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A. Διζαγωγικές παραηηρήζεις 

Η Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) βξίζθεηαη φιν θαη πην έληνλα ζην επίθεληξν 

ηνπ ελδηαθέξνληνο ηηο ηειεπηαίεο ηξεηο δεθαεηίεο, αλ θαη ε ζρεηηθή ζπδήηεζε έρεη ηηο 

ξίδεο ηεο ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. Δλψ ε ΔΚΔ αθνξά θαη’ εμνρήλ ηελ εμσηεξηθή 

δξάζε ησλ εηαηξηψλ θαη ηδηαίηεξα ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο, εληνχηνηο ε ζπδήηεζε 

δηεμάγεηαη θπξίσο εθηφο ηνπ πεδίνπ ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ (θαη ζπρλά απφ κε 

λνκηθνχο), φπνπ θαη αλαιακβάλνληαη δξάζεηο απφ δηάθνξνπο θνξείο ζε δηεζλέο 

επίπεδν κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ. Αθφκε θαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ ε ΔΚΔ πξνζεγγίδεηαη ζπρλά κε θάπνηα ζρεηηθή ειαθξφηεηα σο έλα 

παξάπιεπξν ακηγψο «εζηθφ» δήηεκα, πξάγκα πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο, θαζψο 

εχθνια παξαζχξεηαη θαλείο ζε ππεξαπινπζηεχζεηο θαη ζε πιεηνδνζία θνηλσληθήο 

εζηθήο ζεσξψληαο, φηη ε φιε ζπδήηεζε θηλείηαη ζε εμσλνκηθφ επίπεδν.  

Η πξνβιεκαηηθή ηεο ΔΚΔ αγγίδεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνλ ππξήλα ηνπ δηθαίνπ ησλ 

εκπνξηθψλ εηαηξηψλ θαη γεληθφηεξα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο ην πσο ζα πξέπεη 

λα ελεξγεί θαη ηη πξνηεξαηφηεηεο ζα πξέπεη λα ζέηεη κία εηαηξία αθνξά ην ζθνπφ ηεο 

θαη θαζνξίδεη ζπλαθφινπζα ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εηαηξηθψλ ηεο νξγάλσλ. 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη ε ΔΚΔ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πξέπνπζα βαξχηεηα 

σο έλα δήηεκα θαη’ εμνρήλ εηαηξηθνχ δηθαίνπ ππαγφκελν ζηνπο θαλφλεο θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηθαηηθνχ θιάδνπ. Απηφ κάιινλ δελ ζπλέβε θαηά ηελ 

έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ, ε νπνία κε πιάγην ηξφπν άλνημε ηελ πφξηα ηνπ 

εηαηξηθνχ δηθαίνπ ζηελ ΔΚΔ ρσξίο απηφ λα έρεη ζηαζκηζηεί δεφλησο, φπσο ζα 

θαηαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα. 

Β. Γιεθνείς θεζμικές πρωηοβοσλίες για ηην ΔΚΔ 

Όπσο ήδε αλαθέξζεθε εηζαγσγηθά, ε ΔΚΔ απνηειεί ην αληηθείκελν πξσηνβνπιηψλ 

δηαθφξσλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ
1
 θαη έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο 

πνηθίια θείκελα θαζνδεγεηηθνχ ραξαθηήξα, φπνπ βεβαίσο ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο 

ηεο ΔΚΔ  – παξά ηελ θαηαγξαθή νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηήο – 

ρξσκαηίδεηαη αλάινγα κε ηηο αληηιήςεηο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ εθάζηνηε θνξέα. Έηζη 

                                                           
1
 Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, Corporate Compliance, 3. Aufl., 2016, § 11. 

Compliance und Corporate Social Responsibility, Rn. 10 ff., MüKoAktG/Spindler, 4. Aufl. 

2014, AktG § 76 Rn. 80 ff., Birk, in Fezer/Büscher/Obergfell, Lauterkeitsrecht: UWG, 3. 

Auf., 2016, Corporate Social Responsibility im Lauterkeitsrecht (S 17), Rn. 12 ff. 
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ππάξρνπλ θείκελα ΔΚΔ γεληθνχ ραξαθηήξα, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην εχξνο απηήο, 

θαζψο θαη εηδηθνχ, πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο πηπρέο απηήο (π.ρ. εξγαζηαθά ζέκαηα, 

θαηαπνιέκεζε δηαθζνξάο). Αθνινχζσο παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλα βαζηθά 

ηέηνηα θείκελα, ηα νπνία ηπγράλνπλ επξείαο αλαγλψξηζεο δηεζλψο θαη έρνπλ 

επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ΔΚΔ θαη ηελ πηνζέηεζε θαλνληζηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ. 

Τν 2001 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν
2
 δεκνζηνπνίεζε γηα πξψηε 

θνξά έλα πιαίζην αξρψλ γηα ηελ ΔΚΔ ζε κία πξνζπάζεηα λα αλνίμεη ζρεηηθή δεκφζηα 

ζπδήηεζε κε απψηεξν ζηφρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελσζηαθψλ επηρεηξήζεσλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εηαηξηθήο 

ππεπζπλφηεηαο
3
. Σχκθσλα κε ην ζρεηηθφ νξηζκφ, ν νπνίνο ζηελ νπζία απερεί ηηο ηφηε 

επηθξαηνχζεο δηεζλψο αληηιήςεηο, σο ΔΚΔ νξίδεηαη ε ελζσκάησζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε εζεινληηθή βάζε θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ αλεζπρηψλ ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ζηηο επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα 

κέξε. Η ΔΚΔ δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ εθπιήξσζε ησλ λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, 

πνπ ππέρεη κία επηρείξεζε, πξάγκα νχησο ή άιισο απηνλφεην αλ θαη φρη πάληνηε 

δεδνκέλν, αιιά θαηά ηε δηαηχπσζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ππεξβαίλεη ηα φξηα 

απηψλ «… επελδύνληαο “πεξηζζόηεξν” ζην αλζξώπηλν δπλακηθό, ζην πεξηβάιινλ θαη 

ζηηο ζρέζεηο … κε ηα ελδηαθεξόκελα κέξε»
4
. Η ΔΚΔ απεπζχλεηαη θαη’ αξρήλ ζε 

κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, φκσο θνηλσληθά ππεχζπλα απαηηείηαη λα 

ζπκπεξηθέξνληαη φιεο νη επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο, νξγάλσζεο, θιάδνπ, 

κνξθήο εηαηξηθνχ θνξέα θαη κεηνρηθήο ηδηνθηεζίαο (ηδησηηθέο ή δεκφζηεο), αλ θαη 

βεβαίσο ην πεξηερφκελν ηεο ΔΚΔ πξνζδηνξίδεηαη αλακθίβνια απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα δεδνκέλα φρη κε ηελ έλλνηα απαξαίηεηα ηεο έθπησζεο απφ πιεπξάο 

πνηφηεηαο, αιιά θπξίσο ηεο πηνζέηεζεο εθείλσλ ησλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπκβαδίδνπλ κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηνπο θηλδχλνπο εμ απηήο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

επεξεαζκνχ απφ απηήλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο. Σηελ Πξάζηλε Βίβιν 

δηαθξίλεηαη κία έληνλε σο αγσληψδεο πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο– 

θνβνχκελε ίζσο ην πσο ζα εθιάβνπλ νη «απαίδεπηεο» κέρξη ηφηε επηρεηξήζεηο θαη ηα 

θξάηε κέιε ηελ πξσηνβνπιία ηεο απηή, θαζψο ε φιε ζπδήηεζε γηα ηελ ΔΚΔ έρεη 

έληνλα νηθνλνκηθνπνιηηηθή δηάζηαζε σο αλαγφκελε ζηα ζεκέιηα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε πξσηνβνπιία ησλ ππξήλσλ απηήο, πνπ 

είλαη νη επηρεηξήζεηο – λα πξνβάιεη ηα επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηελ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ΔΚΔ 

ηφζν ζε άκεζν επίπεδν (π.ρ. αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο 

                                                           
2
 Πξάζηλν Βηβιίν «Πξνψζεζε ελφο επξσπατθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε» COM (2001) 366 ηειηθφ. Βι. ζρεη. Spindler/Stilz/Fleischer, 3. Aufl. 2015, AktG § 

76 Rn. 42. 

3
 Βι. αλαιπηηθά Κνηζίξε, Δηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ΔΔκπΓ 2003, 14 επ. 

4
 Πξάζηλν Βηβιίν, φ.π., αξ. 20, 21. 
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πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ιφγσ βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ή 

εθαξκνγήο πην θαζαξψλ πξψησλ πιψλ), φζν θαη ζε έκκεζν (π.ρ. βειηίσζε ηεο 

εμσηεξηθήο εηθφλαο ηεο επηρείξεζεο κε απνηέιεζκα ηελ πξνηίκεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ γηα ηα πξντφληα ηεο ή ηεο δαλεηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ιφγσ κεησκέλνπ θηλδχλνπ). 

Μάιηζηα είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ην επηρείξεκα, φηη ε ΔΚΔ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο σο επέλδπζε θαη φρη σο θφζηνο
5
. Η 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εζηηάδεη ζε δχν βαζηθνχο ηνκείο ΔΚΔ, ηνπο νπνίνπο εληάζζεη 

ζηελ «εζσηεξηθή δηάζηαζε» απηήο
6
: ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ην πεξηβάιινλ. Ωο πξνο 

ηνπο πξψηνπο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα δεηήκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ (π.ρ. δηαδηθαζίεο πξφζιεςεο, πνηθηινκνξθία πξνζσπηθνχ, 

εμέιημε, ελεκέξσζε γηα ηελ επηρείξεζε, δηα βίνπ κάζεζε, ακνηβέο, ίζε κεηαρείξηζε, 

ζπκκεηνρή ζηα θέξδε θαη ζην θεθάιαην θ.ιπ.), πγείαο θαη αζθάιεηαο (αθφκε θη αλ 

πξφθεηηαη γηα ην πξνζσπηθφ ζπλεξγαδνκέλσλ επηρεηξήζεσλ) θαη πξνζαξκνγήο ζηελ 

αιιαγή (επί επηρεηξεκαηηθψλ αλαδηαξζξψζεσλ, νη νπνίεο επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο). Απφ πιεπξάο πεξηβάιινληνο  νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

επηδηψθνπλ ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πφξσλ θαη ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη 

απνβιήησλ, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβάιεη θαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαθξίλεη θαη ηελ «εμσηεξηθή δηάζηαζε» ηεο 

ΔΚΔ, ε νπνία αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλσλ (ππνθεηκέλσλ ή ηνκέσλ), πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ΔΚΔ: εδψ εληάζζνληαη νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε, νη επηρεηξεκαηηθνί εηαίξνη απηήο 

(πειάηεο, πξνκεζεπηέο, ππεξγνιάβνη θ.ιπ.), ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (ηδίσο επί 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη άκεζα ή έκκεζα ή 

ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο επηρεηξήζεηο επξηζθφκελεο ζε ρψξεο ρακεινχ ζεβαζκνχ ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ) θαη ην παγθφζκην πεξηβάιινλ. Τέινο, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη ηελ απξνζπκία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ 

πξαθηηθέο ΔΚΔ θαη ηνλίδεη ην ξφιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ηδηαίηεξα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαηαλαισηψλ θαη επελδπηψλ, γηα ηελ άζθεζε έκκεζεο πίεζεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο 

δεκνζηφηεηαο ζε δεηήκαηα ΔΚΔ, ε νπνία ηφηε ιφγσ ηνπ φηη αλαγφηαλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ πξσηνβνπιία ησλ επηρεηξήζεσλ είρε ακθίβνιε πιεξνθνξηαθή αμία θαη 

αμηνπηζηία. 

Γέθα έηε αξγφηεξα, ην 2011, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαηαπηάζηεθε εθ λένπ κε ην 

δήηεκα ηεο ΔΚΔ εθδίδνληαο ζρεηηθή Αλαθνίλσζε
7
 γηα ηελ αλάιεςε κίαο ζεηξάο 

                                                           
5
 Πξάζηλν Βηβιίν, φ.π., αξ. 12. 

6
 Τζαληίιαο, Η λνκηθή πξνζέγγηζε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, Πξνο αλαδήηεζε ελφο 

εζηθνχ θαπηηαιηζκνχ, ΓΔΔ 2005, 294. 

7
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Σπκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή 

Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη ηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ, Μία λέα 
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δξάζεσλ γηα ην δηάζηεκα 2011 - 2014 ζε κία πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο ζεζκνχ. Με 

ηελ επθαηξία απηή ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή έδσζε έλα λέν νξηζκφ ηεο ΔΚΔ 

πξνζδηνξίδνληάο ηελ σο «επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ αληίθηππφ ηνπο ζηελ 

θνηλσλία». Δλφςεη ηνπ φηη ν νξηζκφο απηφο ιφγσ ηεο γεληθφηεηάο ηνπ δηέζεηε 

πεξηνξηζκέλε θαζνδεγεηηθή αμία έζπεπζε ε ίδηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα 

εμεηδηθεχζεη ην πεξηερφκελφ ηνπ δηεπξχλνληαο ζεκαληηθά ηελ έλλνηα ηεο ΔΚΔ: νη 

δηαδηθαζίεο, πνπ νθείινπλ νη επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ, δελ ζα πξέπεη λα αθνξνχλ 

κφλν θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, φπσο είρε νξίζεη ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή δέθα έηε λσξίηεξα, αιιά θαη δεηήκαηα δενληνινγίαο, δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ 

έληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ ηφζν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη 

ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε κε ζηφρν ηε 

δεκηνπξγία κίαο θνηλήο ζπλείδεζεο γηα φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη ηνλ 

εληνπηζκφ, ηελ πξφιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ζρεηηθψλ δπζκελψλ ζπλεπεηψλ
8
. 

