή 

ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο καο». Ζ Γηάζθεςε Κνξπθήο ηνπ 1992, ππήξμε ε 

θξίζηκε θακπή πνπ εηζήγαγε απνθαζηζηηθά ηα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ζηνλ δεκφζην δηάινγν. Γχν ζεκαληηθά έγγξαθα,  επίζεο, πξνέθπςαλ απφ  

ηελ ζπλδηάζθεςε απηή , ε Αηδέληα 21 (ρέδην δξάζεο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε) θαη 

ε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίνπ γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε, ηα νπνία απνηεινχλ 

δηεζλείο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο λνκνζεζίεο πνπ αθνξνχλ απηά ηα δεηήκαηα 

(Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πεξηβάιινληνο, 2020). 

Σν 1995 κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Παγθφζκηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

Βηψζηκε Αλάπηπμε (World Business Council for Sustainable Development), 

πινπνηείηαη ε ζέζε φηη ν ηδησηηθφο ηνκέαο δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη θνηλσληθή πξφνδν. Ο ζπλαζπηζκφο εθαηνληάδσλ 

δηεζλψλ εηαηξεηψλ απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ 

ην νπνίν ζα θαζνδεγεί  ηε δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο κε έλαλ 

ηζνξξνπεκέλν ηξφπν ζε ζρέζε κε ηηο νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο 

πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (World Business Council for Sustainable 

Development, 2020). 

ε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία έρεη δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, είηε κε ηελ έγθξηζε ηεο πλζήθεο ηνπ 

Άκζηεξληακ ην 1997, είηε κε ηε πλάληεζε Κνξπθήο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 

2000, γλσζηή θαη σο ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο, παξνπζηάζηεθαλ θαη 

θαζνξίζηεθαλ λένη ζηφρνη. Σν 1997 ππήξμε κηα ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα , θαζφηη ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληά ππνγξάθεθε  ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ην 2000 ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο , παξνπζίαζε ην 

αίηεκα γηα ελζσκάησζε θαη εμέηαζε ηεο θνηλσληθήο επζχλεο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

επηρείξεζεο , θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο ίζεο επθαηξίεο, ηε δηα βίνπ κάζεζε, ηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε (Κππξηαθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

Σελ ίδηα επίζεο ρξνληά ην 2000, δεκηνπξγήζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην Οηθνπκεληθφ 

χκθσλν γηα ηελ ΔΚΔ κε πξσηνβνπιία ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ ΟΖΔ, Κφθη 

Αλάλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνάγεηαη ε ηδέα ηνπ εηαηξηθνχ πνιίηε , νχησο ψζηε ε 
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επηρείξεζε λα δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο (Αζπξίδεο, 2015). 

Καηά ην έηνο 2001, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γθέηεκπνξγθ, αλαγλσξίδνληαο φηη 

ε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο δελ είλαη νινθιεξσκέλε ιφγσ ηνπ φηη θαιχπηεη κφλν 

ηνπο δχν ππιψλεο ηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο», δειαδή ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηελ θνηλσληθή επεκεξία, απνθάζηζε ηελ πξνζζήθε κίαο ηξίηεο , πεξηβαιινληηθήο, 

δηάζηαζεο ζηε ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο (Δπξσπατθφ πκβνχιην –πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2001). 

 Ωο απνηέιεζκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξνπζίαζε ηελ αλεζπρία ηεο γηα ηελ 

θνηλσληθή επζχλε ζε ηξεηο βαζηθέο ζπκβάζεηο κία εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε Πξάζηλε 

Βίβινο (2001),  κε ηίηιν «Πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζχλε», πνπ έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηελ έλαξμε ηνπ δηαιφγνπ γχξσ απφ ηελ 

πξνψζεζε θαη ηελ ζθνπηκφηεηα εθαξκνγήο ηεο ΔΚΔ ζε επξσπατθφ επίπεδν. Ζ 

Πξάζηλε Βίβιν νξίδεη ηελ ΔΚΔ σο ηελ έλλνηα , ζχκθσλα κε ηελ νπνία , νη εηαηξείεο 

ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Ωο ελδηαθεξφκελα κέξε ησλ επηρεηξήζεσλ αλαθέξνληαη νη ππάιιεινη, νη 

κέηνρνη, νη επελδπηέο, νη θαηαλαισηέο, νη δεκφζηεο αξρέο θαη νη κε θπβεξλεηηθέο 

νξγαλψζεηο (ΜΚΟ), (Βαμεβαλίδνπ, 2011). Ζ Πξάζηλε Βίβινο, σο έλλνηα νινέλα θαη 

πην  δηαδεδνκέλε αλάκεζα ζηηο κηθξνκεζαίεο (ΜΜΔ) αιιά θαη ζηηο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο, απερεί ηελ επείγνπζα αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα λα εθαξκνζηεί ε 

θνηλσληθή επζχλε θαη απφ ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (Κππξηαθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζπληειεζηεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο  

Έλσζεο ζηνλ ηνκέα  ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, είλαη θαη ε δεκηνπξγία ελφο 

Δπξσπατθνχ Πνιπκεξνχο Φφξνπκ ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα νδεγήζεη εθπξνζψπνπο  

ησλ επηρεηξήζεσλ , ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ,  ζε έλα ζρήκα ζην νπνίν ε Δπξψπε ζα έρεη έλα δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν, λα 

ζέζνπλ , κέζσ ηνπ δηαιφγνπ,  νξηζκέλεο πξνηάζεηο θαη λα ζπδεηήζνπλ ηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή επζχλε (European Commission, 2020). 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 ε «αλαλεσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ 2011-14 γηα ηελ 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε», μεθίλεζε κε κηα θαηλνχξηα, επξχηεξε ζεψξεζε ηεο 
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ΔΚΔ, απνθιεηζηηθά εζηηαζκέλε ζηηο δεζκεχζεηο ησλ εηαηξεηψλ, πξνσζψληαο έλαλ λέν 

νξηζκφ ηεο ΔΚΔ σο «επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία». Παξάιιεια, ζπκπεξηέιαβε θαη λέα πξφηππα ΔΚΔ φπσο ην πξφηππν 

θαζνδήγεζεο γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε ISO 26000 θαη ηελ Πξσηνβνπιία ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ (European Commission, 2020). 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, ζηηο Βξπμέιιεο, ζηελ 1
ε
 Γηάζθεςε Κνξπθήο  Δπηρεηξήζεσλ 

ηεο ΔΚΔ Δπξψπεο (CSR Europe‟s Enterprise 2020 Summit), ηνλίζηεθε κεηαμχ άιισλ 

ε αλάγθε γηα επξείεο εηαηξηθέο ζρέζεηο, κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ ζηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε απηέο λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεηηθφ 

ξφιν ζηελ θνηλσλία. ην πιαίζην απηφ , ε πξσηνβνπιία Enterprise 2020, ε νπνία είρε 

εγθαηληαζηεί ην 2010, πξνζθέξεη ζηελ Δπξψπε κηα πιαηθφξκα κε παξαπάλσ απφ 

5.000 επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαηέρνπλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ απφθηεζε λέσλ επθαηξηψλ 

ζηελ αγνξά, κέζσ εληζρπκέλσλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, ζπλεξγαζίαο θαη αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνθιήζεηο ησλ 

Δπξσπατθψλ θνηλσληψλ. πσο αλέθεξε ν Δθηειεζηηθφο Γηεπζπληήο  ηεο ΔΚΔ 

Δπξψπεο, Stefan Crets, «ε αλάπηπμε, ε αληαγσληζηηθόηεηα θαη ε αλάγθε γηα αύμεζε 

επνηθνδνκεηηθώλ ιύζεσλ όζνλ αθνξά ζηηο πξνθιήζεηο γηα ηελ βησζηκόηεηα , απαηηνύλ 

ηζρπξόηεξεο ζπλεξγαηηθέο πιαηθόξκεο»  (The European Business Network for 

Corporate Sustainability and Responsibility, 2020). 

Οη επηρεηξήζεηο , επνκέλσο , γηα λα αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηελ εηαηξηθή  ηνπο 

θνηλσληθή επζχλε , νθείινπλ λα αθνινπζήζνπλ κηα δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ζα ελζσκαηψζνπλ κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο δεηήκαηα 

θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη εζηθά φπσο θαη δεηήκαηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Δπίζεο, ζηφρνο ηνπο πξέπεη λα είλαη ε 

πξνεηνηκαζία θχξηαο ζηξαηεγηθήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία ζηελή κε ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε (Κππξηαθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

ην πιεπξφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζε εζληθφ , επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν , 

δξαζηεξηνπνηνχληαη  θνξείο νη νπνίνη κέζα απφ αλαγλσξηζκέλεο αξρέο θαη 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε θαζνδήγεζε απηψλ. ηνπο πιένλ 

ζεκαληηθνχο ζπγθαηαιέγνληαη ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη 

Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α), ηνπ νπνίνπ νη Οδεγίεο ή Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο ηνπ , 

ιεηηνπξγνχλ σο ζπζηάζεηο ησλ ρσξψλ πνπ ηηο έρνπλ πηνζεηήζεη πξνο ηηο πνιπεζληθέο 
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επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ ή ζην έδαθνο ηνπο (Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

θαη Δπελδχζεσλ, 2020). 

Οη δέθα Αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ , φπσο έγηλε 

αλαθνξά ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, θαζψο θαη νη δεθαεπηά ηφρνη Βηψζηκεο 

Αλάπηπμεο , νη νπνίνη αλαγξάθνληαη  ζηελ Αηδέληα 2030 ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, θαη 

απνηεινχλ ζπγθεξαζκφ ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο: ηεο 

νηθνλνκηθήο, ηεο θνηλσληθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο, κε θχξην κήλπκα 

ηελ ππεχζπλε ζπλεξγαζία θξάηνπο-επηρεηξήζεσλ-θνηλσλίαο πνιηηψλ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, 2020). 

Δπίζεο, ην Πξφηππν Οδεγηψλ ηνπ ISO 2000-Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα (International 

Organization for Standardization, 2020), ην νπνίν παξέρεη νδεγίεο φζσλ 

αλαγλσξίδνπλ φηη ν ζεβαζκφο πξνο ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ είλαη ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο επηηπρίαο. 

εκαληηθνί είλαη  θαη νη θνξείο CSR Europe, Business for Social Responsibility 

(BSR), Euro Commerce θ.α. (The European Business Network for Corporate 

Sustainability and Responsibility, Business for  Social Responsibility, 

EuroCommerce, 2020). 

Σν Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ  , κε ηνλ δηαθξηηφ  ηίηιν “CSR Hellas”, ηδξχζεθε ην 

2014 θαη έρεη σο φξακα ηε βειηίσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ  θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλνιηθά, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο ηεο 

ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ζηξαηεγηθή θαη ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη σο απνζηνιή ηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ θαη ησλ 

πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

βησζηκφηεηαο , ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ 

επίπεδν ( Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

 

1.3. Κχξηεο  πξνυπνζέζεηο  γηα  ηελ  νξγάλσζε  ηεο  επηρείξεζεο  

βάζεη  ηεο  ΔΚΔ 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νξγάλσζε κηαο επηρείξεζεο βάζεη ηεο ΔΚΔ είλαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ, ν δηάινγνο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη 

ε  δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ  κεξψλ θαζψο  θαη ν ξφινο ηεο εγεζίαο. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε αλζξψπηλσλ πφξσλ 
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 Ζ πξψηε πξνυπφζεζε είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ , θαζφηη 

είλαη αδχλαηνλ λα  ιεηηνπξγήζεη θαη λα δνκεζεί ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε  εάλ 

νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο δελ δηαθξίλνπλ ηνλ ζθνπφ θαη δελ ελζηεξληζηνχλ ην 

φξακα ηεο γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα γηα βηψζηκε αλάπηπμε, 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θνηλσληθφ έξγν θ.ά.  

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζην ζπλαίζζεκα θαη ζην επίπεδν αληίιεςεο 

ηεο θάζε νκάδαο εξγαδνκέλσλ, λα ιάβεη ππφςε ηηο αμίεο, ηηο αξρέο, ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία είλαη απνδεθηά θαη επηθξαηνχλ ζην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ, δειαδή λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, γηα λα δηαρεηξηζηεί επαξθψο φπνηεο αιιαγέο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ. 

Μηα άιιε πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξνο, επίζεο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ΔΚΔ,  είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ 

απνζαθήληζε ησλ εζηθψλ αμηψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο γλψζεο ησλ ππαιιήισλ ζε 

ζέκαηα εζηθήο , κε ζθνπφ λα δχλαληαη λα  αληηιακβάλνληαη ηα ζέκαηα ΔΚΔ, ηδίσο ηα 

κε εκθαλή (Βαμεβαλίδνπ, 2011). 

 Ο δηάινγνο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ε δέζκεπζε απηψλ 

Ζ δεχηεξε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηαιφγνπ αλάκεζα ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε (Γηνηθεηηθά πκβνχιηα, κέηνρνη, πξνκεζεπηέο, εξγαδφκελνη θαη 

άιινη) θαη ζηελ δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο πξνο απηά γηα ηηο πξαθηηθέο ηηο νπνίεο 

ζρεδηάδεη θαη επηζπκεί λα εθαξκφδεη. Οη νκάδεο ησλ ζπκκέηνρσλ κπνξνχλ λα 

αλαδείμνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη θαηλνχξηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εηαηξεηψλ , 

αιιά θαη λα δηαδξακαηίζνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο λα ηα 

θαηαθηήζεη (Γαιάλεο, 2007). 

 Ο ξφινο ηεο εγεζίαο 

Ζ  ηξίηε πξνυπφζεζε αλαθέξεηαη ζηελ εγεζία, θαζφηη ε ζπκβνιή ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ γεληθφηεξε επίδνζε ηεο 

επηρείξεζεο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθή. Υξεηάδεηαη εγεζία , ε νπνία ζα ηνικήζεη λα 

θάλεη ηνκέο, λα δψζεη έκθαζε ζε πξνγξακκαηηζκφ κε επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο δηαηάζεηο , πνπ ζα ραξάμεη πνιηηηθέο κε πξνζαλαηνιηζκφ ηε 

ζπιινγηθφηεηα θαη  γεληθψο, ζα „κεηαιακπαδεχζεη‟ ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζε 

φινπο ηνπο απνδέθηεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011). χκθσλα κε πξφηππν κνληέιν ηνπ 
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Δπξσπατθνχ  ηδξχκαηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο (EFQM) γηα ηελ ΔΚΔ, νη 

άξηζηνη εγέηεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ε απνζηνιή, ην φξακα, νη αμίεο θαη ε 

εζηθή ηνπ νξγαληζκνχ αληηθαηνπηξίδνπλ κηα θνηλσληθά ππεχζπλε εηαηξηθή 

θνπιηνχξα, ηελ νπνία  πξνβάιινπλ  νη ίδηνη  θαη ηαπηφρξνλα ηελ εληζρχνπλ ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη άξηζηνη επίζεο εγέηεο, νη νπνίνη ελεξγνχλ σο 

ππφδεηγκα, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απεπζχλνληαη 

ζε ησξηλά θαη κειινληηθά θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα, 

θαζψο θαη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (Βαμεβαλίδνπ, Jankal & Jankalova, 2015). 

 

1.4. Πιενλεθηήκαηα  ΔΚΔ - Χθέιε 

Ζ εθαξκνγή πξαθηηθψλ-πξνγξακκάησλ  Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο απνθέξεη νθέιε ηφζν ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο ηνπο , φπσο επίζεο  θαη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ επξχηεξε θνηλσλία 

ελψ ζπκβάιιεη ζηε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Σα 

πξνγξάκκαηα απηά είλαη  γεγνλφο φηη είλαη πνιχ δαπαλεξά, αιιά φηαλ γίλεηαη κηα 

αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο, ηα βξαρππξφζεζκα θαη ηα καθξνπξφζεζκα νθέιε ηα 

νπνία έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ 

αληηζηαζκίδνπλ ηηο δαπάλεο (Hejase et. al., 2012).  

Πνιιέο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη δείρλνπλ ηα νθέιε απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ 

θνηλσληθή επζχλε θαη αλαδεηθλχνπλ ηα αθφινπζα ζεκεία: αχμεζε πσιήζεσλ θαη 

κεξηδίνπ αγνξάο, ελδπλάκσζε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ελίζρπζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηεο δχλακεο ηεο αχμεζεο ηεο ηθαλφηεηαο πξνζέιθπζεο ππαιιήισλ, 

κείσζε  ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ  επελδπηψλ 

(Kotler and Lee, 2005). 

χκθσλα κε ηελ πξφεδξν ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ  Μαξία Αιεμίνπ 

(2012), ηα ζεκαληηθφηεξα νθέιε γηα κηα επηρείξεζε είλαη «ε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηά ηεο σο επαθόινπζν ηεο ηθαλόηεηαο πνπ αλαπηύζζεη λα 

αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθόηεξα θαη πξνβιεπηηθά ζηηο αλάγθεο, αλεζπρίεο θαη 

πξνζδνθίεο θαηαλαισηώλ θαη άιισλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ» (Διιεληθφ Γίθηπν γηα 

ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

Έλα δνκεκέλν πξφγξακκα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζε κηα 

επηρείξεζε λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 
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πεξηβάιινλ κε άμνλα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ , ζπζηεκάησλ 

θαη δεμηνηήησλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ φθεινο ζεσξείηε ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

ζηφρσλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη απμεκέλε δέζκεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ κε θνηλσληθή ζπλείδεζε. 

Δπηπιένλ, ε δηαζθάιηζε αμηφπηζησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηνπο κεηφρνπο, ηνπο 

πξνκεζεπηέο  θαη ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  ελδπλάκσζε ηεο ζέζεο 

ηνπο εηδηθφηεξα ζε πεξηφδνπο παξαηεηακέλεο θξίζεο . Σαπηνρξφλσο, κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη  ζπλζήθεο γηα δηαξθή ρξεκαηνδφηεζε  θαη πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ, λα 

βειηηψζεη ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ελ γέλεη λα 

ζηεξίμεη ηελ βησζηκφηεηα κηαο επηρείξεζεο (Βαμεβαλίδνπ, 2011). πλνςίδνληαο, ηα 

επηρεηξεκαηηθά νθέιε απφ ηελ ΔΚΔ είλαη πνιιαπιά, θαζψο νη επηρεηξήζεηο δχλαληαη 

λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα ζσξαθίδνπλ ηε θήκε ηνπο, λα δηαζθαιίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

άδεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα βειηηψλνπλ δηαξθψο ηε ζρέζε ηνπο κε ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

1.5. Δζληθά  ρέδηα  ΔΚΔ  ζε  ρψξεο  ηεο  Δπξψπεο 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) έρεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα , γίλεη παξάγνληαο 

θιεηδί γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε θαη είλαη ην αληηθείκελν κηαο πνηθηιίαο 

ελεξγψλ πνιηηηθψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ζεκαληηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο. H 

Δπξσπατθή Έλσζε έρεη αλαπηχμεη ζηξαηεγηθέο θαη νδεγίεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί 

απφ ηα δηάθνξα θξάηε-κέιε ηεο θαζψο ζηελ πξνθεηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ππάξρεη 

έληνλε θηλεηηθφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε θαη βειηίσζε ρεδίσλ Δζληθψλ ηξαηεγηθψλ 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (Πεξηθέξεηα Κξήηεο, ηξαηεγηθή Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, 2020). Ζ θηλεηηθφηεηα απηή είλαη εληνλφηεξε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν 

ζε ζχγθξηζε κε ην παγθφζκην επίπεδν, θαζψο πηνζεηείηαη παξάιιεια θαη ε ζρεηηθή 

νδεγία πεξί «δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ». Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή αμίδνπλ ηα εζληθά ζρέδηα γηα ηελ ΔΚΔ ησλ ρσξψλ, φπσο ηεο Γαλίαο, ηεο 

Ηηαιίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ηξιαλδίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ηα 

ζεηηθφηεξα ζεκεία πξνζέγγηζεο ησλ θνηλσληψλ ησλ ρσξψλ απηψλ ζε ζέκαηα ΔΚΔ. 
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Κνηλφο ζηφρνο φισλ απηψλ απνηειεί ε εδξαίσζε ηεο πξσηνπνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

γηα ηελ ππεχζπλε (βηψζηκε) αλάπηπμε κε ηελ παξάιιεια ελεξγή αλάκεημε ηεο 

Πνιηηείαο. Οη πην ζεκαληηθνί άμνλεο ησλ ρεδίσλ είλαη ε ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο, ε 

πηνζέηεζε ηεο ΔΚΔ απφ δεκνζίνπο νξγαληζκνχο θαη ε πξνβνιή ηεο κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ε αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ , θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή δξάζεσλ ΔΚΔ. Δθηφο ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζεκάησλ εμεηάδνληαη επίζεο ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ηδηαηηέξσο νη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο), ε ελίζρπζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ε ζχλδεζή ηεο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα , ηελ 

επεκεξία θαη ηε δηθαηνζχλε (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2020).  

εκείν νξφζεκν ζηε δηαδξνκή ηεο ΔΚΔ ζηελ Δπξψπε απνηειεί ε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο ηεο ΔΔ, “Δπξψπε 2020”, κε ζηφρν ηξείο πξνηεξαηφηεηεο: 

 Έμππλε αλάπηπμε - αλάπηπμε νηθνλνκίαο βαζηζκέλε ζηε γλψζε θαη ζηελ 

θαηλνηνκία. 

 Βηψζηκε αλάπηπμε - αλάπηπμε ε νπνία ζα πξνσζεί κηα απνδνηηθφηεξε ρξήζε 

πφξσλ , κηα πεξηζζφηεξν πξάζηλε θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία. 

 Υσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε - αλάπηπμε πξνψζεζεο νηθνλνκίαο πςειήο 

απαζρφιεζεο ε νπνία ζα πξνζθέξεη νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή 

ζπλνρή. 

Οη παξαπάλσ πξνηεξαηφηεηεο νη νπνίεο ζα είλαη ε θαξδηά ηεο Δπξψπεο , 

αιιεινεληζρχνληαη θαη ζα πξνζθέξνπλ έλα φξακα ηεο θνηλσληθήο  νηθνλνκηθήο 

αγνξάο ηεο Δπξψπεο ηνπ 21
νπ

 αηψλα. Κάζε θξάηνο-κέινο ηεο ΔΔ έρεη εγθξίλεη ηνπο  

ζηφρνπο  ηνπ γηα θάζε κηα ζεκαηηθή ελφηεηα ελψ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο ηεο ΔΔ 

ζηεξίδνπλ απηήλ ηελ ζηξαηεγηθή (EUR-Lex, Πξφζβαζε ζην δίθαην  ηεο 

Δπξσπατθήο΄Δλσζεο , 2020). 
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ΥΖΜΑ 1.2 Enterprise 2020 

 

1.6.  Ζ  ΔΚΔ  ζηελ  Διιάδα 

Ζ Διιάδα,  σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη 

πξνζπαζεί λα ελαξκνληζηεί κε απηέο, ηφζν ζε Δπξσπατθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν 

φζνλ αθνξά ζηελ πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, σο γλσζηφλ, ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κηθξέο (ΠΜΔ), 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (ΜκΔ), νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ κεγάιε πιεηνςεθία 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο βηψλνπλ πεξηζζφηεξν έληνλα ηηο 

ζπλέπεηεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη δείρλνπλ δπζθνιίεο 

πξνζαξκνγήο ζηηο λέεο δηεζλείο ηάζεηο θαη αιιαγέο κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη 

επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ΜκΔ δελ 

δηαζέηεη  ηελ γλψζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα λα αληαπνθξηζεί ζην ζχλζεην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ. Σαπηφρξνλα, ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηα νθέιε ηεο ΔΚΔ, 

ηφζν ζηηο ίδηεο ΜκΔ φζν θαη ζηνπο ζπιινγηθνχο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο 

εθπξνζψπεζήο ηνπο, δελ ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε ελφο κνληέινπ ζχγρξνλεο 

ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, 2020). Αληηζέησο, νη 

κεγάινπ  κεγέζνπο  επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ηελ πηνζεηνχλ θαη λα ηελ θαηαηάζζνπλ 

αξθεηά πςειά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξάζεηο. 

πσο αλαθέξεη ν Νηθήηαο Κσλζηαληέιινο (2019), Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηνπ νκίινπ  εηαηξηψλ ICAP, «Τα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξεο 

επηρεηξήζεηο θαηαλννύλ όηη ε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζύλεο (ΔΚΔ), είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηά ηνπο. Ιδηαίηεξα , νη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα ηελ 

θαηαηάζζνπλ αξθεηά πςειά ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξάζεηο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό 
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όηη ε ΔΚΔ ζεσξείηαη «πνιύ» ή «πάξα πνιύ» ζεκαληηθή ζην 86% ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ηεο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο ηνπ 2018), ελώ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην γεγνλόο όηη 

1 ζηηο 2 επηρεηξήζεηο αύμεζαλ ηελ δαπάλε γηα ελέξγεηεο ΔΚΔ ην 2028 ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο…(ICAP, 2020). 

ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ δηακφξθσζε ππεχζπλνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

ζχκθσλα κε ηηο ζχγρξνλεο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο θαη ην ζρεηηθφ Δπξσπατθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ ΔΚΔ, ζπκκεηέρεη ζεκαληηθφο αξηζκφο θνξέσλ, ζηα εμήο επίπεδα: α) 

δηαβνχιεπζεο θαη ζχκπξαμεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εζληθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη β) αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο. Θα αλαθεξζνχκε ελδεηθηηθά ζε θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ζηφρν ηα 

πξναλαθεξζέληα, κε πξψην ηελ Διιεληθή Οηθνλνκηθή Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΟΚΔ) , 

ε νπνία απνηειεί θαη ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλν ζεζκφ ηνπ  ειιεληθνχ θξάηνπο. 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα εθθξάδεη γλψκε γηα ζέκαηα 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, δηαηχπσζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003 ηελ ππ‟ αξηζκφ 

95  Γλψκε ηεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο έλλνηαο, θαζψο θαη ζε 

πξνηάζεηο ελίζρπζεο ηεο ΔΚΔ ζηε ρψξα (ΔΒ, χλδεζκνο  Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Βηνκεραληψλ, 2003). 

Σν Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ , ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2000 θαη 

απνηειεί ηνλ εζληθφ εθπξφζσπν ζην Παλεπξσπατθφ Γίθηπν CSR Europe πνπ έζεζε  

σο πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηελ Διιεληθή Δπηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα 

ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ηεο ΔΚΔ ζηελ ζηξαηεγηθή εμέιημε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

ζχγρξνλεο επηρείξεζεο ζην λέν δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο (Διιεληθφ 

Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, 2020).  

Παξάιιεια,  απφ ηνλ Μάην ηνπ 2005 ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ην Ηλζηηηνχην 

Δπηρεηξεκαηηθήο Ζζηθήο , κέινο ηνπ European Business Ethics Network (EBEN), ην 

νπνίν ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ηεο ΔΚΔ θαη 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα, ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα θαη ζε εζεινληηθνχο νξγαληζκνχο (ΔΒΔΝ, 2020). 

Δπίζεο, ην 2008 ηδξχζεθε ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ην Οηθνπκεληθφ χκθσλν (Global 

Compact  Network Hellas) γηα ηελ ΔΚΔ. To Οηθνπκεληθφ χκθσλν είλαη κία 

εζεινληηθή , δηεζλήο πξσηνβνπιία ηνπ Ο.Ζ.Δ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη επηρεηξήζεηο 
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πνπ ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο ζηφρν ηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

κέζα  απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ  φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Απνηειείηαη απφ δέθα αξρέο πνπ αθνξνχλ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα , ζηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. ε φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εζληθά Γίθηπα γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε αξρψλ ηνπ 

Global Compact θαη ζηελ ρψξα καο, ν θνξέαο ν νπνίνο  ζπληνλίδεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Global Compact, είλαη ην Διιεληθφ Γίθηπν 

γηα ηελ ΔΚΔ (Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ Δηαηξηθή θνηλσληθή Δπζχλε, 2020). 

Δπηπιένλ, ην Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2002, ζην πιαίζην 

πξνζπάζεηαο γηα ζπλέλσζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ κε ηνλ αθαδεκατθφ ρψξν ηεο 

επηθνηλσλίαο, πξαγκαηνπνηεί έξεπλεο θνηλσληθνχ ραξαθηήξα, κε θχξην ζηφρν ηε 

δηεχξπλζε  θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κέζα απφ ηελ 

αλάιπζε αμηψλ, ησλ αλαγθψλ θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ. Ζ εηήζηα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηεί απφ ην 2003, ζρεηηθά κε ηελ ΔΚΔ, 

εμεηάδεη α) ηελ ΔΚΔ ζε ζρέζε κε ηελ ππεχζπλε θαηαλάισζε θαη β) ηελ ΔΚΔ ησλ 

κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο, 2020). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δπηθνηλσλίαο (2019), ζρεηηθά κε ηελ «Τπεχζπλε  

Καηαλάισζε θαη ηελ ΔΚΔ 2017/18»,  αλέδεημαλ ηελ ζπλεηδεηή ελεξγή πξάμε 

επηβξάβεπζεο (56%) ή ηηκσξίαο (63%) (εζηθφο/ππεχζπλνο θαηαλαισηηζκφο) ηνπ 

Έιιελα θαηαλαισηή θαζψο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ 

εξγνδφηε/πξνζσπηθνχ λα επαλέξρεηαη ζηελ 1
ε
 ζέζε έλαληη ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξείαο 

θαη ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ηεο (Ηλζηηηνχην Δπηθνηλσλίαο, 2020). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηνλ Σνπξηζκφ-Βηψζηκε 

Αλάπηπμε θαη Πεξηβαιινληηθή πλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηνπξηζκνχ 

 

2.1. Σνπξηζκφο θαη ΔΚΔ 

Ο ηνπξηζκφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο θαη αλαπηπζζφκελνπο 

ηνκείο ηφζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο φζν θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ. Έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

δηαηήξεζεο πςειψλ θαη ζηαζεξψλ επηπέδσλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη 

απαζρφιεζεο , θνηλσληθήο πξνφδνπ πνπ λα αλαγλσξίδεη ηηο αλάγθεο φισλ, θαη 

απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζπλεηήο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ (EUR-Lex, Πξφζβαζε ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2020). 

