
ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο  

1. Τίηινο Μαζήκαηνο Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε (ΔΚΔ) θαη 

Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή (ΔΗ) 

2. Κωδηθόο Μαζήκαηνο EKE 507 

3. Τύπνο Μαζήκαηνο 

 (Υπνρξεωηηθό/ Δηδίθεπζε) 

Δηδίθεπζε 

4. Δπίπεδν Μαζήκαηνο Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηνο  Σπνπδώλ δεύηεξν 

6. Δλόηεηα πέκπηε 

7. Πηζηωηηθέο Μνλάδεο (ECTS) 5 

8. Όλνκα Γηδάζθνληνο  Γξ Αιέμαλδξνο Αλησλαξάο 

9. Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

 

Οη θνηηεηέο, κεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο ζεηξάο ηωλ ζπλαληήζεωλ ηνπ καζήκαηνο, 

αλακέλνληαη λα είλαη ζε ζέζε λα: 

α. Καηαλννύλ ηε ζεκαζία, ην ξόιν θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο (ΔΚΔ)) 

γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν. 

β. Καηαλννύλ θαη αμηνινγνύλ ηελ εζηθή πηπρή ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη λα 

αθνινπζνύλ ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ βέιηηζησλ απνθάζεσλ, ηόζν γηα 

ηνλ νξγαληζκό ηνπο όζν θαη γηα ηελ θνηλσλία. 

γ. Υηνζεηνύλ θαη λα εθαξκόδνπλ αξρέο θαη δξάζεηο, έηζη πνπ ε δηεπζπληηθή πξαθηηθή θαη ην 

εξγαζηαθό πεξηβάιινλ λα ραξαθηεξίδνληαη από θνηλσληθή επζύλε θαη εζηθέο επαηζζεζίεο. 

δ. Αλαπηύζζνπλ πξαθηηθέο, πξόηππα  θαη δείθηεο ΔΚΔ θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο. 

10. Τξόπνο παξάδνζεο 

 

Πξόζσπν κε Πξόζσπν 
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11. Πξν-απαηηνύκελα θαη Σπλ-απαηηνύκελα 

Γελ ππάξρνπλ 

 

12.  Σπληζηώκελεο Πξναηξεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Σπληζηώζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

Γελ ππάξρνπλ 

 

13.  Πεξηερόκελα Μαζήκαηνο (Σηόρνο, Πεξηερόκελν)  

Δηζαγωγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή θαη ζηελ Δηαηξηθή Κνηλωληθή Δπζύλε 

Έλλνηεο θαη νξηζκνί. 

Ιζηνξηθή εμέιημε, ζύγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο θαη ε θππξηαθή πξαγκαηηθόηεηα. 

Ηζηθή: - Θεωξεηηθό πιαίζην, αξρέο θαη αμίεο 

Οη αληηιήςεηο πεξί εζηθήο, δηθαηνζύλεο, αθεξαηόηεηαο, αλεμαξηεζίαο, εκπηζηεπηηθόηεηαο, 

ινγνδνζίαο, θαη ζεβαζκνύ. 

Η εζηθή ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ: Σρήκα νμύκσξν; 

 

Η θνηλωληθή επζύλε ηωλ επηρεηξήζεωλ 

Κνηλσληθή πξνζθνξά, εζεινληηζκόο: Πξαγκαηηθή θαη αληδηνηειήο πξνζθνξά ή πξνζθνξά κε 

αλακελόκελα νθέιε θαη αζθήζεηο δεκνζίσλ ζρέζεσλ; 

Σε πνηνπο ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα ππεύζπλεο θαη γηαηί. 

Η εμέιημε από ηε θηιαλζξσπία (πώο νη νξγαληζκνί αμηνπνηνύλ ηα θέξδε ηνπο), ζην κε πνηεο 

κεζόδνπο θαη πνιηηηθέο ηα πξαγκαηνπνηνύλ. 

 

 

 

Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή ζηνπο νξγαληζκνύο θαη ν ξόινο ηεο εγεζίαο θαη ηωλ ζηειερώλ 
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Η θαζνξηζηηθή επζύλε ηεο εγεζίαο ελόο νξγαληζκνύ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαηάιιειεο 

θνπιηνύξαο εληόο ηνπ νξγαληζκνύ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

Η πηνζέηεζε δηαδηθαζηώλ θαη θώδηθα δενληνινγίαο.  

 

Δπηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη ε ζπκβνιή ηωλ εξγαδνκέλωλ 

Δλεκέξσζε, ζπκκεηνρή θαη επηκόξθσζε. 

Μεραληζκνί γηα ηελ θαηαγγειία θαη ηελ απνηειεζκαηηθή εμέηαζε πξάμεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ 

αλήζηθσλ θαη δηαθζνξάο. 

Οη whistleblowers (κάξηπξεο θαηεγνξίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο): Η δηεζλήο πξαθηηθή θαη νη 

ζεκεξηλνί πξνβιεκαηηζκνί ζηελ θππξηαθή θνηλσλία. 

 

Η εηαηξηθή επζύλε ζην πιαίζην ηεο αγνξάο: Οη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο 

θαη ηνπο αληαγωληζηέο 

Ηζηθέο θαη δενληνινγηθέο πξαθηηθέο ζπλαιιαγήο κε εμσηεξηθνύο εηαίξνπο: πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θαη αληαγσληζηέο θαη πνηα ηα νθέιε. 