Δθηφο ηεο δηεχξπλζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ΔΚΔ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή βιέπνληαο 

ηε ζπλερηδφκελε απξνζπκία ησλ επηρεηξήζεσλ λα πηνζεηήζνπλ ζε εζεινληηθή βάζε 

πξαθηηθέο ΔΚΔ, φπσο θαη ην κσζατθφ ησλ πηνζεηνχκελσλ πξαθηηθψλ, αλαθέξεη γηα 

πξψηε θνξά, φηη νη δεκφζηεο αξρέο πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν 

κέζσ ελφο κείγκαηνο εζεινληηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, κέζσ 

ζπκπιεξσκαηηθήο θαλνληζηηθήο ξχζκηζεο. Μάιηζηα ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εμαγγέιιεη ζηελ Αλαθνίλσζε
9
 ηελ ππνβνιή λνκνζεηηθήο πξφηαζεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαθάλεηα ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δεκνζηνπνηνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ
10

. 

Έλα θείκελν κε κεγάιε δηεζλή αλαγλψξηζε θαη επηξξνή είλαη νη Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο ηνπ ΟΟΣΑ γηα ηηο Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο, νη νπνίεο επηθαηξνπνηήζεθαλ 

ην 2011
11

. Πξφθεηηαη γηα ζπζηάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ πξνο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, 

νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη απφ ή ζην έδαθφο ηνπο, πξνο ηηο νπνίεο ζπζηάζεηο νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ζπκκνξθψλνληαη ζε εζεινληηθή βάζε. Οη Καηεπζπληήξηεο 

Οδεγίεο αθνξνχλ ηνπο ηνκείο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο 

                                                                                                                                                                      
ζηξαηεγηθή ΔΔ 2011 – 14 γηα ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, COM (2011) 681 ηειηθφ. Βι. 

ζρεη. Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 33 ff. 

8
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, φ.π., παξ. 3.1. 

9
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, φ.π., παξ. 4.5. 

10
 Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ήδε κε ηελ Οδεγία 2003/51/ΔΚ, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ 

Οδεγία 78/660/ΔΟΚ, είρε ζεζπηζηεί ε ππνρξέσζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα απνθαιχπηνπλ ζηελ 

εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα 

ζην βαζκφ, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξίαο, ησλ επηδφζεψλ ηεο ή 

ηεο ζέζεο ηεο (βι. θαη πξντζρχζαλ άξζξ. 43α παξ. 3 ζηνηρ. α’ Κ.Ν. 2190/1920). 

11
 Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 24 f., Krajewski, Menschenrechtliche 

Pflichten von multinationalen Unternehmen in den OECD-Leitsätzen: Taking Human Rights 

More Seriously?, ZaöRV 2016, 309 ff. 
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εηαηξηθήο δεκνζηφηεηαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

αληηκεηψπηζεο ηεο δηαθζνξάο, ηεο πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ, ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θνξνινγίαο θαη θαινχλ ηηο επηρεηξήζεηο 

λα επηδείμνπλ απμεκέλε εηαηξηθή εζηθή ζηνπο ηνκείο απηνχο ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο 

ηζρχνληα πξφηππα πέξαλ ηεο εθαξκνγήο ηεο εθάζηνηε θείκελεο λνκνζεζίαο. Οη 

Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο ζπλνδεχνληαη απφ ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο απνζαθελίδνπλ θαη 

εμεηδηθεχνπλ ην πεξηερφκελν ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο. Οη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο απνηεινχλ ζηελ νπζία έλαλ πεξηεθηηθφ θαη 

πνιπκεξή θψδηθα θαιήο ζπκπεξηθνξάο γηα ηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ζεηηθήο ζπκβνιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή 

θαη θνηλσληθή πξφνδν παγθνζκίσο. Τηο Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο έρεη δεζκεπηεί λα 

πξνσζεί ζην έδαθφο ηνπ κεγάινο αξηζκφο θξαηψλ ηφζν κειψλ ηνπ ΟΟΣΑ (αλάκεζα 

ζε απηά θαη ε Διιάδα), φζν θαη κε κειψλ απηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζηελ πξάμε νη Καηεπζπληήξηεο Οδεγίεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε απηέο, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εγθαζηδξχζνπλ Δζληθά Σεκεία Δπαθήο, ησλ 

νπνίσλ ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζε πξνσζεηηθέο δξάζεηο θαη παξνρή 

πιεξνθφξεζεο ζε θάζε ελδηαθεξφκελν θαζψο θαη ζηε ζπκβνιή (ζπκβνπιεπηηθνχ / 

δηακεζνιαβεηηθνχ ραξαθηήξα) ζηελ επίιπζε ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, ηα νπνία 

αλαθχνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ Καηεπζπληήξησλ Οδεγηψλ
12

. 

Παγθφζκηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο απνηειεί ην Οηθνπκεληθφ 

Σχκθσλν ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (UN Global Compact), πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 

2000
13

. Τν Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν παξέρεη έλα κε δεζκεπηηθφ λνκηθά πιαίζην γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ηειεπηαίεο θαινχληαη λα ελαξκνλίζνπλ ηηο 

ιεηηνπξγίεο θαη ζηξαηεγηθέο ηνπο κε δέθα παγθφζκηα απνδεθηέο αξρέο ζηνπο ηνκείο 

ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Τν Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν ελζσκαηψλεη έλα ζχλνιν 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ αξρψλ ρσξίο λα απνηειεί θψδηθα ζπκπεξηθνξάο ή ζχζηεκα 

δηνίθεζεο θαη απεπζχλεηαη απεπζείαο ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαινχληαη λα 

πξνζρσξήζνπλ ζε απηφ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία εληφο δηθηχνπ εηαηξηψλ θαη ινηπψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ
14

. Τν 2011 ηα Ηλσκέλα Έζλε εμέδσζαλ ηηο Καηεπζπληήξηεο 

Αξρέο γηα ηηο Δπηρεηξήζεηο θαη ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, νη νπνίεο ηνλίδνπλ ηελ 

ππεπζπλφηεηα ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δεηήκαηα ζεβαζκνχ ησλ δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλσλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ
15

. 

                                                           
12

 Τν Διιεληθφ Δζληθφ Σεκείν Δπαθήο ιεηηνπξγεί ζην Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

(βι. άξζξ. 26 παξ. 3 ζηνηρ. β’ ππφ δδ’ ΠΓ 147/2017). 

13
 Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 12 f. 

14
 Σηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί απφ ην 2008 ην Διιεληθφ Γίθηπν γηα ην Οηθνπκεληθφ Σχκθσλν 

ηνπ ΟΗΔ (Global Compact Network Hellas), ην νπνίν πξνσζεί ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Οηθνπκεληθνχ Σπκθψλνπ θαη ηηο δέθα αξρέο ηνπ ζηελ Διιάδα. 

15
 Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 14 ff. 
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Ο Γηεζλήο Οξγαληζκφο Τππνπνίεζεο (International Organisation for Standardization - 

ISΟ), ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηε, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε θαη εθδίδεη εζεινληηθά 

δηεζλή πξφηππα ζε παγθφζκην επίπεδν, παξνπζίαζε ην 2010 ην ISO 26000 «Οδεγφο 

γηα ηελ θνηλσληθή επζχλε ησλ νξγαληζκψλ» κε ζθνπφ ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο 

ηεο EKE θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο 

θαζψο θαη ηελ πξνβνιή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
16

. Η ΔΚΔ νξίδεηαη σο ε επζχλε ελφο 

νξγαληζκνχ γηα ηελ επίδξαζε ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζηελ 

θνηλσλία θαη ζην πεξηβάιινλ κέζσ δηάθαλεο θαη εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία 

ζπλεηζθέξεη ζηε βηψζηκε αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πγείαο θαη ηεο 

επεκεξίαο ηεο θνηλσλίαο, ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ, ηεξεί ην ηζρχνλ δίθαην θαη ελαξκνλίδεηαη κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη είλαη ελζσκαησκέλε ζε φιν ηνλ νξγαληζκφ θαη ζηηο ζρέζεηο ηνπ 

πξνο ηξίηνπο. Τν ISO 26000 έρεη ακηγψο θαζνδεγεηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο λα ζέηεη 

θξηηήξηα πξνο εθπιήξσζε θαη γη’ απηφ ην ιφγν δελ είλαη πηζηνπνηήζηκν, φπσο άιια 

ISO. Τν ISO 26000 απεπζχλεηαη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

ηφπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

θαη ηηο εζεινληηθέο νξγαλψζεηο πάζεο θχζεσο θαη θαιχπηεη ηνπο αθφινπζνπο ηνκείο 

δξάζεο: δηαθπβέξλεζε, αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, εξγαζηαθέο πξαθηηθέο, πεξηβάιινλ, 

πξαθηηθέο δίθαηεο ιεηηνπξγίαο, ζέκαηα θαηαλαισηή, ζπκκεηνρή θαη αλάπηπμε 

ηνπηθψλ θνηλνηήησλ. Τν 2016 ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Τππνπνίεζεο παξνπζίαζε ην 

(πηζηνπνηήζηκν) ISO 37001, ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο 

νξγαληζκνχο λα δηακνξθψζνπλ, εθαξκφζνπλ, δηαηεξήζνπλ θαη εμειίμνπλ έλα 

πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο θαηά ηεο δσξνδνθίαο ελαξκνληδφκελνη πξνο ηελ δέθαηε 

αξρή ηνπ Οηθνπκεληθνχ Σπκθψλνπ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο
17

. 

Τέινο ζα πξέπεη λα γίλεη κλεία ηεο Τξηκεξνχο Γήισζεο Αξρψλ ζρεηηθά κε ηηο 

Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζε 

Δξγαζίαο, αλαζεσξεκέλε εθδνρή ηεο νπνίαο δεκνζηεχζεθε ην 2017. Σηφρνο ηεο 

Τξηκεξνχο Γήισζεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηε ζεηηθή ζπλεηζθνξά ησλ πνιπεζληθψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν θαη ζηε δηαζθάιηζε 

αμηνπξεπνχο εξγαζίαο γηα φινπο κέζσ θαζνδήγεζεο ησλ θπβεξλήζεσλ, ησλ 

εξγνδνηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ 

θαηά ηε ιήςε κέηξσλ, ηελ αλάιεςε δξάζεσλ θαη ηελ πηνζέηεζε θνηλσληθψλ 

πνιηηηθψλ. 

Γ. Θεμελιώδη ζηοιτεία και ταρακηηριζηικά ηης ΔΚΔ 

                                                           
16

 Spießhofer, in Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 26 ff. 

17
 Τν ISO 37001 δελ αληηκεησπίδεη δεηήκαηα απάηεο, παξαβίαζεο ηνπ δηθαίνπ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη άιιεο πξαθηηθέο δηαθζνξάο. 
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Σηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη - κε βάζε θπξίσο ηηο πξναλαθεξζείζεο δηεζλείο 

πξσηνβνπιίεο - κία πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο ΔΚΔ, αλ θαη γηα ην αθξηβέο 

πεξηερφκελν απηήο νη απφςεηο δελ ηαπηίδνληαη πάληνηε, πξάγκα πνπ είλαη απφξξνηα 

θαηεμνρήλ (θαη) ηνπ γεγνλφηνο, φηη ε έλλνηα εμειίζζεηαη δηεπξπλφκελε ζπλερψο
18

. 

Αθεηεξία ηεο φιεο πξνβιεκαηηθήο είλαη ε παξαδνρή (απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο 

ΔΚΔ), φηη κία εηαηξία δελ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί κφλν ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

επξσζηία, αιιά ιφγσ ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρεη ε δξάζε ηεο ζε έλα πιήζνο ηξίησλ ζα 

πξέπεη ε εηαηξία λα πηνζεηεί θαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο, πνπ πξνζηαηεχνπλ θαη πξνάγνπλ ηα ελ ιφγσ επεξεαδφκελα ζπκθέξνληα 

ησλ ηξίησλ. Υπνζηεξίδεηαη (θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηζρχεη), φηη ην θίλεκα γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ΔΚΔ απνηειεί απάληεζε ζηελ αδπλακία ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα επηβάινπλ ζεκειηψδεηο θαλφλεο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ εζληθψλ θξαηψλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπο, νπφηε κέζσ ηεο ΔΚΔ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα κεηαηφπηζεο ηνπ βάξνπο απηνχ ζηηο επηρεηξήζεηο
19

. Δλφςεη απηνχ έρεη 

ηεζεί θαη ην εξψηεκα κήπσο ε ΔΚΔ ζα πξέπεη λα αθνξά ηε δξαζηεξηνπνίεζε 

επηρεηξήζεσλ εθηφο ησλ πξνεγκέλσλ ρσξψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ, θαζψο ζε απηέο 

ιφγσ ηεο χπαξμεο νξγαλσκέλσλ θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ πιαηζίσλ ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ αξθεί γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηξίησλ απφ 

ηε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ, πξάγκα πνπ ζπλήζσο απαληάηαη αξλεηηθά κε ην 

επηρείξεκα, φηη θαη ζηηο πξνεγκέλεο θνηλσλίεο ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, έζησ θαη 

κε δηαθνξεηηθέο κνξθέο εθδήισζεο, δελ ζηεξείηαη πεδίνπ δξάζεο. 

Η δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ ζεκαίλεη βεβαίσο 

εγθαηάιεηςε ηεο βαζηθήο απνζηνιήο ηνπο, πνπ είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο ππέξ ησλ 

κεηφρσλ ηνπο, αιιά ιήςε ππφςε θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ 

νξγαληζκνχ. Δλλνείηαη βεβαίσο, φηη ε ΔΚΔ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ηεο 

θείκελεο λνκνζεζίαο, πξάγκα πνπ νχησο ή άιισο δελ ζπληζηά δηαθξηηηθή επρέξεηα 

γηα ηελ εηαηξηθή δηνίθεζε νχηε απφ ηε ζθνπηά ηνπ θαλφλα ηνπ αλειέγθηνπ ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θξίζεο (Business Judgment Rule), αιιά αθνξά ζηε ιήςε κέηξσλ 

πέξαλ απηήο. Η επίδεημε εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο δελ ζπκβάιιεη κφλν ζηελ 

πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηξίησλ, αιιά πξνάγεη θαη ηα ζπκθέξνληα 

ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο, θαζψο ε θνηλσληθά αλεχζπλε ή αδηάθνξε ζπκπεξηθνξά 

εθηηκάηαη αξλεηηθά απφ ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο κε ηελ εηαηξία θαη ηδίσο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο
20

, επηπιένλ δε δελ απνθιείεηαη λα πξνθχπηνπλ θαη άκεζα κεηξήζηκα 

νθέιε γηα ηελ εηαηξία, φπσο π.ρ. απφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ 

                                                           
18

 Βι. ζρεη. Τζαληίια, φ.π., ΓΔΔ 2005, 289 επ. 