Ζ Διιάδα, σο ρψξα ηεο ΔΔ, έρεη  επηδείμεη ζεακαηηθή άλνδν ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα 

ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φζνλ αθνξά ζηνλ αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ νη νπνίνη εηζξένπλ 

απφ φιε ηελ πθήιην, θαηαιακβάλνληαο  ηελ 15
ε
 ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε 

ρσξψλ  ην 2015, κε βάζε ηνλ αξηζκφ αθίμεσλ ηνπξηζηψλ,   ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ, 2020). Δίλαη γεγνλφο φηη 

δηάθνξα γεγνλφηα δηεζλνχο απήρεζεο ηα νπνία επεξέαζαλ παγθφζκηα ηελ ηνπξηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα φπσο ε δηεζλήο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε , ε νπνία μεθίλεζε απφ ην 

2008 ζηηο ΖΠΑ θαη επεθηάζεθε ζηηο δηεζλείο νηθνλνκίεο  πιήηηνληαο  θαη ηελ ρψξα 

καο, ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001,  θαηαζηξνθέο εμαηηίαο θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ , εζσηεξηθά πνιηηηθννηθνλνκηθά δεηήκαηα  θ.ά., δελ έρνπλ αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ ρψξα καο.  Γηαρξνληθά έρεη  φκσο απνδείμεη θαη επηηχρεη λα 

αληαπεμέιζεη ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ παξνπζηάδνληαο  απμεηηθέο ηάζεηο ζηνλ 

ηνπξηζκφ ηεο (Υαηδεδάθεο, 2015). 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί , φηη πξνζθάησο ε εκθάληζε θαη εμάπισζε ηνπ COVID-19 

πξνθάιεζε κηα πξσηφγλσξε θξίζε δεκφζηαο πγείαο δηεζλψο , ελψ ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία ηείλεη λα εηζέιζεη ζε πξσηνθαλή χθεζε. Ο ηνπξηζκφο είλαη απφ ηνπο 

πξψηνπο ηνκείο πνπ επιήγεζαλ κε κεγάιε ηαρχηεηα θαη έληαζε θαη ζα 

εμαθνινπζήζνπλ  λα δνθηκάδνληαη ζθιεξά. 
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χκθσλα κε ηελ Tourism Economics, φπσο αλαθέξεηαη ζε κειέηε ηνπ ΗΝΔΣΔ,  

αλακέλεηαη πηψζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηεο θξίζεο ηνπ 2008 

– 2009, ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηελ νπνία ζα πξνέιζεη απφ ηελ Κίλα  θαη ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (ΗΝSETE, 2020). Δπηζεκαίλεηαη , επίζεο, φηη ζε παγθφζκηεο 

θξίζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο , ε αλάθακςε μεθίλεζε ηελ 

ακέζσο επφκελε ρξνληά, θαη ηζηνξηθά , νη θξίζεηο δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο θαη 

εληζρχνπλ νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ αλαςπρή, αλνίγνπλ 

λένπο θιάδνπο θαη δξφκνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, κε λέα πξντφληα πνπ 

ραξάδνπλ ηηο λέεο δηαδξνκέο ηεο ηνπξηζηηθήο νηθνλνκίαο (Υαηδεδάθεο, Bouneau, 

2015). 

Ο ηνπξηζκφο, σο δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία εκπιέθεηαη κε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ 

απαξηίδνπλ κία ρψξα πξνθαιψληαο ζεηηθέο επηπηψζεηο ζε νηθνλνκηθφ, 

πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, εγείξεη νξηζκέλα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαζψο βαζίδεηαη 

αξθεηά ζε θπζηθνχο πφξνπο θαη πνιηηηζκηθνχο ρψξνπο. Δπνκέλσο, φπσο γίλεηαη 

αληηιεπηφ, ν ηνπξηζηηθφο θιάδνο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή αλάδξαζε κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, θάηη πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηηο πηζαλφηεηεο γηα αξλεηηθέο επηδξάζεηο. 

Ηδηαηηέξσο, παξαηεξείηαη έληνλα , ζε ρψξεο φπνπ ν θξαηηθφο έιεγρνο θαη ε ειιηπήο 

απαξαίηεηε λνκνζεζία δελ ππήξραλ εμαξρήο, λα εκθαλίδνληαη θαηλφκελα άλαξρεο 

δφκεζεο, ρσξίο ζεβαζκφ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

ηεο πεξηνρήο, αιφγηζηε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, έιιεηςε 

ζεβαζκνχ γηα ηα ήζε θαη έζηκα ηνπ ηφπνπ, εθκεηάιιεπζε ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, αηζρξνθέξδεηα ζε βάξνο ησλ ηνπξηζηψλ θ.ά. (Κνθθψζεο 

θαη Σζάξηαο, 2001).  

Φαηλφκελα ηέηνηνπ είδνπο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε αθελφο πξνζηαζίαο ησλ 

ηνπξηζηψλ θαη φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ ηνπξηζηηθή δηαδηθαζία, αθεηέξνπ δε 

ηεο πξνζηαζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηε βνήζεηα ξεηψλ θαη απαξάβαησλ 

θαλφλσλ. Γηα ηελ ζέζπηζε λφκσλ νη νπνίνη ηπγράλνπλ ζεβαζκφ απφ φινπο , αξκφδηνο 

δελ κπνξεί λα είλαη άιινο απφ ην ίδην ην θξάηνο. πλεπψο ηα θξάηε ηα νπνία 

αζρνινχληαη ζνβαξά κε ηνλ ηνπξηζκφ έρνπλ ζεζκνζεηήζεη πιένλ ην θαηάιιειν 

λνκνζεηηθφ πιαίζην, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε  ηζνξξνπεκέλεο θαη βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα κε ην ιηγφηεξν δπλαηφλ θνηλσληθψλ θαη 



   

 

23 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, θαζνξίδνληαο ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

άκεζα θαη έκκεζα εκπιεθνκέλσλ κε απηφλ (Βηηδειαίνπ, 2018, Τπνπξγείν 

Σνπξηζκνχ, 2020). 

Δθηφο απφ ην θξάηνο θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο νη νπνίνη έρνπλ ζηφρν ηελ αεηθνξία  

ζηνλ ηνπξηζκφ, ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ δηαπηζηψζεθε κεηαμχ άιισλ θαη απφ 

ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ (UNWTO), ν νπνίνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζή 

ηνπ ην 1999 πηνζέηεζε ηνλ «Παγθφζκην Κψδηθα Ζζηθψλ Αξρψλ γηα ηνλ Σνπξηζκφ» 

(The Global Code of Ethics for Tourism) φπνπ εκπεξηέρνληαη δέθα αξρέο νη νπνίεο 

θαιχπηνπλ επαξθψο ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ζηνηρεία ηνπ ηαμηδηνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. πγθεθξηκέλα, ζην άξζξν 6 ηνπ Κψδηθα 

γίλεηαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπξηζηηθνχ 

ηνκέα ζρεηηθά κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε (World Tourism Organization, 2020). 

Δλ ζπλερεία ην 2011, ν UNWTO δηαηχπσζε ηελ «Γέζκεπζε ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα» 

(Private Sector Commitment) ζηνλ αλαθεξφκελν Κψδηθα θαη πξνέηξεςε ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο αλά ηνλ θφζκν λα ηελ ππνγξάςνπλ. Με ηελ δέζκεπζε απηή, νη εηαηξείεο 

ππνρξεψλνληαη λα ππνζηεξίμνπλ, λα πξνσζήζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηηο αμίεο ηεο 

ππεχζπλεο θαη βηψζηκεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνλ 

Κψδηθα. Αλαιακβάλνπλ επίζεο ηελ δέζκεπζε λα ππνβάιινπλ ζηελ «Παγθφζκηα 

Δπηηξνπή γηα ηελ Γενληνινγία ηνπ Σνπξηζκνχ» (WCTE) έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Κψδηθα ζηελ εηαηξηθή ηνπο δηαθπβέξλεζε. Έλαο απφ ηνπο 

θχξηνπο ζηφρνπο ηεο δέζκεπζεο είλαη ε εζηίαζε ζε θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζε ζέκαηα φπσο ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ε θνηλσληθή έληαμε, ε ηζφηεηα ησλ θίισλ, ε πξνζβαζηκφηεηα θαη ε 

πξνζηαζία ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ππνδνρήο. Ζ ππνγξαθή ηεο 

δέζκεπζεο είλαη εζεινληηθή θαη έσο ζήκεξα 560 εηαηξείεο θαη ελψζεηο απφ φινλ ηνλ 

θφζκν ηελ έρνπλ ππνγξάςεη (World Tourism Organization, 2020). 

Ζ ΔΚΔ, επνκέλσο,  δχλαηαη λα ζπκβάιιεη κε απνηειεζκαηηθφ θαη ζεκαληηθφ ηξφπν 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ εθαξκφδνπλ θαη εληάζζνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

θαζφηη ηα κέηξα ΔΚΔ ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξηέρνπλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο εθπνκπήο αεξίσλ θαη απνβιήησλ, ηε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο 

θιεξνλνκηάο, ηε δίθαηε θαη ππεχζπλε κεηαρείξηζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη  γεληθά φισλ 

ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε θαιήο 
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ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο ληφπηνπο θαηνίθνπο. 

πλεπάγεηαη , δειαδή, φηη ε καθξνρξφληα επηηπρία ησλ ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ , φρη κφλν ησλ πειαηψλ-ηνπξηζηψλ, αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ θαηνίθσλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ θπβεξλήζεσλ, θ.ά. (Golja and Nizic, 2010). 

 

2.2. Δθαξκνγή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Μνινλφηη ε ΔΚΔ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί ιεπηνκεξψο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ 

κέρξη  πνιχ πξνζθάησο, έλαο αξηζκφο εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ  ζηήξημε αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί, κε ηελ κνξθή πξνγξακκάησλ εζεινληηθήο 

πηζηνπνίεζεο επηδφζεσλ, θπξίσο ζηελ δεθαεηία ηνπ ΄80 θαη ηνπ ΄90, ηα πεξηζζφηεξα 

εθ ησλ νπνίσλ λα ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο. 

Πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθέο κε ζέκαηα αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, δηαθπβέξλεζεο θαη εξγαζίαο, θαη  ηα νπνία απνηεινχλ κεγάιν κέξνο 

ηεο θηινζνθίαο ηεο ΔΚΔ, δελ έρνπλ ιεθζεί εληφο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο θαηά 

ηελ  ζηηγκή ηεο έλαξμήο ηεο. Απηή ζεσξείηαη  ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έιιεηςε θαζφηη 

κεξηθνί ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηνπξηζκφ σο κηα βηνκεραλία ε νπνία «βξίζεη από άζιηεο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, παηδηθή εξγαζία θαη έιιεηςε πξνηύπσλ επαγγεικαηηθήο πγείαο θαη 

αζθάιεηαο» (Tepelus, 2010, KATE et al, 2004). 

Σν Παγθφζκην πκβνχιην Σαμηδηνχ θαη Σνπξηζκνχ (WTTC, 2002) δεκνζίεπζε απφ 

ηηο πξψηεο εθζέζεηο γηα ηνλ ξφιν ηεο ΔΚΔ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ην 2020, 

ζέηνληαο σο ζηφρν ηελ αξρή δηαιφγνπ αλαθνξηθά κε ηνπο θνηλσληθνχο θαλφλεο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ έθζεζε απηή πεξηέρεη παξαδείγκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

εγεζίαο θνξπθαίσλ εηαηξηψλ θαη παξνπζηάδεη ηελ επηρεηξεζηαθή θηινζνθία ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο απνηεινχκελε απφ ηα εμήο: ηελ απφθηεζεο εχλνηαο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο θαη ηηο θνηλφηεηεο φζνλ αθνξά ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο αεηθνξίαο, ηελ 

δεκηνπξγία αμίαο θαη θήκεο απφ ην κεξίδην αγνξάο ησλ θνηλσληθά ζπλεηδεηψλ 

ηαμηδησηψλ, ηελ πξνζέιθπζε θνηλσληθά ππεχζπλσλ επελδπηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο πξφζιεςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πςειήο εηδίθεπζεο. Αλαθέξεη επίζεο 

φηη  ν εζεινληηζκφο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα πξέπεη απηέο λα είλαη ειεχζεξεο  λα επηιέγνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ ζα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ηνπο, φπσο 
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ππαγνξεχεη ε αληαγσληζηηθή αγνξά. Ζ πξνζπάζεηα ξχζκηζεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο 

είλαη κε πξαθηηθή θαη δεδνκέλνπ ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ  δηαθνξεηηθψλ θνηλσληψλ , 

ζα ππνλφκεπε ηελ πξνζσπηθή δέζκεπζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο επζχλεο (WTTC, 2002). 

χκθσλα κε έξεπλα , ε νπνία δηεμήρζε ην 2006 απφ ηελ Pricewaterhouse Coopers, 

φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Tepelus (2010), αλάκεζα ζε 14 Δπξσπατθέο νκάδεο 

μελνδνρείσλ,  δηαπηζηψζεθε φηη κνινλφηη ηελ πξφζθαηε πξφνδν , ηδηαηηέξσο φζνλ 

αθνξά ζηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ πζηεξεί 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο επξσπατθέο βηνκεραλίεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ θαη «αληηκεησπίδεη κηα 

πξνθιεηηθή αηδέληα γηα λα θαιύςεη θαη λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζε ζέκαηα ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ» (Pricewaterhouse Coopers, 2006). 

Παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα παξνπζηάζηεθαλ επίζεο απφ ηελ έξεπλα ηνπ Palau (2006), 

θαηφπηλ κειέηεο 24 μελνδνρεηαθψλ αιπζίδσλ ηα νπνία αληηπξνζσπεχνπλ ην 60% 

φισλ ησλ αιπζίδσλ θηινμελίαο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Καηαινλίαο ηεο Ηζπαλίαο. Ο 

Paul δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο απηέο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο δελ αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ΔΚΔ, εμαηηίαο ειιηπήο  γλψζεο ζεκάησλ 

πνπ άπηνληαη ζηα ππάξρνληα δηεζλή πξφηππα φπσο ην GRI, ην SA8000 θ.ά. Δπίζεο, 

κνινλφηη ε έξεπλα δηεμήρζε ζε κηα πεξηθέξεηα  θαη ρψξα ηεο Δπξψπεο κε εμαηξεηηθή 

επηζθεςηκφηεηα, βξέζεθε φηη ππάξρεη ρακειφ επίπεδν ζρέζεσλ θαη  δηαιφγνπ κεηαμχ 

ησλ επηρεηξήζεσλ  θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

 Αλ εμαηξέζνπκε ηηο  ιίγεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο πξνσζνχληαη απφ αθηηβηζηέο κε 

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ  θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ, ε 

αθαδεκατθή έξεπλα κε αλαθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

ραξαθηεξίδεηαη σο ζπάληα θαη ππναλάπηπθηε ζχκθσλα κε ηνπο Papaleo θαη Beeton 

(2006) θαη Henderson (2006), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Tepelus (2010). 

Υαξαθηεξηζηηθά, ν Azilah (2006), ζπλδέεη ηελ έιιεηςε αλάπηπμεο ηεο ΔΚΔ κε ηελ 

έιιεηςε γεληθήο παξαδνρήο ηεο έλλνηαο θαη ηνπ νξηζκνχ ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ.  

Οη θχξηεο πηπρέο ηεο ΔΚΔ ζηνλ ηνπξηζκφ  είλαη δχν ζχκθσλα κε ηνλ Tepelus (2010): 
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 Πεξηβαιινληηθή Κνηλσληθή Δπζχλε  

 

 Ζ ΔΚΔ ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη κφλν έλα κέξνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

 

 Ζ πεξηζζφηεξε πξνζνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ΔΚΔ ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη       

εζηηαζκέλε ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

 

 

  Κνηλσληθή θαη Ζζηθή Δηαηξηθή Δπζχλε    

 

 Ο ηνπξηζκφο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμάιεηςε ηεο θηψρηαο, 

κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο επθαηξηψλ απαζρφιεζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θπξίσο ζε ρψξεο ηεο Αζίαο  θαη ηεο Αθξηθήο. 

 

 ηνλ ηνπξηζκφ ζπλαληάηαη ζπρλά ην θαηλφκελν δηάθξηζεο ηνπ θχινπ, 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο , ηεο δηαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ θαη 

κεηαλάζηεπζεο απηψλ , ηνπ ζεμνπαιηθνχ παηδηθνχ ηνπξηζκνχ θ.ά. 

 

 

Δπνκέλσο, παξαηεξνχληαη ηξία νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ 

ζηνλ ηνπξηζκφ (Hamid, 2010): 

 Ζ εζηίαζε δίλεηαη απιά ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε παξά ζηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ην ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ρξεζηή 

δηαθπβέξλεζε 

 Έιιεηςε έληνλνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παγθνζκίσλ νξγαληζκψλ πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε  

 Έιιεηςε νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ζηνλ 

ηνπξηζκφ. 
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2.3.  Πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα 

«Οη άλζξσπνη ππνθέξνπλ. Οη άλζξσπνη πεζαίλνπλ. Οιόθιεξα νηθνζπζηήκαηα 

θαηαξξένπλ. Δίκαζηε ζηελ αξρή κηαο καδηθήο εμαθάληζεο θαη ην κόλν πνπ κπνξείηε λα 

κηιάηε είλαη ην ρξήκα θαη παξακύζηα αέλαεο νηθνλνκηθήο  αλάπηπμεο. Πώο ηνικάηε;» 

(Greta Thunberg)
1
 

Ζ αλεζπρία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη θαηλφκελν ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, αιιά αηψλσλ. χκθσλα κε πξνεγνχκελεο έξεπλεο ησλ 

(Janssen, Kiers & Nijkamp, 1995, Aλδξηψηεο, 2005), ν Έιιελαο θηιφζνθνο 

Πιάησλαο, γηα παξάδεηγκα, εμέθξαζε παξάπνλα γηα βιαπηηθέο αιιαγέο ζην Αηηηθφ 

ηνπίν. Παξά ην γεγνλφο φηη κε ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απμήζεθε, κφλν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80, 

άξρηζαλ λα δηαηππψλνληαη δπλακηθέο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Μέρξη πξφηηλνο, νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί δελ είραλ αθνχζεη γηα 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ή γηα ηελ βησζηκφηεηα, πφζν κάιινλ λα ηα αληηιεθζνχλ σο 

ζέκαηα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ωζηφζν, θαζψο ε ζπδήηεζε γηα 

επείγνληα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνλ πιαλήηε άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλε θαη θαζψο 

άξρηζαλ λα πξνζθέξνληαη εξγαιεία θαη ιχζεηο πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα 

θαηαζηνχλ πεξηζζφηεξν βηψζηκεο, ε πξνζέγγηζε απηή άιιαμε. Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ θαηαζηξνθή πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη 

πσο κπνξνχλ λα απνθχγνπλ επηπιένλ επηδείλσζή ηεο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

κεηαθηλεζεί πέξα απφ ηελ πξνζέγγηζε «λα θάλνπκε ην ειάρηζην δπλαηφ θαθφ» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά  ζηελ πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα (Haski-

Leventhal D., 2018). 

Μνινλφηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ αθφκε φιεο νη επηρεηξήζεηο θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί εγέηεο, είλαη ζαθέο φηη απηφ ην δήηεκα είλαη επείγνλ. χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε Living Planet Report (WWF, 2004), ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχκε ην 150% 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Γεο γηα λα θαιχςνπκε ηηο παγθφζκηεο αλάγθεο καο θαη 

ππνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ ζα απμεζεί ζην 200% κέζα ζε ιίγεο δεθαεηίεο 

                                                           
1
 Greta Thunberg (16-year- old environmental activist to world leaders at the United Nations climate 

summit). “People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are at the 

beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic 

growth. How dare you!” See also: https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/26/greta-

thunberg-teenager-on-a-global-mission-to-make-a-difference.  

https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/26/greta-thunberg-teenager-on-a-global-mission-to-make-a-difference
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/26/greta-thunberg-teenager-on-a-global-mission-to-make-a-difference
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(WWF, 2020). Δίλαη παζηθαλέο φηη απηφ δελ κπνξεί λα είλαη καθξνπξφζεζκα βηψζηκν 

φηη, αλ ζπλερίζνπκε κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο, ζέηνπκε ζε θίλδπλν ηνλ Πιαλήηε Γή  θαη 

δελ ππάξρεη Πιαλήηεο Β.
2
 Δάλ νη επηρεηξήζεηο ζπλερίζνπλ ηελ παξαγσγή αλεμάξηεηα 

απφ ηελ ξχπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ, ε θιηκαηηθή αιιαγή ζα ζπλερίζεη λα καο 

επεξεάδεη θαη ε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζα θζάζεη ζε εμαηξεηηθά επηθίλδπλα επίπεδα. 

Πνιινί εηδηθνί γηα ην πεξηβάιινλ πξνεηδνπνηνχλ φηη απηή φηη απηή είλαη ε ηειεπηαία 

καο επθαηξία λα θάλνπκε θάηη  γηα ην ζνβαξφ δήηεκα ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ. πσο 

επίζεο αλαθέξεηε ζην Πξφγξακκα ηνπ  Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην 

Πεξηβάιινλ , ε παλδεκία Covid-19 ε νπνία έρεη εμαπισζεί ζηνλ πιαλήηε καο , 

θξνχεη ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ, θαζφηη ε θαηαζηξνθή ηεο θχζεο καο είλαη επηδήκηα 

γηα ηελ ίδηα καο ηελ επηβίσζε θαη ζπγθεθξηκέλα δειψλεη ζε αλαθνίλσζή ηνπ φηη 

«θαηά κέζνλ όξν , κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα εκθαλίδεηαη ζηνπο αλζξώπνπο θάζε 

ηέζζεξεηο κήλεο» (Environment Programme, 2020). 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα βησζηκφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

Δ.Κ.Δ, νξηζκέλνη αλαθέξνληαη ζηελ ηξηπιή πξνζέγγηζε ή ζηηο ηξεηο πηπρέο ηεο 

βησζηκφηεηαο: νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή. Μάιηζηα αλαθέξνπλ απηή 

ηελ ηξηζδηάζηαηε ππφζηαζε θαη σο κείγκα ησλ 3P (Profit, People, Planet) ηεο 

βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο Jauhari (2014) απνδερφκελνο ην κείγκα 

ησλ 3P, ηνλίδεη φηη εθφζνλ ιεθζνχλ ππφςε απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ ζε 

επίπεδν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δχλαληαη λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

επίδξαζεο θαη δηακφξθσζεο βηψζηκσλ αγνξαζηηθψλ θαη θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ. 

Ζ παξνχζα κειέηε αλαθέξεηαη ζηελ βησζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο 

απηφο είλαη ν φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ζ έθθξαζε «δελ ππάξρεη Πιαλήηεο Β» έρεη ιεθζεί απφ ηελ ξήζε ηνπ Γ.Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ , Ban Ki-moon, ν νπνίνο ζηηο 21 επηεκβξίνπ ηνπ 2014, ζην πιαίζην ηεο Πνξείαο 

γηα ην Κιίκα ζηε Νέα Τφξθε, δήισζε φηη «δελ ππάξρεη ρέδην Β, δηφηη δελ έρνπλε Πιαλήηε Β». 
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2.4. Οξηζκφο ηεο βησζηκφηεηαο  

Ζ έλλνηα ηεο βησζηκφηεηαο έρεη παξνπζηαζηεί θαη έρεη εξκελεπηεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο απφ πνιινχο εξεπλεηέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΚΔ, 

ε εηαηξηθή βησζηκφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλερηζηνχλ καθξνπξφζεζκα ρσξίο λα 

ππνβαζκίδνπλ ην νηθνινγηθφ πεξηβάιινλ (Werther θαη Chandler, 2011). χκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ απηφ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γίλεηαη ελδηαθεξφκελν κέξνο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη θακία επηρεηξεκαηηθή απφθαζε δελ ιακβάλεηαη ρσξίο λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ν πεξηβαιινληηθφο ηεο αληίθηππνο. 

Ο πεξηζζφηεξν απνδεθηφο νξηζκφο είλαη απηφο ηεο Παγθφζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε (World Commission on Environment & Development-

WCED) πνπ δηαηππψζεθε ζηελ έθζεζε Brundtland «Σν θνηλφ καο Μέιινλ» (Our 

Common Future), to 1987. Απηφο ν νξηζκφο ηεο βησζηκφηεηαο, ν νπνίνο πηνζεηήζεθε 

αξγφηεξα απφ ην Παγθφζκην Δπηρεηξεκαηηθφ πκβνχιην γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε 

(World Business Council for Sustainable Development), αλαθέξεη: 

«Βηώζηκε είλαη ε αλάπηπμε , ε νπνία θαιύπηεη ηηο παξνύζεο αλάγθεο ρσξίο λα γίλνληαη 

ζπκβηβαζκνί αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα θαιύςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο…(Δίλαη) κηα δηαδηθαζία αιιαγήο θαηά ηελ νπνία ε αμηνπνίεζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθώλ πόξσλ, ε θαηεύζπλζε ησλ επελδύζεσλ, ν πξνζαλαηνιηζκόο ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο βξίζθνληαη ζε αξκνλία θαη 

αλπςώλνπλ ηηο ηξέρνπζεο  θαη κειινληηθέο δπλαηόηεηεο λα ηθαλνπνηεζνύλ νη 

αλζξώπηλεο αλάγθεο θαη θηινδνμίεο» (WCED 1987, ζει. 43, Αλδξηψηεο, ζει. 58, 

2005). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην πξψην κέξνο ηνπ νξηζκνχ απηνχ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ παξφληνο. Γελ αθνξά κφλν ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ 

γελεψλ νχηε ηηο αλάγθεο κφλν ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ζεκεξηλψλ αλαγθψλ, πξέπεη λα εμαζθαιίζνπκε ηζφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

αλεμαξηήησο ππνβάζξνπ θαη ρψξα θαηαγσγήο. Ζ ηζφηεηα πξέπεη λα αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε βαζηθψλ αλαγθψλ (αζθαιέο λεξφ, πγηεηλά ηξφθηκα, θαζαξφο αέξαο, 
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ζηέγε θαη αζθάιεηα, θ.ά.) θαζψο θαη αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ, φπσο ε απηφ-

εθπιήξσζε (Haski-Leventhal D., 2018). 

Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ νξηζκνχ απηνχ αθνξά ηελ ηθαλφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Δάλ ζπλερίζνπκε λα ρξεζηκνπνηνχκε ην 

150% ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Γεο εηεζίσο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ιίαλ ζπληφκσο ζα 

ηειεηψζνπλ νη θπζηθνί  θαη άιινη πφξνη ηεο Γεο θαη νη κειινληηθέο γεληέο ζα 

αδπλαηνχλ λα ηθαλνπνηνχλ ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο. Ζ αληίιεςε ε νπνία επηθξαηεί 

φηη ν πιαλήηεο καο έρεη κηα πεπεξαζκέλε δπλακηθφηεηα λα απνξξνθά ή λα 

επεμεξγάδεηαη ηα απνηειέζκαηα ησλ αλζξψπηλσλ θαη βηνκεραληθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

έρεη θεληξηθή ζέζε ζηνλ νξηζκφ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπσο ζεκεηψλεηαη απφ ην 

WCDE (1987: 8): 

«Η έλλνηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζπλεπάγεηαη όξηα- όρη απόιπηα όξηα, αιιά 

πεξηνξηζκνύο πνπ επηβάιινληαη από ηελ παξνύζα ζηάζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θνηλσληθήο νξγάλσζεο πξνο ηνπο πεξηβαιινληηθνύο πόξνπο θαη από ηελ ηθαλόηεηα ηεο 

βηόζθαηξαο λα απνξξνθήζεη ηηο επηπηώζεηο ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ».  

Οη Owen, Witt & Gammon (1993), φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Αλδξηψηε (2005, ζει.59), 

δειψλνπλ φηη ε έλλνηα ηεο βηψζηκεο  αλάπηπμεο δελ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε «νηθνλνκηθή 

αλαδσνγόλεζε είλαη νπζηαζηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρηαο, ηεο πνηόηεηαο ηεο 

δσήο , αιιά θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο». Ζ αξρή ηεο 

βησζηκφηεηαο επηβάιιεη ηα νθέιε απφ ηνλ ηνπξηζκφ λα κνηξάδνληαη ζε πην πνιιέο 

θνηλσλίεο, νη νπνίεο λα κελ ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα ζηελή παξάθηηα ινπξίδα ή κηα 

γξαθηθή θνηιάδα (Lane, 1991). Ζ δηαζπνξά ηεο αλάπηπμεο απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε ηεο βησζηκφηεηαο, κε ζηφρν λα ππάξρεη κηα ηζνκεξήο δηάδνζε ησλ 

σθειεηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ. 

