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全面的 



Να μιλήσουμε την ίδια γλώσσα  

全面的 



Ο οργανισμός - εταιρεία ως κοινωνικό σύστημα 

 Αναγνώριση των ορίων του οργανισμού 

 Αναγνώριση του πλαισίου το οργανισμού 

 Διαχείριση της δυναμικής του οργανισμού 

 Σχεδιασμός του Συστήματος Διαχείρισης 

Πλαίσιο 

Περιβάλλον 

λειτουργίας 

Εξωτερικά  

Ενδιαφερόμενα  

Μέρη  

 

 

Όριο Έργα 

Έργα 

Πλαίσιο 

Περιβάλλον 

λειτουργίας 
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ΑΛΛΟΤΕ και ΤΩΡΑ… 

  Ιστορικά οι οργανισμοί – επιχειρήσεις στον ιδιωτικό 

τομέα ανεπτύχθησαν, ή απλώς επιβίωσαν, εστιάζοντας στη 

μεγιστοποίηση των οικονομικών τους αποτελεσμάτων 
 

  Αντιστοίχως οι οργανισμοί του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

εστίαζαν στην παροχή υπηρεσιών προς τους 

φορολογούμενους με την ελάχιστη δυνατή τιμή 
 

  Σήμερα η προσέγγιση αυτή δεν επαρκεί, ώστε να 

εξασφαλίσει: 

 Την επιβίωση στον ιδιωτικό τομέα  

 Τη συνέχιση παροχής υπηρεσιών αξιοπρεπούς επιπέδου 

στον δημόσιο τομέα  
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Δύο ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ προσεγγίσεις                      
που  καταλήγουν… στην ΙΔΙΑ πρόταση 

 

The business of business is business!                         
Ο λόγος ύπαρξης, η φύση των επιχειρήσεων, είναι να βγάζουν 

κέρδη.  

 Μόνο που λειτουργούν, προσφέρουν τεράστιο όφελος στην κοινωνία 

 Πρέπει να ρίχνουν όλο το βάρος, σε αυτό που ξέρουν να κάνουν καλά: 

 να μεγαλώνουν τα μερίδια αγοράς 

 να μεγιστοποιούν το κέρδος για τους ιδιοκτήτες και τους μετόχους 
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Δύο ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ προσεγγίσεις                      
που  καταλήγουν… στην ΙΔΙΑ πρόταση 

 
Fuck Capitalisme! 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουν ούτε ηθική, ούτε συνείδηση,   

είναι από τη φύση τους ψυχοπαθείς μηχανισμοί  

 Παρότι κάτι προσφέρουν,  π.χ. θέσεις εργασίας, κάποια χρήσιμα 

προϊόντα, έχουν την παρόρμηση, το κίνητρο και τη δύναμη:  

 να μεταφέρουν το κόστος τους οπουδήποτε αλλού από αυτές  

 αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις και τις καταστροφές 
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Δύο ΑΝΤΙΘΕΤΕΣ προσεγγίσεις                      
που  καταλήγουν… στην ΙΔΙΑ πρόταση 

 

Κοινό συμπέρασμα: Ο Κρατισμός σώζει! 

  Οι Κυβερνήσεις είναι οι αρμόδιοι φύλακες του κοινού συμφέροντος 

  Αυτές μόνο είναι υπόλογες σε όλους τους πολίτες 

  Άρα μόνον αυτές νομιμοποιούνται και οφείλουν να ρυθμίζουν τα   

κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 

 

Όμως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι 

ΠΕΡΑ και ΠΑΝΩ από τους Νόμους 
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Ευτυχώς για την Οικονομία, την Κοινωνία και το 
Περιβάλλον, υπάρχει και μια 

 ΘΕΤΙΚΗ προσέγγιση 

Όχι μόνο οι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις       

αλλά ΟΛΟΙ οι οργανισμοι: 

  Κράτος και Δημόσιος τομέας 

  Τοπική - Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και φορείς τους 

  Συνεταιρισμοί και Επαγγελματικές Συμπράξεις 

  Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και Εθελοντικά κινήματα 

  … και ό,τι άλλο απορροφά, επεξεργάζεται 

       και αποδίδει πόρους…  
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ΕΧΟΥΝ ΜΟΝΟ ΜΙΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 Τους έχει παραχωρηθεί από την τοπική, 

    ευρύτερη ή και παγκόσμια κοινότητα 

 Οφείλουν συνεχώς να αποδεικνύουν ότι, τα 

   ίχνη, που αφήνουν στο πέρασμά τους είναι 

   συνολικώς ωφέλιμα: 

 Για το Οικονομικό περιβάλλον  - Κέρδος 

 Για το Ανθρώπινο περιβάλλον  - Κοινωνία 

 Για το Φυσικό περιβάλλον - Κόσμος 
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ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ  ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ Η 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΔΡΟΜΟΣ 

  Να δεσμευθούν οικειοθελώς και να εντάξουν 

συστηματικά στις επιχειρηματικές τους πρακτικές 

οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και 

δράσεις  

  Κριτήρια και δράσεις ΠΕΡΑ και ΠΑΝΩ από όσα 

επιβάλλουν ήδη οι νόμοι και κανονιστικές διατάξεις 

  Που  να έχουν στενή σχέση με όλους όσους 

επηρεάζουν ή επηρεάζονται από τις δραστηριότητες τους  



 Με την εξισορρόπηση (ή εναρμόνιση) Κοινωνικών, 
Περιβαλλοντικών και Οικονομικών συμφερόντων. 

 Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 

 Σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

 Με διαφάνεια και λογοδοσία.  

 Με κατανάλωση εσόδων 

    όχι κεφαλαίου. 

 Με προσωπικές αξίες και ηθική. 

    Η Βιωσιμότητα σχετίζεται: 

Κέρδος 

Κοινωνία Κόσμος 

Βιωσιμότητα 



 Δεν έχει σχέση με τη φιλανθρωπική συμπεριφορά ή 

την αγαθοεργία (Εταιρίας ή οργανισμού) 

 Αποτελεί στρατηγική επιχειρηματική επιλογή, η 

οποία εντάσσεται στην επιδίωξη συνολικής βελτίωσης των 

επιδόσεων (Εταιρίας ή οργανισμού). 

 Είναι ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Ιδιωτική ή Δημόσια αντιστοιχως) 

 Οδηγεί σε εντελώς νέα προσέγγιση και αναθεώρηση 

όλων των πολιτικών και πρακτικών: Τις αναλαμβανόμενες 

Διακινδυνεύσεις και τις προσμονές  που έχουν όλα τα 

Ενδιαφερόμενα Μέρη 

    Η Κοινωνική Ευθύνη: 



Η Κοινωνική Υπευθυνότητα είναι ο τρόπος, 

το σύνολο των καθημερινών 

πρωτοβουλιών στο παρόν, ώστε να 

επιτευχθεί ο στόχος: το συνεχές ταξίδι προς 

τη Βιωσιμότητα. 

    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
 και Βιωσιμότητα 



Κοινωνική Υπευθυνότητα          Βιωσιμότητα 

Αναγνώριση και 

Εμπλοκή 

των 

Ενδιαφερομένων 

Μερών  

Συνολική 

Βελτιστοποίηση  

Αποτελεσμάτων  

Οικονομικών 

Κοινωνικών 

Περιβαλλοντικών 

Βιωσιμότητα: Πώς επιτυγχάνεται; 



Να περιεργαστούμε κάποια εργαλεία 

Guidelines for Quality 

Management in Projects 
ISO 10006:2003 

Guidance on 

Project Management 

ISO 21500:2012 

全面的 



Ενδιαφερόμενα μέρη: Τι είναι; 

Όλοι όσοι 

επηρεάζουν 

ή / και 

επηρεάζονται 
(ή  θεωρούν ότι 

επηρεάζονται!) 

από την πορεία 
και τις 

δραστηριότητες 
του 

οργανισμού 

IDENTIFY 
ANALYSE 

COMMUNICATE 

ENGAGE          



Ενδιαφερόμενα μέρη Ποιοι είναι; 

ΜΕΤΟΧΟΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝ

ΟΙ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 

ΠΕΛΑΤΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕ
Σ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

και ΘΕΣΜΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

και ΘΕΣΜΟΙ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΓΕΝΙΕΣ 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

και ΘΕΣΜΟΙ 

Εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.Α. 

MARKET  place 

WORK  place 

SOCIETY ENVIRONMENT 



Internal 

Actual 

Collaborative 

Demanding 

High affected 

High influent 

External 

Virtual 

Agressive 

Dormant 

Low affected 

Low influent 

Ενδιαφερόμενα μέρη: Πώς διακρίνονται; 



POWER (INFLUENCE) 

INTEREST 

URGENCY 
LEGITIMACY 

(EFFECT) 

Dominant Dangerous 

Definitive 

Important 

Ενδιαφερόμενα μέρη: Πώς κατατάσσονται; 



 KEEP 
SATISFIED 

MANAGE 
CLOSELY 

MONITOR 
(minimum 

effort) 

KEEP 
INFORMED 

HIGH 

HIGH 
LOW Interest or Urgency 

P
o

w
e

r 

Ενδιαφερόμενα μέρη: Πώς τα χειριζόμαστε; 



Το λογότυπο – μήνυμα της διάλεξης 

全面的 
Hira gana 

Integrated – Comprehensive 

Ολιστική προσέγγιση 