19
 Spießhofer, Compliance und Corporate Social Responsibility, NZG 2018, 443. 

20
 Βερβεσός, Ζητήματα εταιρικοφ δικαίου ςτουσ διεθνείσ ομίλουσ επιχειρήςεων, ΧρηΔικ 2017, 218 

επ. 
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πξψησλ πιψλ ή ηε κείσζε ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ε ΔΚΔ δελ ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο εηαηξίεο σο θφζηνο, αιιά σο κνξθή επέλδπζεο. 

Η ΔΚΔ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ηεο απηνδέζκεπζεο: ε ΔΚΔ δελ επηβάιιεηαη νχηε ζε 

επίπεδν αξρήο, νχηε ζε επίπεδν επηκέξνπο πξαθηηθψλ κε θαλφλεο δηθαίνπ (πξφθεηηαη 

γηα “soft law”), αιιά ελαπφθεηηαη ζηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο ην αλ θαη ηη είδνπο κέηξα 

θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο ζα πηνζεηήζνπλ
21

. Η απνθπγή λνκνζεηηθήο επηβνιήο ηεο 

ΔΚΔ εμεγείηαη βεβαίσο απφ ηε ξεπζηφηεηα ηεο έλλνηαο, ε νπνία θαζηζηά αδχλαηε ηε 

λνκνζεηηθή εμεηδίθεπζε ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ. Τα ελδεηθλπφκελα κέηξα 

θνηλσληθήο επζχλεο εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο, ην κέγεζνο απηήο, ηνλ ηφπν, φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θ.ιπ., νπφηε θάζε 

πξνζπάζεηα εληαίαο ξχζκηζεο είλαη πξαθηηθά αδχλαηε. Δθηφο φκσο απφ απηφ ην 

πξφβιεκα, ε λνκνζεηηθή ηππνπνίεζε ζα έπιεηηε ην δπλακηθφ θαη ζπλερψο 

εμειηζζφκελν ραξαθηήξα ηεο ΔΚΔ, ηεο νπνίαο ε θαζηέξσζε επηδηψθεηαη κέζσ 

δεκηνπξγίαο κίαο λέαο «αγνξάο» κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, φπνπ απηέο ζα 

αληαγσλίδνληαη φρη κφλν κέζσ ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο, αιιά θαη κέζσ ηεο 

επηδεηθλπφκελεο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο. Δμαίξεζε απφ ηελ αξρή ηεο 

απηνδέζκεπζεο ζπληζηά ε Οδεγία 2014/95/ΔΔ, ε νπνία επηβάιιεη γηα νξηζκέλεο 

(κεγάιεο) επηρεηξήζεηο ηε δεκνζηνπνίεζε κε ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη κίαο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο ζε δεηήκαηα ΔΚΔ. 

Οη ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα εθδειψλεηαη ε θνηλσληθή επζχλε κίαο 

επηρείξεζεο, είλαη θπξίσο ην πεξηβάιινλ, νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ε θνηλσλία, ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

θαηαλαισηψλ. Οη σο άλσ ηνκείο δξάζεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνλ θχθιν 

ησλ πξνζψπσλ, ηα νπνία ελδηαθέξεη ε ΔΚΔ: θαη’ αξρήλ ε ΔΚΔ ελδηαθέξεη ηελ ίδηα 

ηελ επηρείξεζε, ε νπνία κπνξεί κέζσ απηήο λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη 

ηελ εηθφλα ηεο πξνο ηα έμσ. Μάιηζηα φηαλ πθίζηαηαη φκηινο επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη ε 

ηάζε ε κεηξηθή επηρείξεζε λα επηβάιιεη κέζσ εληνιψλ ηελ ηήξεζε θαλφλσλ θαη ηελ 

εθαξκνγή πνιηηηθψλ ΔΚΔ απφ φιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ νκίινπ
22

. Καη’ εμνρήλ ε ΔΚΔ 

αθνξά ηνπο εξγαδνκέλνπο, νη νπνίνη θαη γίλνληαη απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ πξαθηηθψλ 

ζε δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο, βειηίσζεο ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, 

εξγαζηαθήο αλέιημεο θαη επηκφξθσζεο θαη ζεβαζκνχ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ. Σεκαληηθή 

επηξξνή έρεη ε ΔΚΔ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη νπνίεο ζπρλά εμαξηψληαη νηθνλνκηθά 

απφ κία ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο: ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα κπνξεί λα ζπκβάιεη 

θαζνξηζηηθά (αλάκεζα ζε άιια) ζηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο δσήο. Η εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα κίαο επηρείξεζεο δηαρέεηαη θαη ζηνπο 

ζπλαιιαζζνκέλνπο κε απηήλ, φπσο πξνκεζεπηέο, πειάηεο, κέιε δηθηχνπ δηαλνκήο: νη 

                                                           
21

 Birk, in Fezer/Büscher/Obergfell, φ.π., Rn. 23 ff. 

22
 Βεξβεζόο, φ.π., ΦξεΓηθ 2017, 216 επ. 
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θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο ελζαξξχλνπλ ή θαη απαηηνχλ απφ ηνπο πάζεο 

θχζεο ζπλεξγάηεο ηνπο, ηδηαίηεξα απφ εθείλνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

πξνβιεκαηηθέο ρψξεο απφ πιεπξάο πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ή ηνπ 

πεξηβάιινληνο, λα πηνζεηνχλ θαη απηνί ηθαλνπνηεηηθέο πξαθηηθέο ΔΚΔ. Σπλερψο 

απμαλφκελν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ΔΚΔ επηδεηθλχνπλ νη θαηαλαισηέο απφ δχν νπηηθέο 

γσλίεο: ηφζν δηφηη ε ΔΚΔ κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή θαιχηεξσλ απφ 

πιεπξάο πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξντφλησλ, φζν θαη ιφγσ ησλ επαηζζεζηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δεηήκαηα θνηλσληθήο 

επζχλεο. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη δηάθνξα θνηλσληθά θαη νηθνινγηθά 

ζήκαηα, ηα νπνία βεβαίσο ιφγσ ηεο πνιπκνξθίαο ησλ θξηηεξίσλ, ηεο έιιεηςεο 

δηαθάλεηαο, ησλ δπζρεξεηψλ επαιήζεπζεο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ηεο ρξήζεο ηνπο 

έρνπλ κέρξη ζήκεξα αληίζηνηρα πεξηνξηζκέλε πξαθηηθή αμία. Η ΔΚΔ ελδηαθέξεη θαη 

ηνπο επελδπηέο θαη ελ γέλεη ηνπο ρξεκαηνδφηεο κίαο επηρείξεζεο: κία επηρείξεζε 

αδηάθνξε ή αλεχζπλε είλαη εθηεζεηκέλε ζε κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο, πξάγκα πνπ 

απμάλεη θαη ηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο ζε απηή. Τέινο ε ΔΚΔ (ζα πξέπεη λα) αθνξά 

ηνπο πάληεο, νη νπνίνη αζπάδνληαη έλα ζχζηεκα αμηψλ θαη αξρψλ. 

Ο ηξφπνο πινπνίεζεο ηεο ΔΚΔ απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηε 

ζηάζε
23

 θάζε επηρείξεζεο απέλαληη ζην ζεζκφ, ε δε θαηάζηαζε ζπκίδεη έληνλα ηε 

ζπδήηεζε γηα ηε δηαβάζκηζε ηεο ππνρξέσζεο πίζηεο ησλ εηαίξσλ έλαληη ηεο 

εηαηξίαο
24

: θάπνηεο επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη σο ΔΚΔ ηελ απιή ζπκκφξθσζε κε 

ην γξάκκα ή έζησ κε ην πλεχκα ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, πξάγκα πνπ βεβαίσο δελ 

κπνξεί λα εθιεθζεί σο θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, αλ θαη ππφ ζπλζήθεο (π.ρ. 

δηαδεδνκέλεο θνξνδηαθπγήο θαη αηηκσξεζίαο ζε θάπνηα ρψξα) ε ηήξεζε ηνπ λφκνπ 

ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί σο νηθεηνζειή επηινγή ηεο επηρείξεζεο. Σε έλα επφκελν 

επίπεδν ε ΔΚΔ γίλεηαη κελ αληηιεπηή σο ζπκπεξηθνξά πέξαλ ηεο ηήξεζεο λφκνπ, 

εμαληινχκελε φκσο ζε κία «παζεηηθή» ζηάζε ηεο επηρείξεζεο (“doing no harm”), ε 

νπνία θξνληίδεη απιά λα απέρεη απφ πξάμεηο, πνπ ελδέρεηαη λα ζίμνπλ ηα άμηα 

πξνζηαζίαο ζπκθέξνληα ηξίησλ (π.ρ. ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θ.ιπ.). 

Σην παζεηηθφ απηφ επίπεδν εληάζζεηαη θαη ε εθδήισζε ηεο ΔΚΔ κέζσ 

πξνγξακκάησλ θηιαλζξσπηψλ θαη ρνξεγηψλ, ηα νπνία ζπλήζσο ππαγνξεχνληαη απφ 

ηνπο θαλφλεο ηνπ marketing θαη δελ εθπνξεχνληαη απφ θνηλσληθή επαηζζεζία. Οη 

πιένλ επαηζζεηνπνηεκέλεο θνηλσληθά επηρεηξήζεηο επηδεηθλχνπλ κία ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν «ελεξγεηηθή» ζηάζε (“doing good”), ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηε ιήςε 

κέηξσλ θαη ηελ πηνζέηεζε απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ζηνπο θξίζηκνπο ηνκείο
25

. Αλάινγα ινηπφλ κε ηελ 

                                                           
23

 Η νπνία βεβαίσο ζηάζε επεξεάδεηαη θαη απφ ηηο δηαξθψο εμειηζζφκελεο αληηιήςεηο γηα ην 

πεξηερφκελν ηεο ΔΚΔ. 

24
 Σηελ νπζία ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα κίαο επηρείξεζεο λνείηαη σο ε «ππνρξέσζε πίζηεο» 

ηεο επηρείξεζεο έλαληη ηεο θνηλσλίαο. 

25
 Spießhofer, φ.π., NZG 2018, 441 ff. 
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πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηεο ΔΚΔ απφ ηελ θάζε επηρείξεζε απνθαζίδεη ε ηειεπηαία 

γηα ηνλ ηξφπν θαη ηελ έληαζε πινπνίεζεο ηεο ΔΚΔ: γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία θαη ηελ απνρή απφ βιαπηηθά κέηξα, δει. γηα ηηο δχν πξψηεο 

πξνζεγγίζεηο ηεο ΔΚΔ, νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο πεξηνξίδνληαη ζηελ πηνζέηεζε ελφο 

θψδηθα δενληνινγίαο, φπνπ δηαηππψλνληαη θάπνηεο αξρέο, πνπ ηεξεί ε επηρείξεζε. 

Δάλ ε επηρείξεζε επηζπκεί λα δηαδξακαηίζεη έλαλ πην δξαζηήξην θνηλσληθά ξφιν, 

ηφηε ιακβάλεη κέηξα θαη πηνζεηεί πξαθηηθέο, νη νπνίεο δηαπλένπλ ηελ φιε εζσηεξηθή 

δνκή θαη ηελ εμσηεξηθή δξάζε ηεο. 

Γ. Η ΔΚΔ de lege lata 

1. Η Οδεγία 2014/95/ΕΕ θαη ηα άξζξ. 151, 154 Ν. 4548/2018 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ΔΚΔ έρεη παχζεη λα απνηειεί απνθιεηζηηθά πεδίν 

ζεσξεηηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, αιιά έρεη πιένλ δηεηζδχζεη ζην ηζρχνλ εηαηξηθφ δίθαην 

κέζσ ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ
26

. 

Με ηελ Οδεγία 2014/95/ΔΔ, ε νπνία ηξνπνπνίεζε ηελ Οδεγία 2013/34/ΔΔ, 

επηβιήζεθε ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κε κέζν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ άλσ ησλ 500 ε δεκνζηνπνίεζε κηαο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο (θαη ζηηο κεηξηθέο εηαηξίεο ε δεκνζηνπνίεζε κίαο ελνπνηεκέλεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο), πνπ ζα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ πιεξνθνξίεο γηα 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, θνηλσληθά ζέκαηα θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

εξγαδνκέλνπο, ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία
27

. Η θαηάζηαζε απηή ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ, ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ θηλδχλσλ, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηα ελ ιφγσ ζέκαηα, θαη ζα πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο ηεο επηρείξεζεο. Η κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη επίζεο 

λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 

εθαξκφδεη ε επηρείξεζε, θαη, εθφζνλ θξίλεηαη ζθφπηκν θαη αλαινγηθφ, φζνλ αθνξά 

ηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη ππεξγνιαβηθήο αλάζεζεο ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ 

                                                           
26

 Eufinger, Die neue CSR-Richtlinie – Eröffnung der Unternehmenstransparenz in Sozial- 

und Umweltbelangen, EuZW 2015, 424 ff. 

27
 Γηα ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ ΓΣ απφ παξάιεηςε δεκνζηνπνίεζεο ηεο κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο βι. Roth-Mingram, Corporate Social Responsibility (CSR) 

durch eine Ausweitung der nichtfinanziellen Informationen von Unternehmen, NGZ 2015, 

1343 ff. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ην δήηεκα ησλ θπξψζεσλ απφ ηελ παξάβαζε ηεο 

ππνρξέσζεο δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ε Οδεγία 2014/95/ΔΔ 

ην αθήλεη ζηα θξάηε κέιε απαηηψληαο φκσο ηελ χπαξμε επαξθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

κέζσλ γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο ππνρξεψζεηο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

νδεγία, νη δε ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε φια ηα θπζηθά πξφζσπα 

θαη λνκηθέο νληφηεηεο, πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζχκθσλα κε ην εζληθφ δίθαην λα 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο νδεγίαο (βι. Αηη. Σθ. 10 ηεο Οδεγίαο 

2014/95/ΔΔ). 
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λα εληνπίδεη, λα πξνιακβάλεη θαη κεηξηάδεη πθηζηάκελεο θαη δπλεηηθέο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο
28

. Όπσο ηνλίδεηαη ζηελ Οδεγία 2014/95/ΔΔ, ε δεκνζηνπνίεζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

αιιαγήο ζηελ πνξεία πξνο κία βηψζηκε παγθφζκηα νηθνλνκία, κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ 

ηεο καθξνπξφζεζκεο θεξδνθνξίαο κε ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σην πιαίζην απηφ, ε δεκνζηνπνίεζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη ζηε θαηακέηξεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε 

ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ αληίθηππνχ ηνπο ζηελ θνηλσλία
29

, έρεη δε 

ζεκαζία γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ κεηφρσλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ
30

. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη εθδψζεη θαη ζρεηηθέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
31

 αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ, νη 

νπνίεο παξά ην κε δεζκεπηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θηινδνμνχλ λα παξάζρνπλ έλα 

ρξήζηκν θαη αζθαιή νδεγφ ζπκκφξθσζεο ζηηο επηρεηξήζεηο. 