Δλ ζπληνκία, ε εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο πξνυπνζέηεη ηξείο βαζηθέο αξρέο 

(Mowforth & Munt, 1998): 

 Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία πξέπεη λα εμαζθαιηζζεί φηη 

ε αλάπηπμε είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή, ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 
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πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ, εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηε καθξνβηφηεηα 

θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο. 

 Οηθνινγηθή βησζηκφηεηα, θαηά ηελ νπνία ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία νθείιεη 

λα βξίζθεηαη ζε αξκνλία κε ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηε 

ζπληήξεζε ηεο νηθνινγίαο ηεο. 

 Κνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή βησζηκφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αλάπηπμε 

νθείιεη λα νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ησλ δηαζέζηκσλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζπκβάιινληαο 

ηαπηφρξνλα ζηε δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. 

Δλ θαηαθιείδη, ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε βηψζηκε αλάπηπμε ρξεηάδεηαη ηελ 

νηθνλνκηθή, ηελ νηθνινγηθή θαη ηελ θνηλσληθφ-πνιηηηζηηθή αλαδσνγφλεζε ψζηε λα 

επηηεπρζεί ε θαιπηέξεπζε ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ε δηαθχιαμε ησλ γήηλσλ πφξσλ, 

ηα νπνία φια καδί πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάπηπμε. 

 

2.5.  Βηψζηκε αλάπηπμε θαη παγθφζκηνη ζηφρνη   

Ζ βηψζηκε αλάπηπμε ή αιιηψο “Sustainable Development” απνηειεί ηε ιέμε θιεηδί 

ηνπ 21
νπ

 αηψλα θαη πξνηεξαηφηεηα γηα φιε ηελ αλζξσπφηεηα θαζψο ηα ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν 

πιαλήηεο, έρνπλ αλάγθε άκεζεο επίιπζεο. πλαθείο φξνη, νη νπνίνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε παξφκνηα έλλνηα, είλαη ε πξάζηλε αλάπηπμε, αεηθφξνο,
3
 

δηαηεξήζηκε ή δηαξθήο, ππνζηεξίμηκε. Ο ζηφρνο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε 

επίηεπμε ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο ηξεηο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο: ην πεξηβάιινλ, 

ηελ νηθνλνκία, ηελ θνηλσλία. 

                                                           
3
 χκθσλα κε ην Λεμηθφ ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο (Μπακπηληψηεο 2002, ζει. 75), ε εηπκνινγία 

ηεο ιέμεο αεηθφξνο πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο «αεί» πνπ ζεκαίλεη πάληνηε θαη «θφξνο» πνπ ζεκαίλεη 

θέξσ. 
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ΥΖΜΑ 1.3 Οη ππιψλεο ηεο Βηψζηκεο/Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηνλ ππιψλα ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε απνηέιεζκα ε πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε λα 

έρνπλ ππνζηεί βιάβεο. ηελ πξάμε ν ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ απηψλ πηπρψλ κπνξνχλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ “γεξά ζεκέιηα” κέζα απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ φινη, 

«νη θπζηθνί πόξνη δηαηεξνύληαη, ην πεξηβάιινλ πξνζηαηεύεηαη, ε νηθνλνκία δελ 

πιήηηεηαη θαη ε πνηόηεηα ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ βειηηώλεηαη ή ζπληεξείηαη» (Drexhage 

& Murphy, 2010).  

  Καηφπηλ ηεο έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο Brutland (Brutland, 1987), ν ΟΖΔ θαη 

επηρεηξήζεηο  έδσζαλ κεγάιε έκθαζε ζηελ βησζηκφηεηα θαη ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

θαη δεηήζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Brutland, λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα δηεζλή ζπλάληεζε 

γηα ηε ράξαμε πην ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ζηφρσλ (Haski-Leventhal D., 

2018). 

ηε ζπλέρεηα , ην 1992, 189 θξάηε έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε κηα δηεζλή ζχλνδν θνξπθήο ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο 

Βξαδηιίαο πνπ νξγάλσζε ν ΟΖΔ, γλσζηή σο χλνδν Κνξπθήο γηα ηε Γε (Earth 

Summit). Ήηαλ ε πξψηε ζχλνδνο ησλ εγεηψλ ηνπ θφζκνπ πνπ εμέηαζε ζε βάζνο ηα 
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αιιειέλδεηα παγθφζκηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηαζηξνθήο θαη ηεο 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο ππαλάπηπμεο. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε χλνδν Κνξπθήο 

πηνζέηεζαλ ηε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίνπ θαη ηελ Αηδέληα 21, έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην 

δξάζεο πνπ ζηνρεχεη κεηαμχ άιισλ, ζηελ άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ 

θξηζηκφηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ηε αλάγθε γηα βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ θφζκν , ηνλ 

21
ν
 αηψλα (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 2016) . 

Σν νινθιεξσκέλν απηφ ζρέδην δξάζεο , απνθαινχκελν χκβαζε Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UN Framework Convention on Climate Change, 

UNFCCC), δηαδέρζεθε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφηνπ (Kyoto Protocol), 1995. Σν 

Πξσηφθνιιν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη 

εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νηθείσλ εθπνκπψλ νξηζκέλσλ 

αεξίσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ππεχζπλσλ γηα ηε 

ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. Οη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ έπξεπε λα 

κεησζνχλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% ηελ πεξίνδν 008-2012 ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα 

ηνπ 1990. Ζ πξψηε πεξίνδνο δέζκεπζεο ηνπ Πξσηνθφιινπ άξρηζε ην 2008 θαη έιεμε 

ην 2012. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο  δέζκεπζεο άξρηζε ην 2013 θαη ζα ιήμεη ην 2020 (EUR-

Lex, Πξφζβαζε ζην δίθαην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2020).  

Σν 2015, κηα ηζηνξηθή ρξνληά, θαηά ηελ νπνία 196 Μέξε ελψζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

πκθσλίαο ηνπ Παξηζηνχ γηα λα αιιάμνπλ ηηο αλαπηπμηαθέο ηνπο ηξνρηέο έηζη ψζηε 

λα ζέζνπλ ηνλ θφζκν ζε κηα πνξεία πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, κε ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο ζέξκαλζεο ζηνπο 1,5 έσο 2 βαζκνχο C πάλσ απφ ηα πξνβηνκεραληθά 

επίπεδα.  Ζ πκθσλία ζηνρεχεη επίζεο ζηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ρσξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ, λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δπηπιένλ ζπκθψλεζαλ λα εξγαζηνχλ γηα λα θαηαζηήζνπλ ηηο 

ξνέο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλεπείο ζε κηα πνξεία πξνο ρακειέο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ θαη αλζεθηηθή ζην θιίκα αλάπηπμε (United Nations, 2020). 

Δπίζεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, θαη ηα 193 κέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πηνζέηεζαλ  

έλα ζρέδην γηα ηελ επίηεπμε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο γηα φινπο, ζρεδηάδνληαο κηα 

δηαδξνκή γηα ηα επφκελα 15 ρξφληα πξνο ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο αδηθίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ Πιαλήηε καο. 

ην επίθεληξν ηεο «Αηδέληαο 2030» είλαη νη 17 ηφρνη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο 
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(Sustainable Development Goals-SDGs) θαη 169 εηδηθφηεξνη (targets) πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηνχο θαη αλαθέξνληαη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο ηεο επνρήο καο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη δηαθπβέξλεζεο. Οη  ΒΑ (SDGs) 

πξνζδηνξίδνπλ κε θαζαξφηεηα ηνλ θφζκν πνπ ζέινπκε θαη ηζρχνπλ γηα φια ηα έζλε, 

κελ αθήλνληαο θαλέλαλ πίζσ (United Nations, 2020).  

Σν θιεηδί γηα ηελ επίηεπμε ησλ ΒΑ είλαη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

θπβεξλήζεσλ, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη 

κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Οη ΒΑ δελ παξνπζηάδνπλ κφλν θαζήθνληα αιιά θαη κεγάιεο 

επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη είλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ 

θφζκν λα γλσξίδνπλ ηνπο 17 ΒΑ θαη λα απνθαζίζνπλ ζε πνηνπο λα επηθεληξσζνχλ , 

ζηα πιαίζηα ηεο δηθήο ηνπο ζηξαηεγηθήο ΔΚΔ (Haski-Leventhal D., 2018).ζνλ 

αθνξά ζηνλ ηνπξηζκφ, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιιεη άκεζα ή έκκεζα, ζε φινπο 

ηνπο ζηφρνπο.
4
  

πγθεθξηκέλα , έρεη ζπκπεξηιεθζεί σο ζηφρνο ζηνπο ηφρνπο 8, 12 θαη 14 ζρεηηθά κε 

ηελ ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε βηψζηκε θαηαλάισζε 

θαη παξαγσγή, θαη ηε βηψζηκε ρξήζε ησλ σθεαλψλ θαη ησλ ζαιάζζησλ πφξσλ 

αληίζηνηρα. Ο αεηθφξνο ηνπξηζκφο ηνπνζεηείηαη ζηαζεξά ζηελ Αηδέληα 2030. Ζ 

επίηεπμε απηήο ηεο αηδέληαο, σζηφζν, απαηηεί έλα ζαθέο πιαίζην εθαξκνγήο, επαξθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη επελδχζεηο ζε ηερλνινγία, ππνδνκέο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο 

(World Tourism Organization, 2020).   

                                                           
4 
1.Μεδεληθή Φηψρεηα 2.Μεδεληθή Πείλα 3.Καιή Τγεία & Δπεκεξία 4.Πνηνηηθή Δθπαίδεπζε 

5.Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 6.Καζαξφ Νεξφ & Απνρέηεπζε 7.Φηελή & Καζαξή Δλέξγεηα 8.Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 9.Βηνκεραλία, Καηλνηνκία & Τπνδνκέο 10.Ληγφηεξεο Αληζφηεηεο 

11.Βηψζηκεο Πφιεηο & Κνηλφηεηεο 12.Τπεχζπλε Καηαλάισζε & Παξαγσγή 13.Γξάζε γηα ην Κιίκα 

14.Εσή ζην Νεξφ 15.Εσή ζηε ηεξηά 16.Δηξήλε, Γηθαηνζχλε & Ηζρπξνί Θεζκνί 17.πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 
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ΥΖΜΑ 1.4: Οη 17 ζηφρνη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΟΖΔ, 2015) 

Οη. 

2.6.  Πεξηβαιινληηθή πλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ 

Ο ζπκβαηηθφο ηνπξηζκφο ζπλδέεηαη ζπρλά κε ηε δηαζεζηκφηεηα ελφο θαζαξνχ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ φινη νη ηνκείο απηήο ηεο παγθφζκηαο βηνκεραλίαο 

δεκηνπξγνχλ πίεζε πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία, εμαηηίαο ηεο 

πνιχ εηδηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο, ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο θαη ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ , θαηαλαιψλεη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ελέξγεηαο, λεξνχ, θαη 

πξντφλησλ κηθξήο βησζηκφηεηαο. Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ μελνδνρεηαθψλ 
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εγθαηαζηάζεσλ  είλαη επνκέλσο ραξαθηεξηζηηθά κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο νη νπνίεο 

πξνθαινχληαη απφ άιια είδε θηηξίσλ παξφκνηνπ κεγέζνπο (Rada, 1996).  

Αλαγλσξίδνληαο ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, νη θπβεξλήζεηο, καδί κε ην 

πξάζηλν θίλεκα  εληφο ηεο μελνδνρεηαθήο θαη ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο, θαη νη 

ηαμηδηψηεο, έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε γηα πην 

απνηειεζκαηηθά κέηξα φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αμηνζεκείσηε βειηίσζε, νη δηεπζπληέο θαη νη δηαρεηξηζηέο  

μελνδνρείσλ πξέπεη λα είλαη πξφζπκνη λα ελεξγήζνπλ κε πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν 

ηξφπν. Πξέπεη, επίζεο, λα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη επαξθή θεθάιαηα 

γηα ηελ εθαξκνγή πξνεγκέλσλ πεξηβαιινληηθά νξζψλ πξαθηηθψλ (Bohdanowicz, 

2005). 

Ζ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ε πηνζέηεζε 

κέηξσλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ κηα θνηλή αλεζπρία γηα ήδε έλα ζεκαληηθφ 

ρξνληθά δηάζηεκα ζηε βηνκεραλία ηεο θηινμελίαο ζηνλ Γπηηθφ  θφζκν –ηνπιάρηζηνλ 

ζε αμηφπηζηα μελνδνρεία. ηηο ρψξεο ηεο  Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ε 

πηνζέηεζε κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ έγηλε πξνζθάησο, 

θαζψο ππάξρεη ζπρλά πίεζε κέζσ πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο κε λένπο λφκνπο θαη 

πνιηηηθέο νη νπνίεο απαηηνχλ απφ ηα μελνδνρεία θαη άιινπο παξφκνηνο νξγαληζκνχο 

λα εηζάγνπλ πεξηβαιινληηθά κέηξα. Ζ  πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε απμάλεηαη  

θαη εμαπιψλεηαη απφ Γχζε σο Αλαηνιή κε πνηθηιία πηνζέηεζεο πεξηβαιινληηθψλ 

πξαθηηθψλ (Novacka et al, 2018), φπσο κέηξα γηα ηελ ειάηησζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, κέηξα πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελζαξξχλνληαο 

ηελ δηαρείξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ λεξνχ, ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε, 

κέηξα γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπηθψλ πεγψλ, επηιέγνληαο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο 

ηξνθίκσλ,  πξνκεζεπηέο κε πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ ππεξεζίεο ή θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ζπληζηψζεο ππεξεζηψλ θαη 

εμππεξέηεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ απαηηήζεσλ. 
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2.7  Πξφηππα ζπζηήκαηα θαη ζήκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο 

2.7.1. πζηήκαηα  πεξηβαιινληηθήο  δηαρείξηζεο 

Ζ ζρέζε ηνπ ηνπξηζκνχ κε ην πεξηβάιινλ είλαη άκεζε θαζφηη ην πεξηβάιινλ απνηειεί 

θαηεμνρήλ πφξν-πξνζέιθπζε ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν εκπινπηίδεη ηελ 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ πξννξηζκνχ. Ο ηνπξηζκφο δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεηηθέο,  

αξλεηηθέο ή κε ππνινγίζηκεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ αλαιφγσο κε ην πψο έρεη 

ζρεδηαζηεί ε αλάπηπμή ηνπ θαη εθαξκνζηεί γεληθφηεξα. 

Ωο γλσζηφλ ν ηνπξηζκφο ζπκβάιιεη ζηελ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ησλ σθεαλψλ 

θαη ηνπ γιπθνχ λεξνχ. πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Ralf Buckley (2012), ν ηνπξηζκφο 

ην 2001 είρε θαηαλαιψζεη ην 0.34% ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο παγθφζκηα , είρε 

ρξεζηκνπνηήζεη ελέξγεηα  πεξίπνπ 3.2% θαη είρε ζπκβάιιεη ζην 5% πεξίπνπ ηεο 

αλζξσπνγελνχο  θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη ζρέζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κε ηνλ 

ηνπξηζκφ εμεηάδνληαη εθηελψο ηα ηειεπηαία  ρξφληα θαη ε βηνκεραλία ηνπ ηνπξηζκνχ 

πξνβάιιεη κε ξεαιηζηηθνχο ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ, ηελ 

αληηζηάζκηζε άλζξαθα θαη ηελ νπδεηεξφηεηα απηνχ. 

Ζ ζεκαζία ηεο πςειήο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

αλαγλσξίζηεθε απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

90‟  κε ηελ ζχζηαζε Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο. Μεηά ηελ χλνδν Κνξπθήο  ηνπ Ρίν 

γηα ηε Γε  ην 1992, ε νπνία ραξαθηήξηζε ηνλ ηνπξηζκφ σο έλαλ απφ ηνπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ην πξάζηλν θίλεκα ηεο μελνδνρεηαθήο 

βηνκεραλίαο θέξδηζε δπλακηθή θαη αλαγλψξηζε. Οη φιν θαη πην απζηεξνί θαλνληζκνί 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ  πηνζεηνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζε πνιιά κέξε ηνπ 

θφζκνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ΔΔ (Bohdanowicz, 2006). Οη μελνδνρεηαθνί 

θαη ηνπξηζηηθνί νξγαληζκνί , αθφκα θαη νη μελνδνρεηαθέο εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ 

πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, δεκνζηεχνπλ κειέηεο 

πεξηπηψζεσλ βέιηηζηεο πξαθηηθήο θαη πηνζεηνχλ πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. 

ήκεξα ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνδέρνληαη ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν 

βαζκφ βηψζηκεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο θαη εθαξκφδνπλ πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ πην απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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Ζ εθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, εθεμήο ΠΓ,  απνηειεί 

έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία βηψζηκεο αλάπηπμεο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή  ηεο κηα 

επηρείξεζε. χκθσλα κε ηνπο Mariani, Czakon, Buhalis, & Vitouladiti (2016) ηα 

ΠΓ εθαξκφδνπλ έλα πξνθαζνξηζκέλν πιαίζην νδεγηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ 

βησζηκφηεηαο, ηφζν ζε νξγαλσηηθφ θαη δηνηθεηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε ηερληθφ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο απνηειεί νπζηαζηηθά δέζκεπζε ηεο επηρείξεζεο γηα ζπλερή θαη 

ζπζηεκαηηθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηεο επηδφζεσλ. 

Σα  ΠΓ αλαπηχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά απφ ην BSI (British Standards Institute) ην 

1992 θαη θσδηθνπνηήζεθαλ σο BS 7750. Σν πξφηππν απηφ απνηέιεζε ηε βάζε γηα ηελ 

αλάπηπμε άιισλ θαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλσλ πξνηχπσλ, φπσο ην ISO 140001  θαη 

EMAS (Environmental Management Audit Scheme), (Bαμεβαλίδνπ, 2001). 

Οη πην ζεκαληηθνί αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ελφο ΠΓ, ζχκθσλα κε ηνπο Legrand et al. 

(2017) είλαη: 

 Να εληνπίζεη θαη λα ζέζεη ππφ έιεγρν ηνλ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν ηνλ 

νπνίν πξνθαιεί ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε παξαγσγή πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ . 

 Να εθαξκφζεη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία. 

 Να εθαξκφζεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ζηνλ θαζνξηζκφ 

πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ θαη αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ. 

 Να εμαζθαιίζεη δηαθάλεηα ζηελ επηθνηλσλία ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο 

ππαιιήινπο , κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

 Να βειηηψλεη δηαξθψο ηελ πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ εθαξκνγή ελφο ΠΓ έρεη εθνχζην ραξαθηήξα θαη πνιιαπιά νθέιε, κε θπξηφηεξν, 

ηελ δηαβεβαίσζε φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ φηη ε επηρείξεζε ζπκκνξθψλεηαη 

κε ηηο ηζρχνπζεο πεξηβαιινληηθέο  δηαηάμεηο. Με ηελ γλσζηνπνίεζε απηή, ε 

επηρείξεζε δχλαηαη λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο 

θχξηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δπηπιένλ, ε επηρείξεζε, εθαξκφδνληαο ηηο ηζρχνπζεο 

πεξηβαιινληηθέο δηαηάμεηο, νδεγείηαη ζηαδηαθά ζε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηάο ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη ράξε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηηο επελδχζεηο  

ζε ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Δπίζεο, ε επηρείξεζε κπνξεί λα πεηχρεη αχμεζε 



   

 

39 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο κε α) θαιχηεξε δηαρείξηζε πξψησλ πιψλ, β) κηθξφηεξν θφζηνο 

δηάζεζεο απνβιήησλ, γ) ρακειφηεξν θφζηνο κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο θαη δ) 

ρακειφηεξεο δαπάλεο αζθάιηζεο , ιφγσ ρακειφηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

(Βαμεβαλίδνπ, 2001).  

Παξάιιεια,  ζεσξείηαη επηπξφζζεην θέξδνο ε αλαβάζκηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

δεκηνπξγία θηλήηξσλ απφ ηελ επηρείξεζε κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο 

ηνπο, ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο  ηνπο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο ηνπο 

(Γεσξγαθφπνπινο,  Μαλδαξάθα, 2006). πλνςίδνληαο, δερφκαζηε φηη ζθνπφο απφ 

ηελ εθαξκνγή ΠΓ είλαη ε πεξηβαιινληηθή βειηίσζε κηαο επηρείξεζεο θαη ε 

ζπκκφξθσζή ηεο κε ηελ ηζρχνπζα πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

 

2.7.2  ISO 14001:2015 

O ISO (International Standards Organization –Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο), 

έρεη αλαπηχμεη πξφηππα ηα νπνία βνεζνχλ νξγαληζκνχο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ, θπβεξλήζεσλ θαη κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ) λα πηνζεηήζνπλ κηα 

πξνδξαζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ δηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. 

Ζ νηθνγέλεηα πξνηχπσλ πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο  ISO 14000  έρεη σο ζηφρν λα 

ζπκβάιιεη  ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, θαζνξίδνληαο πξφηππα γηα 

ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ επαιήζεπζε θαη ηελ 

εκπνξία εθπνκπψλ θαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ απνηππψκαηνο άλζξαθα ησλ πξντφλησλ. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο , φπσο ε πνηφηεηα 

ηνπ αέξα, ηνπ λεξνχ θαη ηνπ εδάθνπο, ν ISO έρεη αλαπηχμεη ζρεδφλ 600 πξφηππα 

(ISO, 2020).  

Σν  Πξφηππν ISO 14001, είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν παγθνζκίσο γηα ηελ εθαξκνγή 

πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο (EMS Environmental Management 

System), ην νπνίν ζέηεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ην πεξηβάιινλ. Γχλαηαη λα εθαξκνζηεί απφ 

νπνηνλδήπνηε νξγαληζκφ ελδηαθέξεηαη λα βειηηψζεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ επίδνζε, 

αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο, ηνλ ηνκέα, ή ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ζηελ νπνία 
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δξαζηεξηνπνηείηαη. Με βάζε ηνλ θχθιν ηνπ Deming “Plan-Do-Check-Act cycle”, 

«ρεδίαζε-Πξάμε-Έιεγμε-Δλέξγεζε», κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν, θαζψο 

θαη λα δψζεη έκθαζε ζηνλ εληνπηζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ ελφο νξγαληζκνχ θαζψο επίζεο θαη λα δηαρεηξηζηεί θαη λα 

βειηηψζεη ην φιν ζχζηεκα (Liberoassurance, 2020).    

Σν ISO 14001 απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ εθαξκνγή θαη άιισλ ζπζηεκάησλ 

πηζηνπνίεζεο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ην Κνηλνηηθφ χζηεκα 

Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη Οηθνινγηθνχ Διέγρνπ (EMAS), ηνπ νπνίνπ νη 

απαηηήζεηο δνκήο θαη πιηθνχ είλαη πεξηζζφηεξν, φκσο, απαηηεηηθέο, θπξίσο φζνλ 

αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο, ηε λνκηθή ζπκκφξθσζε θαη ηα θαζήθνληα 

αλαθνξάο. Σν ISO 14000 είλαη παξφκνην κε ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο ηνπ ISO 9000, 

θαζψο θαη ηα δχν αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία ελφο πξντφληνο θαη φρη ην ίδην ην πξντφλ 

(European Commission, 2020). 

Με ηελ πηνζέηεζε ησλ Πξνηχπσλ ISO ηα κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ,  βνεζάλε ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (SDGs) θαζψο νη 

νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο αληηκεησπίδνληαη άκεζα απφ 

απo ηα πξφηππα ISO (International Organization for Standardization, 2020).
5
 

 

2.7.3  EMAS 

Σν EMAS, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη χζηεκα Οηθνινγηθήο Γηαρείξηζεο θαη 

Διέγρνπ ηεο ΔΔ ζην νπνίν δχλαηαη λα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί. Απνηειεί έλα θνξπθαίν εξγαιείν δηαρείξηζεο κε παγθφζκηα αλαγλψξηζε 

θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε επηζπκεί λα κεηψζεη ην 

πεξηβαιινληηθφ ηεο απνηχπσκα θαη λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο (European Commission, 2020). 

Σν ΔΜΑS κπνξεί λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο: 

 Μεηψλνληαο ηηο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ησλ 

απνβιήησλ 

                                                           
5
 ISO standards sustainable development goals (https://www.iso.org/sdgs.html, 2020). 

https://www.iso.org/sdgs.html
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 Διαρηζηνπνηψληαο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη ηνλ θίλδπλν 

επηβνιήο πξνζηίκσλ βάζεη ηεο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο 

 Σεξψληαο ηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο 

 Απαιιάζζνληαο απφ νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη 

πεξηβαιινληηθέο ξπζκίζεηο (π.ρ. ππνρξέσζε ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη 

επηζεσξήζεηο) 

 Βειηηψλνληαο ηηο ζρέζεηο απηψλ κε ην πξνζσπηθφ θαη ηνπο εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο 

 Βειηηψλνληαο ζπλερψο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο 

 Δπηηπγράλνληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κε ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο, 

δηαθάλεηαο θαη θήκεο έλαληη ησλ πειαηψλ 

Ζ δηαδηθαζία θαηαρψξηζεο ζην EMAS είλαη δηαθαλήο, ην δε ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ειέγρεηαη απφ αλεμάξηεην ηξίην θνξέα, γεγνλφο πνπ 

εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπζηήκαηνο. Μφλν νη θαηαρσξεκέλεο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ινγφηππν ηνπ EMAS (Δπξσπατθή Έλσζε, 2020). 

 

2.7.4. Γηαδηθαζία  εθαξκνγήο  θαη  πηζηνπνίεζεο 

Σα βήκαηα εθαξκνγήο πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη έλαο νξγαληζκφο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην EMAS ή ζην ISO14001 είλαη παξφκνηα. χκθσλα κε ηνπο 

Mariani et al (2016), έλα ΠΓ πεξηέρεη πέληε βαζηθά ζηάδηα ηα νπνία έρνπλ ζρέζε κε 

ηελ πξνεηνηκαζία, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη είλαη ηα θάησζη: 

1)  Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή: πξνεηνηκάδνληαη θαη ζπληάζζνληαη εγρεηξίδηα  

δηαδηθαζηψλ, θαηαγξάθνληαη νη αξκνδηφηεηεο θαη θαζνξίδεηαη ε γξαπηή δηαθήξπμε 

ησλ γεληθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ θαη αξρψλ δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ζε 

πεξηβαιινληηθά  ζέκαηα. 

2)  Σρεδηαζκόο: εληνπίδνληαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη θαηαξηίδεηαη έλα ζρέδην 

αληηκεηψπηζεο απηψλ. 
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3)  Δθαξκνγή: ζηξαηνινγνχληαη φινη νη πφξνη ηεο επηρείξεζεο, είηε πξφθεηηαη γηα 

αλζξψπηλνπο, είηε γηα νηθνλνκηθνχο θαη θπζηθνχο, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ πξνθαιεί ε επηρείξεζε. 

4) Έιεγρνο θαη δηνξζσηηθά κέηξα: ζπγθεληξψλνληαη πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ζηελ 

πεξηβαιινληηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο κέρξη ηελ δεδνκέλε πεξίνδν, αμηνινγείηαη ε 

απφθιηζε  απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ιακβάλνληαη πιένλ δηνξζσηηθά κέηξα. 

5) Αμηνιόγεζε: νξίδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε ην αξρηθφ ζηάδην δξάζεο 

θαη αλαιφγσο ησλ απνηειεζκάησλ, ελδερνκέλσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε πηζηνπνίεζεο απφ έλαλ νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο. 

 

2.7.5. Πεξηβαιινληηθά  ζήκαηα  θαη  πηζηνπνηεηηθά  βηψζηκεο  αλάπηπμεο  θαη  

εηαηξηθήο επζχλεο 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ, εθηφο απφ ηα πζηήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί θαη ηα πεξηβαιινληηθά ζήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 

ησλ θαηαλαισηψλ κέζσ ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο, 

ζρεηηθά κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θηιηθά θείκελεο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ 

ζήκαλζε ησλ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ εμειίζζεηαη ζηελ Δπξψπε αιιά θαη ζηελ ρψξα 

καο ζε εζεινληηθφ πιαίζην. Γελ ππάξρεη λνκνζεζία ε νπνία λα επηβάιιεη ηελ 

νηθνινγηθή ζήκαλζε. Αληηζέησο, ε ινγηθή ηνπ ζεζκνχ ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή 

λννηξνπίαο ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ κε ζθνπφ ηελ έκκεζε πίεζε πξνο ηνπο παξαγσγνχο 

γηα ηελ πηνζέηεζε κεζφδσλ θαζαξήο παξαγσγήο (Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 2020). 