 

Η εηαηξηθή επζύλε ζην πιαίζην ηνπ νξγαληζκνύ: Οη ζρέζεηο κε ηνπο εξγαδόκελνπο 

Υγηείο θαη αζθαιείο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Τν θππξηαθό κνληέιν ηεο ηξηκεξνύο ζπλεξγαζίαο ησλ 

θνηλσληθώλ εηαίξσλ: Η ηζηνξηθή ηνπ εμέιημε θαη ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε.  

Ιζνξξνπία κεηαμύ επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο θαη νη επέιηθηεο πξαθηηθέο 

απαζρόιεζεο. 

 

Η ζρέζε ηεο επηρείξεζεο κε ην θξάηνο, ηηο ηνπηθέο θνηλωλίεο θαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ  

Πνηεο νη ζρεηηθέο λνκνζεζίεο, δηεζλώο θαη ζηελ Κύπξν. 

Η δξαζηεξηνπνίεζε θαη ε πξνζθνξά ζην θνηλσληθό ζύλνιν κέζσ θνηλσθειώλ έξγσλ. 

Η αμηνπνίεζε επθαηξηώλ γηα ηελ παξαγσγή πξντόλησλ, ηερλνινγηώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ 

πξαθηηθώλ κε ζηόρν ηελ επίιπζε θνηλσληθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ πξνθιήζεσλ.  
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Κώδηθαο Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

Σηόρνο θαη πεξηερόκελν ηνπ θώδηθα ζε ζρέζε κε ηδηνθηήηεο, εξγαδόκελνπο, πειάηεο, 

ζπλεξγάηεο, πξνκεζεπηέο, αληαγσληζηέο θαη ην θνηλσληθό θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. 

Γηεζλή επαγγεικαηηθά πξόηππα. 

Η ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

 

Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο εηαηξηθήο εζηθήο θαη θνηλωληθήο επζύλεο 

Μεραληζκνί κέηξεζεο, παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη αλαθνξώλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηύπσλ θαη δεηθηώλ. 

 

 

14. Σπληζηώκελε βηβιηνγξαθία θαη ρξήζηκνη ζύλδεζκνη 

Βηβιηνγξαθία 

Βαμεβαλίδνπ, M. (2011),  Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε, Δθδόζεηο Σηακνύιεο.  

Carrol, A. and Buchholtz, A. (2009) Business and Society-Ethics and Stakeholder management. 

Cengage learning. 

Journal of business ethics. 

 

International Journal of Corporate Social Responsibility. 

 

Kapardis, M. and Pavlou, I., (2012), ‘Competitiveness of CSR actions: Learning from the 

Cypriot experience’. International Journal of Business and Social Research, 2(2). 

Kotler, P. and Lee, N. (2004), Corporate Social responsibility: Doing the most for your company 

and your cause, Hoboken, New Jersey: Wiley and sons. 

MacEwan, T. (2001), Managing values and beliefs in organisations, Prentice Hall. 

 

Morsing, M. and Perrini, F., (2009), ‘CSR in SMEs: Do SMEs matter for the CSR agenda?’, 

Business Ethics: A European Review, 18(1). 

Sandel, M. (2010), Justice: What is the right thing to do? Farrar, Straus and Giroux, New York.  

 

Δζληθό Σρέδην Γξάζεο Κύπξνπ 2013-15 γηα ηελ ΔΚΔ, Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνύ. 

https://www.google.com.cy/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwip1KPhs7TRAhVHOhQKHWwtAxYQFgg1MAE&url=https%3A%2F%2Fjcsr.springeropen.com%2F&usg=AFQjCNHcumLCLOCfLDjyR93_XKRNRo-2kg&sig2=ttF437mha3QlS72HtYz70A&bvm=bv.142059868,d.d24
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2001) «Πξάζηλν Βηβιίν – Πξνώζεζε ελόο επξσπατθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ΔΚΔ, Βξπμέιιεο. 

Φξήζηκνη Σύλδεζκνη 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα: www.transparency.org 

Γηεζλήο Γηαθάλεηα Κύπξνο: www.transparencycyprus.org 

Δπξσπατθό Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθήο Ηζηθήο: www.eben-net.org 

Ιλζηηηνύην Κνηλσληθήο Δπζύλεο Διιάδαο www.cri.org.gr 

 

15.  Σρεδηαζκέλεο Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηδαθηηθέο Μέζνδνη 

Παξνπζηάζεηο θαη δηαιέμεηο 

Δξγαζίεο ζε νκάδεο / Σπδεηήζεηο 

Πεξηπηωζηαθέο κειέηεο / Πξνβνιή ηαηληώλ 

Δξγαζίεο-κειέηεο 

 

16.  Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο θαη θξηηήξηα 

 

Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε: 10%, Δξγαζίεο / κειέηεο: 30%, Τειηθή γξαπηή εμέηαζε: 60% 

 

 

17.  Γιώζζα Γηδαζθαιίαο 

Διιεληθή 

18.  Πξαθηηθή Άζθεζε 

Όρη 

 

http://www.cri.org.gr/