Τν ειιεληθφ δίθαην πξνζαξκφζηεθε ζηελ Οδεγία 2014/95/ΔΔ αξρηθά κε ηα άξζξ. 43α 

παξ. 6 επ. θαη 107α παξ. 5 επ. Κ.Ν. 2190/1920 θαη πιένλ κε ηα άξζξ. 151, 154 Ν. 

4548/2018. Δπί ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζνχλ ηα αθφινπζα
32

: 

(α)  Οη παξερφκελεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αθνξνχλ 

ηνπιάρηζηνλ, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα, ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη ζέκαηα ζρεηηθά 

κε ηε δσξνδνθία. Ο θαηάινγνο απηφο, ν νπνίνο θαιχπηεη φιν ην θάζκα ηεο ΔΚΔ, 

είλαη ελδεηθηηθφο. Σηηο πιεξνθνξίεο γηα ην πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη νη 

επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ζην πεξηβάιινλ (π.ρ. ξχπαλζε, 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ, δηαρείξηζε απνβιήησλ) θαζψο θαη νη 

ηπρφλ επηπηψζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο εηαηξίαο. Οη 

πιεξνθνξίεο γηα θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα θαιχπηνπλ ηελ εθαξκνγή 

ζεκειησδψλ ζπκβάζεσλ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, δεηήκαηα πνιπκνξθίαο 

θαη απαζρφιεζεο, ζπλδηθαιηζηηθά δεηήκαηα, δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, 

δεηήκαηα πγείαο θαη αζθάιεηαο θ.ιπ. Σρεηηθά κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ζα πξέπεη 

λα δεκνζηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ επηπηψζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο ζηνπο θαηφρνπο ησλ δηθαησκάησλ. Ωο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δηαθζνξάο θαη ηεο δσξνδνθίαο νη δεκνζηνπνηνχκελεο πιεξνθνξίεο αθνξνχλ ηελ 

                                                           
28

 Βι. Αηη. Σθ. 6 ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ. 

29
 Βι. Αηη. Σθ. 3 ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ. 

30
 Βι. Αηη. Σθ. 4 ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ. 

31
 Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, Καηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (κεζνδνινγία ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ) (2017/C 215/01). 

32
 Βι. ζρεη. Ληβαδά, εηο Πεξάθε/Σσηεξφπνπιν/Ληβαδά/Γξίηζα, Τν δίθαην ηεο ινγηζηηθήο, 

2017, 237. 
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νξγάλσζε, ηηο απνθάζεηο, ηα κέζα δηαρείξηζεο θαη ηνπο πφξνπο, πνπ δηαηίζεληαη γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ. 

(β) Ωο πξνο ηελ έθηαζε ησλ πιεξνθνξηψλ θξηηήξην είλαη ε αλαγθαηφηεηά ηνπο γηα 

ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. Δλ πξνθεηκέλσ θαηαγξάθεηαη ε δηαπλένπζα ην ζχλνιν 

ηνπ ινγηζηηθνχ δηθαίνπ αξρή ηεο νπζηαζηηθφηεηαο ή ζεκαληηθφηεηαο (materiality) 

ησλ δεκνζηνπνηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ
33

 κε ζηφρν ηελ απνθπγή εμαληιεηηθψλ 

εθζέζεσλ, νη νπνίεο επηβαξχλνπλ ρσξίο ιφγν ηφζν ηηο εηαηξίεο, φζν θαη ηνπο 

απνδέθηεο απηψλ. Δπηπιένλ νη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε 

αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν, νη δε ρξήζηεο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ ζα πξέπεη 

λα παξαπιαλψληαη απφ νπζηψδεηο αλαθξίβεηεο, κε ηελ παξάιεηςε ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ ή ηε δεκνζηνπνίεζε κε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Τέινο νη 

παξερφκελεο πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο θπξίσο ζην κέιινλ 

θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξίαο, νχησο ψζηε νη απνδέθηεο απηψλ λα κπνξνχλ λα 

αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηηο πξννπηηθέο ηεο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα 

παξαιεηθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθείκελεο εμειίμεηο ή ζέκαηα ζε 

δηαπξαγκάηεπζε, φηαλ ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα έβιαπηε 

ζνβαξά ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο εηαηξίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξάιεηςε απηή 

δελ εκπνδίδεη ηελ νξζή θαη ηζνξξνπεκέλε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, 

ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο. 

(γ) Σηε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη πεξηιακβάλνληαη ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο εηαηξίαο, πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο, πνπ εθαξκφδεη ζε ζρέζε κε ηα πξναλαθεξζέληα 

ζέκαηα ΔΚΔ, ηα απνηειέζκαηα ησλ πνιηηηθψλ, ηνπο θπξηφηεξνπο θηλδχλνπο, πνπ 

αθνξνχλ ηα πξναλαθεξζέληα ζέκαηα ΔΚΔ θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο εηαηξίαο, θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. 

(δ) Όηαλ ε εηαηξία δελ αζθεί πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

πξναλαθεξζέληα ζέκαηα ΔΚΔ, ε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ζαθή θαη αηηηνινγεκέλε εμήγεζε γηα ηελ απνπζία ηέηνησλ πνιηηηθψλ. 

(ε) Η ππνβνιή ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο απνηειεί αληηθείκελν 

ειέγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο. Δλ πξνθεηκέλσ ν 

                                                           
33

 Βι. θαη άξζξ. 2 αξ. 16 ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ, φπνπ σο ζεκαληηθέο ραξαθηεξίδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο, φηαλ ε παξάιεηςε ή ε αλαθξηβήο παξάζεζή ηνπο ζα κπνξνχζε επιφγσο λα 

επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ νη ρξήζηεο βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ε δε βαξχηεηα θάζε ζηνηρείνπ εθηηκάηαη ζην πιαίζην άιισλ παξφκνησλ 

ζηνηρείσλ. Βι. γηα ηελ αξρή ηεο ζεκαληηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ ειιεληθνχ ινγηζηηθνχ 

δηθαίνπ Πεξάθε, εηο Πεξάθε/Σσηεξφπνπιν/Ληβαδά/Γξίηζα, Τν δίθαην ηεο ινγηζηηθήο, 2017, 

80. 
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έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζην γεγνλφο ηεο ππνβνιήο ή κε ηεο θαηάζηαζεο θαη φρη ζην 

πεξηερφκελν ή ηελ αμηνπηζηία απηήο. 

2. Η ζεκαζία ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΕΕ γηα ην εηαηξηθό δίθαην 

Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα ιερζεί, φηη ε Οδεγία 2014/95/ΔΔ απνηειεί νξφζεκν ζηελ 

εμέιημε ηνπ ελσζηαθνχ, αιιά θαη ησλ εζληθψλ εηαηξηθψλ δηθαίσλ. Δληνχηνηο κέρξη 

ζήκεξα δελ ηεο έρεη απνδνζεί ε δένπζα πξνζνρή απφ πιεπξάο εηαηξηθνχ δηθαίνπ
34

, 

πξάγκα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη απφ ην φηη ε πθηζηάκελε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία 

θηλείηαη ζπλήζσο ζε ηερληθφ επίπεδν ινγηζηηθνχ δηθαίνπ. Όκσο ε Οδεγία 2014/95/ΔΔ 

κέζσ ηεο θεξθφπνξηαο ηνπ ινγηζηηθνχ δηθαίνπ δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ην 

εηαηξηθφ δίθαην, πξάγκα πνπ νχηε είλαη νξαηφ απφ ηελ πξψηε αλάγλσζε ηεο Οδεγίαο, 

νχηε – δπζηπρψο – θαίλεηαη λα πξνβιεκάηηζε ηνπο ζπληάθηεο απηήο. 

Σε επίπεδν ινγηζηηθνχ δηθαίνπ ε Οδεγία 2014/95/ΔΔ απνηειεί ήδε κία θαηλνηνκία, 

θαζψο δηεπξχλεη ην πεδίν ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο. Όπσο είλαη γλσζηφ, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνζθνπνχλ ζηελ παξνρή ζηνπο ρξήζηεο απηψλ 

(κεηφρνπο, δαλεηζηέο, επελδπηέο, νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο θ.ιπ.) θξίζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα, κε βάζε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ζα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Δίλαη βεβαίσο γεγνλφο, φηη ε έθζεζε δηαρείξηζεο, ε νπνία δελ 

εληάζζεηαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη έλα ζπλνδεπηηθφ θείκελν κε 

νινέλα θαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ην νπνίν εζηηάδεη ζε πνηνηηθά θαη φρη ζε 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαο θαη εθηηκήζεηο γηα ηε κειινληηθή εμέιημε θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξίαο
35

. Παξφηη ε έθζεζε δηαρείξηζεο είλαη έλα ζαθψο κε 

ηππνπνηεκέλν θείκελν απφ πιεπξάο δνκήο θαη πεξηερνκέλνπ (ζπγθξηλφκελν 

ηνπιάρηζηνλ κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), εληνχηνηο ζα πξέπεη θαη απηή 

ζαθψο λα εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ήηνη λα ππνβνεζά ηνπο ρξήζηεο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ. Ωο εθ ηνχηνπ κφλν θξίζηκα απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά «γεγνλφηα» ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο. Η πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

πνιηηηθέο ΔΚΔ ηεο εηαηξίαο δηεπξχλεη ην πεξηερφκελν ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο κε 

ζηνηρεία, πνπ δελ ζπλδένληαη, ηνπιάρηζηνλ άκεζα θαη ηνπιάρηζηνλ φρη φια, κε ηελ 

νηθνλνκηθή πνξεία ηεο εηαηξίαο, αλ θαη βεβαίσο θάζε ζηνηρείν, πνπ αθνξά ηελ 

εηαηξία κπνξεί λα έρεη θάπνηα νηθνλνκηθή ζεκαζία, έζησ θαη δεκηνπξγνχκελε κέζσ 

ηεο επηβνιήο παξνρήο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο: ε θαζηέξσζε ηεο ΔΚΔ σο ρξεζηήο 

εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο θαηαιήγεη λα δεκηνπξγεί έλα λέν πεδίν αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζπλεθηηκάηαη απφ ηνπο απνδέθηεο ηεο 

πιεξνθφξεζεο, φπσο π.ρ. εθηηκάηαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

                                                           
34

 Απφδεημε απηνχ είλαη θαη ην φηη νη επηρεηξήζεηο ζπλήζσο πξνζηξέρνπλ γηα δεηήκαηα ΔΚΔ 

ζε ζπκβνχινπο κε λνκηθνχο. 

35
 Ληβαδά, Τν δίθαην ηεο ινγηζηηθήο, φ.π., 234. 
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Σε επίπεδν εηαηξηθνχ δηθαίνπ ε ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο πνιηηηθέο 

ΔΚΔ πξνυπνζέηεη ηελ ππνρξέσζε πηνζέηεζεο ηέηνησλ πνιηηηθψλ
36

. Σην ζηνηρείν ε’ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξ. 151 Ν. 4548/2018
37

 (βι. θαη άξζξ. 19α παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 

2013/34/ΔΔ, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν εηζήρζε κε ηελ Οδεγία 2014/95/ΔΔ) 

πξνβιέπεηαη βεβαίσο, φηη εάλ ε εηαηξία δελ αζθεί πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε ηειεπηαία ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ζαθή θαη 

αηηηνινγεκέλε εμήγεζε γηα ηελ απνπζία ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ. Η δηάηαμε 

αθνινπζεί ηελ αξρή «ζπκκφξθσζε ή αηηηνιφγεζε» (“comply or explain”)
38

, πνπ 

ηζρχεη θαη γηα ηηο πνιηηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο (βι. άξζξ. 152 παξ. 1 ζηνηρ. β’ 

εδ. β’ Ν. 4548/2018 θαζψο θαη άξζξ. 20 παξ. 1 ζηνηρ. β’ εδ. β’ ηεο Οδεγίαο 

2013/34/ΔΔ)
39

. Η κε ζεζκνζέηεζε ππνρξέσζεο πηνζέηεζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

πνιηηηθψλ ΔΚΔ είλαη απφξξνηα, φπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, θαη’ αξρήλ ηεο αδπλακίαο 

θαζνξηζκνχ ηέηνησλ πνιηηηθψλ γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Γη’ απηφ θαη επαθίεηαη ζηηο 

ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο ην αλ θαη πνηεο πνιηηηθέο ΔΚΔ ζα εθαξκφζνπλ. Όηαλ φκσο κία 

επηρείξεζε ππνρξενχηαη λα δεκνζηνπνηήζεη ηηο πηνζεηεζείζεο πνιηηηθέο ή λα εμεγήζεη 

ζαθψο θαη αηηηνινγεκέλσο ηελ απνπζία ηέηνησλ πνιηηηθψλ, ε επηρείξεζε ζηελ νπζία 

δελ έρεη δηαθξηηηθή επρέξεηα, αιιά εμαλαγθάδεηαη λα πηνζεηήζεη ηέηνηεο πνιηηηθέο, 

θαζψο ε φπνηα πξνζπάζεηα αηηηνιφγεζεο ηεο ηπρφλ απνπζίαο ηέηνησλ πνιηηηθψλ 

κπνξεί λα εθιεθζεί απφ ηελ αγνξά σο κε ρξεζηή εηαηξηθή ζπκπεξηθνξά, πξάγκα πνπ 

κπνξεί λα έρεη αληίθηππν ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (π.ρ. κπνξεί νη θαηαλαισηέο, ζην 

βαζκφ, πνπ εθηφο απφ ηελ ηηκή θαη ηελ πνηφηεηα ελδηαθέξνληαη γηα θνηλσληθά 

δεηήκαηα, λα αληηκεησπίζνπλ αξλεηηθά ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο). Η πίεζε 

κάιηζηα ζηηο επηρεηξήζεηο θαζίζηαηαη αθφκε κεγαιχηεξε ελφςεη ηνπ φηη θαινχληαη 

ζηελ νπζία λα ζπκκνξθσζνχλ φρη πξνο κία λνκηθά πξνζδηνξηζκέλε ππνρξέσζε, αιιά 

πξνο έλα ηειείσο ξεπζηφ πιαίζην αξρψλ, πξάγκα πνπ δεκηνπξγεί ην θαηάιιειν 

έδαθνο, νχησο ψζηε λα εμσζεζνχλ νη επηρεηξήζεηο ζε κία άηππε πιεηνδνζία 

θνηλσληθήο επαηζζεζίαο, ε νπνία εθφζνλ είλαη πξαγκαηηθή θαη φρη θαη’ επίθαζε 

πξνθαιεί θφζηε. Θα πξέπεη δε λα παξαηεξεζεί, φηη ην ελ ιφγσ πξφβιεκα είλαη πην 

έληνλν ζην πεδίν ηεο ΔΚΔ ζε ζρέζε κε εθείλν ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο 

ζηελ ηειεπηαία ππάξρνπλ δηακνξθσκέλνη αλαιπηηθνί θψδηθεο κε θνηλέο ζε κεγάιν 

βαζκφ αξρέο, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ έλα επαξθέο εξγαιείν ζπκκφξθσζεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο πέξαλ βεβαίσο ησλ ηπρφλ εηδηθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζε επηκέξνπο 

                                                           
36

 Kort, Gemeinwohlbelange beim Vorstandshandeln, NGZ 2012, 927. 