Σα νηθνινγηθά ζήκαηα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλα πξφηππα 

ηππνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα ζεσξνχληαη αμηφπηζηα θαη λα θεξδίδνπλ ην ελδηαθέξνλ 

ηεο αγνξάο. Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σππνπνίεζεο (ISO) έρεη θαηεγνξηνπνηήζεη ηα 

νηθνινγηθά ζήκαηα ζε ηξεηο βαζηθνχο ηχπνπο: 

 Σα νηθνινγηθά ζήκαηα Σχπνπ Η ηα νπνία βαζίδνληαη ζηα θξηηήξηα ειέγρνπ 

ηξίησλ νξγαληζκψλ κε βάζε ηελ αλάιπζε θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο. Σα 

νίθν-ζήκαηα Σχπνπ Η απνλέκνληαη απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζε 

παξαγσγνχο θαη θαηαζθεπαζηέο πνπ απνδεδεηγκέλα ρξεζηκνπνηνχλ πξαθηηθέο 
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θαη πξψηεο χιεο  «θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ» κε ζθνπφ ηα πξντφληα ηνπο λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ ζεκαληηθά έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ ζηνλ 

ίδην θιάδν. 

 Σα νηθνινγηθά ζήκαηα Σχπνπ ΗΗ  ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα «θαηαζθεπαζκέλν θαηά 40% απφ 

αλαθπθισκέλα πιηθά». 

 Σα νηθνινγηθά ζήκαηα Σχπνπ ΗΗΗ ηα νπνία παξνπζηάδνπλ εχθνια ζπγθξίζηκεο 

πιεξνθνξίεο βάζεη ηνπ θχθινπ δσήο ελφο πξντφληνο αιιά δελ πξνβαίλνπλ ζε 

ηζρπξηζκνχο έλαληη άιισλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ (Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ, 2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.5: Οηθνινγηθά ζήκαηα & πηζηνπνηεηηθά 

 

Ο μελνδνρεηαθφο ηνκέαο ζε ζρέζε κε άιινπο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο, 

θαζπζηέξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πξφθιεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ίζσο δηφηη ε 

θχζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ δελ θαζηζηά άκεζα αληηιεπηφ ηνλ αξλεηηθφ ηνπο 

αληίθηππν , ελψ ηαπηφρξνλα θπξηαξρνχζε ε άπνςε φηη ε άλεζε ησλ πειαηψλ δελ 

δχλαηαη λα ζπκβαδίζεη κε πεξηνξηζηηθά κέηξα ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο (Jauhari, 

2014). 
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Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πηνζέηεζε ελφο νηθνινγηθνχ 

ζήκαηνο  ζχκθσλα κε ηνπο Legrand et al (2017) αθνξνχλ θπξίσο : 

 Τελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο θηινζνθίαο ηεο επηρείξεζεο  

 Τελ ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηηο επηινγέο ηνπο 

 Τελ πξνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθόηεηαο  

 Τελ ηόλσζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

 Τελ ζπλερή βειηίσζε ησλ βηώζηκσλ πξαθηηθώλ  

 Τελ θαηαγξαθή θαη απνηύπσζε ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ  

Σα πιένλ γλσζηά νηθνινγηθά ζήκαηα είλαη ην Δπξσπατθφ ινπινχδη, ν Κχθλνο ηεο 

Ννξβεγίαο  θαη ν Μπιε Άγγεινο: 

 

 Σν Δπξσπατθφ ινπινχδη- ECOLABEL 

 

ΥΖΜΑ 1.6: Λνγφηππν Σν Δπξσπατθφ ινπινχδη – Eco label 

 

Σν επξσπατθφ ζήκα  Eco-label απνηειεί κηα εζεινληηθή ζήκαλζε ε νπνία 

θαζηεξψζεθε ην 1992 κε ζθνπφ ηελ παξφηξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα θηιηθφηεξα 

πξνο ην πεξηβάιινλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ νινκέιεηα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ελέθξηλε ηελ πξφηαζε θαλνληζκνχ γηα ην θνηλνηηθφ νηθνινγηθφ ζήκα 

Eco-label, ην νπνίν απνδίδεηαη κε έλα άλζνο. Δίλαη πξναηξεηηθφ θαη απνλέκεηαη ζηα 

πξντφληα θαη  ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ηελ θαιχηεξε επίδνζε βάζεη πεξηβαιινληηθψλ 

θξηηεξίσλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο βνεζψληαο έηζη ηνπο 

Δπξσπαίνπο θαηαλαισηέο λα δηαθξίλνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο (εμαηξνχληαη 

ηξφθηκα θαη πνηά) πνπ είλαη θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ. ηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ ε 
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κφλε θαηεγνξία πνπ θαιχπηεηαη, απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2005, είλαη ηα ηνπξηζηηθά 

θαηαιχκαηα. Γηα ηελ απνλνκή ηνπ ήκαηνο ζηα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα, έρνπλ 

ζεζπηζηεί εηδηθά θξηηήξηα εθ ησλ νπνίσλ πξέπεη λα πιεξνχληαη  ηα 37ππνρξεσηηθά 

θξηηήξηα , αιιά θαη θάπνηα πξναηξεηηθά. Σα θξηηήξηα έρνπλ σο ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ 

ησλ θπξηνηέξσλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηξηψλ θάζεσλ 

ηνπ θχθινπ δσήο ηεο ππεξεζίαο (αγνξά, παξνρή ππεξεζίαο, απφβιεηα) (European 

Commission, 2020). 

 

 Ο Κχθλνο ηεο Ννξβεγίαο- The Nordic Swan Ecolabel 

Θεκειηψζεθε ην 1989 απφ ηελ Ννξβεγηθή Κπβέξλεζε. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζηελ 

νπεδία, ηε Φηλιαλδία, ηε Γαλία θαη ηελ Ηζιαλδία. ηελ πεξίπησζε πνπ απνλεκεζεί 

ζε κηα απφ απηέο ηηο ρψξεο, ηφηε απηνκάησο ηζρχεη θαη ζηηο ππφινηπεο κε ελ 

πξνυπφζεζε νη παξαγσγνί λα πιεξψζνπλ ηα  δηθαηψκαηα ηνπ ζήκαηνο ζηηο ππφινηπεο 

ρψξεο. Ζ ρξνληθή ηζρχ είλαη ηξία ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί αλαλέσζε ηνπ 

ζήκαηνο . ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θξηηήξηα έρνπλ γίλεη απζηεξά ή ην πξντφλ δελ ηα 

πιεξνί , ηφηε ράλεη ην δηθαίσκα ηεο αλαλέσζεο θαη ην ζήκα ράλεηαη (Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ, 2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.7: Λνγφηππν Ο Κχθλνο ηεο Ννξβεγίαο- The Nordic Swan Eco label 

 

 Ο Μπιε Άγγεινο – (The Blue Angel) 

Δδξαηψζεθε ην 1978 ζηελ Γεξκαλία θαη απνηειεί ην πξψην ζήκα ην νπνίν 

εκθαλίζηεθε ζηελ αγνξά. Απνηειεί ηδηνθηεζία ηνπ Γεξκαληθνχ Τπνπξγείνπ 
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Πεξηβάιινληνο, ελψ παξάιιεια ε δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Γεξκαληθή 

Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο θαη ηνλ εζληθφ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο (Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ, 2020). 

 

 

ΥΖΜΑ 1.8: Λνγφηππν Ο Μπιε Άγγεινο- The Blue Angel 

 

2.7.6 Βξαβεία, ζήκαηα θαη πηζηνπνηεηηθά βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν 

Ζ χπαξμε βξαβείνπ ή ζήκαηνο ή πηζηνπνηεηηθνχ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν επηβξαβεχεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζέβνληαη θαη κεξηκλνχλ γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη παξάιιεια παξέρεη κηα κνλαδηθή επθαηξία γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ ηνπξηζηψλ κε πεξηβαιινληηθά ελδηαθέξνληα θαη ζπλάπηεη ζηελ 

πξνζζήθε πνηνηηθήο αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Αμίδεη, επνκέλσο, λα ζεκεησζνχλ 

νξηζκέλα εμ απηψλ ηα νπνία έρνπλ ζπληαρζεί εηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ: 

 Σν «Green Key», έλα δηεζλέο  αλαγλσξίζηκν νηθνινγηθφ ζήκα  κε βάζε έλα 

χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο. Απνηειεί θνξπθαίν πξφηππν 

αξηζηείαο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο επζχλεο θαη ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν θαη ε δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ φηη 

ηεξνχλ ηα απζηεξά θξηηήξηα πνπ νξίδεη ην Ίδξπκα γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε (FEE). Καζψο ε πξννπηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο , ηα θξηηήξηα ηνπ Πξάζηλνπ Κιεηδηνχ 

ζπκβάιινπλ ζηηο πξνζπάζεηεο φπσο νξίδνληαη ζηνπο 17 ΒΑ γηα ηελ επίηεπμε 

βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, βηψζηκεο θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο θαη 
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αεηθφξνπ ρξήζεο ησλ πφξσλ. Έκκεζα ην Πξάζηλν Κιεηδί εθζηξαηεχεη, εθηφο 

ησλ άιισλ , θαηά ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο (Green Key, 2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.9: Λνγφηππν The Green Key 

 

 Σν ζήκα «ΒΗΟ-HOTELS» 

Σν  ζπγθεθξηκέλν ζήκα «ΒIO-Hotels» θαζηεξψζεθε αξρηθά απφ κηα  γεξκαληθή 

έλσζε αλεμάξηεησλ ηδηνθηεηψλ βηνινγηθψλ  μελνδνρείσλ νη νπνίνη απνθάζηζαλ λα 

πξνζθέξνπλ νξγαληθέο  θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ δηαθνπέο. ήκεξα ην 

ζπγθεθξηκέλν νηθνινγηθφ ζήκα θέξνπλ ζρεδφλ 90 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζε 7 

επξσπατθέο ρψξεο , ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Διιάδαο. Κάζε μελνδνρείν είλαη 

κνλαδηθφ –αιιά φια έρνπλ έλα θνηλφ ζηφρν: ηελ  ζπλεπή ηήξεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ 

ΒΗΟ-Hotels. Ζ βηψζηκε νηθνλνκία, ε ηνπηθή  αγνξά θαη νη θηιηθνί πξνο ην πεξηβάιινλ 

θχθινη  ελέξγεηαο θαη απνβιήησλ είλαη ππνρξεσηηθνί γηα φινπο ηνπο νξγαληθνχο 

μελνδφρνπο. Απνηειεί ηνλ πξψην μελνδνρεηαθφ φκηιν πνπ πηζηνπνηήζεθε απφ 

νηθνινγηθά μελνδνρεία πηζηνπνηεκέλα. Δπνκέλσο, ε ζπλερήο βειηίσζε ηνπ 

απνηππψκαηνο άλζξαθα είλαη ν  δεισκέλνο θνηλφο ζηφρνο (Bio Hotels, 2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.10: Λνγφηππν Bio-Hotels 

 

 Σν ζήκα «Green Globe» 

Σν Γηεζλέο Πξφηππν Green Globe γηα ηνλ Αεηθφξν Σνπξηζκφ έρεη αλαπηπρζεί ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπξηζηηθή θαη ηαμηδησηηθή 
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βηνκεραλία, κε ηηο θνηλφηεηεο ζε ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο θαη άιια ελδηαθεξφκελα 

κέιε. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηππν αλαγλσξίδεηαη απφ ην Παγθφζκην πκβνχιην 

Βηψζηκνπ Σνπξηζκνχ θαη ε Green Globe είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Σνπξηζκνχ (UNWTO). Σα κέιε ηνπ Green Globe έρνπλ δεζκεπηεί ζηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ κε ζηφρν ηελ κείσζε ηεο 

ρξήζεο απηψλ ησλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη 

ηεο αλαθχθισζεο πιηθψλ. Δπελδχνπλ επίζεο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο 

θιεξνλνκηάο ηνπ πξννξηζκνχ ππνδνρήο ηνπο (Green Globe, 2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.11: Λνγφηππν Green Globe 

 

 Σν ζήκα «Travel life» 

Σν ζήκα «Travel life», είλαη έλα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν πξφγξακκα αεηθνξίαο 

δηακνλήο κε 1.500 πεξίπνπ κέιε  ζε πεξηζζφηεξεο απφ 50 ρψξεο.  Σν ζχζηεκα 

πηζηνπνίεζεο  Travelife ζρεδηάζηεθε απφ ηνλ ηαμηδησηηθφ θιάδν έηζη ψζηε λα είλαη 

αμηνθξαηηθφ θαη νηθνλνκηθά πξνζηηφ ζε φια ηα μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα  

παξέρνληαο παξάιιεια   πξαθηηθά εξγαιεία  θαη πιηθφ φζνλ αθνξά ζηελ βειηίσζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ , νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ησλ επηρεηξήζεψλ 

ηνπο. Δπίζεο, βνεζάεη ηα κέιε λα πξνρσξήζνπλ πξνο ηνλ έιεγρν ηξίησλ κεξψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο δηαδηθηπαθήο ιίζηαο αεηθνξίαο, βάζεη επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ πξνηχπσλ (Travelife, 2020). 
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ΥΖΜΑ 1.12: Λνγφηππν Travelife 

 

 Σν ζήκα πνηφηεηαο «Q nest» 

Σν ζήκα  πνηφηεηαο «Qnest» (Quality Network on Sustainable Tourism), ζηνρεχεη 

ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θνηλψλ θαη πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πνιηηηζηηθήο, 

παξαδνζηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ. Σν 

ζήκα πνηφηεηαο αθνξά ηελ παξαδνζηαθή, πιηθή θαη άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ Μεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη απνλέκεηαη ζηηο επηρεηξήζεηο θαηφπηλ 

αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη πιήξσζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ 

έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ζήκαηνο πνηφηεηαο. Σν ζπγθεθξηκέλν ζήκα  

πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ 

INTERREG 2014-2020, κε ηελ ζπκκεηνρή 5 ρσξψλ , ήηνη ηελ Διιάδα, Ηηαιία, 

ινβελία, Κξναηία θαη Μαπξνβνχλην (Quality Network on Sustainable Tourism, 

2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.13: Λνγφηππν Qnest 

 

 «Διιεληθφ πξσηλφ» 

Σν Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο αλέπηπμε κηα θαηλνηφκν πξσηνβνπιία 

πηζηνπνίεζεο, ε νπνία κέζα απφ ηελ αλάδεημε ησλ ειιεληθψλ αγξνδηαηξνθηθψλ 

πξντφλησλ θαη εδεζκάησλ, ηελ θαζηέξσζε ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο θαη γαζηξνλνκίαο 

ζηα μελνδνρεία, θαη ηελ  δηάδνζε ηεο ηνπηθήο ή γεληθήο ειιεληθήο  πνιηηηζηηθήο 
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θιεξνλνκηάο , εληζρχεη ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κηα 

ζηαζεξή θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ. Απνηειεί 

έλα δνκεκέλν πξφγξακκα, ην νπνίν απαηηεί απζηεξή ηήξεζε  ζπγθεθξηκέλσλ 

παξακέηξσλ απφ ηα μελνδνρεία-κέιε, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε 

απζεληηθφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ πξντφλησλ θαη ζπληαγψλ (Διιεληθφ  

Πξσηλφ, Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο,  2020). 

 

ΥΖΜΑ 1.14: Λνγφηππν Διιεληθφ Πξσηλφ 
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Κεθάιαην 3: Μεζνδνινγία έξεπλαο 

3.1. θνπφο θαη ζηφρνη έξεπλαο 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεηαη απφ ηνλ Ζγνπκελάθε (1999) γηα ηελ δηεμαγσγή 

κηαο επηζηεκνληθήο έξεπλαο απαηηείηαη πξσηίζησο ε ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ, 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο επεμεξγαζίαο, θαηφπηλ ε αλάιπζε θαη ζην ηέινο ε 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην εμεηαδφκελν ζέκα. 

Ζ νξγαλσκέλε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ε 

απνθάιπςε λέσλ πξαγκάησλ , νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο. θνπφο ηεο είλαη ε 

αλαθάιπςε ηεο γλψζεο θαη ε απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ κε 

ηελ βνήζεηα επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ. Οη κνξθέο ηεο έξεπλαο μερσξίδνπλ ζε, 

πεηξάκαηα πεδίνπ, εξγαζηεξηαθά πεηξάκαηα, αλαιχζεηο πεξηερνκέλνπ, 

δεκνζθνπήζεηο θαη case study (Σδαλή, 2005). 

Ζ ζρεδίαζε ηεο έξεπλαο έρεη σο ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ επηζπκεηψλ ζηνηρείσλ. Τπάξρνπλ δχν θχξηεο πεγέο άληιεζεο  

πιεξνθνξηψλ, νη πξσηνγελείο θαη νη δεπηεξνγελείο. ηελ πξσηνγελή έξεπλα γίλεηαη 

ζπιινγή πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

ιήςε πην ζσζηψλ απνθάζεσλ. Απαηηεί ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ πνπ δε δηαζέηεη 

θακία άιιε πεγή (δεπηεξνγελή). Ζ ζπιινγή ηνπο γίλεηαη κε δχν θπξίσο ηξφπνπο , 

είηε κε ηε κέζνδν ηεο επηζθφπεζεο  είηε κε ην εξσηεκαηνιφγην (Βαιαβάλεο, 2015). 

Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο θαη ε παξάιιειε ρξεζηκνπνίεζε εμεηδηθεπκέλσλ 

εξσηεκαηνινγίσλ , σο εξγαιείν  δηεμαγσγήο πξσηνγελνχο έξεπλαο , ηνλίδεη ε 

Βηηνπιαηίδε (2000), δχλαηαη λα αληιήζεη αληηθεηκεληθά θαη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα 

ζε ζρέζε κε ηα εμεηαδφκελα δεηήκαηα. Αλαθέξεη επίζεο φηη ν ζαθήο πξνζδηνξηζκφο 

ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ είλαη ε βάζε γηα ηνλ επηηπρή ζρεδηαζκφ ελφο 

εξσηεκαηνινγίνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζα πξέπεη λα αληηζηνηρνχλ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο θαη λα εμάγνπλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ αλάιπζε θαη απνζαθήληζε ηνπ εμεηαδφκελνπ 

πξνβιήκαηνο. 

Ο γεληθφηεξνο ζηφρνο ηεο έξεπλαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ) είλαη 
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ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο ζε ζέκαηα βησζηκφηεηαο θαη θαηά πφζν απηέο εθαξκφδνπλ ή 

πξνηίζεληαη λα εθαξκφζνπλ πξαθηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ο γεληθφηεξνο απηφο ζηφρνο απνηειείηαη απφ 

επηκέξνπο εμεηδηθεπκέλνπο  ζηφρνπο νη νπνίνη αθνξνχλ: 

1. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, φπσο ε θαηεγνξία, ε δπλακηθφηεηα, ε επνρηθφηεηα, θαη νη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο. 

2. ζηελ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο 

απέλαληη ζηηο αξρέο ηεο ΔΚΔ. 

3. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ εθαξκνγήο πξαθηηθψλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο , πεξηνξηζκνχ ηεο ζπαηάιεο ηνπ λεξνχ, νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ θ.ά. 

4. ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηάζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ θιάδν ηεο θηινμελίαο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο,  ηελ απφθηεζε 

νηθνινγηθψλ ζεκάησλ θαη πηζηνπνηεηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάζηεθαλ είλαη ε θηινζνθία ηεο δηεχζπλζεο ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

(ζπκκεηνρή, εθπαίδεπζε, επαηζζεηνπνίεζε), ε αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ε 

ελεκέξσζε απφ αληίζηνηρνπο  νξγαληζκνχο θαη θνξείο θαζψο επίζεο θαη ε 

παξαθίλεζε γηα ζπλερείο βειηηψζεηο θαη απφθηεζε πξάζηλεο πηζηνπνίεζεο. 

 

3.2. ρεδηαζκφο  εξσηεκαηνινγίνπ 

ηελ παξνχζα εξγαζία ην εξσηεκαηνιφγην βαζίζηεθε ηφζν ζηελ επηζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ΔΚΔ θαη πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, φζν θαη ζηα πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο πνπ ππάξρνπλ θαζψο θαη ζε αξθεηέο πεγέο ζην 

δηαδίθηπν. 
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Σν εξσηεκαηνιφγην βάζε ηνπ νπνίνπ δηεμήρζε ε έξεπλα απνηειείηαη απφ 34 

εξσηήζεηο θαη είλαη δνκεκέλν. Απαξηίδεηαη δειαδή απφ εηζαγσγηθέο εξσηήζεηο κε 

γεληθφηεξν ραξαθηήξα, έρνπλ ζρέζε κε ην αληηθείκελν  ηεο έξεπλαο θαη ην πξνθίι ηεο 

επηρείξεζεο θηινμελίαο. Οη εξσηήζεηο είλαη νκαδνπνηεκέλεο, γηα λα ππάξμεη 

νκνηνγέλεηα ζηηο απαληήζεηο θαη παξάιιεια επθνιία  ζηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ 

δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ εληχπσζε ζηνλ απνδέθηε φηη είλαη εχθνιν λα 

ζπκπιεξσζεί (Παξαζθεπφπνπινο, 1993). 

 Οη εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ θαη  ζχκθσλα κε  ηνπο Cohen et al. (2000), νη 

θιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο είλαη πεξηνξηζηηθέο θαζψο παξαζέηνπλ κηα ζεηξά 

δεδνκέλσλ απαληήζεσλ απφ ηηο νπνίεο πξέπεη λα επηιέμεη ν ζπκκεηέρσλ. ε γεληθέο 

γξακκέο, νη θιεηζηνχ  ηχπνπ εξσηήζεηο (δηρνηνκηθέο εξσηήζεηο, εξσηήζεηο κε 

απαληήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο θαη θιίκαθεο ηεξάξρεζεο) είλαη εχθνιεο ζηελ 

ζπκπιήξσζε θαη θσδηθνπνίεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

ζηνπο απαληνχληεο λα πξνζζέζνπλ ζρφιηα, αμηνινγήζεηο θαη αηηηνινγίεο γηα ηηο 

δνζείζεο εξσηήζεηο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη θίλδπλνο νη θαηεγνξίεο λα κελ 

θαιχπηνπλ απφιπηα ην ζέκα θαη λα εκπεξηέρνπλ πξνθαηαιήςεηο. 

Αληηζέησο, νη αλνηθηέο εξσηήζεηο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

απαληήζνπλ ειεχζεξα δηαηππψλνληαο ηελ γλψκε ή ηελ άπνςή ηνπο, λα 

αηηηνινγήζνπλ, λα «ρξσκαηίζνπλ» ηηο απαληήζεηο ηνπο θαη λα απνθχγνπλ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο εξσηήζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ. Ωζηφζν, νη απαληήζεηο ησλ αλνηθηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ είλαη 

δχζθνιν λα θσδηθνπνηεζνχλ θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ  ηχπνη θιεηζηψλ εξσηήζεσλ: 

 Γηπιήο επηινγήο –Γηρνηνκηθέο (Dichotomous) 

 Πνιιαπιήο επηινγήο  (Multiple Choice) 

 Δξσηήζεηο ηεο θιίκαθαο Likert κε δηαβάζκηζε απφ ην 1-5 

Οη εξσηήζεηο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν παξνπζηάδεηαη 

ζην Παξάξηεκα Α, έρνπλ ζρέζε άκεζα κε ηνλ εξεπλεηηθφ ζηφρν, θαζψο επίζεο θαη ε 

ζεηξά δηαηχπσζήο ηνπο αθνινπζεί ηελ εηδηθφηεξε ζηνρνζεζία ηεο έξεπλαο ε νπνία 

δηαηππψζεθε ζηελ Δλφηεηα 3.1 ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 
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3.3 Πιεζπζκφο – ζηφρνο  θαη εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Ο πιεζπζκφο - ζηφρνο ηεο έξεπλαο αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο λήζνπ Λεπθάδαο, ιφγσ γεηηλίαζεο θαη ελδηαθέξνληνο 

πξνο κειέηε πεξηνρήο. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν κεηαμχ Μαΐνπ   θαη 

Ηνπλίνπ 2020 ( 10/05/20 – 30/06/20) θαη βαζίζηεθε ζηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ππήξμε αλψλπκε.  Απφ ηελ αξρηθή θαηαγξαθή 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλειέγεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

έξεπλαο , εληνπίζηεθαλ ζπλνιηθά  66 μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα. ηφρεπζε ηεο 

έξεπλαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηαιπκάησλ θαη μελνδνρείσλ , θάηη ην νπνίν δείρλεη λα  

επηηπγράλεηαη. Ζ άληιεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε, αξρηθά, θαηφπηλ απνζηνιήο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ζηα Δπηκειεηήξηα ηεο Άξηαο, 

Θεζπξσηίαο θαη Λεπθάδαο θαη ζηηο Δλψζεηο θαη Οκνζπνλδίεο, ήηνη ( Έλσζε 

Ξελνδφρσλ Ησαλλίλσλ, Έλσζε Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Εαγνξίνπ, Οκνζπνλδία 

Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ζπείξνπ, Έλσζε Ξελνδφρσλ Πξέβεδαο, Νέα Έλσζε 

Ξελνδφρσλ Πξέβεδαο, Οκνζπνλδία Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ Πξέβεδαο  «Ηφληνλ», 

χιινγνο Ξελψλσλ & Καηαιπκάησλ «Ο Άξαρζνο», Έλσζε Ξελνδφρσλ Λεπθάδαο 

θαη Οκνζπνλδία πιιφγσλ Δπηρεηξεκαηηψλ Δλνηθηαδνκέλσλ Γσκαηίσλ - 

Γηακεξηζκάησλ Ν. Λεπθάδαο). 

ηελ ζπλέρεηα, θαζφηη ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ηειεθσληθή επηθνηλσλία γηα επηβεβαίσζε θαη ππελζχκηζε, 

θαζψο θαη ε απνζηνιή μαλά κε ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία μερσξηζηά ζηελ θάζε 

επηρείξεζε θαη φρη κέζσ ζπιιφγσλ ή ελψζεσλ πιένλ. Ζ εχξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

δηεπζχλζεσλ  έγηλε σο επί ην πιείζηνλ απφ ην Ξελνδνρεηαθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο 

θαη απφ ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ελψζεσλ, θαζφηη δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ 

απφ ηηο ελψζεηο θαη νκνζπνλδίεο, ιφγσ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Ζ πξνζπάζεηα 

ζπγθέληξσζεο ησλ άλσζελ πιεξνθνξηψλ ήηαλ εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα θαη δχζθνιε. 

 

3.4  Πεξηνξηζκνί θαη δπζθνιίεο ηεο έξεπλαο 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη νξηζκέλα ζεκαληηθή πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ 
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έξεπλα ήηαλ πξσηίζησο ε αλαηξνπή ηνπ αξρηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο, θαζφηη ην 

ρξνλνδηάγξακκα πνπ είρε ηεζεί εθ κέξνπο ηεο εξεπλήηξηαο  πξνο ηηο αξρέο ηνπ 

Μαξηίνπ 2020, ζπλέπεζε κε ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19, νπφηε δεδνκέλσλ 

ησλ ζπλζεθψλ, ε έξεπλα θαζπζηέξεζε λα δηεμαρζεί.  

Έλα επηπιένλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ηελ καδηθή απνζηνιή ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο, θαζφηη ζεσξήζεθε σο  

«χπνπην», γλσζηφ θαη σο «spam», κε απνηέιεζκα λα ηνπνζεηείηαη απηφκαηα ζην 

θάθειν  αλεπηζχκεηεο αιιεινγξαθίαο. 

Ζ αληαπφθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ απξφβιεπηα κεησκέλε δηφηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δελ ιεηηνχξγεζαλ ιφγσ ηεο παλδεκίαο ην Καινθαίξη  θαη επίζεο δελ 

είραλ ηελ πξνζπκία  λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.   

Σέινο, ε ζπκπεξηθνξά αξθεηψλ εμ απηψλ είηε ηδηνθηεηψλ είηε ππαιιήισλ ζηνπο 

νπνίνπο επηθνηλψλεζε ε εξεπλήηξηα ηειεθσληθψο, ήηαλ αξθεηά αξλεηηθή, δηφηη  

ηζρπξίζηεθαλ φηη  είραλ δνπιεηά ή ήηαλ δηζηαθηηθνί σο πξνο ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο 

έξεπλαο (αλ θαη γηλφηαλ ζαθέο φηη ήηαλ αλψλπκε ε απάληεζε), θαζψο δελ πίζηεπαλ 

φηη ε έξεπλα γηλφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

3.5  Δξγαιεία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε θπξίσο ειεθηξνληθά κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο  Google 

Forms, κε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζηάιζεθε ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ –ζηφρνπ πνπ πξναλαθέξζεθε ζηελ ελφηεηα 3.3 ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. Ζ πιεηνςεθία επνκέλσο ηνπ πιεζπζκνχ –ζηφρνπ ελεκεξψζεθε κε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία γηα ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δεηήζεθε λα ζπκπιεξψζεη 

ηελ θφξκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κέζσ ηνπ  ζπλεκκέλνπ ζπλδέζκνπ. Παξάιιεια, 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε κέζνδνο ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο γηα επηβεβαίσζε 

παξάδνζεο απηήο. 

Ζ πιαηθφξκα Google Forms ζπιιέγεη ηηο απαληήζεηο θαη πξνβάιιεη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα απνηειέζκαηα  ζε κνξθή γξαθεκάησλ. Μεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο έξεπλαο ηα απνηειέζκαηα εμήρζεζαλ ζε ππνινγηζηηθφ θχιιν Excel  

θαη ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ,  
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έγηλε ρξήζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

παξέρεη ζρεηηθά κε αλάιπζε ζπρλνηήησλ θαη γξαθεκάησλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

57 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Κεθάιαην 4 : Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο πνπ δηελεξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

δηελεξγεζείζεο έξεπλαο πξνθχπηνπλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ εμήληα έμη 

(66) εξσηεζέληεο πάλσ ζε ηξηάληα ηέζζεξα (34) εξσηήκαηα θαη ππφ εξσηήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλεη ην εξσηεκαηνιφγην.  

