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ΜΔΣΟΓΔΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗΣ 

Πεξηγξαθή Μαζήκαηνο  

1. Τίηινο Μαζήκαηνο Ηζηθή, Δηαηξηθή Βηωζηκόηεηα θαη 

Υπεπζπλόηεηα 

2. Κωδηθόο Μαζήκαηνο ΗΚΥ409 

3. Τύπνο Μαζήκαηνο Δπηινγήο 

4. Δπίπεδν Μαζήκαηνο Μεηαπηπρηαθό  

5. Έηνο  Σπνπδώλ 2
ν
  

6. Δλόηεηα 4
ε
  

7. Πηζηωηηθέο Μνλάδεο (ECTS)  5 

8. Όλνκα Γηδάζθνληνο  Γξ. Αιέμαλδξνο Αλησλαξάο 

9. Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

Πεξηγξάθνληαη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα ηνπ καζήκαηνο, νη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, 

δεμηόηεηεο θαη ηθαλόηεηεο θαηάιιεινπ επηπέδνπ πνπ ζα απνθηήζνπλ νη θνηηεηέο κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο. 

Οη θνηηεηέο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεηξάο ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ καζήκαηνο, αλακέλνληαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα: 

[α] πξνζδηνξίδνπλ ηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο, ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο ππεύζπλεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

[β] θαηαλννύλ 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] θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ύπαξμεο ελόο Κώδηθα Ηζηθήο / Γενληνινγίαο ζηελ επηρείξεζε θαη λα 

γλσξίδνπλ ηα βήκαηα αλάπηπμήο ηνπ   

[δ] θαηαλννύλ ηε ζρέζε ηεο εηαηξηθήο βησζηκόηεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο κε ηελ εηαηξηθή 

θνηλσληθή επζύλε 

[ε] μερσξίδνπλ πνηεο είλαη θαη πνηεο δελ είλαη δξάζεηο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο 

[ζη] θαηαλννύλ ηε ζεκαζία, ην ξόιν θαη ηηο επηδξάζεηο ηεο εηαηξηθήο βησζηκόηεηαο θαη 

ππεπζπλόηεηαο γηα ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν. 

[δ] γλσξίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο αλάιπζεο νπζηαζηηθόηεηαο (materiality analysis) θαη ηε ζρέζε ηεο 
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κε ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο εηαηξηθήο βησζηκόηεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο 

[ε] πξνζδηνξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλόηεηαο κε ηελ Αηδέληα 2030 ηνπ ΟΗΔ θαη 

ηνπο 17 Σηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

[ζ] θαηαλνήζνπλ ηελ αλάγθε δεκνζηνπνίεζεο κε-ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη λα 

εμνηθεησζνύλ κε ηελ αλάιπζε απνινγηζκώλ βησζηκόηεηαο / εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο    

[η] αλαπηύζζνπλ πξαθηηθέο θαη δξάζεηο εηαηξηθήο βησζηκόηεηαο θαη ππεπζπλόηεηαο ζηνλ 

νξγαληζκό ηνπο. 

10.  Τξόπνο Παξάδνζεο  

 

Πξόζσπν κε Πξόζσπν 

11. Πξν-απαηηνύκελα θαη Σπλ-απαηηνύκελα 

Γελ ππάξρνπλ 

12.  Σπληζηώκελεο Πξναηξεηηθέο Δθπαηδεπηηθέο Σπληζηώζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ 

Γελ ππάξρνπλ 

13.  Πεξηερόκελν Μαζήκαηνο (Σηόρνο, Πεξηερόκελν)  

1. Δηζαγωγή ζηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή θαη ζηελ Υπεύζπλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 Έλλνηεο θαη νξηζκνί. 

 Οη αληηιήςεηο πεξί εζηθήο, δηθαηνζύλεο, αθεξαηόηεηαο, αλεμαξηεζίαο, 

εκπηζηεπηηθόηεηαο, ινγνδνζίαο, θαη ζεβαζκνύ. 

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

 Ιζηνξηθή εμέιημε, ζύγρξνλεο δηεζλείο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο θαη ε θππξηαθή 

πξαγκαηηθόηεηα. 

2. Η θνηλωληθή επζύλε ηωλ επηρεηξήζεωλ 

 Αλάγθε αιιαγήο επηρεηξεκαηηθήο θηινζνθίαο 

 Σε πνηνπο ζα πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα ππεύζπλεο θαη γηαηί. 