37
 Έηζη θαη ην άξζξ. 154 παξ. 1 ζηνηρ. β’ Ν. 4548/2018 (βι. θαη άξζξ. 29α παξ. 1 ηεο Οδεγίαο 

2013/34/ΔΔ, φπσο ην ελ ιφγσ άξζξν εηζήρζε κε ηελ Οδεγία 2014/95/ΔΔ) γηα ηελ 

ελνπνηεκέλε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε. 

38
 Glaser, Corporate Social Responsibility (CSR): Erweiterung der (Lage-) Berichterstattung 

um nicht – finanzielle Informationen zur Erhöhung der Unternehmenstransparenz in Umwelt- 

und Sozialbelangen, IRZ 2015, 57. 

39
 Αλαιπηηθά Ληβαδά, Τν ΓΣ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαη νη θαλφλεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, 2016, 99 επ. 
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δεηήκαηα. Σην πεδίν ηεο ΔΚΔ, ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο είλαη εμαηξεηηθά ξεπζηή, ε 

ζπκκφξθσζε θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δπζρεξήο. 

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη ε εμήο θξίζηκε παξαηήξεζε ζε λνκνηερληθφ 

επίπεδν, ε νπνία απνθαιχπηεη θαη κία ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ: ν έκκεζνο – πιελ 

ηζρπξφηαηνο – εμαλαγθαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο ΔΚΔ θείηαη 

απφ πιεπξάο λνκηθήο δεζκεπηηθφηεηαο κεηαμχ λνκνζεηηθήο επηηαγήο θαη 

νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο, θαζψο απνηειεί έλα λέν πβξηδηθφ είδνο λνκηθνχ 

εμαλαγθαζκνχ
40

. Με ηε ζέζπηζε εηαηξηθήο δεκνζηφηεηαο γηα δεηήκαηα ΔΚΔ αίξεηαη 

ζηελ νπζία ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ηεο ΔΚΔ, κάιηζηα δε νη επηρεηξήζεηο 

εμαλαγθάδνληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε θαλφλεο, πνπ ηίζεληαη (ζηελ θαιχηεξε 

πεξίπησζε) απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο ή αθφκε θαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο (βι. 

ραξαθηεξηζηηθά ηελ πξφβιεςε ζηα άξζξ. 151 παξ. 1 ζηνηρ. ε’ ηει. εδ. θαη 154 παξ. 1 

ζηνηρ. δ’ Ν. 4548/2018 [έηζη θαη ηα άξζξ. 19α θαη 29α ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ], φηη 

γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ νη εηαηξίεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε εζληθά 

πιαίζηα, πιαίζηα βαζηζκέλα ζηελ ΔΔ ή δηεζλή πιαίζηα, πξάγκα πνπ επηπιένλ 

ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ηεο παξερφκελεο πιεξνθφξεζεο
41

). 

Δπηπιένλ ε ζπκπεξίιεςε φξσλ γηα δεηήκαηα ΔΚΔ ζε ζπκβάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κε ηξίηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ πξφζδνζε ζε απηνχο θαη ηππηθήο λνκηθήο 

δεζκεπηηθφηεηαο. Η αλσηέξσ λνκνζεηηθή πξαθηηθή ηνπ έκκεζνπ εμαλαγθαζκνχ ζέηεη 

ζνβαξά δεηήκαηα ζεζκηθήο λνκηκνπνίεζεο ηνπ εθάζηνηε (θαη ηνπ ελσζηαθνχ) 

λνκνζέηε, ην θπξηφηεξν φκσο πξφβιεκα ζπλίζηαηαη ζην φηη κε ηελ ηερληθή απηή 

ζπγθαιχπηεηαη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο. 

Ο πξναλαθεξζείο εμαλαγθαζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ΔΚΔ 

ζέηεη έλα λέν δεδνκέλν ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηεο εηαηξηθήο 

δηνίθεζεο
42

. Σην άξζξ. 96 παξ. 1 Ν. 4548/2018 πξνβιέπεηαη ξεηά ε ππνρξέσζε ησλ 

κειψλ ηνπ ΓΣ λα αζθνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ κε ζθνπφ ηελ 

πξναγσγή ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Τν ίδην πξνβιέπεηαη θαη ζην άξζξ. 2 παξ. 1 Ν. 

3016/2002, φπνπ εθεί γίλεηαη ιφγνο γηα «… δηαξθή επηδίωμε ηεο ελίζρπζεο ηεο 

καθξνρξόληαο νηθνλνκηθήο αμίαο ηεο εηαηξίαο …» θαη γηα «… πξνάζπηζε ηνπ γεληθνύ 

εηαηξηθνύ ζπκθέξνληνο», ζην δε άξζξ. 102 Ν. 4548/2018 γηα ηελ επζχλε ησλ κειψλ 

ηνπ ΓΣ ε εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο αλάγεηαη ζε έλα εθ ησλ θξηηεξίσλ 

γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θαλφλα ηνπ αλειέγθηνπ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θξίζεο 

(“Business Judgment Rule”). Τν εηαηξηθφ ζπκθέξνλ ζπληζηά ζπλεπψο ην 

απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ απφ ην ΓΣ, δελ είλαη δε 

αδηάθνξν θαη γηα ηνπο κεηφρνπο, ζην βαζκφ πνπ ππέρνπλ ππνρξέσζε πίζηεο πξνο ηελ 

                                                           
40

 Spießhofer, φ.π., NZG 2018, 442 ff., 445 (“soft law with hard sanctions”), ε ίδηα, in 

Hauschka/Moosmayer/Lösler, φ.π., Rn. 8, Birk, in Fezer/Büscher/Obergfell, φ.π., Rn. 6. 

41
 Roth-Mingram, φ.π., NGZ 2015, 1343. 

42
 Hüffer/Koch, 13. Aufl. 2018, AktG § 76 Rn. 35 ff. 
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εηαηξία
43

. Δλλνείηαη βεβαίσο, φηη ε εθπιήξσζε λνκηθψλ ππνρξεψζεσλ δελ εκπίπηεη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ΓΣ αλεμάξηεηα απφ ην αλ κέζσ απηψλ πξνάγεηαη ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ. Η έλλνηα ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο δελ εμεηδηθεχεηαη ζην λφκν. 

Σχκθσλα κε ηελ απνιχησο θξαηνχζα άπνςε ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ λνείηαη θαηά ηελ – αγγινζαμνληθήο 

πξνέιεπζεο - κνληζηηθή αληίιεςε σο ην ππεξαηνκηθεπκέλν ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ 

γηα ελίζρπζε ηεο καθξνρξφληαο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο θαη κέζσ απηήο ηεο 

κεηνρηθήο αμίαο
44

. Σηνλ αληίπνδα ηεο κνληζηηθήο πξνζέγγηζεο ε ιεγφκελε 

πινπξαιηζηηθή (ε νπνία θξαηεί ζην Γεξκαληθφ δίθαην
45

) ηάζζεηαη ππέξ ηεο ιήςεο 

ππφςε θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο φρη κφλν ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ, 

αιιά θαη άιισλ νκάδσλ, φπσο ησλ δαλεηζηψλ, ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο θαη ηεο θνηλσλίαο, ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο, ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ.
46

. Η θξαηνχζα κνληζηηθή πξνζέγγηζε 

αληηθαηνπηξίδεη κία γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ ππφζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ: ε αλψλπκε εηαηξία δηαζέηεη κελ λνκηθή απηνηέιεηα, φκσο δελ 

παχεη λα είλαη δεκηνχξγεκα ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη επελδχνπλ ζε απηή ηα θεθάιαηά 

ηνπο πξνζδνθψληαο θάπνηα απφδνζε θαη ζπλεπψο ε ιεηηνπξγία ηεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ησλ κεηφρσλ σο νηθνλνκηθψλ 

ηδηνθηεηψλ ηεο. Η λνκηθή πξνζσπηθφηεηα δελ απνηειεί παξά έλα εξγαιείν 

δηεπθφιπλζεο ηεο δηαρείξηζεο ησλ επελδεδπκέλσλ απφ ηνπο κεηφρνπο θεθαιαίσλ θαη 

δελ δεκηνπξγεί έλα ππνθείκελν κε δηαθξηηφ νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ απφ εθείλν ησλ 

κειψλ ηνπ. Σπλεπψο νη εηαηξηθνί δηνηθεηέο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ πάζεο θχζεσο 

νθείινπλ λα ζηνρεχνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

κεηφρσλ, ησλ νπνίσλ ηα θεθάιαηα θαη δηαρεηξίδνληαη. Γηα ηα ινηπά ζπκθέξνληα, πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εηαηξία, πξνλνεί ην δίθαην (εξγαηηθφ δίθαην, δίθαην πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, δίθαην πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή θ.ιπ.) επηβάιινληαο 

ζπγθεθξηκέλεο κε δηαπξαγκαηεχζηκεο ππνρξεψζεηο. 

Τν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη εάλ ν νπζηαζηηθφο εμαλαγθαζκφο πηνζέηεζεο πνιηηηθψλ 

ΔΚΔ επεξεάδεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο κεηαβάιινληαο ηελ 

έλλνηα ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πινπξαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο. Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε ΔΚΔ εθηφο απφ ηελ πξνζηαζία 

ζπκθεξφλησλ ηξίησλ κπνξεί λα σθειεί άκεζα ή έκκεζα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία: άκεζν 

φθεινο κπνξεί λα πξνθχςεη π.ρ. απφ πνιηηηθέο ΔΚΔ θαηαηείλνπζεο ζηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο πφξσλ θαη ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη απνβιήησλ, πξάγκα πνπ 

κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο. Έκκεζα νθέιε κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ 

                                                           
43

 Καξακαλάθνπ, Η ππνρξέσζε πίζηεο ησλ κεηφρσλ, 2013, 74 επ., 204 επ. 

44
 Τξηαληαθπιιάθεο, Τν ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο σο θαλφλαο ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγάλσλ 

ηεο Α.Δ., 1998, 77 επ. 

45
 MüKoAktG/Spindler, φ.π., AktG § 76 Rn. 63 ff., 77, Kort, φ.π., NGZ 2012, 926 ff. 

46
 Τξηαληαθπιιάθεο, Τν ζπκθέξνλ ηεο επηρείξεζεο …, φ.π., 97 επ. 



17 

 

πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο κέζσ ησλ εθαξκνδφκελσλ πνιηηηθψλ ΔΚΔ, ε νπνία 

πξνβνιή ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ. Σηελ πξνβνιή ηεο επηρείξεζεο 

ζηνρεχνπλ θαη νη ζπρλφηαηεο δσξεέο θαη ρνξεγίεο θηιαλζξσπηθνχ ή άιινπ 

ραξαθηήξα, νη νπνίεο ζπλήζσο γίλνληαη ππφ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Σην βαζκφ, 

πνπ νη πνιηηηθέο ΔΚΔ ππεξεηνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο εηαηξίαο, δελ 

δεκηνπξγείηαη βεβαίσο δήηεκα απφ ηε ζθνπηά ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο
47

: νη 

εηαηξηθνί δηνηθεηέο φρη απιά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, αιιά ππνρξενχληαη λα ηηο 

πηνζεηνχλ. Απφ ηε ζθνπηά απηή δελ έρεη ζε ηειηθή αλάιπζε θακία ζεκαζία αλ θάπνηα 

δηαρεηξηζηηθή πξάμε ραξαθηεξίδεηαη σο πξάμε ΔΚΔ. Δάλ ε ζπδήηεζε εμαληιείην ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο, ζα ήηαλ άλεπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο δελ ζα αθνξνχζε ηίπνηε 

άιιν παξά ηελ άζθεζε απνηειεζκαηηθήο εηαηξηθήο δηνίθεζεο, γηα ηελ νπνία αξκφδηνη 

θαη θαηάιιεινη λα απνθαζίδνπλ είλαη νη εηαηξηθνί δηνηθεηέο κε βάζε ηελ ππνρξέσζε 

επηκεινχο δηαρείξηζεο, πνπ ππέρνπλ έλαληη ηεο εηαηξίαο, ρσξίο λα απαηηνχληαη 

ζρεηηθέο παξαηλέζεηο ππφ ην καλδχα ηεο ΔΚΔ. Με άιια ιφγηα ην ηη εμππεξεηεί άκεζα 

ή έκκεζα ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ην γλσξίδνπλ θαιχηεξα απφ φινπο νη εηαηξηθνί 

δηνηθεηέο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο επηβάιιεηαη κέζσ θαλφλσλ ΔΚΔ. 