Γηα ηελ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ γίλεηαη ρξήζε ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο SPSS, κέζσ ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ζρεηηθά κε 

αλάιπζε ζπρλνηήησλ θαη γξαθεκάησλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ αλά εξψηεκα 

παξνπζηάδεηαη κέζσ πηλάθσλ ζπρλνηήησλ θαη ζρεηηθψλ γξαθεκάησλ, ψζηε λα 

ππάξρεη κία ηφζν αλαιπηηθή φζν θαη γξαθηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ 

παξνπζίαζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο μεθηλά κε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηα 

δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο, ψζηε λα 

απνζαθελίζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εξσηεζέλησλ θαη λα εξκελεχζνπκε 

θαηάιιεια ηηο ππφινηπεο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην εξσηεκαηνιφγην. 

 

1. Πνηα είλαη ε ηδηφηεηά ζαο ζην μελνδνρείν/θαηάιπκα; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Γηεπζπληήο/Γηεπζχλη

ξηα 

2 3,0 3,0 3,0 

Ηδηνθηήηεο 53 80,3 80,3 83,3 

ια ηα παξαπάλσ 1 1,5 1,5 84,8 

Τπάιιεινο 10 15,2 15,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 1: Ηδηφηεηα 
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Γξάθεκα 1: Ηδηφηεηα 

Σα ζηαηηθά ζηνηρεία θαη ην γξάθεκα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχλ ηελ ηδηφηεηα πνπ έρεη ν θάζε εξσηεζείο ζην μελνδνρείν/ 

θαηάιπκα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία (80.3%) απνηεινχλ ηδηνθηήηεο κε ηνπο ππφινηπνπο 

λα είλαη είηε ππάιιεινη είηε δηεπζπληέο είηε επαγγεικαηίεο κε πνιιαπινχο ξφινπο.  

 

2. Φχιν: 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Άλδξαο 34 51,5 51,5 51,5 

Γπλαίθα 32 48,5 48,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 2: Φχιν 
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Γξάθεκα 2: Φχιν 

 

Γηαρσξίδνληαο ην δείγκα σο πξνο ην θχιν, ην εξσηεκαηνιφγην απαληήζεθε ηφζν απφ 

άλδξεο (51.5%) φζν θαη απφ γπλαίθεο (48.5%), κε ζρεδφλ κνηξαζκέλα πνζνζηά. 

 

3. Ζιηθηαθή Οκάδα: 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 25-34 11 16,7 16,7 16,7 

35-44 18 27,3 27,3 43,9 

45-54 22 33,3 33,3 77,3 

55-64 12 18,2 18,2 95,5 

65+ 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 3: Ζιηθηαθή νκάδα 
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Γξάθεκα 3: Ζιηθηαθή νκάδα 

 

Ζ εξψηεζε 3 αθνξά ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο. Οη 

απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε δείρλνπλ πσο νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα 

βξίζθνληαη κεηαμχ 45 θαη 54 (33.3%). Γεχηεξνη ζε απαληήζεηο είλαη νη 

ζπκκεηέρνληεο ειηθίαο 35 έσο 44 (27.3%) θαη νη ινηπνί θπκαίλνληαη ζην θάζκα 25-

34 ή 55-64 (34.9%). Μηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηερφλησλ βξίζθεηαη ζε ειηθία κεγαιχηεξε 

ησλ 65 εηψλ (4.5%).  

 

4. Δπίπεδν κφξθσζεο: 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αλψηεξε/Αλψηαηε 39 59,1 59,1 59,1 

Γπκλάζην/Λχθεην 12 18,2 18,2 77,3 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθην

ξηθφ 

15 22,7 22,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 4: Δπίπεδν κφξθσζεο 
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Γξάθεκα 4: Δπίπεδν κφξθσζεο 

Ζ εξψηεζε 4 αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξσηεζέλησλ. Οη πεξηζζφηεξνη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ αλψηεξε/ αλψηαηε κφξθσζε (71.8%) κε ην 22.7% 

λα δειψλεη επίζεο θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ. Σν ππφινηπν 

18.2% δειψλνπλ απφθνηηνη ιπθείνπ ή γπκλαζίνπ. 

 

5. ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε επηρείξεζή ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Καηάιπκα 1 

ΚΛΔΗΓΗ 

2 3,0 3,0 3,0 

Καηάιπκα 2 

ΚΛΔΗΓΗΑ 

11 16,7 16,7 19,7 

Καηάιπκα 3 

ΚΛΔΗΓΗΑ 

13 19,7 19,7 39,4 

Καηάιπκα 4 

ΚΛΔΗΓΗΑ 

4 6,1 6,1 45,5 

Ξελνδνρείν 2 

STAR 

5 7,6 7,6 53,0 



   

 

62 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Ξελνδνρείν 3 

STAR 

18 27,3 27,3 80,3 

Ξελνδνρείν 4 

STAR 

9 13,6 13,6 93,9 

Ξελνδνρείν 5 

STAR 

4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 5: Καηεγνξία επηρείξεζεο 

 

 

Γξάθεκα 5: Καηεγνξία επηρείξεζεο 

 

Ζ εξψηεζε 5 εμεηάδεη ηελ θαηεγνξία ηεο επηρείξεζεο πνπ απαζρνινχληαη νη 

εξσηεζέληεο. Σν 45.5% ησλ εξσηεζέλησλ εξγάδεηαη ζε θαηαιχκαηα, κε ηελ 

πιεηνςεθία απηψλ (19.7%) ζε θαηάιπκα 3 θιεηδηψλ, ελψ ην 54.5% εξγάδεηαη ζε 

μελνδνρεία κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο (27.3%) λα είλαη ζε μελνδνρεία ηξηψλ αζηέξσλ. 
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6.  Πνηα ε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 >100 3 4,5 4,5 4,5 

1-5 6 9,1 9,1 13,6 

11-15 12 18,2 18,2 31,8 

16-20 9 13,6 13,6 45,5 

21-40 11 16,7 16,7 62,1 

41-60 3 4,5 4,5 66,7 

6-10 20 30,3 30,3 97,0 

61-80 1 1,5 1,5 98,5 

81-100 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 6: Γπλακηθφηεηα επηρείξεζεο 

 

 

Γξάθεκα 7: Γπλακηθφηεηα επηρείξεζεο 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ζνλ αθνξά ηε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο (Δξψηεζε 6), ε πιεηνλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη  6-10 δσκάηηα (30.3%). Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ 11-40 

(48.5%), κε ηηο ππφινηπεο λα έρνπλ είηε 1-5 (9.1%) είηε 40+ (12%). 

 

7. Ζ επηρείξεζε αλήθεη ζε θάπνηα αιπζίδα ή είλαη αλεμάξηεηε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αλεμάξηεη

ε 

66 100,0 100,0 100,0 

Πίλαθαο 8: Σχπνο επηρείξεζεο 

 

 

Γξάθεκα 7: Σχπνο επηρείξεζεο 

 

Ζ εξψηεζε 7 εμεηάδεη ηνλ ηχπν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ην θαηά πφζν νη επηρεηξήζεηο 

είλαη αλεμάξηεηεο ή κέξνο θάπνηαο μελνδνρεηαθήο αιπζίδαο. Σν ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη απηφλνκεο (100%).  
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

8. Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν ή επνρηαθά; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Λεηηνπξγεί επνρηαθά 28 42,4 42,4 42,4 

Λεηηνπξγεί φιν ην 

ρξφλν 

38 57,6 57,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 9: Λεηηνπξγία επηρείξεζεο 

 

 

Γξάθεκα 8: Λεηηνπξγία επηρείξεζεο 

 

ρεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ, νη απαληήζεηο ζηελ εξψηεζε 8 δείρλνπλ 

πσο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο (57.6%) ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν θαη ιηγφηεξεο 

επνρηαθά  (42.4%). 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

9. Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη εζηηαηφξην; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ναη 28 42,4 42,4 42,4 

ρη 38 57,6 57,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 10: Όπαξμε εζηηαηνξίνπ 

 

 

Γξάθεκα 9: Όπαξμε εζηηαηνξίνπ 

 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο 9, ηα πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα/ μελνδνρεία δελ 

δηαζέηνπλ εζηηαηφξην (57.6%), ζε αληίζεζε κε 42.4% πνπ δήισζε φηη δηαζέηεη 

εζηηαηφξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ.  
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

10. ε πνηφλ λνκφ βξίζθεηαη ε επηρείξεζή ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ν. Άξηαο 14 21,2 21,2 21,2 

Ν. 

Θεζπξσηίαο 

7 10,6 10,6 31,8 

Ν. Ησαλλίλσλ 17 25,8 25,8 57,6 

Ν. Λεπθάδαο 15 22,7 22,7 80,3 

Ν. Πξέβεδαο 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 11: Σνπνζεζία 

 

Γξάθεκα 10: Σνπνζεζία 

 

Ζ απάληεζε 10 αθνξά ηελ ηνπνζεζία πνπ βξίζθνληαη ηα θαηαιχκαηα ή νη 

μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζηελ Πεξηθέξεηα 

Ζπείξνπ (77.3%), κε ην ππφινηπν λα βξίζθεηαη ζην Ννκφ Λεπθάδαο (22.7%). Ζ 

πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ πξνέξρεηαη απφ ην Ννκφ Ησαλλίλσλ (25.8%), κε 

δεχηεξεο ζε απαληήζεηο, επηρεηξήζεηο ηνπ Ννκνχ Άξηαο (21.2%). Ο Ννκφο Πξεβέδεο 

θαη ν Ννκφο Θεζπξσηίαο είραλ 19,7% θαη 10.6% απαληήζεηο αληηζηνίρσο. 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

11. Πνηα είλαη ε πνιππιεζέζηεξε εζληθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Βνξεηνεπξσπατθή 9 13,6 13,6 13,6 

Βξεηαληθή, 

θαλδηλαβηθή 

1 1,5 1,5 15,2 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1 1,5 1,5 16,7 

Διιεληθή 46 69,7 69,7 86,4 

Ννηηνεπξσπατθή 6 9,1 9,1 95,5 

Ρνπκάλνη 1 1,5 1,5 97,0 

ISRAEL 2 3 3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 12: Δζληθφηεηα επηζθεπηψλ 

 

Γξάθεκα 11: Δζληθφηεηα επηζθεπηψλ 

 

ζνλ αθνξά ηνπο επηζθέπηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη πιεζψξα εζληθνηήησλ. Οη 

επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχλ θαηά βάζε εγρψξην ηνπξηζκφ, κε ηνπο Έιιελεο λα είλαη ε 

βαζηθή πειαηεία ζην 69.7% ησλ εξσηεζέλησλ. 13.6% δήισζε φηη ε βαζηθή πειαηεία 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηνπο πξνέξρεηαη απφ Βνξεηνεπξσπαίνπο, ελψ ην 9.1% δήισζε σο πιεζέζηεξνπο 

πειάηεο Ννηηνεπξσπαίνπο. 3% ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζε επηζθέπηεο απφ ην Ηζξαήι 

θαη ηέινο, 4.5% θηινμελεί θπξίσο Βξεηαλνχο, θαλδηλαβνχο, Ρνπκάλνπο θαη 

Γεξκαλνχο επηζθέπηεο. 

 

12. Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηνλ φξν «Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε» (ΔΚΔ); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Καζφινπ 7 10,6 10,6 10,6 

Λίγν 18 27,3 27,3 37,9 

Μέηξηα 26 39,4 39,4 77,3 

Πάξα 

Πνιχ 

2 3,0 3,0 80,3 

Πνιχ 13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 13: Βαζκφο εμνηθείσζεο κε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

 

Γξάθεκα 12: Βαζκφο εμνηθείσζεο κε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Ζ εξψηεζε 12 δηεξεπλά ηελ εμνηθείσζε ησλ εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηεο 

Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο. Ζ απνηίκεζε ησλ απαληήζεσλ ζηελ εξψηεζε πεξί 

εμνηθείσζήο κε ηνλ φξν εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε είλαη πσο δελ ππάξρεη πιήξεο 

εμνηθείσζε κε ηνλ φξν θαη επηθξαηεί θάπνηα ζχγρπζε. Απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο 

πσο νη απαληήζεηο θαίλνληαη κνηξαζκέλεο ζε φιν ην εχξνο (Καζφινπ εμνηθείσζε – 

Πνιχ). Αλαιπηηθφηεξα, 77.3% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά πσο δελ γλσξίδεη θαζφινπ, 

ιίγν ή κέηξηα ηνλ φξν, ελψ κφιηο ην 12.7% ησλ εξσηεζέλησλ δειψλνπλ 

εμνηθεησκέλνη κε ηνλ φξν. 

 

13. Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ζαο ζηελ παξαθάησ πξφηαζε: 

«Ζ «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ),  ελδηαθέξεη ηφζν ηηο κεγάιεο  φζν 

θαη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κέζσ ηεο ππεχζπλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο  επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή, 

πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα, βξαρππξφζεζκα θαη 

καθξνπξφζεζκα». 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Μάιινλ ζπκθσλψ 25 37,9 37,9 37,9 

Οχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

13 19,7 19,7 57,6 

πκθσλψ απνιχησο 28 42,4 42,4 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 14: Δλδηαθέξνλ γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 13: Δλδηαθέξνλ γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο, ε εξψηεζε 13 εζηηάδεη ζην βαζκφ ηαχηηζεο 

κε ηελ πξφηαζε πσο ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε αθνξά ην ζχλνιν ησλ 

επηρεηξήζεσλ (αλεμαξηήηνπ δπλακηθνχ ή κεγέζνπο), ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα ζε βξαρπρξφλην 

θαη κε νξίδνληα. Οη πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο δειψλνπλ είηε αλαπνθάζηζηνη 

(19.7%) είηε ζπκθσλία ζε κηθξφ βαζκφ (37.9%). Ζ έιιεηςε ζαθήο απάληεζεο ίζσο 

ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ κηθξφ βαζκφ εμνηθείσζεο κε ηνλ φξν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο. Μφιηο ην 42.4% ζπκθσλεί απφιπηα κε ηελ πξφηαζε.  

 

 

14. Πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο ζεσξείηε πην ζεκαληηθφ γηα ηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ). 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

1 1,5 1,5 1,5 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

1 1,5 1,5 3,0 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ 

3 4,5 4,5 7,6 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

1 1,5 1,5 9,1 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο 

1 1,5 1,5 10,6 

Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

1 1,5 1,5 12,1 

Βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο 

17 25,8 25,8 37,9 

Βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

2 3,0 3,0 40,9 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο 

13 19,7 19,7 60,6 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, Αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ 

1 1,5 1,5 62,1 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, Αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Αχμεζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, 

Βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

2 3,0 3,0 65,2 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, Αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο 

2 3,0 3,0 68,2 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, Αχμεζε 

ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

πειαηψλ, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

1 1,5 1,5 69,7 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο, Σήξεζε 

θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

2 3,0 3,0 72,7 

Σήξεζε θνηλσληθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ 

δεζκεχζεσλ 

18 27,3 27,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 15: Κίλεηξα γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

 

Γξάθεκα 14: Κίλεηξα γηα εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

Ζ εξψηεζε 14 απεπζχλεηαη ζηνπο εξσηεζέληεο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηα θίλεηξα 

ηα νπνία ζεσξνχλ ζεκαληηθά γηα ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο. 42.3% ησλ εξσηεζέλησλ ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηηο απαληήζεηο 

ηνπο ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεζκεχζεσλ, θαζηζηψληαο ηελ 

πηπρή απηή σο ηελ πιένλ ζεκαληηθή. Παξάιιεια, 36.3% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζηηο απαληήζεηο ηνπ ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, ελψ 18% πξνζβιέπνπλ ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. 
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Μφιηο 7.5% απάληεζε πσο επηζπκεί ηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

κέζσ ηεο ΔΚΔ. πλνιηθά, ηα βαζηθά θίλεηξα γηα πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο αθνξνχλ ηελ εμσηεξηθή εηαηξηθή εηθφλα, ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

 

15. ε πνηφλ ππιψλα ηεο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ) δίλεη ή ζα 

ήζειε λα δίλεη έκθαζε ε επηρείξεζή ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Δξγαδφκελνη 2 3,0 3,0 3,0 

Πειάηεο 6 9,1 9,1 12,1 

Πεξηβάιινλ 28 42,4 42,4 54,5 

Πεξηβάιινλ, 

Δξγαδφκελνη 

1 1,5 1,5 56,1 

Πεξηβάιινλ, 

Δξγαδφκελνη, Πειάηεο 

1 1,5 1,5 57,6 

Πεξηβάιινλ, Πειάηεο 1 1,5 1,5 59,1 

Πεξηβάιινλ, Σνπηθή 

θνηλσλία 

4 6,1 6,1 65,2 

Πεξηβάιινλ, Σνπηθή 

θνηλσλία, Δξγαδφκελνη 

1 1,5 1,5 66,7 

Πεξηβάιινλ, Σνπηθή 

θνηλσλία, Δξγαδφκελνη, 

Πειάηεο 

5 7,6 7,6 74,2 

Σνπηθή θνηλσλία 17 25,8 25,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 16: Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε επηρείξεζε ηνπ θαζελφο 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 15: Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε επηρείξεζε ηνπ θαζελφο 

Ζ εξψηεζε 15 αθνξά ηνπο ππιψλεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο πνπ νη 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη εξσηεζέληεο δίλνπλ ή ζα ήζειαλ λα δψζνπλ 

έκθαζε.  Ζ πιεηνςεθία δήισζε ηελ πεξηβαιινληηθή πηπρή (61,6%), ελψ αξθεηνί 

(41%) απάληεζαλ πσο ε ηνπηθή θνηλσλία είλαη έλαο ππιψλαο πνπ δίλεηαη ή ζα ήζειαλ 

λα δίλεηαη έκθαζε. Άιιεο απαληήζεηο αθνξνχλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο πειάηεο (20,7%) 

θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο (12.1%). 

 

16. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ) γηα ην 

μελνδνρείν ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 

ζεκαληηθή 

21 31,8 31,8 31,8 

Καζφινπ 

ζεκαληηθή 

1 1,5 1,5 33,3 

Λίγν ζεκαληηθή 3 4,5 4,5 37,9 

Πνιχ ζεκαληηθή 19 28,8 28,8 66,7 

εκαληηθή 22 33,3 33,3 100,0 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 17: εκαζία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

 

 

Γξάθεκα 16: εκαζία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο 

Ζ εξψηεζε 16 εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο γηα ην 

μελνδνρείν ηνπ θάζε εξσηεζέληα. Σν 60,6% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί αξθεηά ή πνιχ 

ζεκαληηθή ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε γηα ην μελνδνρείν ηνπο, ελψ ην 37.9% 

απαληά πσο ε εηαηξηθή θνηλσληθή ζεσξεί πσο είλαη απιψο ή ιηγφηεξν ζεκαληηθή. 

Μφιηο 1.5% δειψλεη πσο ζεσξεί ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε πιήξσο αζήκαληε. 

 

17. Δάλ ε πνιηηεία πξνσζήζεη ηελ «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» 

(ΔΚΔ) π.ρ. κέζσ κείσζεο θφξσλ, επηδνηήζεηο θεθαιαίνπ θαη 

επηρνξεγήζεηο ιεηηνπξγίαο, πφζν πηζαλφ πηζηεχεηαη λα απμήζεη ε 

επηρείξεζή ζαο ηηο δξάζεηο ΔΚΔ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά πηζαλφ 29 43,9 43,9 43,9 

Διάρηζηα 

πηζαλφ 

2 3,0 3,0 47,0 
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Πηζαλφ 6 9,1 9,1 56,1 

Πνιχ πηζαλφ 29 43,9 43,9 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 17: Δπίδξαζε πνιηηεηαθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

 

Γξάθεκα 17: Δπίδξαζε πνιηηεηαθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

 

ε θάζε επηρεηξεκαηηθή πξφθιεζε, φπσο είλαη ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο, ζεκαίλνληα ξφιν παίδεη ε θξαηηθή πνιηηηθή. Ζ εξψηεζε 17 

πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ην απνηχπσκα πνπ κπνξεί λα έρνπλ πνιηηεηαθέο 

απνθάζεηο θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα (κεηψζεηο θφξσλ θιπ.) ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Φνξνινγηθά θίλεηξα φπσο 

επηδνηήζεηο θεθαιαίνπ, επηρνξεγήζεηο ιεηηνπξγίαο θαη κεηψζεηο θφξσλ ζα 

επηδξνχζαλ ζε αχμεζε ησλ δξάζεσλ ΔΚΔ γηα ην 87.8% ησλ εξσηεζέλησλ (ην 

ζεσξνχλ αξθεηά πηζαλφ ή πνιχ πηζαλφ).  12.2% ην ζεσξνχλ απιψο πηζαλφ ή ειάρηζηα 

πηζαλφ λα απμεζνχλ νη δξάζεηο κέζσ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ.  
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

18. Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

[Τςειφ θφζηνο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

34 51,5 51,5 51,5 

2 12 18,2 18,2 69,7 

3 11 16,7 16,7 86,4 

4 5 7,6 7,6 93,9 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18α: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο 

 

 

Γξάθεκα 18α: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ πςεινχ θφζηνπο 

 

Ζ εξψηεζε 18 θαη ηα ππφ-εξσηήκαηά ηεο εμεηάδνπλ ηνπο ιφγνπο κε εθαξκνγήο 

ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Σν εξψηεκα 18α αθνξά ηελ κε 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

πηνζέηεζε ιφγσ πςεινχ θφζηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο ηε βαζκίδα 1-5, φπνπ ην 1 

ζεκαηνδνηεί ην πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ θαη 5 ην ιηγφηεξν, ην 69.7% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ην ζεσξεί ζεκαληηθφ κε απαληήζεηο 1-2. 31.3% 

αμηνινγνχλ κε 3-5 ηε ζεκαζία ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζηε κε πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ 

ΔΚΔ. 

18. Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

['Έιιεηςε  ελεκέξσζεο] 

 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

37 56,1 56,1 56,1 

2 13 19,7 19,7 75,8 

3 8 12,1 12,1 87,9 

4 6 9,1 9,1 97,0 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18β: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο 

 

Γξάθεκα 18β: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο ελεκέξσζεο 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηε ζπλέρεηα, εμεηάδεηαη ν παξάγνληαο ηεο έιιεηςεο ελεκέξσζεο γηα ηε κε 

πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ. Πεξίπνπ 3 ζηνπο 4 εξσηεζέληεο (75.8%) ζεσξνχλ 

πεξηζζφηεξε ζεκαληηθή (απαληήζεηο `1-2) απηφλ ηνλ παξάγνληα, κε 24.2% λα 

αμηνινγεί ηελ έιιεηςε ελεκέξσζε κε κεησκέλε ζεκαζία σο παξάγνληα (απαληήζεηο 

3-5). 

 

18. Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

['Έιιεηςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

26 39,4 39,4 39,4 

2 14 21,2 21,2 60,6 

3 15 22,7 22,7 83,3 

4 8 12,1 12,1 95,5 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18γ: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ 

πξνζσπηθνχ 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 18γ: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο θαηάιιεινπ 

πξνζσπηθνχ 

 

Ο ηξίηνο παξάγνληαο πνπ δηεξεπλάηαη είλαη ε έιιεηςε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. 

60.6% θαηαηάζζνπλ απηφλ ηνλ παξάγνληα σο ζεκαληηθφ (απαληήζεηο 1-2), ελψ 

39.4% σο ιηγφηεξν ζεκαληηθφ (απαληήζεηο 3-5). Απφ ηνπο κέρξη ηψξα ειεγρζέληεο 

παξάγνληεο, κεγαιχηεξε ζεκαζία δείρλεη λα έρεη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο ζπγθξηηηθά 

κε ην θφζηνο θαη ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 

18. Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

['Διιεηςε ρξφλνπ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

23 34,8 34,8 34,8 

2 12 18,2 18,2 53,0 

3 15 22,7 22,7 75,8 

4 9 13,6 13,6 89,4 
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5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18δ: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ 

 

 

Γξάθεκα 18δ: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ 

 

Ο ηέηαξηνο ιφγνο πνπ δηεξεπλάηαη ζρεηηθά κε ηελ κε πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο είλαη ε έιιεηςε ρξφλνπ. ε αληίζεζε κε ηηο απαληήζεηο 

ζηνπο πξνεγνχκελνπο ιφγνπο, κφιηο 53% δίλνπλ απμεκέλε ζεκαζία ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα (απαληήζεηο 1-2), ελψ 47% ηνλ ζεσξνχλ σο ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφ (απαληήζεηο 3-5).  

  



   

 

84 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

18. Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

[Γελ ηηο ζεσξνχκε απαξαίηεηεο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

4 6,1 6,1 6,1 

2 7 10,6 10,6 16,7 

3 28 42,4 42,4 59,1 

4 4 6,1 6,1 65,2 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 23 34,8 34,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 18ε: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ ζεψξεζεο ηνπο σο κε 

απαξαίηεηεο 

 

 

Γξάθεκα 18ε: Με εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ ιφγσ ζεψξεζεο ηνπο σο κε 

απαξαίηεηεο 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη σο πξνο ηελ ζεκαζία ηνπ ζηελ 

κε πηνζέηεζε ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ είλαη ε ζεψξεζε ηνπο σο κε απαξαίηεηεο.  Μφιηο 

6.1% ζεσξεί ηνλ ιφγν απηφ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ (απάληεζε 1) θαη ζπλνιηθά 

16.7% πηζηεχεη φηη είλαη απμεκέλεο ζεκαζίαο (απαληήζεηο 1 θαη 2).  

Δλ θαηαθιείδη, δηαθαίλεηαη πσο ε κε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ην επηπιένλ (πςειφ) 

θφζηνο, παξά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ή ηελ 

ζεψξεζε ηνπο σο κε απαξαίηεηεο. 

 

19. Ζ επηρείξεζή ζαο 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Δίλαη κέινο ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα 

ηελ ΔΚΔ; 

 

0 0,0 0,0 0,0 

 Έρεη ππνγξάςεη θαη 

απνδερζεί ηηο 10 Αξρέο 

ηνπ Οηθνπκεληθνχ 

πκθψλνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ; 

0 0,0 0,0 0,0 

 Γελ εθαξκφδεη θαλέλα 

απφ ηα αλσηέξσ 

64 97,0 97,0 97,0 

Δθαξκφδεη θαη ηα δχν 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 19: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ επηρείξεζε ζαο 
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Γξάθεκα 19: Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζηελ επηρείξεζε ζαο 

 

Ζ εξψηεζε 19 εμεηάδεη ην status quo ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ζε θάζε 

επηρείξεζε πνπ απαζρνινχληαη νη εξσηεζέληεο, είηε κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ ΔΚΔ είηε κέζα απφ ηελ ππνγξαθή (θαη 

θαηά ζπλέπεηα απνδνρή) ησλ 10 αξρψλ ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ. Μφιηο 2 εξσηεζέληεο (3%) απάληεζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ είλαη ηαπηφρξνλα κέιε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ θαη 

ηαπηφρξνλα έρνπλ ππνγξάςεη ηηο 10 αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (97%) δήισζε πσο νη επηρεηξήζεηο δελ 

εθαξκφδνπλ θαλέλα απφ ηα αλψηεξα. 

 

20. εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο 

εθαξκνγή  κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. [Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πιήξεο εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

11 16,7 16,7 16,7 

2 31 47,0 47,0 63,6 
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3 15 22,7 22,7 86,4 

4 6 9,1 9,1 95,5 

5 (Μεδεληθή εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20α: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο) 

 

 

Γξάθεκα 20α: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο) 

Ζ εξψηεζε 20 θαη ηα ππφ-εξσηήκαηά ηεο ζηνρεχνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ κέηξσλ 

πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ νη εξσηεζέληεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, κειεηνχληαη νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

1. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, 

2. Δμνηθνλφκεζε λεξνχ, 

3. Αλαθχθισζε, 

4. Τπεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

5. Υξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
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ην πξψην ππφ-εξψηεκα, εμεηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 16.7% εθαξκφδεη 

πηζηά ηα κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 47% ηα εθαξκφδεη ζρεδφλ 

πιήξσο. Σν ππφινηπν 36.4% έρεη κηθξφηεξε εθαξκνγή κε κφιηο 4.5% λα κελ 

εθαξκφδεη θαζφινπ κέηξα. 

 

20. εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο 

εθαξκνγή  κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. [Δμνηθνλφκεζε λεξνχ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πιήξεο εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

9 13,6 13,6 13,6 

2 26 39,4 39,4 53,0 

3 21 31,8 31,8 84,8 

4 8 12,1 12,1 97,0 

5 (Μεδεληθή εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20β: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Δμνηθνλφκεζε λεξνχ) 
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Γξάθεκα 20β: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Δμνηθνλφκεζε λεξνχ) 

ζνλ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο (53%) 

εθαξκφδνπλ πιήξσο ή ζρεδφλ πιήξσο κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 31.8% 

εθαξκφδεη θάπνηα κέηξα (απάληεζε 3), κε ην ππφινηπν 15.1% λα εθαξκφδεη ειάρηζηα 

ή θαζφινπ. 