 Θεσξία Δλδηαθεξόκελσλ Μεξώλ 

 Γεκνζηνπνίεζε κε-ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ (non-financial reporting)  

 Μεραληζκνί κέηξεζεο, παξαθνινύζεζεο, ειέγρνπ θαη αλαθνξώλ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηύπσλ θαη δεηθηώλ. 

3. 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. 
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 Η ζπκβνιή ησλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο θαη ηνπ ηκήκαηνο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ. 

 4. Αηδέληα 2030 θαη 17 Σηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

 Οη 17 Σηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο 

 Υπεύζπλε επηρεηξεκαηηθόηεηα, εζηθή θαη βησζηκόηεηα 

5. Υπεύζπλε επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ πξάμε 

 Ο ξόινο ηεο εγεζίαο 

 Ιζνξξνπία επαγγεικαηηθήο θαη πξνζσπηθήο δσήο 

 Whistleblowing 

 Δκπξόζεζκε πιεξσκή νθεηιώλ (prompt payments) 

 Καιέο πξαθηηθέο από ηελ Κύπξν θαη ην εμσηεξηθό 

 

14.  Σπληζηώκελε ή Απαηηνύκελε Βηβιηνγξαθία 

Βηβιηνγξαθία 

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

 Θαλόπνπινο, Γ. (2013), Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή θαη Γενληνινγία – Σηελ επνρή ηεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, Δθδόηεο: Φαίδηκνο  

Άξζξα 

 Antonaras, A. (2019) “Fundamental Concepts of Corporate Social Responsibility and 

Sustainability” in Antonaras A and Dekoulou P Eds: "Cases on Corporate Social 

Responsibility and Contemporary Issues in Business”, IGI Global, ISBN 

9781522577157, Chapter 1, pp.1-14 

 Kostopoulos, A. (2019) “Stakeholder Management: Sustain License to Operate Through 

Stakeholder Engagement” in Antonaras A and Dekoulou P Eds: "Cases on Corporate 

Social Responsibility and Contemporary Issues in Business”, IGI Global, ISBN 

9781522577157, Chapter 2, pp.15-35 

 Alexandros Antonaras, Melpo Iacovidou, Paraskevi Dekoulou (2018) “Employee 

Business Ethics: A comparative study on employee perceptions”. International Journal of 

Research in Management & Business Studies, Vol. 5, Issue 3 (Jul – Sept. 2018) 

 Manasakis, C. (2018) “Business ethics and corporate social responsibility”, Managerial 

and Decision Economics, Vol. 39, Issue 4, p.486-497 

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

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

 Morsing, M. and Perrini, F., (2009), „CSR in SMEs: Do SMEs matter for the CSR 

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

Φξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζύλδεζκνη 

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

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή, (2001) «Πξάζηλν Βηβιίν – Πξνώζεζε ελόο επξσπατθνύ πιαηζίνπ 
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γηα ηελ ΔΚΔ, Βξπμέιιεο 

(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/deve/20020122/com(2001)366_el.

pdf) 

 Κππξηαθό Γίθηπν γηα ηελ εηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε (CSR Cyprus) 

www.csrcyprus.org.cy 

 CSR Europe www.csreurope.org 

 17 Σηόρνη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο - ΟΗΔ 

https://unric.org/el/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36 

15.  Σρεδηαζκέλεο Μαζεζηαθέο Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηδαθηηθέο Μέζνδνη 

Παξνπζηάζεηο θαη δηαιέμεηο 

Δξγαζίεο ζε νκάδεο / Σπδεηήζεηο 

Πεξηπησζηαθέο κειέηεο / Πξνβνιή ηαηληώλ 

Δξγαζίεο-κειέηεο 

16.  Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο θαη θξηηήξηα 

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο,(Γξαπηή Δμέηαζε, Πξνθνξηθή Δμέηαζε, Παξνπζηάζεηο, 

Μειέηεο/Projects, Αζθήζεηο, Γξαζηεξηόηεηεο)  

Αλαθέξνληαη ξεηά πξνζδηνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο (π.ρ Αζθήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο , 

κειέηεο 30%, Δμεηάζεηο 60%,Παξνπζίεο 10%) 

 Παξνπζίεο θαη Σπκκεηνρή ζηελ ηάμε [10%] 

 Δξγαζία [30%] 

 Τειηθή γξαπηή εμέηαζε [60%] 

17.  Γιώζζα Γηδαζθαιίαο 

Διιεληθά 

18.  Πξαθηηθή Άζθεζε 

Πξναηξεηηθή 
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