Όκσο ε ζεζκνζέηεζε ηεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κε ηα άξζξ. 19α θαη 

29α ηεο Οδεγίαο 2013/34/ΔΔ θαη ν κέζσ απηήο έκκεζνο εμαλαγθαζκφο ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εθαξκφδνπλ πνιηηηθέο ΔΚΔ δελ θαίλεηαη λα πεξηνξίδεηαη ζε 

πνιηηηθέο ΔΚΔ, πνπ ππεξεηνχλ ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ σο ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. 

Απηφ πξνθχπηεη ζαθψο θαη απφ ηηο αηηηνινγηθέο ζθέςεηο ηεο Οδεγίαο 2014/95/ΔΔ, 

φπνπ γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλδπαζκφ «… ηεο καθξνπξόζεζκεο θεξδνθνξίαο κε ηε 

θνηλωληθή δηθαηνζύλε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»
48

. Ο ελσζηαθφο 

λνκνζέηεο ζέηεη δει. δίπια απφ ην ζηφρν ηεο θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο σο 

ηζφηηκνπο ζηφρνπο θαη άιινπο, πνπ ππεξεηνχλ ζπκθέξνληα εθηφο εηαηξίαο
49

. Τν 

εξψηεκα είλαη εάλ ν ελσζηαθφο λνκνζέηεο λνκηκνπνηείην λα κεηαβάιεη ηα θξηηήξηα 

δξάζεο ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο. Η απάληεζε δελ κπνξεί παξά λα είλαη αξλεηηθή. 

Μία ηέηνηα ζεκειηψδεο παξέκβαζε ζηε ιεηηνπξγία ησλ εηαηξηψλ δελ κπνξεί λα γίλεη 

κε έκκεζν ηξφπν κέζσ ζέζπηζεο ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, θαζψο ην δήηεκα ηνπ 

εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο σο θξηηεξίνπ δξάζεο ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο δελ έρεη κέρξη 

ζήκεξα απνηειέζεη αληηθείκελν ζρεηηθήο ξπζκηζηηθήο πξσηνβνπιίαο εθ κέξνπο ηνπ 

ελσζηαθνχ λνκνζέηε
50

. 

                                                           
47

 Hüffer/Koch, 13. Aufl. 2018, AktG § 76 Rn. 35a. 

48
 Αηη. Σθέςε 3. 

49
 Eufinger, φ.π., EuZW 2015, 425. 

50
 Spindler/Stilz/Fleischer, 3. Aufl. 2015, AktG § 76 Rn. 42, Schön, Der Zweck der Aktien-

gesellschaft - geprägt durch europäisches Gesellschaftsrecht?, ZHR 180 (2016), 279 ff., 

Fleischer, Corporate Social Responsibility, AG 2017, 509, 522, Hüffer/Koch, φ.π., AktG § 76 

Rn. 35d, Kort, φ.π., NZG 2012, 926 ff, Habersack, Gutachten E zum 69. DJT 2012, E 15 ff., 

E 33 ff. Αληίζεηα Hommelhoff, Nichtfinanzielle Ziele in Unternehmen von öffentlichem 
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Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ, φηη ε ζεζκνζέηεζε ηεο 

δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξίσλ δελ έρεη επηθέξεη θακία 

κεηαβνιή ζην θξηηήξην ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην ΓΣ: θξηηήξην ήηαλ θαη παξακέλεη ε 

εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο ππφ ηελ θξαηνχζα κνληζηηθή εθδνρή απηνχ. 

Τν εξψηεκα εάλ ην ΓΣ ζα πξέπεη ή έζησ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεη πνιηηηθέο ΔΚΔ 

είλαη σο εθ ηνχηνπ εζθαικέλν ζηελ αθεηεξία ηνπ θαη πεξηηηφ: ην ΓΣ είλαη 

ππνρξεσκέλν λα πξνάγεη ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ, ηίπνηε ιηγφηεξν, ηίπνηε πεξηζζφηεξν. 

Καηά ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο ην ΓΣ δελ 

έρεη θακία απνιχησο δηαθξηηηθή επρέξεηα (ηνπιάρηζηνλ κε ηελ έλλνηα ηεο επηινγήο 

πξνο εμππεξέηεζε άιισλ ζπκθεξφλησλ πιελ εθείλσλ ησλ κεηφρσλ), αιιά είλαη 

ππνρξεσκέλν λα θαηαιήγεη ζε εθείλεο ηηο απνθάζεηο (απφ ηηο ελδερνκέλσο 

πεξηζζφηεξεο πξνζθεξφκελεο), πνπ ππεξεηνχλ θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν ηξφπν ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ. Τν ΓΣ δει. δελ «δχλαηαη», νχηε «επηηξέπεηαη» λα ελεξγεί ή λα 

κελ ελεξγεί, αιιά ππνρξενχηαη λα ελεξγεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν πξνο ην ζπκθέξνλ 

ησλ κεηφρσλ
51

. Σπλεπψο ε ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ δελ απνηειεί παξά εξγαιείν πξνβνιήο εηαηξηθψλ απνθάζεσλ
52

, πνπ 

εθηφο απφ ηελ εμππεξέηεζε ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο παξνπζηάδνπλ ζπκπσκαηηθά 

θάπνηα δηάζηαζε θνηλσληθήο επζχλεο. Η πξνζέγγηζε απηή κπνξεί ελδερνκέλσο λα 

ππνβαζκίδεη ηελ ΔΚΔ απφ ζηφρν ζε παξάπιεπξν απνηέιεζκα, φκσο είλαη ε κφλε 

ζπκβαηή κε ην ηζρχνλ δίθαην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη ηε δηθαηνπνιηηηθή ζηφρεπζε 

απηνχ, φπσο θαηαδεηθλχεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Δ. Η ΔΚΔ de lege ferenda 

Τν ηειεπηαίν, πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί, είλαη εάλ ζα πξέπεη ε ΔΚΔ de lege ferenda 

λα εληαρζεί ζην εηαηξηθφ δίθαην κεηαβάιινληαο ηελ απνζηνιή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο 

σο εηαηξηθνχ ηχπνπ θαη ηα θξηηήξηα δξάζεο ηεο εηαηξηθήο δηνίθεζεο. Τν ζέκα δελ 

είλαη δηφινπ απιφ, αιιά εμαηξεηηθά πνιπδηάζηαην, θαζψο θαηαιήγεη θαλείο ζε 

πξνβιεκαηηζκνχο αλαγφκελνπο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ πνιηηηθή. Δλφςεη απηνχ 

αθνινχζσο κφλν νξηζκέλεο ζθέςεηο επηρεηξείηαη λα δηαηππσζνχλ ρσξίο λα δηεθδηθνχλ 

δάθλεο πιεξφηεηαο. 

Καη’ αξρήλ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη θαλείο κε κία παξαηήξεζε, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξνβιεκαηηθήο ηεο ΔΚΔ ζηηο ζσζηέο ηεο βάζεηο: 

                                                                                                                                                                      
Interesse - Die Revolution übers Bilanzrecht -, in FS für Kübler, 2015, 291, ff., ν ίδηνο, 

Nichtfinanzielle Unternehmensziele im Unionsrecht – Zwanzig Bemerkungen zum 

Kommissionsvorschlag für die Novellierung der 4. und 7. Bilanzrichtlinie vom April 2013 –, 

in FS v. Hoyningen-Huene, 2014, 137 ff., Roth-Mingram, φ.π., NZG 2015, 1341 ff. 

51
 Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Kort (φ.π., NGZ 2012, 929) „Kurz gesagt muss sich 

Ethik also lohnen“. 

52
 Σπρλά ε πξνβνιή πξαθηηθψλ ΔΚΔ ζέηεη δεηήκαηα αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ, βι. ζρεη. Birk, 

Corporate Responsibility, unternehmerische Selbstverpflichtungen und unlauterer 

Wettbewerb, GRUR 2011, 196 ff., ν ίδηνο, in Fezer/Büscher/Obergfell, φ.π., Rn. 64 ff. 
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ην πξφβιεκα ηεο εζηθήο δηάζηαζεο ηνπ εκπνξίνπ, δει. ην θαηά πφζν ν έκπνξνο ζα 

πξέπεη λα αθνινπζεί θάπνηνπο άγξαθνπο θαλφλεο εζηθήο, είλαη κία παιηά ζπδήηεζε, 

πνπ θξαηεί εδψ θαη αηψλεο (απφ ηε κεζαησληθή Ιηαιία)
53

. Βεβαίσο κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ νη αληηιήςεηο πεξί ηεο εζηθήο ηνπ εκπνξίνπ κεηαβάιινληαη, φπσο επίζεο 

πνιινί ηέηνηνη θαλφλεο εζηθνχ ραξαθηήξα θαζίζηαληαη δίθαην δεκηνπξγψληαο έλα 

δπλακηθά εμειηζζφκελν δίθαην ηεο αγνξάο. Όκσο ν ππξήλαο ηεο ζπδήηεζεο 

παξακέλεη ν ίδηνο
54

. Η ΔΚΔ δελ απνηειεί παξά ηε κεηεμέιημε ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ 

εζηθή ηνπ εκπνξίνπ ζε επίπεδν λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνλ 20
ν
 αηψλα, σο ζηαζκφο δε ηεο 

κεηεμέιημεο απηήο ζεσξείηαη ην θιαζζηθφ έξγν ησλ Berle θαη Means The Modern 

Corporation and Private Property (1932, rev. ed. 1967), νη νπνίνη πξνζέγγηζαλ ηελ 

θνηλσληθή δξάζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ σο πξφβιεκα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ππνζηεξίδνληαο
55

, φηη ε εηαηξηθή δηνίθεζε ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ κεηφρσλ λα ηελ 

ειέγρνπλ απνηειεζκαηηθά θαη ιφγσ ηεο ελδερφκελεο έιιεηςεο αληαγσληζκνχ 

ελδέρεηαη ππφ ηελ πίεζε δηαθφξσλ νκάδσλ λα απνθιίλεη απφ ην βαζηθφ ζηφρν ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ νθέινπο ησλ κεηφρσλ θαη λα πξνβεί ζε δηαζέζεηο ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζία γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο. 

Μία δεχηεξε θξίζηκε επηζήκαλζε αθνξά ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο ειιεληθήο ΑΔ: 

ην ειιεληθφ δίθαην ηεο ΑΔ αληηιακβαλφηαλ πάληνηε ηελ ΑΔ σο έλα λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πξνζαλαηνιηζκέλν ζην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ
56

. Η χπαξμε 

θξαηηθήο επνπηείαο, ε νπνία βεβαίσο ήηαλ πνιχ έληνλε ζην παξειζφλ θαη 

εθδεισλφηαλ κέζσ δηνηθεηηθψλ εγθξίζεσλ ηεο ίδξπζεο θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη κέζσ ελφο δηαξθνχο δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΔ 

ζηα ζπκθέξνληα ηξίησλ (αθφκε θαη γεληθά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ), πξάγκα πνπ 

νπδείο κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη, φηη ζπκβαίλεη, θαη φρη θάπνηαο αληίιεςεο πεξί 

θνηλσληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΑΔ. Με άιια ιφγηα ε θξαηηθή 

επνπηεία (αιιά θαη ε εξκελεία ηνπ δηθαίνπ ηεο ΑΔ απφ ηε λνκνινγία θαη ηε ζεσξία) 

απνζθνπνχζε λα πξνζηαηεχζεη ηνπο ηξίηνπο θαη ην γεληθφ ζπκθέξνλ δηαζθαιίδνληαο 

ηε λνκηκφηεηα ησλ ΑΔ θαη φρη λα εμαλαγθάζεη ηηο ΑΔ λα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο 

ησλ ηξίησλ θαη ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο. Πνπζελά ζηνλ Κ.Ν. 2190/1920 δελ ππήξμε 

                                                           
53

 Βι. ηε κειέηε ηνπ Klinke, Der Ehrbare Kaufmann: Das ursprüngliche Leitbild der 

Betriebswirtschaftslehre und individuelle Grundlage für die CSR-Forschung, ZfB-Special 

Issue 3-2008, 57 ff. 

54
 O Kort (φ.π., NGZ 2012, 928) θάλεη ιφγν γηα „alter Wein in neuen Schläuchen“. 

55
 Βι. ζει. 312 – 313 θαζψο θαη ηελ θξηηηθή ηνπ Parkinson, Corporate power and responsibil-

ity, 1993, 263 επ. 