 

20. εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο 

εθαξκνγή  κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. [Αλαθχθισζε] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πιήξεο εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

14 21,2 21,2 21,2 

2 22 33,3 33,3 54,5 

3 15 22,7 22,7 77,3 

4 11 16,7 16,7 93,9 

5 (Μεδεληθή εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

4 6,1 6,1 100,0 
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Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20γ: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Αλαθχθισζε) 

 

 

Γξάθεκα 20γ: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Αλαθχθισζε) 

 

Σν ηξίην ππφ-εξψηεκα ηεο εξψηεζεο 20 κειεηά ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν νη επηρεηξήζεηο 

αλαθπθιψλνπλ. Οη επηρεηξήζεηο δείρλνπλ πην εμνηθεησκέλεο κε ηελ αλαθχθισζε, κε 

πεξίπνπ 1/5 εξσηεζέληεο (21.2%) λα εθαξκφδνπλ πιήξσο φπνηα κέηξα απαηηνχληαη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη κία αχμεζε ζηελ 

κεδεληθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο 

(6.1%). 72.9% ησλ εξσηεζέλησλ δήισζε πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχληαη 

εθαξκφδνπλ ιίγα ή πεξηζζφηεξα κέηξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθχθισζεο. 
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20. εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο 

εθαξκνγή  κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. [Τπεχζπλε Γηαρείξηζε 

ησλ απνβιήησλ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πιήξεο εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

12 18,2 18,2 18,2 

2 26 39,4 39,4 57,6 

3 16 24,2 24,2 81,8 

4 8 12,1 12,1 93,9 

5 (Μεδεληθή εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

4 6,1 6,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20δ: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Τπεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ) 

 

 

Γξάθεκα 20δ: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Τπεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ) 
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Σν ηέηαξην ζθέινο ηεο εξψηεζεο 20 αθνξά ηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ. 

18.2% δειψλεη πσο εθαξκφδεη πιήξσο ηα κέηξα γηα ππεχζπλε δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ ε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη (απάληεζε 1) θαη 39.4% πσο εθαξκφδεη 

αξθεηά (απάληεζε 2). 36.3% απάληεζαλ πσο εθαξκφδνπλ θάπνηα ιηγφηεξα κέηξα 

(απαληήζεηο 3-4) θαη 6.1% παξαηεξεί κεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. 

 

20. εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο 

εθαξκνγή  κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. [Υξήζε Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, γεσζεξκηθή, θ..α.)] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πιήξεο εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

5 7,6 7,6 7,6 

2 21 31,8 31,8 39,4 

3 15 22,7 22,7 62,1 

4 8 12,1 12,1 74,2 

5 (Μεδεληθή εθαξκνγή 

κέηξσλ) 

17 25,8 25,8 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 20ε: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Υξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο) 
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Γξάθεκα 20ε: Δθαξκνγή κέηξσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Υξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο) 

 

Σν ηειεπηαίν ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη ηελ ρξήζε ΑΠΔ (αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο) 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. 7.6% απάληεζε πσο νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ εθαξκφδεη πιήξσο κέηξα γηα ΑΠΔ θαη 31.8% πσο εθαξκφδεη 

αξθεηά ηέηνηα κέηξα.34.8% απάληεζε πσο νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ ιηγφηεξν 

κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ελψ 25.8% δήισζε πσο ππάξρεη κεδεληθή 

εθαξκνγή ηέηνηα κέηξσλ. 

Απφ ηηο απαληήζεηο ηεο εξψηεζεο 20, θαίλεηαη πσο νη επηρεηξήζεηο δελ δίλνπλ ηφζε 

βαξχηεηα ζηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ελψ αληίζεηα ππάξρνπλ αξθεηέο πνπ δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. 

 

21. Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο δηαζέηεη επηρείξεζε ζαο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Γελ δηαζέηεη 

πηζηνπνηήζεηο 

36 54,5 54,5 54,5 
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Διιεληθφ Πξσηλφ 10 15,2 15,2 69,7 

Διιεληθφ Πξσηλφ, 

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

γηα ηελ Τγηεηλή & 

Αζθάιεηα Σξνθίκσλ 

HACCP 

2 3,0 3,0 72,7 

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

γηα ηελ Τγηεηλή & 

Αζθάιεηα Σξνθίκσλ 

HACCP 

5 7,6 7,6 80,3 

GREEN KEY, 

Διιεληθφ Πξσηλφ 

2 3,0 3,0 83,3 

GREEN KEY, 

Διιεληθφ Πξσηλφ, 

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

γηα ηελ Τγηεηλή & 

Αζθάιεηα Σξνθίκσλ 

HACCP 

1 1,5 1,5 84,8 

GREEN KEY, QNeST 1 1,5 1,5 86,4 

ISO 14001 2 3,0 3,0 89,4 

ISO 14001, χζηεκα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα 

Σξνθίκσλ HACCP 

1 1,5 1,5 90,9 

ISO 14001, GREEN 

KEY, Διιεληθφ 

Πξσηλφ, χζηεκα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα 

Σξνθίκσλ HACCP 

2 3,0 3,0 93,9 



   

 

95 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ISO 14001, GREEN 

KEY, Διιεληθφ 

Πξσηλφ, χζηεκα 

Γηαρείξηζεο γηα ηελ 

Τγηεηλή & Αζθάιεηα 

Σξνθίκσλ HACCP, 

travelife 

1 1,5 1,5 95,5 

QNeST 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 21: Πηζηνπνηήζεηο επηρείξεζεο 

 

 

Γξάθεκα 21: Πηζηνπνηήζεηο επηρείξεζεο 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα κίαο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Απφ ηα πην γλσζηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξεπλά είλαη 

ην HACCP, QNeST, Διιεληθφ Πξσηλφ, ISO 14001 θαη ην GREEN KEY.  

Ζ εξψηεζε 21 δηεξεπλά ην θαηά πφζν έρνπλ πηζηνπνηήζεηο νη επηρεηξήζεηο θαη εάλ 

λαη, πνηέο είλαη απηέο. Πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο (53.5%) δελ δηαζέηνπλ θάπνηα 

πηζηνπνίεζε. Παξάιιεια, απφ ην 47,50% ησλ επηρεηξήζεσλ (30) πνπ έρνπλ θάπνηα 

πηζηνπνίεζε, νη πεξηζζφηεξεο επηιέγνπλ ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ „ειιεληθνχ πξσηλνχ‟ 

(27.2%), ελψ νη ιηγφηεξεο ηελ QNeST (6%). 
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22. Πνηα απφ ηα παξαθάησ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ 

εμνπιηζκφ 

12 18,2 18,2 18,2 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ 

θσηηζκφ 

31 47,0 47,0 65,2 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ 

θσηηζκφ, Δλεξγεηαθά 

απνδνηηθφ εμνπιηζκφ 

5 7,6 7,6 72,7 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ 

θσηηζκφ, Δλεξγεηαθά 

απνδνηηθφ εμνπιηζκφ, 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 

ηα νπνία ελζαξξχλνπλ 

ηνπο πειάηεο γηα λα 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα 

4 6,1 6,1 78,8 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ 

θσηηζκφ, Δλεκεξσηηθά 

θπιιάδηα ηα νπνία 

ελζαξξχλνπλ ηνπο 

πειάηεο γηα λα 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα 

4 6,1 6,1 84,8 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα 

ηα νπνία ελζαξξχλνπλ 

ηνπο πειάηεο γηα λα 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα 

10 15,2 15,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 22: Σί ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε? 
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Γξάθεκα 22: Σί ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε? 

 

Ζ εξψηεζε 22 εμεηάδεη  ην θαηά νη επηρεηξήζεηο εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα είηε 

επηιέγνληαο ελεξγεηαθά απνδνηηθφ θσηηζκφ ή ελεξγεηαθά απνδνηηθφ εμνπιηζκφ. 

Παξάιιεια, νη εξσηεζέληεο απαληνχλ εάλ νη επηρεηξήζεηο παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο 

ελεκεξσηηθά θπιιάδηα κε ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 εξσηεζέληεο (66.8%) δήισζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφ θσηηζκφ, ελψ 31.9% 

δήισζε πσο έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ελεξγεηαθά απνδνηηθφ εμνπιηζκφ. 27.4% δήισζε πσο 

νη επηρεηξήζεηο ηνπο παξέρνπλ ελεκεξσηηθά θπιιάδηα ελζάξξπλζεο ησλ πειαηψλ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Μφιηο 6.1% απάληεζε πσο 

εθαξκφδνπλ θαη ηηο ηξείο δξάζεηο. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [...εθαξκφδεη ηελ κε θαζεκεξηλή 

αιιαγή ησλ ιεπθψλ εηδψλ (θιηλνζθεπαζκάησλ), εθηφο θαη αλ απηφ 

δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 14 21,2 21,2 21,2 

Διάρηζηα 3 4,5 4,5 25,8 
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Καζφινπ 3 4,5 4,5 30,3 

Μέηξηα 12 18,2 18,2 48,5 

πζηεκαηηθ

ά 

34 51,5 51,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23α:  Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε κε θαζεκεξηλή αιιαγή ιεπθψλ εηδψλ εθηφο 

θαη εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε? 

 

 

Γξάθεκα 23α: Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε κε θαζεκεξηλή αιιαγή ιεπθψλ εηδψλ εθηφο 

θαη εάλ απηφ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε? 

 

Ζ εξψηεζε 23 εμεηάδεη ην κέηξν ζην νπνίν νη επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ δξάζεηο πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο. Οη δξάζεηο απηέο είλαη: 

 ε απνθπγή θαζεκεξηλήο αιιαγήο ησλ ιεπθψλ εηδψλ, εθηφο θαη εάλ δεηεζεί 

απφ ηνλ πειάηε, 

 ν έιεγρνο εγθαηαζηάζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο, 

 ε άκεζε επηδηφξζσζε δηαξξνψλ, 

 ε ρξήζε κπαηαξηψλ ςεθαζκνχ, 

 ε ρξήζε κπαηαξηψλ κε αηζζεηήξεο θίλεζεο, 
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 ε εθαξκνγή πνιηηηθήο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ, 

 ε εθαξκνγή ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηνλ δηαρσξηζκφ 

θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ, 

 ε εθαξκνγή πνιηηηθήο αγνξάο θαη ρξήζεο αζπζθεχαζησλ πξντφλησλ θαη 

απνξξππαληηθψλ ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κηαο 

ρξήζεσο, 

 ε δσξεά παιαηψλ επίπισλ θαη εμνπιηζκνχ ζε θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ζπλαθείο νξγαληζκνχο, 

 ε ρξήζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ θαη νηθνινγηθψλ 

πξντφλησλ, 

 ε ρξήζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο αγνξάο, 

 ε ρξήζε αηζζεηήξσλ θσηηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ 

θφζηνπο, 

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο (κφλσζε, 

θσηνβνιηατθά θ.ά.) 

 

Σν πξψην ππφ-εξψηεκα κειεηά ηελ απνθπγή θαζεκεξηλήο αιιαγήο ησλ ιεπθψλ 

εηδψλ, εθηφο θαη εάλ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε. Πεξίπνπ νη κηζνί εξσηεζέληεο (51.5%) 

απαληνχλ πσο εθαξκφδνπλ ην κέηξν ζπζηεκαηηθά θαη 21.2% αξθεηά. 18.2% δειψλεη 

πσο εθαξκφδεη ην κέηξν αξθεηά ελψ κφιηο 9% αιιάδεη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ηα ιεπθά 

είδε (απάληεζε: ειάρηζηα ή θαζφινπ). 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… […εθαξκφδεη έιεγρν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ βάζε πξνγξάκκαηνο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 31 47,0 47,0 47,0 

Διάρηζηα 2 3,0 3,0 50,0 

Καζφινπ 4 6,1 6,1 56,1 
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Μέηξηα 16 24,2 24,2 80,3 

πζηεκαηηθ

ά 

13 19,7 19,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23β:  Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο? 

 

 

Γξάθεκα 23β: Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο? 

 

Σν δεχηεξν ππφ-εξψηεκα κειεηά ην θαηά πφζν εθαξκφδνληαη πεξηνδηθνί έιεγρνη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Πεξίπνπ 2 ζηνπο 3 εξσηεζέληεο (66.7%) απαληνχλ πσο εθαξκφδνπλ 

ην κέηξν ζπζηεκαηηθά ή αξθεηά, ελψ 24.2% αξθεηά. 9.1% εθαξκφδεη ειάρηζηα ή 

θαζφινπ ειέγρνπο βάζεη πξνγξάκκαηνο. 
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23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [...θάλεη άκεζε επηδηφξζσζε 

δηαξξνψλ;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 13 19,7 19,7 19,7 

Διάρηζηα 2 3,0 3,0 22,7 

Μέηξηα 4 6,1 6,1 28,8 

πζηεκαηηθ

ά 

47 71,2 71,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23γ:  Κάλεη ε επηρείξεζε άκεζε επηδηφξζσζε δηαξξνψλ? 

 

 

Γξάθεκα 23γ: Κάλεη ε επηρείξεζε άκεζε επηδηφξζσζε δηαξξνψλ? 

 

Σν ηξίην ππφ-εξψηεκα εξεπλά ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε θαη επηδηφξζσζε δηαξξνψλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (90.9%) θάλεη άκεζα ή ζρεδφλ άκεζα 

επηδηφξζσζε θαη 9.1% ησλ εξσηεζέλησλ θαζπζηεξνχλ ηελ επηζθεπή. Καλείο 

εξσηεζέληαο δελ ζα άθελε ηελ δηαξξνή σο έρεη.  
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23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [… ρξεζηκνπνηεί  κπαηαξίεο 

ςεθαζκνχ;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 4 6,1 6,1 6,1 

Διάρηζηα 10 15,2 15,2 21,2 

Καζφινπ 36 54,5 54,5 75,8 

Μέηξηα 11 16,7 16,7 92,4 

πζηεκαηηθ

ά 

5 7,6 7,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23δ:  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κπαηαξίεο ςεθαζκνχ? 

 

Γξάθεκα 23δ: Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κπαηαξίεο ςεθαζκνχ? 

 

Σν ηέηαξην ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη ηε ρξήζε κπαηαξηψλ ςεθαζκνχ. Πνιχ ιίγεο 

επηρεηξήζεηο δείρλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ην είδνο ηεο κπαηαξίαο (45.5%), κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο εμ' απηψλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ ειάρηζηα ή κέηξηα (31.9%). Μφιηο ην 

13.7% θάλεη ρξήζε ζπζηεκαηηθά ή αξθεηά ηέηνησλ κπαηαξηψλ απνζθνπψληαο ζε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 
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23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [… ρξεζηκνπνηεί κπαηαξίεο κε 

αηζζεηήξεο θίλεζεο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 7 10,6 10,6 10,6 

Διάρηζηα 20 30,3 30,3 40,9 

Καζφινπ 27 40,9 40,9 81,8 

Μέηξηα 9 13,6 13,6 95,5 

πζηεκαηηθ

ά 

3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23ε:  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κπαηαξίεο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο? 

 

Γξάθεκα 23ε: Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε κπαηαξίεο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο? 

 

Σν πέκπην ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη ηε ρξήζε κπαηαξηψλ κε αηζζεηήξεο θίλεζεο. Οη 

απαληήζεηο δείρλνπλ κία κεγαιχηεξε πηνζέηεζε ζπγθξηηηθά κε ηηο κπαηαξίεο 

ςεθαζκνχ, αθνχ 59.1% ρξεζηκνπνηεί κπαηαξίεο κε αηζζεηήξεο θίλεζεο (45.5% ηηο 

κπαηαξίεο ςεθαζκνχ). Οη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ ειάρηζηε 
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ή κέηξηα ρξήζε (43.9%), ελψ 15.1% ησλ εξσηεζέλησλ απαληνχλ πσο ππάξρεη 

ζπζηεκαηηθή ή αξθεηή ρξήζε. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… […εθαξκφδεη πνιηηηθή ζπιινγήο 

θαη αμηνπνίεζεο βξφρηλνπ λεξνχ;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 3 4,5 4,5 4,5 

Διάρηζηα 16 24,2 24,2 28,8 

Καζφινπ 37 56,1 56,1 84,8 

Μέηξηα 7 10,6 10,6 95,5 

πζηεκαηηθ

ά 

3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23δ:  Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε πνιηηηθή ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο βξφρηλνπ 

λεξνχ? 

 

Γξάθεκα 23δ: Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε πνιηηηθή ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο βξφρηλνπ 

λεξνχ? 
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Σν έθην ππφ-εξψηεκα κειεηά ηελ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε ηνπ βξφρηλνπ λεξνχ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. Πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ απαληήζεσλ δείρλεη ηθαλνπνηεηηθή 

αμηνπνίεζε αθνχ κφιηο ην 9% δειψλεη αξθεηή ή ζπζηεκαηηθή ρξήζε. 56.1% δειψλεη 

πσο δελ ππάξρεη θαζφινπ ζπιινγή θαη αμηνπνίεζε βξφρηλνπ λεξνχ θαη 34.8% 

απάληεζε πσο ππάξρεη ειάρηζηε ή κέηξηα εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.  

Οη απαληήζεηο ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αληηηάρζεθαλ ζηηο πξνζδνθίεο καο, αθνχ 

νη εξσηεζέληεο πξνέξρνληαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, κία πεξηνρή πινχζηα ζε 

βξνρνπηψζεηο θαη πξφζθνξε γηα ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθήο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο 

βξφρηλνπ λεξνχ. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [. … εθαξκφδεη ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ 

αλαθχθισζε πιηθψλ;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 10 15,2 15,2 15,2 

Διάρηζηα 15 22,7 22,7 37,9 

Καζφινπ 26 39,4 39,4 77,3 

Μέηξηα 7 10,6 10,6 87,9 

πζηεκαηηθ

ά 

8 12,1 12,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23ε:  Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε ην 

δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ? 

 

 



   

 

106 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 23ε: Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε 

ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε πιηθψλ? 

 

Σν έβδνκν ππφ-εξψηεκα δηεξεπλά ηελ ελαξκφληζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο πνπ αθνξά ην δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ. Οη 

απαληήζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ππφ-εξψηεκα δείρλνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο δελ 

εθαξκφδνπλ θαηά θφξνλ ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην αθνχ πεξίπνπ 4 ζηηο 10 

επηρεηξήζεηο (39.4%) δελ εθαξκφδνπλ θαζφινπ θαη πεξίπνπ 2 ζηηο 10 (22.7) ην 

εθαξκφδνπλ ειάρηζηα. Μφιηο 27.2% εθαξκφδεη ζπζηεκαηηθά ή αξθεηά ηνπο 

ππάξρνληεο λφκνπο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [… εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

αγνξάο θαη ρξήζεο αζπζθεχαζησλ πξντφλησλ θαη απνξξππαληηθψλ 

ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κηαο 

ρξήζεσο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 13 19,7 19,7 19,7 

Διάρηζηα 15 22,7 22,7 42,4 

Καζφινπ 19 28,8 28,8 71,2 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Μέηξηα 12 18,2 18,2 89,4 

πζηεκαηηθ

ά 

7 10,6 10,6 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23ζ:  Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε ηελ πνιηηηθή ηεο αγνξάο θαη ρξήζεο 

αζπζθεχαζησλ πξντφλησλ θαη απνξξππαληηθψλ ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κηαο ρξήζεσο? 

 

 

Γξάθεκα 23ζ: Δθαξκφδεη ε επηρείξεζε ηελ πνιηηηθή ηεο αγνξάο θαη ρξήζεο 

αζπζθεχαζησλ πξντφλησλ θαη απνξξππαληηθψλ ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κηαο ρξήζεσο? 

 

Σν φγδνν ππφ-εξψηεκα δηεξεπλά ηελ εθαξκνγή απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνιηηηθψλ αγνξάο θαη ρξήζεο αζπζθεχαζησλ πξντφλησλ θαη απνξξππαληηθψλ ζηελ 

ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κίαο ρξήζεο. Οη απαληήζεηο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ππφ-εξψηεκα δείρλνπλ κνηξαζκέλεο, αθνχ ππάξρεη κεγάιε δηαζπνξά 

ησλ απαληήζεσλ ζε φινο ην εχξνο ησλ επηινγψλ. ε θάζε πεξίπησζε, κφιηο ην 10.6% 

έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπζηεκαηηθή πηνζέηεζε ηνπ κέηξνπ απηνχ, ελψ 61.6% απαληνχλ 

γηα πηνζέηεζε απφ ειάρηζηα έσο αξθεηά. 28.8% δήισζε πσο δελ αγνξάδεη πνηέ 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

αζπζθεχαζηα πξντφληα θαη απνξξππαληηθά ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί γηα πξντφληα 

κίαο ρξήζεο. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [.  …δσξίδεη ηα παιηά έπηπια  θαη 

ηνv εμνπιηζκφ ζε ηνπηθέο θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή ζε άιινπο 

νξγαληζκνχο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 11 16,7 16,7 16,7 

Διάρηζηα 19 28,8 28,8 45,5 

Καζφινπ 11 16,7 16,7 62,1 

Μέηξηα 11 16,7 16,7 78,8 

πζηεκαηηθ

ά 

14 21,2 21,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23η:  Γσξίδεη ε επηρείξεζε ηα παιηά έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζε ηνπηθέο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο? 

 

Γξάθεκα 23η: Γσξίδεη ε επηρείξεζε ηα παιηά έπηπια θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζε ηνπηθέο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή ζε άιινπο νξγαληζκνχο? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Σν έλαην ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη εάλ ε επηρείξεζε δσξίδεη ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα 

ή νξγαληζκνχο παιαηφ εμνπιηζκφ ή παιαηά έπηπια. 38.9% δσξίδεη ζπζηεκαηηθά ή 

αξθεηά ζπρλά εμνπιηζκφ ζε θηιαλζξσπηθά ηδξχκαηα ή νξγαλψζεηο. 16.7% απαληά 

πσο δσξίδεη κε έλα κέηξην ξπζκφ ελψ 45.5% απαληά πσο δελ δσξίδεη ή δσξίδεη 

ειάρηζηα. 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [. … ρξεζηκνπνηεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλα βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 14 21,2 21,2 21,2 

Διάρηζηα 23 34,8 34,8 56,1 

Καζφινπ 4 6,1 6,1 62,1 

Μέηξηα 13 19,7 19,7 81,8 

πζηεκαηηθ

ά 

12 18,2 18,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23θ:  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλα 

βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα? 

 

Γξάθεκα 23θ: Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλα 

βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Σν δέθαην ππφ-εξψηεκα πξνζπαζεί λα απνηππψζεη ην βαζκφ πηνζέηεζεο θαη ρξήζεο 

βηνινγηθψλ θαη νηθνινγηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 39.4% δειψλεη πσο 

ππάξρεη ζπζηεκαηηθή ή αξθεηή ρξήζε ηέηνησλ πξντφλησλ θαη ην 21.2% απαληά πσο 

ρξεζηκνπνηεί αξθεηά. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο πσο κφιηο ην 6.1% ησλ 

επηρεηξήζεσλ δελ ρξεζηκνπνηεί βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα, γεγνλφο πνπ 

δείρλεη πσο ππάξρεη κεγάινο βαζκφο δηείζδπζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ 

θιάδν. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… [….ρξεζηκνπνηεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 9 13,6 13,6 13,6 

Διάρηζηα 10 15,2 15,2 28,8 

Καζφινπ 3 4,5 4,5 33,3 

Μέηξηα 11 16,7 16,7 50,0 

πζηεκαηηθ

ά 

33 50,0 50,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23ι:  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 23ι: Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο? 

Σν ελδέθαην ππφ-εξψηεκα κειεηά ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία. Οη κηζνί εξσηεζέληεο (50%) δειψλνπλ πσο πξνηηκάηαη ζπζηεκαηηθά ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο θαηά πξνηεξαηφηεηα ε αγνξά πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο, ελψ κφιηο 4.5% απαληνχλ πσο δελ πξνηηκνχληαη πνηέ ηέηνηα πξντφληα.  

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… […ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο 

θσηηζκνχ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 18 27,3 27,3 27,3 

Διάρηζηα 17 25,8 25,8 53,0 

Καζφινπ 9 13,6 13,6 66,7 

Μέηξηα 11 16,7 16,7 83,3 

πζηεκαηηθ

ά 

11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23κ:  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε αηζζεηήξεο θσηηζκνχ γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 23κ: :  Υξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε αηζζεηήξεο θσηηζκνχ γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο? 

Σν δσδέθαην ππφ-εξψηεκα αθνξά ηελ ρξήζε αηζζεηήξσλ θσηηζκνχ γηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ είλαη κνηξαζκέλεο, φπσο 

δείρλεη θαη ην γξάθεκα 23κ, κε ζπκπέξαζκα πσο αξθεηέο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνχλ έζησ θαη ειάρηζηα αηζζεηήξεο θσηηζκνχ (86.4%) αιιά φρη ηφζν 

ζπζηεκαηηθά (16.7%). 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… […θάλεη δηαρείξηζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ;] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 8 12,1 12,1 12,1 

Διάρηζηα 22 33,3 33,3 45,5 

Καζφινπ 11 16,7 16,7 62,1 

Μέηξηα 14 21,2 21,2 83,3 

πζηεκαηηθ

ά 

11 16,7 16,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23λ:  Κάλεη ε επηρείξεζε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 23λ: Κάλεη ε επηρείξεζε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ? 

Δξσηψκελνη ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ ζην δέθαην ηξίην 

ππφ-εξψηεκα, νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο ηνπο δελ 

θάλνπλ ή θάλνπλ ειάρηζηα ηέηνηα δηαρείξηζε, ελψ κφιηο 28.8% δειψλνπλ πσο γίλεηαη 

ζπζηεκαηηθή ή ηνπιάρηζηνλ εθαξκφδεηαη αξθεηά κία ηέηνηα δηαρείξηζε. 

 

23. Ζ επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη… […έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηε 

κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ( κφλσζε, θσηνβνιηατθά, 

θιπ)] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Αξθεηά 8 12,1 12,1 12,1 

Διάρηζηα 25 37,9 37,9 50,0 

Καζφινπ 9 13,6 13,6 63,6 

Μέηξηα 12 18,2 18,2 81,8 

πζηεκαηηθ

ά 

12 18,2 18,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 23μ:  Έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

απνηππψκαηνο ( κφλσζε, θσηνβνιηατθά, θιπ)? 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 23μ: Έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε κέηξα γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

απνηππψκαηνο ( κφλσζε, θσηνβνιηατθά, θιπ)? 

Σν ηειεπηαίν ππφ-εξψηεκα θαηαπηάλεηαη κε ηελ ζρέζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε κέηξα 

γηα ηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο απνηππψκαηνο. Οη απαληήζεηο θαίλνληαη 

κνηξαζκέλεο θαζψο νη κηζέο επηρεηξήζεηο (50%) πηνζεηνχλ ζε ειάρηζην βαζκφ ή 

θαζφινπ ηέηνηα κέηξα.  

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

46 69,7 69,7 69,7 

2 9 13,6 13,6 83,3 

3 7 10,6 10,6 93,9 

4 2 3,0 3,0 97,0 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 2 3,0 3,0 100,0 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24α:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Μείσζε 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο) 

 

 

Γξάθεκα 24α: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Μείσζε 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο) 

 

Ζ εξψηεζε 24 εμεηάδεη ηα θίλεηξα πνπ ζα ήηαλ ζεκαληηθά γηα λα ιεθζνχλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα 

θίλεηξα πνπ κειεηψληαη είλαη: 

 ε κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο , 

 ε ειάηησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, 

 ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκπνξηθήο θχζεο (εκπνξηθή επσλπκία, εκπνξηθφ 

ζήκα), 

 ε δηαζεζηκφηεηα επαγγεικαηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ, 

 ε ηθαλνπνίεζε ησλ  αλαγθψλ ησλ πειαηψλ, 

 ε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο, 

 ε ζχζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Σν πξψην ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηεο κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο πξσηνβνπιηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (69.7%) ην ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, κε ηνπο 

ππφινηπνπο εξσηεζέληεο λα δίλνπλ ζεκαζία ζε απηφ (απαληήζεηο 1-3 θαιχπηνπλ ην 

93.9%). Διάρηζηνη ην ζεσξνχλ ήζζνλνο ζεκαζίαο σο θίλεηξν (6%). 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ. [Διάηησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

27 40,9 40,9 40,9 

2 26 39,4 39,4 80,3 

3 9 13,6 13,6 93,9 

4 1 1,5 1,5 95,5 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24β:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Διάηησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο) 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 24β: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Διάηησζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο) 

 

Σν δεχηεξν ππφ-εξψηεκα κειεηά ην θαηά πφζν απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν ε 

ειάηησζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Φαίλεηαη πσο ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο εμίζνπ αθνχ ην 40.9% ην ζεσξεί πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, κε 

ην 93.9% ζεσξεί φηη έρεη αξθεηή ζεκαζία (απαληήζεηο 1-3). Ξαλά. ιίγνη απάληεζαλ 

πσο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζαλ θίλεηξν (απαληήζεηο 4-5 θαηαιακβάλνπλ ην 6% 

ησλ απαληήζεσλ). 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

εκπνξηθήο θχζεο (εκπνξηθή επσλπκία, εκπνξηθφ ζήκα)] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

20 30,3 30,3 30,3 

2 28 42,4 42,4 72,7 

3 11 16,7 16,7 89,4 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

4 4 6,1 6,1 95,5 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24γ:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκπνξηθήο θχζεο - εκπνξηθή επσλπκία, εκπνξηθφ ζήκα) 

 

 

Γξάθεκα 24γ: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Σα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εκπνξηθήο θχζεο - εκπνξηθή επσλπκία, εκπνξηθφ ζήκα) 

 

Σν ηξίην ππφ-εξψηεκα πξνζδηνξίδεη ζαλ πηζαλφ θίλεηξν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

εκπνξηθήο ρξήζεο, φπσο ηελ εκπνξηθή επσλπκία θαη ην εκπνξηθφ ζήκα. Οη 

απαληήζεηο ζε απηφ ην ππφ-εξψηεκα δείρλνπλ πσο σο θίλεηξν ζεσξείηαη θάπσο πην 

αζήκαλην ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα  (ιηγφηεξεο απαληήζεηο ην θαηαηάζζνπλ σο 

πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ - 30.3%), αιιά πάλησο παξακέλεη ζεκαληηθφ, αθνχ νη 

απαληήζεηο 1-3 θαιχπηνπλ ην 89.4%)  
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [Γηαζεζηκφηεηα 

επαγγεικαηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

17 25,8 25,8 25,8 

2 24 36,4 36,4 62,1 

3 18 27,3 27,3 89,4 

4 4 6,1 6,1 95,5 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 3 4,5 4,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24δ:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

(Γηαζεζηκφηεηα επαγγεικαηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ) 

 

 

Γξάθεκα 24δ: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

(Γηαζεζηκφηεηα επαγγεικαηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ) 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Σν ηέηαξην ππφ-εξψηεκα αλαθέξεη ηελ χπαξμε επαγγεικαηηθψλ γλσκνδνηήζεσλ σο 

πηζαλφ θίλεηξν. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ παξφκνηα κε ηα αληίζηνηρα ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθήο ρξήζεο, γεγνλφο θάπσο αλακελφκελν αθνχ ηφζν 

νη επαγγεικαηηθέο γλσκνδνηήζεηο φζν θαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ην ζήκα 

ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεληθφηεξεο εκπνξηθήο εηθφλαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

πλεπψο, είλαη ινγηθφ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη ζρεηηθά θνληά. Ζ δηαθνξά έγθεηηαη 

ζην γεγνλφο πσο θαίλεηαη ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ην εκπνξηθφ ζήκα λα είλαη πην 

ζεκαληηθά σο θίλεηξα απφ ηηο επαγγεικαηηθέο γλσκνδνηήζεηο, αθνχ γηα ηα  πξψηα ην 

72.7% απαληά πσο είλαη αξθεηά ζεκαληηθά (απαληήζεηο 1-2) ελψ γηα ηηο 

επαγγεικαηηθέο γλσκνδνηήζεηο ην αληίζηνηρν λνχκεξν είλαη 62.1%. 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [Ηθαλνπνίεζε ησλ  αλαγθψλ 

ησλ πειαηψλ] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

31 47,0 47,0 47,0 

2 23 34,8 34,8 81,8 

3 7 10,6 10,6 92,4 

4 3 4,5 4,5 97,0 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24ε:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Ηθαλνπνίεζε 

ησλ  αλαγθψλ ησλ πειαηψλ) 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 24ε: :  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Ηθαλνπνίεζε 

ησλ  αλαγθψλ ησλ πειαηψλ) 

 

Σν πέκπην ππφ-εξψηεκα κειεηά αλ ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

θίλεηξν ζηηο πξσηνβνπιίεο πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  47% απαληά πσο 

είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο απηφο ν παξάγνληαο, ελψ 34.8% δίλεη ηελ απάληεζε 2. 

Φαίλεηαη πσο ε πιεηνςεθία ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ ηθαλνπνίεζε, αθνχ κφιηο ην 7.5% 

απάληεζε 4-5 ζηε ζεκαζία ηεο ηθαλνπνίεζεο σο θίλεηξν. 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

32 48,5 48,5 48,5 

2 28 42,4 42,4 90,9 

3 1 1,5 1,5 92,4 

4 4 6,1 6,1 98,5 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24δ:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο) 

 

 

Γξάθεκα 24δ: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (Βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο) 

 

Σν έθην ππφ-εξψηεκα εμεηάδεη ηε ζεκαζία ηεο βειηίσζεο ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο σο θίλεηξν ζηελ πηνζέηεζε πξσηνβνπιηψλ πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Ζ εηθφλα είλαη αληίζηνηρε κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ ππφ-εξσηήκαηνο, γεγνλφο αλακελφκελν ανχ ε 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ζπκβάιεη ζηελ βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο. 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

24. Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  [χζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο] 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 (Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ) 

17 25,8 25,8 25,8 

2 28 42,4 42,4 68,2 

3 12 18,2 18,2 86,4 

4 3 4,5 4,5 90,9 

5 (Ληγφηεξν εκαληηθφ) 6 9,1 9,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 24ε:  Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (χζηαζε ηεο 

Γηεχζπλζεο) 

 

 

Γξάθεκα 24ε: Κίλεηξα γηα πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ (χζηαζε ηεο 

Γηεχζπλζεο) 

Σν έβδνκν ππφ-εξψηεκα κειεηά ηελ επίδξαζε ηνπ δηεπζπληηθνχ παξάγνληα ζηελ 

πηνζέηεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ ζχζηαζε ηεο 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

δηεχζπλζεο δείρλεη λα έρεη ηελ ιηγφηεξε βαξχηεηα σο θίλεηξν ζπγθξηηηθά κε ηα 

πξνεγνχκελα, αθνχ κφιηο ην 25.8% ηε ζεσξεί σο πεξηζζφηεξν ζεκαληηθή. 

 

25. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν λα γλσξίδνπλ  ηνπο 

17 ηφρνπο  Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) ηεο επίζεκεο Αηδέληαο 2030 ηνπ 

ΟΖΔ. ε  πνηνπο  απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ 

ηνπξηζκφ , ζα απνθάζηδε λα επηθεληξσζεί ε επηρείξεζή ζαο; Παξαθαιψ 

επηιέμηε ηνπο ηξεηο ζεκαληηθφηεξνπο. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή 

3 4,5 4,5 4,5 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ 

1 1,5 1,5 6,1 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

2 3,0 3,0 9,1 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά 

1 1,5 1,5 10,6 

ηφρνο 13…Γξάζε γηα 

ην Κιίκα 

1 1,5 1,5 12,1 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 13…Γξάζε γηα 

ην Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ 

1 1,5 1,5 13,6 

ηφρνο 13…Γξάζε γηα 

ην Κιίκα, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 15,2 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά 

1 1,5 1,5 16,7 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε 

1 1,5 1,5 18,2 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα 

1 1,5 1,5 19,7 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

15…Εσή ζηε ηεξηά 

1 1,5 1,5 21,2 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 22,7 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 13…Γξάζε γηα 

ην Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 24,2 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 14…Εσή ζην 

Νεξφ, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 25,8 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 27,3 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή 

3 4,5 4,5 31,8 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ 

2 3,0 3,0 34,8 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά 

1 1,5 1,5 36,4 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

2 3,0 3,0 39,4 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 40,9 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα 

14 21,2 21,2 62,1 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ 

1 1,5 1,5 63,6 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 65,2 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ 

2 3,0 3,0 68,2 

ηφρνο 6…Καζαξφ 

Νεξφ & Απνρέηεπζε, 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

3 4,5 4,5 72,7 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε 

4 6,1 6,1 78,8 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα 

1 1,5 1,5 80,3 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

15…Εσή ζηε ηεξηά 

1 1,5 1,5 81,8 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

12…Τπεχζπλε 

Καηαλάισζε θαη 

Παξαγσγή, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

3 4,5 4,5 86,4 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα 

1 1,5 1,5 87,9 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 89,4 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

15…Εσή ζηε ηεξηά 

1 1,5 1,5 90,9 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

13…Γξάζε γηα ην 

Κιίκα, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

3 4,5 4,5 95,5 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

14…Εσή ζην Νεξφ, 

ηφρνο 15…Εσή ζηε 

ηεξηά 

2 3,0 3,0 98,5 

ηφρνο 

8…..Αμηνπξεπήο 

Δξγαζία & Οηθνλνκηθή 

Αλάπηπμε, ηφρνο 

17…πλεξγαζία γηα 

ηφρνπο 

1 1,5 1,5 100,0 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 25:  Σξείο ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) ηεο επίζεκεο 

Αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ 

 

 

Γξάθεκα 25: Σξείο ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) ηεο επίζεκεο 

Αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ 

 

Ζ εξψηεζε 25 ζίγεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη 17 ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) 

ηεο επίζεκεο αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ. Οη εξσηεζέληεο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ 

ηνπο ηξείο (3) ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ, πνπ 

ζα έπξεπε ε επηρείξεζε ηνπο λα επηθεληξσζεί.  

Οη ζηφρνη απηνί είλαη: 

 Σν θαζαξφ λεξφ θαη ε απνρέηεπζε (ζηφρνο 6), 

 Ζ αμηνπξεπήο εξγαζία θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ζηφρνο 8),  

 Ζ ππεχζπλε θαηαλάισζε θαη παξαγσγή (ζηφρνο 12), 

 Ζ δξάζε γηα ην θιίκα (ζηφρνο 13), 

 Ζ δσή ζην λεξφ (ζηφρνο 14), 

 Ζ δσή ζηε ζηεξηά (ζηφρνο 15), 

 Ζ ζπλεξγαζία γηα ζηφρνπο (ζηφρνο 17). 
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«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

Απφ ηνπο 66 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, νη 48 (72.8%) πεξηέιαβαλ ζηελ απάληεζε 

ηνπο ην ζηφρν 8, δειαδή ηελ αμηνπξεπή εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Βάζεη 

ησλ απαληήζεσλ, ηφζν ην θαζαξφ λεξφ θαη ε απνρέηεπζε (ζηφρνο 6) φζν θαη ε δξάζε 

γηα ην θιίκα (ζηφρνο 13) απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζηφρν ΒΑ, θαζψο 56.1% ησλ 

εξσηεζέλησλ ηα ζπκπεξηέιαβε ζηηο απαληήζεηο ηνπ. 36.4% ζέηεη ηελ ππεχζπλε 

θαηαλάισζε θαη παξαγσγή κεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηφρσλ (ζηφρνο 12), ελψ 1 

ζηνπο 3 εξσηεζέληεο (33.3%) ζεσξεί ζεκαληηθή ηε ζπλεξγαζία γηα ζηφρνπο (ζηφρνο 

17). Ληγφηεξν ζεκαληηθνί, ηνπιάρηζηνλ ζην παξφλ δείγκα, θαίλνληαη λα είλαη νη 

ζηφρνη γηα ηε δσή ζην λεξφ θαη ηε δσή ζηε ζηεξηά (ζηφρνη 14-15), θαζψο 

επηιέρζεθαλ απφ ην  24.2% θαη 16.67% ησλ εξσηεζέλησλ αληίζηνηρα. 

 

26. ηελ Έλσζε/χιινγν/Οκνζπνλδία ζηελ νπνία είλαη κέινο ε επηρείξεζή 

ζαο,  έρνπλ αλαιεθζεί δξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 ΓΔΝ ΔΥΩ 

ΔΝΖΜΔΡΩΘΔΗ 

ΥΔΣΗΚΑ 

1 1,5 1,5 1,5 

Μάιινλ ειάρηζηεο 1 1,5 1,5 3,0 

Ναη 16 24,2 24,2 27,3 

ρη 48 72,7 72,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 26:  Γξάζεηο ελεκέξσζεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ Δλψζεηο/ 

πιιφγνπο/ Οκνζπνλδίεο 
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Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

 

Γξάθεκα 26: Γξάζεηο ελεκέξσζεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ Δλψζεηο/ 

πιιφγνπο/ Οκνζπνλδίεο 

 

Ζ εξψηεζε 26 δηεξεπλά ην ξφιν ησλ ελψζεσλ, ζπιιφγσλ θαη νκνζπνλδηψλ πνπ 

αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα εξσηψληαη εάλ είλαη γλψζηεο δξάζεσλ 

ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο αλαιεθζήθαλ απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζπιιφγνπο/ ελψζεηο/ νκνζπνλδίεο πνπ είλαη κέιε νη επηρεηξήζεηο. 

Πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 δήισζε πσο έρνπλ ππάξμεη δξάζεηο (25.7%), κε 1 ζπκκεηέρνληα 

λα δειψλεη πσο απηέο ήηαλ κάιινλ ειάρηζηεο (1.5%). 72.7% δήισζε πσο δελ έρνπλ 

ππάξμεη δξάζεηο απφ πιεπξάο ησλ ελψζεσλ, ησλ ζπιιφγσλ ή ηεο Οκνζπνλδίαο θαη 1 

ππνςήθηνο (1.5%) δήισζε άγλνηα, θαζψο δελ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθά. 
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«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

27.  Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα εθαξκνγή 

πξαθηηθψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ  ειιεληθφ ηνπξηζκφ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Ναη 20 30,3 30,3 30,3 

ρη 46 69,7 69,7 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 27:  Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ  

 

 

Γξάθεκα 27: Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ γηα εθαξκνγή πξαθηηθψλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ  

 

Ζ εξψηεζε 27 κειεηά ηε ζπκκεηνρή ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζεκηλάξηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθαξκνγή πξαθηηθψλ βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ. Πεξίπνπ 7 

ζηνπο 10 εξσηεζέληεο δειψλεη πσο δελ έρεη παξαθνινπζήζεη ηέηνηα ζεκηλάξηα 

(69.7%), ελψ νη ππφινηπνη (30.3%) επηβεβαίσζαλ πσο έρνπλ  παξαθνινπζήζεη ηέηνηα 

ζεκηλάξηα ζην παξειζφλ. 
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Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

28. Ζ επηρείξεζή ζαο ζπκκεηέρεη  κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε δξάζεηο γηα ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο (5 Ηνπλίνπ); 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

ΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΚΔΗΝΟ 

ΣΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 

1 1,5 1,5 1,5 

Ναη 14 21,2 21,2 22,7 

ρη 51 77,3 77,3 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 28:  πκκεηνρή επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο ζε δξάζεηο γηα ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο  

 

 

Γξάθεκα 28: πκκεηνρή επηρείξεζεο κε ηνπο πειάηεο ηεο ζε δξάζεηο γηα ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Ζ εξψηεζε 28 εξεπλά ηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο θαη ησλ πειαηψλ 

ηνπο ζε δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηα πιαίζηα ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο ηνπ 

Πεξηβάιινληνο (5 Ηνπλίνπ). Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα απαληνχλ 



   

 

137 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 

Τνπξηζκνύ  ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζύλεο». 

 

πσο δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή (78.8%), κε έλαλ ζπκκεηέρνληα (1.5%) λα δηεπθξηλίδεη 

πσο δελ ππάξρεη ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 21.2% αλαθέξεη 

πσο ζπκκεηέρεη ζε ηέηνηεο δξάζεηο ε επηρείξεζε πνπ ηνπο απαζρνιεί καδί κε ηνπο 

πειάηεο ηεο. 

29. Πφζν ζεκαληηθφ θξίλεηε ηνλ ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θηινμελίαο ζηελ επίηεπμε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Λίγν 7 10,6 10,6 10,6 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ 

19 28,8 28,8 39,4 

Πνιχ ιίγν 1 1,5 1,5 40,9 

Πνιχ ζεκαληηθφ 39 59,1 59,1 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 29:  εκαζία ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο γηα 

επίηεπμε εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο  

 

 

Γξάθεκα 29:  εκαζία ξφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο γηα 

επίηεπμε εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 
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Ζ εξψηεζε 29 απνζθνπεί ζην λα αμηνινγεζεί ν ξφινο ηνλ νπνίν παίδνπλ νη 

εξγαδφκελνη ζηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε εθάζηνηε 

εηαηξηθή πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Σν 87.9% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο νη 

εξγαδφκελνη έρνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε, ελψ ην ππφινηπν 12.1% πηζηεχεη πσο ν ξφινο είλαη ιίγν ή πνιχ ιίγν 

ζεκαληηθφο. ινη νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ πσο νη εξγαδφκελνη παίδνπλ θάπνην ξφιν, 

αθνχ θαλείο δελ έδσζε ηελ απάληεζε 'Καζφινπ'. 

   

30. Καηά ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ πφζν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα εζάο 

απνηειεί ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ππνςεθίσλ; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Καζφινπ 2 3,0 3,0 3,0 

Λίγν 24 36,4 36,4 39,4 

Πάξα πνιχ 

ζεκαληηθφ 

7 10,6 10,6 50,0 

Πνιχ ιίγν 3 4,5 4,5 54,5 

Πνιχ ζεκαληηθφ 30 45,5 45,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 30:  εκαζία επηπέδνπ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ππνςεθίσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο  
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Γξάθεκα 30: εκαζία επηπέδνπ πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ππνςεθίσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο  

 

Ζ εξψηεζε 30 δηεξεπλά ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ππνςεθίσλ θαηά ηε δηαδηθαζία πξφζιεςεο. Σν 56.1% ην ζεσξεί 

πνιχ ή πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ελψ ην 43.9% δίλεη ιίγε έσο θαζφινπ ζεκαζία. 

   

31. Θεσξείηαη φηη ε δήηεζε γηα «πξάζηλε θηινμελία»  ζα 

απμεζεί  πνιχ ζην άκεζν κέιινλ ; (1= πκθσλψ απφιπηα,  5= 

Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 26 39,4 39,4 39,4 

2 22 33,3 33,3 72,7 

3 12 18,2 18,2 90,9 

4 4 6,1 6,1 97,0 

5 2 3,0 3,0 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 31:  Δθηηκήζεηο γηα δήηεζε πξάζηλεο θηινμελίαο ζην άκεζν κέιινλ  



   

 

140 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 

«Μαξία Παπαβαζηιείνπ», «Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ 
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Γξάθεκα 31:  Δθηηκήζεηο γηα δήηεζε πξάζηλεο θηινμελίαο ζην άκεζν κέιινλ 

Ζ εξψηεζε 31 ζπγθεληξψλεη ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο ζρεηηθά 

κε ηελ ηάζε ηεο δήηεζεο γηα πξάζηλε θηινμελία ζην εγγχο κέιινλ. 39.4% είλαη 

ζίγνπξν πσο ζα ππάξμεη κεγάιε αχμεζε ζην άκεζν κέιινλ, ελψ 33.3% ην ζεσξεί 

πνιχ πηζαλφ. Μφιηο 9.1% πηζηεχεη πσο δελ ζα απμεζεί θαζφινπ ή ειάρηζηα. 

32. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πφζν πηζαλφ είλαη λα 

απνθνκίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά νθέιε; (1= πκθσλψ απφιπηα, 

5= Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ) 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 1 24 36,4 36,4 36,4 

2 23 34,8 34,8 71,2 

3 14 21,2 21,2 92,4 

4 4 6,1 6,1 98,5 

5 1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 32:  Οη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο? 
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Γξάθεκα 32:  Οη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηθαλνπνηεηηθά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο? 

 

Ζ εξψηεζε 32 αθνξά ηε ζρέζε ησλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηα πηζαλά νθέιε γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη εξσηεζέληεο απαληνχλ ην 

θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ζα ππάξμνπλ νθέιε κέζσ ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ ή φρη. Σν 

71.2% απαληά πσο ζπκθσλεί απφιπηα ή ζρεδφλ απφιπηα ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε 

ηθαλνπνηεηηθψλ νθειψλ κέζα απφ πεξηβαιινληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη κφιηο 1.5% 

δηαθσλεί απφιπηα. 

 

33. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πνιινί πηζηεχνπλ είλαη φηη ν COVID-19,  

απνηειεί κηα έλδεημε  πξνβιεκαηηθήο πγείαο ηνπ πιαλήηε καο. Ζ πξνζηαζία 

θαη   βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ ( αέξαο, απνζέκαηα 

πδάησλ, βηνπνηθηιφηεηα θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο. 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Γηαθσλψ 0 0,0 0,0 0,0 

πκθσλψ 65 98,5 98,5 98,5 
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ΤΜΦΩΝΩ ΔΦΟΟΝ 

ΓΔΝ 

ΤΠΔΡΚΟΣΟΛΟΓΖΘ

ΔΗ ΟΣΗ ΥΔΣΗΕΔΣΑΗ 

ΜΔ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΑΓΑΘΩΝ 

1 1,5 1,5 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 33:  Ζ πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ ( 

αέξαο, απνζέκαηα πδάησλ, βηνπνηθηιφηεηα θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο? 

 

 

Γξάθεκα 33:  Ζ πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ ( 

αέξαο, απνζέκαηα πδάησλ, βηνπνηθηιφηεηα θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο? 

 

Ζ εξψηεζε 33 εμεηάδεη ην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο ζπκθσλνχλ κε ηε δήισζε πσο 

θνξσλντφο COVID-19 θαη ε έμαξζε ηεο παλδεκίαο απνηεινχλ έλδεημε ελφο 

ζπλνιηθνχ πξνβιήκαηνο πνπ αθνξά ηελ πγεία ηνπ πιαλήηε. Σν ζχλνιν ησλ 

εξσηεζέλησλ (100%) απαληά πσο ηφζν ε πξνζηαζία φζν θαη ε βηψζηκε δηαρείξηζε 

ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ φπσο ν αέξαο, ηα απνζέκαηα λεξνχ θαη ε 

βηνπνηθηιφηεηα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο 
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θνηλσλίαο καο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 1 ζπκκεηέρσλ (1.5%) πξνζδηφξηζε πσο 

ζπκθσλεί εθφζνλ δελ ππεξθνζηνινγεζεί νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

αγαζψλ. 

 

34. Αλ ζπκθσλείηε κε ηα παξαπάλσ, πνηα ζα είλαη εθεμήο ε πξνηεξαηφηεηά ζαο 

γηα ηελ επηρείξεζε; 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Δπέλδπζε θαη ζηξνθή 

ζηελ πνηφηεηα κε ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ καο 

πξντφληνο 

50 75,8 75,8 75,8 

Πξάζηλε ηνπξηζηηθή 

νηθνλνκία 

16 24,2 24,2 100,0 

Total 66 100,0 100,0  

Πίλαθαο 34:  Δθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία ζηελ εξψηεζε 33, πνηά ζα είλαη ε 

πξνηεξαηφηεηα ζαο γηα ηελ επηρείξεζε? 

 

 

Γξάθεκα 34:  Δθφζνλ ππάξρεη ζπκθσλία ζηελ εξψηεζε 33, πνηά ζα είλαη ε 

πξνηεξαηφηεηα ζαο γηα ηελ επηρείξεζε? 
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Ζ εξψηεζε 34 απαληήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο πνπ ζεσξνχλ πσο ε πξνζηαζία θαη 

βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ φπσο ν αέξαο θαη ηα απνζέκαηα 

πδάησλ πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο 

καο. θνπφο ηεο εξψηεζεο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί πνηά ζα είλαη ε βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα σλ επηρεηξήζεσλ ζε παξνληηθφ θαη κειινληηθφ νξίδνληα. Σν 75.8% 

απάληεζε πσο ζα επελδχζεη θαη ζα ζηξαθεί ζηελ πνηφηεηα κέζσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο, ελψ ην 24.2% απάληεζε πσο ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξάζηλε 

ηνπξηζηηθή νηθνλνκία. 
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Κεθάιαην 5: πκπεξάζκαηα  θαη Πξνηάζεηο 

 5.1. πκπεξάζκαηα 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ηελ δηεμαγσγή 

πξσηνγελνχο έξεπλαο φπσο απεηθνλίζηεθε θαη ζρνιηάζηεθε αλαιπηηθά  ζην 4
ν
 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο  Κνηλσληθήο Δπζχλεο, 

πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε:  

 Σν πξνθίι ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ παξνπζίαζε βαζηθψλ δεκνγξαθηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Μηα ελδεηθηηθή εηθφλα γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη ηελ ΔΚΔ θαη ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε απηή 

 Σνλ βαζκφ ζηνλ νπνίνλ εθαξκφδνπλ ή δείρλνπλ δηάζεζε λα πηνζεηήζνπλ 

πξαθηηθέο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

 Σνλ βαζκφ επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θηινμελίαο 

ζε ζέκαηα βησζηκφηεηαο 

Δμεηάδνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, παξαηεξνχκε φηη ε κεγάιε 

πιεηνςεθία (80.3%) απνηεινχλ ηδηνθηήηεο, είηε άλδξεο (51.5%) είηε γπλαίθεο 

(48.5%), νη  πεξηζζφηεξνη εθ ησλ νπνίσλ  αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 45 

θαη 54 (33.3%). ζνλ αθνξά ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξσηεζέλησλ ε πιεηνςεθία 

απηψλ θαηέρεη αλψηεξε / αλψηαηε εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ (71.8%). Απνδεηθλχεηαη 

ινηπφλ, φηη ε  ειηθηαθή νκάδα κεηαμχ 45-54 είλαη πεξίνδνο ηεο εληνλφηεξεο 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηφζν γηα ηνπο άληξεο φζν θαη γηα ηηο γπλαίθεο θαη φηη 

ην κνξθσηηθφ επίπεδν είλαη πςειφ.  

ηελ  ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε νξηζκέλα απφ ηα  επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί κηα εηδηθφηεξε εηθφλα 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο. Έηζη ινηπφλ παξαηεξνχκε φηη ην (54.%) 

εξγάδεηαη ζε μελνδνρεία κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο (27%) λα είλαη ζε μελνδνρεία ηξηψλ 

αζηέξσλ θαη ην (45.5%) ζε θαηαιχκαηα, ε πιεηνλφηεηα εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηεη 6-10 

δσκάηηα. Σν ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη απηφλνκεο (100%), κε ην (57.6%) απηψλ 

λα ιεηηνπξγνχλ φιν ην ρξφλν, εθ ησλ νπνίσλ ην (42.4%) λα δηαζέηεη εζηηαηφξην ζηηο 
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εγθαηαζηάζεηο ηνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ βξίζθεηαη ζηνλ Ννκφ Ησαλλίλσλ    

(25.8%) θαη ε κεηνςεθία  απηψλ ζηνλ Ννκφ Θεζπξσηίαο (10.6%). ηφρεπζε ηεο 

έξεπλαο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ήηαλ ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαζπνξά ζηελ 

αληηπξνζψπεπζε ησλ θαηαιπκάησλ θαη μελνδνρείσλ, θάηη ην νπνίν επηηπγράλεηαη. Ζ 

ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ηεο έξεπλαο ζα καο βνεζήζεη, επίζεο, λα θαηαιήμνπκε ζε 

εηδηθφηεξα  ζπκπεξάζκαηα γηα ηα κέηξα ελεξγεηαθήο θαη πδαηηθήο εμνηθνλφκεζεο 

πνπ ιακβάλνπλ ηα μελνδνρεία ζηα πιαίζηα ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε 

ζπλέρεηα. 

Απνζαξξπληηθά  είλαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηελ  εμνηθείσζε θαη 

ηελ ζηάζε ησλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζηελ πξαθηηθή ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο, ε νπνία έρεη αλαδεηρζεί σο έλαο λένο ηξφπνο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο πνπ θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Αλαιπηηθφηεξα 

ην 77.3% ησλ εξσηεζέλησλ απαληά φηη δελ γλσξίδεη θαζφινπ, ιίγν ή κέηξηα ηνλ φξν, 

ελψ κφιηο ην 12.7% δειψλνπλ εμνηθεησκέλε κε ηνλ φξν. πλάκα ην 60.6% ζεσξεί 

αξθεηά ή πνιχ ζεκαληηθή ηελ ΔΚΔ ζηελ επηρείξεζε θαη ην 87.8% ζα ζηξεθφηαλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο πηνζέηεζεο ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ αλ βνεζνχζε ε πνιηηεία (θνξνινγηθά 

θίλεηξα θιπ.) θαζφηη ην θφζηνο εθαξκνγήο είλαη πςειφ θαη εάλ είραλ επαξθή 

ελεκέξσζε. Δλ  θαηαθιείδη,  δηαθαίλεηαη  πσο ε εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ ΔΚΔ 

ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ην επηπιένλ (πςειφ) θφζηνο, 

παξά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ έιιεηςε ρξφλνπ ή ηελ ζεψξεζε 

ηνπο σο κε απαξαίηεηεο. 

ζνλ αθνξά ην status quo ηεο ΔΚΔ ζε θάζε επηρείξεζε πνπ απαζρνινχληαη νη 

εξσηεζέληεο , ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία  (97%) δήισζε φηη δελ είλαη κέιε ηνπ 

Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ, νχηε έρνπλ ππνγξάςεη θαη απνδερζεί ηε κεγαιχηεξε 

παγθφζκηα πξσηνβνπιία Δηαηξηθήο Βησζηκφηεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ , πνπ θαιεί 

ηηο επηρεηξήζεηο λα επζπγξακκίζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κε ηηο 10 

Αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο πνπ πξνάγνπλ ηνπο ΒΑ. 

Ζ έξεπλα ππνδεηθλχεη θαη νξηζκέλα δεηήκαηα ηα νπνία ρξήδνπλ πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο  ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 
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(εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, λεξνχ, αλαθχθισζε, ππεχζπλε δηαρείξηζε απνβιήησλ, 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο). Γεληθψο δηαθαίλεηαη φηη  νη επηρεηξήζεηο δελ 

δίλνπλ ηφζε βαξχηεηα ζηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελψ αληηζέησο 

ππάξρνπλ αξθεηέο  πνπ δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο ζε 

πνζνζηφ (21.2%) λα εθαξκφδνπλ πιήξσο φπνηα κέηξα απαηηνχληαη πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα πξφηππα πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ πνηφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο κνλάδαο 

θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο. Απφ ηα πην γλσζηά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλα είλαη 

ην HACCP, QNeST, Διιεληθφ Πξσηλφ, ISO 14001 θαη ην GREEN KEY. Οη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο (53.5%) δελ δηαζέηνπλ θάπνηα πηζηνπνίεζε. 