56
 Βι. ραξαθηεξηζηηθά Καξαβά, Δγρεηξίδηνλ ζεσξεηηθφλ θαη πξαθηηθφλ πεξί αλσλχκσλ 

εηαηξηψλ, 1930), 38: «Αηνκηθόλ ζπκθέξνλ.- Αλεμαξηήηωο ηεο θνηλωθεινύο απνζηνιήο ηωλ 

αλωλύκωλ εηαηξηώλ, … δελ πξέπεη λα παξνξαζή, δηα λα είκεζα εληόο ηεο πξαγκαηηθόηεηνο, ην 

αηνκηθόλ ζπκθέξνλ ηωλ ηδξπόληωλ απηάο» (φπνπ ν Καξαβάο σο «θνηλσθειή απνζηνιή» ησλ 

ΑΔ ελλνεί ηα έκκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΑΔ). 
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πνηέ νπνηαδήπνηε αλαθνξά, πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη έλαπζκα πξνβιεκαηηζκνχ 

ζρεηηθά κε ην αλ ε ΑΔ ζα πξέπεη ή έζησ επηηξέπεηαη λα πξνάγεη θαη ζπκθέξνληα 

άιια πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. Αληίζεηα είλαη ηα πξάγκαηα ζην 

Γεξκαληθφ δίθαην: ζην άξζξ. 70 παξ. 1 AktG ηνπ 1937 ξεηά αλαθεξφηαλ, φηη ην ΓΣ 

νθείιεη λα δηνηθεί ηελ εηαηξία θαη πξνο ην «θνηλφ φθεινο ηνπ ιανχ θαη ηνπ 

βαζηιείνπ»
57

, κία δηαηχπσζε πνπ θαηαδεηθλχεη πξφδεια εζληθνζνζηαιηζηηθέο 

θαηαβνιέο
58

. Σην άξζξ. 76 παξ. 1 ηνπ AktG ηνπ 1965 δελ δηαηεξήζεθε κελ ε σο άλσ 

ξεηή αλαθνξά ζην γεληθφ ζπκθέξνλ, φκσο απηφ έγηλε, επεηδή θξίζεθε – επηζήκσο 

ηνπιάρηζηνλ – πεξηηηή κία ηέηνηα αλαθνξά θαη φρη δηφηη ππήξμε θάπνηνο 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφο σο πξνο ηε ζεζκηθή απνζηνιή ηεο ΑΔ. Δπίζεο ζην άξζξ. 288 

ηνπ AktG ηνπ 1937 πξνβιεπφηαλ ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ιχζεο κίαο ΑΔ θαηφπηλ 

αίηεζεο ηνπ ππνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ζε πεξίπησζε δηαθηλδχλεπζεο ηνπ γεληθνχ 

ζπκθέξνληνο. Σηε ζεκεξηλή ηνπ δηαηχπσζε ην αληίζηνηρν άξζξ. 396 AktG πξνβιέπεη 

ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο ιχζεο, εθφζνλ ε δηαθηλδχλεπζε ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο 

είλαη απνηέιεζκα παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δηνηθεηψλ ηεο εηαηξίαο. Οη σο άλσ 

ηζηνξηθέο θαηαβνιέο ηνπ γεξκαληθνχ δηθαίνπ ηεο ΑΔ νδήγεζαλ ζηελ επηθξάηεζε ηεο 

πινπξαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο, πξάγκα πνπ θέξλεη ζπρλά 

ζε ακεραλία φρη κφλν ηηο εηαηξηθέο δηνηθήζεηο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ, αιιά θαη ηε 

γεξκαληθή λνκηθή ζεσξία, ε νπνία πξνζπαζεί λα βξεη έλα δνγκαηηθφ ζπκβηβαζκφ κε 

ηελ επηθξαηνχζα δηεζλψο ζεσξία ηεο shareholder value. 

Τν πξφβιεκα ηεο ελδερνκέλεο de lege ferenda κεηαξξχζκηζεο ηεο απνζηνιήο ηεο ΑΔ 

θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο απφ ην ΓΣ αθνξά, φπσο ήδε 

έρεη αλαθεξζεί, ην θαηά πφζν ε ΑΔ ζα πξέπεη λα πινπνηεί πνιηηηθέο ΔΚΔ, νη νπνίεο 

δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ ππφ ηελ ηζρχνπζα κνληζηηθή εθδνρή. 

Σην βαζκφ, πνπ θάπνην κέηξν (π.ρ. αλαλέσζε ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ), ην 

νπνίν εμππεξεηεί ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ (π.ρ. δηφηη κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο), 

ζπληζηά ηαπηφρξνλα εθδήισζε θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο εθ κέξνπο ηεο εηαηξίαο 

(π.ρ. δηφηη κεηψλεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ), ε εηαηξηθή δηνίθεζε είλαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ππνρξεσκέλε λα πηνζεηήζεη ην κέηξν απηφ φρη βεβαίσο ιφγσ ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ 

ραξαθηήξα, αιιά ιφγσ ηεο κέζσ απηνχ πξναγσγήο ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Ωο 

εθ ηνχηνπ αθνινχζσο ε αλαθνξά ζε πνιηηηθέο θαη κέηξα ΔΚΔ θαη ζε θνηλσληθή 

επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ αθνξά κφλν πνιηηηθέο θαη κέηξα, πνπ δελ ππεξεηνχλ ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ, θαζψο απηά είλαη ην αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ
59

. 

                                                           
57

 “Der Vorstand hat unter eigener Verantwortung die Gesellschaft so zu leiten, wie das Wohl 

des Betriebes und seiner Gefolgschaft und der gemeine Nutzen von Volk und Reich es 

fordern.“ 

58
 Spindler, Unternehmensinteresse als Leitlinie des Vorstandshandelns – Berücksichtigung 

von Arbeitnehmerinteressen und Shareholder Value, Gutachten 

(https://www.boeckler.de/pdf/mbf_gutachten_spindler_2008.pdf), 4. 

59
 Parkinson, Corporate power …, φ.π., 261. 

https://www.boeckler.de/pdf/mbf_gutachten_spindler_2008.pdf
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Τα κέηξα ΔΚΔ ζπληζηνχλ έλα θφζηνο γηα ηελ εηαηξία, θαζψο πξνο πινπνίεζε απηψλ 

ζα πξέπεη ε εηαηξία λα δηαζέζεη θάπνηνπο εηαηξηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη ζα θαηέιεγαλ 

ζηνπο κεηφρνπο σο κέξηζκα. Η επηβάξπλζε ηεο εηαηξίαο κε θφζηε κε πξνάγνληα ην 

εηαηξηθφ ζπκθέξνλ δελ είλαη θάηη άγλσζην κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν ίζσο παξάδεηγκα 

ηε θνξνινγία: ν θφξνο κεηψλεη ην πξνο δηάζεζε θέξδνο ρσξίο λα ζπκβάιιεη – θαηά 

ηξφπν ηνπιάρηζηνλ άκεζν θαη κεηξήζηκν – ζηελ πξναγσγή ηνπ εηαηξηθνχ 

ζπκθέξνληνο. Ο θφξνο είλαη κία λνκηθά επηβαιιφκελε ππνρξέσζε, κέζσ ηεο νπνίαο 

ρξεκαηνδνηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη δηάθνξνη θνηλσληθνί ζθνπνί. Ο 

ηξφπνο αμηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θφξνπο επηιέγεηαη απφ ην θξάηνο ζην 

πιαίζην θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δδψ εληνπίδεηαη έλα πξψην πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ 

αλάιεςε δξάζεσλ ΔΚΔ απφ ηδησηηθνχο θνξείο: ε δηάζεζε πφξσλ (εηο βάξνο ησλ 

κεηφρσλ) είλαη αλαπνηειεζκαηηθή θαη απφ ηε ζθνπηά ηνπ επηδησθφκελνπ θνηλσληθνχ 

νθέινπο, θαζψο ε δηνίθεζε ηεο θάζε εηαηξίαο δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ηελ 

χπαξμε θαη ηελ επηηαθηηθφηεηα θάζε θνηλσληθήο αλάγθεο
60

, νχησο ψζηε λα 

δηνρεηεχζεη αλάινγα ηνπο δηαηηζέκελνπο πφξνπο, επηπιένλ δε ππάξρεη ην πξφβιεκα 

ησλ αζπληφληζησλ παξαιιήισλ δξάζεσλ
61

. Όπσο δει. δελ κπνξεί θαλείο λα αλαζέζεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο αληί λα θαηαβάιινπλ θφξνπο λα δηαζέηνπλ νη ίδηεο ηα ζρεηηθά 

θνλδχιηα γηα δξάζεηο ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ, θαζψο αθφκε θη αλ νη 

επηρεηξήζεηο δελ επεδίσθαλ λα απνθχγνπλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνπζηαθή επηβάξπλζε, ην 

απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαζπαηάιεζε ησλ δηαηηζέκελσλ πφξσλ 

ιφγσ έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ θαη ζπληνληζκνχ, ην ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο δξάζεηο 

ΔΚΔ: αθφκε θη αλ νη επηρεηξήζεηο πξνβνχλ ζε δηάζεζε πφξσλ γηα ζθνπνχο ΔΚΔ νη 

πφξνη απηνί ζα δηαηεζνχλ εμ νξηζκνχ αλαπνηειεζκαηηθά. Η ινγηθή ηνπ «φ,ηη 

πξναηξείζζε» επηβαξχλεη κε απιά ιφγηα ηηο επηρεηξήζεηο ρσξίο λα επηηπγράλεηαη 

αληίζηνηρν θνηλσληθφ φθεινο.  

Σε επίπεδν εμππεξεηνχκελσλ ζπκθεξφλησλ ε ΑΔ ζα πξέπεη λα απνζθνπεί 

απνθιεηζηηθά ζηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ απηήο θαη φρη ηξίησλ. 

Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί, ε δεκηνπξγία κίαο ΑΔ ελαπφθεηηαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξσηνβνπιία ησλ κεηφρσλ, νη νπνίνη θαη επελδχνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο αλακέλνληαο 

θάπνηα απφδνζε αλάινγε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ. Τα θεθάιαηα ησλ 

κεηφρσλ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαρείξηζεο απφ ηνπο δηνηθεηέο ηεο εηαηξίαο. Η 

δηαρείξηζε θεθαιαίσλ απφ ηξίηνπο ζα πξέπεη γηα ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ 

θεθαιαηνχρσλ κεηφρσλ λα γίλεηαη θαηά ην δπλαηφ κε βάζε πξνθαζνξηζκέλνπο 

θαλφλεο, θαζψο πάληνηε εγθπκνλεί ν θίλδπλνο αλαπνηειεζκαηηθήο ή αθφκε θαη 

ηδηνηεινχο δηαρείξηζεο. Δλφςεη απηνχ αληελδείθλπηαη ε αλάζεζε ζηνπο εηαηξηθνχο 
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 Όπσο εχζηνρα αλαξσηηέηαη ν Posner (Economic Analysis of Law (3rd ed., 1986, 396) 

“how are managers to decide what is a politically or ethically correct stance?”. 
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 Milton Friedman, Καπηηαιηζκφο θαη ειεπζεξία, 2002 (εθδ. Παπαδφπνπινο 2012), 195. 
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δηνηθεηέο ηεο δπλαηφηεηαο δηάζεζεο εηαηξηθψλ πφξσλ ζε ακθίβνιεο ζθνπηκφηεηαο 

δξάζεηο
62

.  

Φαξαθηεξηζηηθή ζην ζεκείν απηφ είλαη ε γλσζηή ππφζεζε Dodge v. Ford Motor 

Company, ηελ νπνία έθξηλε ην Michigan Supreme Court ην έηνο 1919
63

: Ο Henry 

Ford, πξφεδξνο θαη πιεηνςεθψλ κέηνρνο ηεο Ford Motor Company, απνθάζηζε ζην 

πιαίζην άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο
64

 λα κεηψζεη ην δηαλεκφκελν κέξηζκα ζηνπο 

κεηφρνπο πξαγκαηνπνηψληαο εθηεηακέλεο επελδχζεηο ζε λέα εξγνζηάζηα, ηα νπνία ζα 

νδεγνχζαλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα 

ηηο ηηκέο ησλ απηνθηλήησλ θαη απμάλνληαο εληππσζηαθά (θαη κε ηα θψηα ηεο 

δεκνζηφηεηαο) ηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σηελ πνιηηηθή απηή αληέδξαζαλ 

κέηνρνη ηεο κεηνςεθίαο θαη ηειηθά ην Michigan Supreme Court απνθάλζεθε, φηη ν 

Henry Ford δελ είρε ην δηθαίσκα λα κεηψζεη ηηο ηηκέο θαη λα απμήζεη ηνπο κηζζνχο 

θαζψο ην θέξδνο ησλ κεηφρσλ είλαη ε βαζηθή απνζηνιή ησλ εηαηξηθψλ δηνηθεηψλ
65

. 

Σε θάζε πεξίπησζε εάλ επξφθεηην λα δηαηεζνχλ θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο ζε 

θνηλσληθνχο ζθνπνχο ηελ επηινγή ζα πξέπεη λα ηελ θάλνπλ νη ίδηνη νη κέηνρνη θαη φρη 

νη εηαηξηθνί δηνηθεηέο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ηα θεθάιαηα ησλ κεηφρσλ
66

. Μία 

επηρείξεζε δελ απνθιείεηαη ην θφζηνο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο λα πξνζπαζήζεη λα 

ην κεηαθπιήζεη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζσ αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο, νχησο 

ψζηε λα κε ζηγεί ε θεξδνθνξία ηεο. Αθφκε θη αλ θάηη ηέηνην είλαη δπλαηφ, πξάγκα 

πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ηεο αγνξάο, απηφ ζα νδεγήζεη ζε 

επηβάξπλζε ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη ηειηθά ζα είλαη εθείλνη, πνπ ζα αζθήζνπλ 

ηελ θνηλσληθή πνιηηηθή θαη φρη νη επηρεηξήζεηο. 

Σπρλά πξνβάιιεηαη ην επηρείξεκα – ηδίσο ζην πιαίζην ηεο πινπξαιηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο –, φηη ην λνκηθφ πξφζσπν ηεο εηαηξίαο έρεη 

λνκηθή απηνηέιεηα έλαληη ησλ κεηφρσλ, έρεη ηε δηθή ηνπ πεξηνπζία, έρεη ην δηθφ ηνπ 

ζθνπφ (ν νπνίνο δελ είλαη θνηλφο ζθνπφο ησλ κεηφρσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο) θαη ζπλεπψο είλαη θνξέαο ηδίνπ ζπκθέξνληνο δηαθξηηνχ απφ 

εθείλν ησλ κεηφρσλ. Σην πιαίζην απηφ ε ΑΔ απνηειεί ηφπν ζπλάληεζεο πνηθίισλ 
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 Kort, φ.π., NGZ 2012, 929: „Die AG ist kein Bund barmherziger Samariter, sondern eine 

Veranstaltung, die eine langfristigen, wirtschaftlich fassbaren Wertsteigerung dient“. 
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 Dodge v. Ford Motor Co., 170 N.W. 668 (Mich. 1919). Σηελ ππφζεζε απηή επηβεβαηψζεθε 

ζπγρξφλσο θαη ν Business Judgment Rule σο νηνλεί αληίβαξν ζηελ εζηίαζε ηεο εηαηξηθήο 

δηνίθεζεο ζηελ πξναγσγή ηνπ ζπκθέξνληνο ησλ κεηφρσλ. 
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 Αιιά θαη γηα λα εμσζήζεη ζε απνρψξεζε ελνριεηηθνχο κεηφρνπο κεηνςεθίαο. 
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 “A business corporation is organized and carried on primarily for the profit of the stock-

holders. The powers of the directors are to be employed for that end. The discretion of direc-

tors is to be exercised in the choice of means to attain that end, and does not extend to a 

change in the end itself, to the reduction of profits, or to the non-distribution of profits among 

stockholders in order to devote them to other purposes...”. 
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 Milton Friedman, Καπηηαιηζκφο θαη ειεπζεξία, φ.π., 197. 
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ζπκθεξφλησλ δηαθφξσλ νκάδσλ, ηα νπνία είλαη εμίζνπ άμηα πξνζηαζίαο, πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη, φηη ε εηαηξία νθείιεη ζην πιαίζην ζηαζκίζεσλ λα πξνάγεη φια απηά ηα 

ζπκθέξνληα. Μία ηέηνηα πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα ζπλεγνξήζεη ππέξ ηεο 

ζθνπηκφηεηαο έληαμεο ηεο ΔΚΔ ζην εηαηξηθφ δίθαην. 