 Ζ εθαξκνγή δξάζεσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ΔΚΔ παξαηεξείηαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ. πλνπηηθά 

αλαθέξνληαη θάπνηεο  απφ ηηο δξάζεηο απηέο: 

Πξφθεηηαη: 

1. γηα ηελ πνιηηηθή ηεο κε θαζεκεξηλήο αιιαγήο ιηλψλ κε πνζνζηφ πιήξνπο 

εθαξκνγήο  (51.5%) 

2.  γηα ηελ άκεζε επηδηφξζσζε  δηαξξνψλ κε πνζνζηφ πιήξνπο εθαξκνγήο (90.9%) 

3. γηα ηνλ έιεγρν εγθαηαζηάζεσλ βάζεη πξνγξάκκαηνο  κε πνζνζηφ πιήξνπο 

εθαξκνγήο  (66.7%) 

4. γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο ηνπηθήο 

αγνξάο κε πνζνζηφ  πιήξνπο εθαξκνγήο (50% ) 

5. γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλσλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ κε πνζνζηφ πιήξνπο εθαξκνγήο (39.4%) 

6. γηα ηελ πνιηηηθή ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο βξφρηλνπ λεξνχ κε πνζνζηφ πιήξνπο 

εθαξκνγήο  (9%) 

7. γηα ηελ πνιηηηθή κείσζεο ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο (κφλσζε, θσηνβνιηαηθά, 

θιπ) κε πνζνζηφ πιήξνπο εθαξκνγήο (18.2%) 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζε απηήλ ηελ έξεπλα, επίζεο, απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο  πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηα θίλεηξα πνπ ζα ελζάξξπλαλ ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαιάβνπλ 
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πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ κε θπξηφηεξν ηελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο, ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ θαη ηελ εηθφλα ηεο επηρείξεζεο. 

ζνλ αθνξά ζηνπο ηξεηο  πην ζεκαληηθνχο ζηφρνπο βηψζηκεο αλάπηπμεο (ΒΑ) ηεο 

επίζεκεο αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ πνπ  ζα έπξεπε λα επηθεληξσζνχλ νη επηρεηξήζεηο  

ην (72.8%), πεξηέιαβε ζηελ απάληεζε ηνπο ηνλ (ζηφρν 8), δειαδή ηελ αμηνπξεπή 

εξγαζία θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε επφκελν ηφζν ην θαζαξφ λεξφ (ζηφρν 6) 

φζν θαη ηε δξάζε γηα ην θιίκα (ζηφρν 13). 

Ζ δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπιιφγσλ , ησλ ελψζεσλ θαη νκνζπνλδηψλ φπνπ 

αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο , φζνλ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

αλαδεηθλχεη φηη δελ γίλνληαη δξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο δειψλεηαη απφ ην 72.7% ησλ ζπκκεηερφλησλ νχηε 

ζπκκεηέρνπλ ζε δξάζεηο κε ηνπο πειάηεο ζηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο  

(78.8%). Διάρηζηε είλαη θαη ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ  απφ ηνπο εξσηεζέληεο 

(69.7%). 

ρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε πξάζηλσλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ  θαη ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  ζηελ πινπνίεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο , ε έξεπλα έδεημε φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ην 

επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ππνςεθίσλ γηα πξφζιεςε απνηειεί 

πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην θαη ην 87.9% ησλ εξσηεζέλησλ ζεσξεί πσο νη εξγαδφκελνη 

έρνπλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ή πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε εηαηξηθήο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα πηζαλά νθέιε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ην 71.2% ζπκθσλεί απφιπηα ή ζρεδφλ απφιπηα φηη ζα ππάξμνπλ νθέιε. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πνιινί πηζηεχνπλ φηη ν Covid-19 απνηειεί κηα 

έλδεημε πξνβιεκαηηθήο πγείαο ηνπ πιαλήηε καο θαη κε απηφ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ην 

100% ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξνχλ πσο ε πξνζηαζία θαη βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ 

παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ φπσο ν αέξαο , ηα απνζέκαηα πδάησλ, ε  βηνπνηθηιφηεηα  

θιπ. πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο. 

Πνηα, φκσο, ζα είλαη ε βαζηθή  πξνηεξαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε παξνληηθφ θαη 

κειινληηθφ νξίδνληα; Σν (75.8%) απάληεζε πσο ζα επελδχζεη θαη ζα ζηξαθεί ζηελ 
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πνηφηεηα κέζσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ  πξντφληνο, ελψ  ην 24.2% απάληεζε 

πσο ζα επηθεληξσζεί ζηελ πξάζηλε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία. 

πλνςίδνληαο, ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβαιινληηθά βηψζηκνπ «πξάζηλνπ» μελνδνρείνπ, 

είλαη κία απφ ηηο πξνθιήζεηο ηνπ ζήκεξα θαη νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζα 

πξσηνπνξήζνπλ  αλαιακβάλνληαο δξάζεηο θαη πξνζπάζεηεο πεξηβαιινληηθέο ζα 

απνθνκίζνπλ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πξψηα νθέιε. 

 

5.2. Πξνηάζεηο 

Καηφπηλ ηεο αλάιπζεο ηεο ζπλαθνχο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ παξαπάλσ 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλάο καο, πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ ζεηηθή - ππφ πξνυπνζέζεηο – 

επίδξαζε ηεο ΔΚΔ ζηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Λεπθάδαο, δηαηππψλνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη ζα είλαη πξνο 

φθεινο φζσλ ελδηαθέξεη ην ππφ κειέηε ζέκα θαη θπξίσο ηνπ ηνπξηζκνχ ησλ 

παξαπάλσ  πεξηνρψλ. 

Με δεδνκέλε ηελ πεξηνξηζκέλε γλψζε γηα ηελ ΔΚΔ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

επηρεηξήζεσλ , φπσο δηαπηζηψζεθε ζηελ έξεπλα, νη ππεχζπλνη  αξκφδηνη γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ θνξείο , ζχιινγνη, νκνζπνλδίεο, νθείινπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη 

θαη ελεκεξσκέλνη ζε ζέκαηα ΔΚΔ, θαη λα δηαρένπλ απηή ηελ πιεξνθφξεζε έκπξαθηα 

ζηα κέιε ηνπο. Ζ Πνιηηεία, ζα πξέπεη λα παξάζρεη  άκεζε πιεξνθφξεζε θαη λα 

ζπλεξγαζηεί , κε ηα Δπηκειεηήξηα πξσηίζησο ησλ Ννκψλ, θαζφηη ηα πεξηζζφηεξα 

μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα αλήθνπλ ζε απηά, θαη λα ελεκεξψζεη ηηο επηρεηξήζεηο γηα 

ηα πνιιαπιά νθέιε θαη πιενλεθηήκαηα ηεο ΔΚΔ. 

Καζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνχ, αλήθνπλ ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ε «ξαρνθνθαιηά» ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαη επεηδή ε ΔΚΔ 

έρεη εθαξκνγή θαη ελδηαθέξεη κεγάιεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο , ζα πξέπεη ην Γίθηπν 

CSR Hellas, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 2000 γηα ηελ δηάδνζε θαη εθαξκνγή ηεο ΔΚΔ 

ζηελ ζηξαηεγηθή θαη ζηελ ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη  ησλ νξγαληζκψλ, 

αλεμάξηεηα κεγέζνπο θαη θιάδνπ δξαζηεξηφηεηαο, λα ζπλεξγαζηεί θαη λα έξζεη πην 

θνληά ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο κεηψλνληαο ηαπηνρξφλσο θαη ηελ ηηκή ηεο ζπλδξνκήο 

κέινπο δηφηη είλαη απαγνξεπηηθή γηα ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. 
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Ζ Πνιηηεία, επίζεο, νθείιεη λα δψζεη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα κε ηελ παξάιιειε 

πξνζθνξά εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ΔΚΔ θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο θαζφηη ε 

πιεηνςεθία ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκφ είλαη πξφζπκνη λα θάλνπλ αιιαγέο νη 

νπνίεο ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Οη εθπξφζσπνη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, νη ηνκεαθέο ελψζεηο θαη νη μελνδφρνη 

πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ  θαη ιηγφηεξσλ δαπαλεξψλ 

ηερλνινγηψλ, δηαδίδνληαο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη 

επξήκαηα αλάιπζεο – νθέινπο. 

Απαηηείηαη κηα επξεία νηθνινγηθή εθπαηδεπηηθή εθζηξαηεία γηα λα μεθηλήζεη κηα 

αιιαγή ζηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο. Οη εκπιεθφκελνη ζηνλ ηνπξηζκφ δχλαηαη λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα δηαθεκίδνπλ, γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξηβαιινληηθή δέζκεπζε ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο, λα πξνζθαινχλ ηνπο επηζθέπηεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο θηιν-νηθνινγηθέο θαη λα πξνζθαινχλ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ηνπο 

καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο ηνπο κε ζθνπφ λα εκπιέθνληαη φινη θαη λα 

γίλνληαη θνηλσλνί ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. 

Καζψο ε ΔΚΔ έρεη, ηα ηειεπηαία ρξφληα , γίλεη παξάγνληαο θιεηδί γηα ηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ πιαλήηε θαη είλαη ην αληηθείκελν κηαο πνηθηιίαο ελεξγψλ πνιηηηθψλ 

πνπ εηζάγνληαη απφ ζεκαληηθνχο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζα πξέπεη νη ηνπξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχλ ζηελ πνηφηεηα κέζσ δηαθνξνπνίεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο,  λα γλσξίζνπλ ηνπο 17 ηφρνπο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) θαη λα  

εληνπίζνπλ εθείλνπο ηνπο νπνίνπο είλαη πην ηθαλνί λα αληηκεησπίζνπλ. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηφ, ππάξρεη αλάγθε γηα αιιαγή λννηξνπίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 

θπζηθφ πεξηβάιινλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο θάηη πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

φζνλ ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν , πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζεί ην θέδξνο. Αληηζέησο, 

ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο ζεκαληηθφ ελδηαθεξφκελν κέξνο. Υσξίο ηνλ πιαλήηε καο 

δελ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο θαη δελ ππάξρεη πιαλήηεο Β.  

Δπεηδή  ε πεξηνρή ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Λεπθάδαο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ αλέγγηρηε  

νκνξθηά , γηα ηνλ πινχζην θπζηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πινχην, κε ην Εαγφξη λα είλαη 

ππνςήθην γηα ηελ θπζηθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο UNESCO,  θαη θαζφηη ζήκεξα 

είλαη επξέσο απνδεθηφ πσο νη πεξηβαιινληηθνί θαη πνιηηηζηηθνί πφξνη κηαο πεξηνρήο 

δχλαληαη λα απνηειέζνπλ ηνλ θηλεηήξην κνριφ γηα ηελ αλάπηπμή ηεο κέζα απφ 
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θαηάιιειν ζρεδηαζκφ πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ πξνψζεζε θαηλνηφκσλ θαη επέιηθησλ 

κέηξσλ, θαινχληαη νη επηρεηξήζεηο ηνπξηζκνχ λα επηιέμνπλ έλα κνληέιν βηψζηκεο 

αλάπηπμεο πνπ ζα εληζρχζεη ηελ εηθφλα θαη ηελ θήκε ηνπο σο πεξηβαιινληηθά 

ππεχζπλα μελνδνρεία ηα νπνία εηδηθά ζήκεξα είλαη παξάγνληαο επηινγήο γηα ηνπο 

πειάηεο. 

Δίλαη βέβαην φηη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ ειιεληθνχ γεληθά ηνπξηζκνχ, θαη σο 

εθ ηνχηνπ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο ζα εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο βησζηκφηεηα. 
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Παξάξηεκα Α: «Δξσηεκαηνιφγην έξεπλαο» 

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Κπξίεο/Κχξηνη, 

Ζ παξνχζα έξεπλα πινπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηρηνχ Παλεπηζηεκίνπ κε ηίηιν «Γηνίθεζε Σνπξηζηηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ», κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα 

«Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπξηζκνύ ζηα πιαίζηα ηεο Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζύλεο».   

Ζ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζα γίλεη ζηηο επηρεηξήζεηο θηινμελίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν ηεο  πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο 

Λεπθάδαο. Ζ έξεπλα έρεη επηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζα 

ζπγθεληξσζνχλ ζα είλαη απνιχησο εκπηζηεπηηθά.. Παξαθαινχκε , θαζφηη ε ζπκβνιή 

ζαο θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ έξεπλα, λα ζπκπιεξψζεηε ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί κε πξνζνρή θαη εηιηθξίλεηα, δηαζέηνληαο ιίγα κφλν 

ιεπηά   απφ ηνλ πνιχηηκν ρξφλν ζαο. 

 αο επραξηζηψ  πξνθαηαβνιηθά. 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα: 

Παπαβαζηιείνπ Μαξία 

E-mail: mariapapsch@gmail.com 
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 Δξσηεκαηνιφγην 

 

ΜΔΡΟ Α: Γεληθέο εξσηήζεηο 

1. Πνηα είλαη ε ηδηφηεηά ζαο ζην μελνδνρείν/θαηάιπκα; 

Ηδηνθηήηεο 

Γηεπζπληήο/Γηεπζχληξηα 

Τπάιιεινο 

Άιιν 

 

2. Φχιν: 

Άλδξαο 

Γπλαίθα 

 

3. Ζιηθηαθή Οκάδα: 

15-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65+ 

 

4.  Δπίπεδν κφξθσζεο: 

     Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 

     Αλψηεξε/Αλψηαηε 

     Γπκλάζην/Λχθεην 

    Γεκνηηθφ 
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5.  ε πνηα θαηεγνξία αλήθεη ε επηρείξεζή ζαο; 

Καηεγνξία  

Ξελνδνρείν  Καηάιπκα  

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

 

6.  Πνηα ε δπλακηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο; 

Γπλακηθφηεηα ζε δσκάηηα: 

1-5 

6-10 

11-15 

16-20 

21-40 

41-60 

61-80 

81-100 

>100 

 

 

7.  Ζ επηρείξεζε αλήθεη ζε θάπνηα αιπζίδα ή είλαη αλεμάξηεηε; 

Μέινο αιπζίδαο 

Αλεμάξηεηε 
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8.  Ζ επηρείξεζε ιεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν ή επνρηαθά; 

Λεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν 

Λεηηνπξγεί επνρηαθά 

 

9.  Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη εζηηαηφξην; 

Ναη 

ρη 

 

10. ε πνηφλ λνκφ βξίζθεηαη ε επηρείξεζή  ζαο ; 

Ν. Άξηαο 

Ν. Θεζπξσηίαο 

Ν. Ησαλλίλσλ 

Ν. Πξέβεδαο 

Ν. Λεπθάδαο 

11. Πνηα είλαη ε πνιππιεζέζηεξε εζληθφηεηα ησλ επηζθεπηψλ ζαο; 

1  Διιεληθή  

2 Ακεξηθάληθε  

3 Ρψζηθε  

4 Βνξεηνεπξσπατθή  

5  Ννηηνεπξσπατθή  

6  Άιιε  

 

 

 

ΜΔΡΟ Β: ΔΗΚΟΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ  

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ζηελ Πξάζηλν Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην 

έηνο 2001, νξίζηεθε σο: “ε έλλνηα ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη εηαηξείεο ελζσκαηώλνπλ 

ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε ηα άιια ελδηαθεξόκελα κέξε” 
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12. Πφζν εμνηθεησκέλνη είζηε κε ηνλ φξν «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ); 

 

 Καζφινπ  Λίγν  Μέηξηα  Πνιχ  Πάξα Πνιχ 

 

13.  Παξαθαιψ ζεκεηψζηε ην βαζκφ ζπκθσλίαο ζαο ζηελ παξαθάησ πξφηαζε: 

«Ζ «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ),  ελδηαθέξεη ηφζν ηηο κεγάιεο  φζν θαη 

ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο , νη νπνίεο κέζσ ηεο ππεχζπλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  

επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θαη θνηλσληθή ηνπο 

απνηειεζκαηηθφηεηα, βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα». 

Γηαθσλψ απνιχησο 

Μάιινλ δηαθσλψ 

Οχηε ζπκθσλψ, νχηε δηαθσλψ 

Μάιινλ ζπκθσλψ 

πκθσλψ απνιχησο 

 

14. Πνηφλ απφ ηνπο παξαθάησ ιφγνπο ζεσξείηε πην ζεκαληηθφ γηα ηελ εθαξκνγή 

ζηξαηεγηθψλ «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ). 

Βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο 

Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο 

Σήξεζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ 
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15. ε πνηφλ ππιψλα ηεο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ) δίλεη ή ζα 

ήζειε λα δίλεη έκθαζε ε επηρείξεζή ζαο; 

Πεξηβάιινλ 

Σνπηθή θνηλσλία 

Δξγαδφκελνη 

Πειάηεο 

 

16. Πφζν ζεκαληηθή είλαη ε «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ) γηα ην 

μελνδνρείν ζαο; 

Πνιχ ζεκαληηθή 

Αξθεηά ζεκαληηθή 

εκαληηθή 

Λίγν ζεκαληηθή 

Καζφινπ ζεκαληηθή 

 

17. Δάλ ε πνιηηεία πξνσζήζεη ηελ «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» (ΔΚΔ) π.ρ. 

κέζσ κείσζεο θφξσλ, επηδνηήζεηο θεθαιαίνπ θαη επηρνξεγήζεηο ιεηηνπξγίαο, 

πφζν πηζαλφ πηζηεχεηαη λα απμήζεη ε επηρείξεζή ζαο ηηο δξάζεηο ΔΚΔ; 

Πνιχ πηζαλφ 

Αξθεηά πηζαλφ  

Πηζαλφ 

Διάρηζηα πηζαλφ 

Καζφινπ πηζαλφ 
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18.  Αλ δελ εθαξκφδεηε ζηξαηεγηθέο «Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» (ΔΚΔ), 

αλαθέξεηε ηνπο ιφγνπο ηεο επηινγή ζαο. Παξαθαιψ ηαμηλνκήζηε ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, φπνπ 1=πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5=ιηγφηεξν ζεκαληηθφ.   

 Πεξηζζφηεξν 

εκαληηθφ 

    

Ληγφηεξν 

εκαληηθφ 

 

Α. Τςειφ θφζηνο 1 2 3 4 5 

Β. Έιιεηςε  ελεκέξσζεο 1 2 3 4 5 

Γ. Έιιεηςε θαηάιιεινπ 

πξνζσπηθνχ 1 2 3 4 5 

Γ. Έιιεηςε ρξφλνπ 1 2 3 4 5 

Δ. Γελ ηηο ζεσξνχκε απαξαίηεηεο 1 2 3 4 5 

 

19.  Ζ επηρείξεζή ζαο  

Δίλαη κέινο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ; 

Έρεη ππνγξάςεη θαη απνδερζεί ηηο 10 Αξρέο ηνπ Οηθνπκεληθνχ πκθψλνπ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ; 

Δθαξκφδεη θαη ηα δχν 

Γελ εθαξκφδεη θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ 

 

Μέξνο Γ.  Βηψζηκε Αλάπηπμε-Πεξηβαιινληηθή πλείδεζε/Δπαηζζεηνπνίεζε 

Καη Πξσηνβνπιίεο 

 «Bηώζηκε είλαη ε αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο νπνίαο θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηεο 

παξνύζαο γεληάο ρσξίο λα δηαθπβεύεηαη (ξηςνθηλδπλεύεη ) ε ηθαλόηεηα ησλ 

κειινληηθώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηνύλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο» (έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Brundtland).  
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20.  εκεηψζηε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζή ζαο εθαξκφδεη ηα αθφινπζα 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, φπνπ 1= Πιήξεο εθαξκνγή  

κέηξσλ,  5 = Μεδεληθή εθαξκνγή κέηξσλ. 

 

 Πιήξεο 

εθαξκνγή  

κέηξσλ 

   

Μεδεληθή 

εθαξκνγή 

κέηξσλ 

Α. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 1 2 3 4 5 

Β. Δμνηθνλφκεζε λεξνχ  1 2 3 4 5 

Γ. Αλαθχθισζε 1 2 3 4 5 

Γ. Τπεχζπλε Γηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ 1 2 3 4 5 

Δ. Υξήζε Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο (αηνιηθή, ειηαθή, 

γεσζεξκηθή, θ..α.) 1 2 3 4 5 

 

 

21.  Πνηεο απφ ηηο παξαθάησ πηζηνπνηήζεηο δηαζέηεη ε επηρείξεζή  ζαο; 

ISO 14001 

EMAS 

ECOLABEL 

GREEN KEY 

Διιεληθφ Πξσηλφ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηελ Τγηεηλή & Αζθάιεηα Σξνθίκσλ HACCP 

QNeST 

Άιιε πηζηνπνίεζε 

Γελ δηαζέηεη πηζηνπνηήζεηο 
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22.  Πνηα απφ ηα παξαθάησ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε; 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ θσηηζκφ 

Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ εμνπιηζκφ 

Δλεκεξσηηθά θπιιάδηα ηα νπνία ελζαξξχλνπλ ηνπο πειάηεο γηα λα εμνηθνλνκνχλ 

ελέξγεηα 

 

23.  Ζ επηρείξεζε ζαο… 

 Καζφινπ Διάρηζηα Μέηξηα Αξθεηά πζηεκαηηθά 

Α. …εθαξκφδεη ηελ κε θαζεκεξηλή 

αιιαγή ησλ ιεπθψλ εηδψλ 

(θιηλνζθεπαζκάησλ), εθηφο θαη αλ 

απηφ δεηεζεί απφ ηνλ πειάηε;  

     

Β. …εθαξκφδεη έιεγρν ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ βάζε 

πξνγξάκκαηνο;  

     

Γ. …θάλεη άκεζε επηδηφξζσζε 

δηαξξνψλ ;  

     

Γ. … ρξεζηκνπνηεί  κπαηαξίεο 

ςεθαζκνχ;  

     

Δ. … ρξεζηκνπνηεί κπαηαξίεο κε 

αηζζεηήξεο θίλεζεο;  

     

Ε. …εθαξκφδεη πνιηηηθή ζπιινγήο 

θαη αμηνπνίεζεο βξφρηλνπ λεξνχ;  

     

Ζ. … εθαξκφδεη ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ζρεηηθά κε ην 

δηαρσξηζκφ θαη ηελ αλαθχθισζε 

πιηθψλ;  

     

Θ. … εθαξκφδεη ηελ πνιηηηθή ηεο 

αγνξάο θαη ρξήζεο αζπζθεχαζησλ 

πξντφλησλ θαη απνξξππαληηθψλ 
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ζηελ ίδηα ζπζθεπαζία αληί ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ κηαο 

ρξήζεσο;  

Η.  …δσξίδεη ηα παιηά έπηπια  θαη 

ηνv εμνπιηζκφ ζε ηνπηθέο 

θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο ή ζε 

άιινπο νξγαληζκνχο;  

     

Κ. … ρξεζηκνπνηεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πηζηνπνηεκέλα 

βηνινγηθά θαη νηθνινγηθά πξντφληα;  

     

Λ. ….ρξεζηκνπνηεί θαηά 

πξνηεξαηφηεηα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο;  

     

Μ. …ρξεζηκνπνηεί αηζζεηήξεο 

θσηηζκνχ γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο;  

     

Ν. …θάλεη δηαρείξηζε ησλ 

ππνιεηκκάησλ ηξνθίκσλ;  

     

Ξ.  …έρεη ιάβεη κέηξα γηα ηε κείσζε 

ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο 

(κφλσζε, θσηνβνιηατθά, θιπ)  

     

 

 

24.  Πνηα είλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία ζα ζαο ελζάξξπλαλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

πξσηνβνπιίεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ; Καηαηάμαηε ηα θίλεηξα, φπνπ 1 = 

Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ, 5 = Ληγφηεξν ζεκαληηθφ.  

 Πεξηζζφ

ηεξν 

εκαληη

θφ 

   Ληγφηεξ

ν 

εκαληη

θφ 

Α. Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο 
1 2 3 4 5 
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Β. Διάηησζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ 

επηδξάζεσλ ηεο 

επηρείξεζεο 

1 2 3 4 5 

Γ. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

εκπνξηθήο θχζεο 

(εκπνξηθή επσλπκία, 

εκπνξηθφ ζήκα) 

1 2 3 4 5 

Γ. Γηαζεζηκφηεηα 

επαγγεικαηηθψλ 

γλσκνδνηήζεσλ 

1 2 3 4 5 

Δ. Ηθαλνπνίεζε ησλ  

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ 
1 2 3 4 5 

Ε. Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο 

επηρείξεζεο 
1 2 3 4 5 

Ζ. χζηαζε ηεο Γηεχζπλζεο 1 2 3 4 5 

 

 

25. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν λα γλσξίδνπλ  ηνπο 17 

ηφρνπο  Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (ΒΑ) ηεο επίζεκεο Αηδέληαο 2030 ηνπ ΟΖΔ. ε  

πνηνπο  απφ ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ , ζα 

απνθάζηδε λα επηθεληξσζεί ε επηρείξεζή ζαο; Παξαθαιψ επηιέμηε ηνπο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξνπο.  

ηφρνο 6…Καζαξφ Νεξφ & Απνρέηεπζε 

ηφρνο 8…..Αμηνπξεπήο Δξγαζία & Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

ηφρνο 12…Τπεχζπλε Καηαλάισζε θαη Παξαγσγή 

ηφρνο 13…Γξάζε γηα ην Κιίκα 

ηφρνο 14…Εσή ζην Νεξφ 

ηφρνο 15…Εσή ζηε ηεξηά 

ηφρνο 17…πλεξγαζία γηα ηφρνπο 
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26. ηελ Έλσζε/χιινγν/Οκνζπνλδία ζηελ νπνία είλαη κέινο ε επηρείξεζή ζαο,  

έρνπλ αλαιεθζεί δξάζεηο ελεκέξσζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; 

Ναη 

ρη 

Άιιν 

 

27. Έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα γηα  εθαξκνγή πξαθηηθψλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζηνλ  ειιεληθφ ηνπξηζκφ; 

ρη 

Ναη  

Άιιν 

 

28.  Ζ επηρείξεζή ζαο ζπκκεηέρεη  κε ηνπο πειάηεο ζαο ζε δξάζεηο γηα ηελ 

Παγθφζκηα Ζκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο (5 Ηνπλίνπ); 

Ναη  

ρη  

Άιιν 

 

29. Πφζν ζεκαληηθφ θξίλεηε ηνλ ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

θηινμελίαο ζηελ επίηεπμε ηεο εηαηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο; 

Καζφινπ 

Πνιχ ιίγν 

Λίγν 

Πνιχ ζεκαληηθφ 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 
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30. Καηά ηελ επηινγή πξνζσπηθνχ πφζν ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα εζάο απνηειεί 

ην επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ππνςεθίσλ; 

Καζφινπ 

Πνιχ ιίγν 

Λίγν 

Πνιχ ζεκαληηθφ 

Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ 

 

31.  Θεσξείηαη φηη ε δήηεζε γηα «πξάζηλε θηινμελία»  ζα απμεζεί  πνιχ ζην 

άκεζν κέιινλ ; (1= πκθσλψ απφιπηα,  5= Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ) 

. 

πκθσλ

ψ 

απφιπηα 

   Γελ 

ζπκθσλ

ψ 

θαζφινπ 

1 2 3 4 5 

 

 

32. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο πφζν πηζαλφ είλαη λα απνθνκίζνπλ ηθαλνπνηεηηθά νθέιε; (1= 

πκθσλψ απφιπηα, 5= Γελ ζπκθσλψ θαζφινπ) 

πκθσλ

ψ 

απφιπηα 

   Γελ 

ζπκθσλ

ψ 

θαζφινπ 

1 2 3 4 5 
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33. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο πνιινί πηζηεχνπλ είλαη φηη ν COVID-19,  

απνηειεί κηα έλδεημε  πξνβιεκαηηθήο πγείαο ηνπ πιαλήηε καο. Ζ πξνζηαζία θαη   

βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ παγθφζκησλ θνηλψλ αγαζψλ (αέξαο, απνζέκαηα πδάησλ, 

βηνπνηθηιφηεηα θ.ιπ.), ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

πνηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο καο. 

πκθσλψ 

Γηαθσλψ 

Άιιν 

 

34. Αλ ζπκθσλείηε κε ηα παξαπάλσ , πνηα ζα είλαη εθεμήο ε πξνηεξαηφηεηά ζαο 

γηα ηελ επηρείξεζε; 

Πξάζηλε ηνπξηζηηθή νηθνλνκία  

Δπέλδπζε θαη ζηξνθή ζηελ πνηφηεηα κε ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ καο 

πξντφληνο  

Άιιν 

 

Θα επηζπκνχζαηε λα ιάβεηε κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ησλ απνηειεζκάησλ  ηεο 

έξεπλαο; 

 Ναη 

 ρη 

 

Δπραξηζηψ πνιχ γηα ην ρξφλν ζαο θαη ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζαο. 

Παπαβαζηιείνπ Μαξία 

 