Μία πξψηε έλζηαζε αθνξά ελ πξνθεηκέλσ ην φηη θαη’ απνηέιεζκα αλαγλσξίδεηαη 

ζηηο εηαηξίεο κία νηνλεί θξαηηθή ιεηηνπξγία θαη ζηνπο δηνηθεηέο ηνπο έλαο ξφινο 

νηνλεί θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ: φπσο ην θξάηνο θαη νη ιεηηνπξγνί ηνπ νθείινπλ λα 

κεξηκλνχλ γηα ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, ην ίδην νθείινπλ λα 

πξάηηνπλ θαη νη εηαηξίεο θαη νη δηνηθεηέο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν φκσο απηφ ζηελ νπζία 

«θξαηηθνπνηνχληαη» νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, πξάγκα αζπκβίβαζην κε ηελ νηθνλνκία 

ηεο αγνξάο. Η επηδίσμε θνηλσληθψλ ζθνπψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη λνεηή κφλν 

ζην βαζκφ, πνπ επηβάιιεηαη απφ ην δίθαην
67

. 

Τν θπξηφηεξν φκσο ζθάικα ηεο σο άλσ ζέζεο εληνπίδεηαη ζηε κπσπηθή 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο. Αλακθηζβήηεηα ην λνκηθφ πξφζσπν 

είλαη ίζσο ην κεγαιχηεξν δεκηνχξγεκα ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, πάλσ ζην νπνίν 

ζηεξίδεηαη φρη κφλν ε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, αιιά θαη πνιιέο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ακηγψο νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα. Η δεκηνπξγία απφ ην λνκνζέηε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ απνζθνπνχζε ζηε δεκηνπξγία ελφο θνξέα ηδίνπ 

ζπκθέξνληνο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηα θπζηθά πξφζσπα, αιιά ζηε δεκηνπξγία ελφο 

εξγαιείνπ δηεπθφιπλζεο ηεο δξάζεο ησλ κειψλ ηνπ. Απφδεημε απηνχ είλαη άιισζηε 

θαη ην γεγνλφο, φηη φρη κφλν ε ίδξπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, αιιά θαη ε ιεηηνπξγία 

θαη ε ιχζε ηνπ ελαπφθεηηαη ζηε βνχιεζε ησλ κειψλ ηνπ, κάιηζηα δε ε απφθαζε ησλ 

κεηφρσλ πεξί ιχζεο κίαο ΑΔ δελ ειέγρεηαη απφ ηε ζθνπηά ηεο θαηαρξεζηηθφηεηαο, 

θαζψο ζεσξείηαη αλέιεγθην «δηθαίσκά» ηνπο λα δηαιχνπλ ηελ εηαηξία φπνηε 

επηζπκνχλ
68

. Ωο εθ ηνχηνπ ε πεξηνπζία ηεο ΑΔ κπνξεί κελ λνκηθά λα αλήθεη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν, νηθνλνκηθά φκσο είλαη πεξηνπζία ησλ κεηφρσλ. Η παξεκβνιή ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη 

φρη ζηελ απνμέλσζε απηήο απφ ηνπο κεηφρνπο. Ωο εθ ηνχηνπ νη εηαηξηθνί δηνηθεηέο, 

παξφηη ζπλδένληαη λνκηθά κε ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη κε ηνπο κεηφρνπο, 

δηαρεηξίδνληαη πεξηνπζία ησλ κεηφρσλ, νπφηε θαη ζηεξείηαη ινγηθήο λα δηαζέηνπλ ηελ 

πεξηνπζία απηή θαηά ηξφπν, πνπ δελ εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ
69

. Τν 

φηη ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο επεξεάδεη ηα ζπκθέξνληα ηξίησλ δελ ακθηζβεηείηαη, 

φκσο ην ίδην ζπκβαίλεη κε θάζε απφθαζε νπνηνπδήπνηε ππνθεηκέλνπ ρσξίο εληνχηνηο 

λα ηίζεηαη δήηεκα ζπκκφξθσζεο πξνο εμσλνκηθνχο θαλφλεο εζηθήο παξά κφλν κε ην 
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 MüKoAktG/Spindler, φ.π., AktG § 76 Rn. 77. 
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 Καξακαλάθνπ, Η ππνρξέσζε πίζηεο …, 246 επ. 

69
 Η δηάζεζε εηαηξηθψλ πφξσλ γηα δξάζεηο ΔΚΔ εθηφο απφ ην φηη ζίγεη ηα ζπκθέξνληα ησλ 

κεηφρσλ ζέηεη θαη δεηήκαηα απνδπλάκσζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ εηαηξηθψλ δαλεηζηψλ. 
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λφκν. Σπλεπψο επηρεηξήκαηα απφ ηελ απηνηέιεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ έλαληη ησλ 

κειψλ ηνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ εξείζκαηα δηθαηνιφγεζεο ηεο ΔΚΔ. 

Οη κεγαιχηεξεο ελζηάζεηο θαηά ηεο ζθνπηκφηεηαο ηεο θνηλσληθήο δξάζεο ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο: ν ζθνπφο 

θάζε επηρείξεζεο γηα κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηε 

βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ αλαισλφκελσλ θεθαιαίσλ. Απηφ δελ σθειεί κφλν ηελ 

επηρείξεζε, αιιά ζπκβάιιεη θαη ζηελ επεκεξία ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο. Τν πνηα 

είλαη ε βέιηηζηε αμηνπνίεζε κφλν ε εηαηξηθή δηνίθεζε κπνξεί λα θξίλεη, εάλ δε θξίλεη 

εζθαικέλα απηφ ζα έρεη επίδξαζε ζηελ αμία ηεο επηρείξεζεο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο. Η δηάζεζε θεθαιαίσλ ζε κε 

θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο ζεκαίλεη αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη θαηαιήγεη 

εηο βάξνο ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, ηελ νπνία επηδηψθνπλ λα σθειήζνπλ νη 

δξάζεηο ΔΚΔ. Ο θαιχηεξνο κε ιίγα ιφγηα ηξφπνο λα σθειήζεη κία επηρείξεζε ηελ 

θνηλσλία είλαη λα δεκηνπξγεί θέξδνο
70

. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Friedman
71

: «Σε 

κηα ηέηνηα νηθνλνκία, ππάξρεη κία θαη κόλν κία θνηλωληθή επζύλε ηωλ επηρεηξήζεωλ – 

λα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο πόξνπο ηνπο θαη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ζηνρεύνπλ ζην λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο ππό ηνλ όξν λα ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο ηνπ 

παηγληδηνύ, δειαδή επηδίδνληαη ζε αλνηρηό θαη ειεύζεξν αληαγωληζκό, ρωξίο 

εμαπαηήζεηο ή απάηεο». Καη ζπλερίδεη: «Λίγεο ηάζεηο ζα κπνξνύζαλ λα ππνλνκεύζνπλ 

πεξηζζόηεξν ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο ειεύζεξεο θνηλωλίαο καο από ην λα απνδερζνύλ ηα 

ζηειέρε ηωλ εηαηξεηώλ κία θνηλωληθή επζύλε άιιε από ην λα βγάδνπλ όζν γίλεηαη 

πεξηζζόηεξα ρξήκαηα γηα ηνπο κεηόρνπο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ζεκειηωδώο αλαηξεπηηθό 

δόγκα».  

Τν κπφιηαζκα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θεξδνζθνπηθψλ εηαηξηψλ κε ζηνηρεία 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο δελ ζπληζηά δει. έλα ακηγψο λνκηθφ δήηεκα, νχηε αθνξά κφλν 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο κεηφρνπο ηνπο, αιιά απνηειεί έλα θαηεμνρήλ δήηεκα 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο: ην ζχζηεκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο 

αγνξάο ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνβνπιία ησλ επηρεηξήζεσλ κε θξηηήξηα θεξδνζθνπίαο 

κε ηελ ηήξεζε βεβαίσο ησλ θαλφλσλ αληαγσληζκνχ θαη ηεο ελ γέλεη λνκνζεζίαο ηεο 

αγνξάο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζεσξείηαη, φηη επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ (allocative efficiency) θαη ε επεκεξία ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη. Η επίηεπμε 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ είλαη απνζηνιή ηνπ θξάηνπο, ην νπνίν φπνπ θξίλεη απαξαίηεην 

παξεκβαίλεη λνκνζεηηθά, πξάγκα πνπ ζα πξέπεη πάληνηε λα ειέγρεηαη απφ ηε ζθνπηά 
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 Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776, Glas-

gow ed., Book IV, Chapter II, p. 454: “Every individual is continually exerting himself to find 

out the most advantageous employment for whatever capital he can command. It is his own 

advantage, indeed, and not that of the society, which he has in view. But the study of his own 

advantage naturally, or rather necessarily, leads him to prefer that employment which is most 
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 Milton Friedman, Καπηηαιηζκφο θαη ειεπζεξία, φ.π., 194 – 195. 
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ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δάλ εθηξαπνχλ νη επηρεηξήζεηο απφ ηε 

ζηφρεπζε ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, έζησ θη αλ απηφ γίλεη κέζσ δηάζεζεο 

θεθαιαίσλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο, πνπ δελ ζέηνπλ θαη’ αξρήλ ζε θίλδπλν ηελ 

ππφζηαζε ηεο επηρείξεζεο, ειινρεχεη ν θίλδπλνο δηάβξσζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ
72

. Όπσο έρεη δε 

θαηαδεηρζεί ηζηνξηθά απφ ηελ θαηάιεμε ησλ ρσξψλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, ε 

πξνζπάζεηα αθαίξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ειεπζεξίαο απφ ηα 

νηθνλνκηθά ππνθείκελα ζην πιαίζην ελφο θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη θαηαδηθαζκέλε 

ζε απνηπρία, θαζψο ε θαηάξγεζε ή ν πεξηνξηζκφο ηνπ θηλήηξνπ ηνπ θέξδνπο 

ιεηηνπξγία αληηπαξαγσγηθά. 

Τέινο, ελζηάζεηο θαηά ηνπ θνηλσληθνχ ξφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ εγείξνληαη θαη ζε 

πνιηηηθφ επίπεδν: ε άζθεζε θνηλσληθήο πνιηηηθήο απφ επηρεηξήζεηο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο πνιηηηθήο ηζρχνο ηνπο, έλα πξφβιεκα νχησο ή άιισο 

ππαξθηφ σο απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο ηζρχνο ηνπο, νπφηε, φπσο παξαηεξεί ν Hayek
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απφ νξγαληζκνί, πνπ ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, νη επηρεηξήζεηο ζα 

κεηεμειηρζνχλ ζε νξγαληζκνχο, πνπ ζα θαζνξίδνπλ πνηνπο ζηφρνπο ζα ππεξεηνχλ ηα 

άηνκα. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε επηβνιή ζηηο επηρεηξήζεηο λα αζθνχλ ζε κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε έθηαζε θνηλσληθή πνιηηηθή δελ δηθαηνινγείηαη νχηε απφ λνκηθή, νχηε 

απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά. 

Σ. ΣΔΛΙΚΔ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Η ζπδήηεζε γηα ηελ ΔΚΔ ζε επίπεδν εηαηξηθνχ δηθαίνπ κφιηο έρεη αξρίδεη θαη 

πξνβιέπεηαη λα είλαη ζπλαξπαζηηθή. Ο θίλδπλνο λα παξαζπξζεί θαλείο απφ ηε 

γνεηεία κίαο κφδαο κε ειθπζηηθφ πεξηηχιηγκα είλαη κεγάινο. Οη ζηφρνη ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο δελ κπνξνχλ βεβαίσο λα 

ακθηζβεηεζνχλ. Δθείλν, πνπ είλαη εθηεζεηκέλν ζε ηζρπξή θξηηηθή, είλαη ε 

θαηαιιειφηεηα ηεο ΔΚΔ γηα ηελ επηδίσμε ησλ σο άλσ ζηφρσλ. Η επηινγή ηνπ 

εξγαιείνπ επηδίσμεο θάπνηνπ ζηφρνπ είλαη θξηζηκφηαηε, θαζψο απφ απηφ δελ 

εμαξηάηαη κφλν ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ: ε ρξήζε αθαηάιιεισλ εξγαιείσλ κπνξεί λα 

έρεη αξλεηηθέο παξελέξγεηεο εμίζνπ δπζκελείο κε ην πξφβιεκα πξνο επίιπζε. Τν 

εηαηξηθφ δίθαην δελ είλαη απιά έλα ηερληθφ νξγαλσηηθφ δίθαην, αιιά έλα θαη’ εμνρήλ 
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θξηηηθή ζηε ζέζε πεξί αζπκβαηφηεηαο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππνζηεξίδεη, φηη ππφ πξνυπνζέζεηο ε άζθεζε θνηλσληθήο 

πνιηηηθήο κπνξεί λα ππεξεηήζεη θαιχηεξα ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Απηφ κπνξεί 

π.ρ. λα ζπκβεί επί επηρεηξήζεσλ κε κνλνπσιηαθή ζέζε ζηελ αγνξά, φπνπ ε δηάζεζε πφξσλ 

γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο κεηψλεη ην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ θαη έηζη αληηζηαζκίδεη 

κεξηθψο ηηο δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία απφ ηελ επηβνιή κνλνπσιηαθήο ηηκήο. 
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νηθνλνκηθφ δίθαην, θαζψο θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ππνθεηκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

αζθείηαη ν θχξηνο φγθνο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ωο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη 

θαλείο λα πξνζεγγίζεη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ ΔΚΔ ππφ ην πξίζκα ηνπ εηαηξηθνχ 

δηθαίνπ θαη φρη ην εηαηξηθφ δίθαην ππφ ην πξίζκα ηεο ΔΚΔ. 


