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Το βιβλίο «Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
και Αειφόρος Ανάπτυξη» είναι ένας πρακτικός οδηγός
για την ηθική των επιχειρήσεων, το οποίο προσφέρει
γενικές οδηγίες σε σχέση µε κάποιες στρατηγικές, την
επιλογή επαγγελµατικού διοικητικού συµβουλίου, την
καθιέρωση ορθών πρακτικών επιτήρησης και το να είναι
κανείς οικολογικά σωστός γείτονας.

Το βιβλίο διευκρινίζει πώς οι Κλασσικές
φιλοσοφίες και το πνεύµα της Ευδαιµονίας µπορούν να
ενσωµατωθούν στις εταιρικές αρχές. Επίσης εξετάζει τα
ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι εταιρείες σήµερα, και
παρέχει καθοδήγηση που βασίζεται σε γεγονότα όσον
αφορά στο πώς να αναπτύξει κάποιος µια ηθική,
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία που θα είναι αφοσιωµένη
στην αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη.

Για το Συγγραφέα: Ο Χρήστος Παπουτσής είναι ένας επιτυχηµένος επιχειρηµατίας που έχει µερικώς
αποσυρθεί από το χώρο των επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Κύριος Παπουτσής διηύθυνε
χιλιάδες υπαλλήλους παγκοσµίως και ανέπτυξε την εταιρεία του σε παγκόσµιο ηγέτη στην βιοµηχανία των
ηλεκτρονικών. Ο Κύριος Παπουτσής αποφοίτησε από το τµήµα ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο
του Νότιου Νιου Χαµσάιρ, και µετά ακολούθησε µεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήµιο
του Χάρβαρντ στη Νοµική Επιστήµη, τη ∆ιαµεσολάβηση και την Ψυχολογία. Το 1991, έλαβε
Τιµητικό ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στον τοµέα της Νοµικής Επιστήµης από το Πανεπιστήµιο
στο οποίο σπούδασε. Ο Κύριος Παπουτσής έχει δώσει διαλέξεις για τις επιχειρήσεις και την
ηθική των επιχειρήσεων σε Πανεπιστήµια και εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην Ευρώπη, και τις
Ηνωµένες Πολιτείες, περιλαµβάνοντας το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, το Κολλέγιο του
Ντάρτµουθ, το Πανεπιστήµιο του Νιου Χαµσάιρ, το Πανεπιστήµιο του Νότιου Νιου
Χαµσάιρ, και το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
Πολλές από τις διαλέξεις του και τα άρθρα του είναι διαθέσιµα στο κοινό µέσω της Hellenic
Communication Service. Με τη σύζυγό του, είναι ο ιδρυτής της ∆ιακεκριµένης Έδρας
«Χρήστος και Μαρία Παπουτσή» στην Ηθική των Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήµιο του
Νοτίου Νιου Χαµσάιρ. (www.snhu.edu)

Ηθική, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και Αειφόρος Ανάπτυξη:
Ένα Αριστοτελικό Όραµα, Αποστολή, και Στρατηγική για την Παγκόσµια

Οικονοµία και έναν Συνεχώς Αναπτυσσόµενο Πλανήτη
Από το Χρήστο Παπουτσή

Χρήστο Παπουτσή



Στόχοι Αυτού του Βιβλίου
• Να εισάγει βασικές ηθικές έννοιες, αρχές, και παραδείγµατα έτσι ώστε να προάγει την αντίληψη
και τη χρήση της ηθικής που θα αποτρέψει και θα λύσει ηθικά διλήµµατα που σήµερα λαµβάνουν
χώρα σε κάθε επαγγελµατικό επίπεδο.
• Να εισάγει τις µεθόδους που σχετίζονται µε τους µεριδιούχους και τη διαχείριση των ζητηµάτων
οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως στρατηγικοί και πρακτικοί τρόποι για τη
χαρτογράφηση εταιρικών, οµαδικών και ατοµικών σχέσεων έτσι ώστε οι αναγνώστες να
µπορέσουν να κατανοήσουν και να εφαρµόσουν τον ηθικό συλλογισµό στην αγορά και το χώρο
εργασίας.
• Να διευρύνει τις γνώσεις των αναγνωστών σε σχέση µε το τι αποτελεί ηθική και ανήθικη
πρακτική στο χώρο των επιχειρήσεων σε ατοµικό, οµαδικό, οργανωτικό, παγκόσµιο, και
πολυεθνικό επίπεδο.
• Να µεταδώσει την πεποίθηση στην ικανότητα των αναγνωστών να σκέφτονται και να ενεργούν
σύµφωνα µε τις ηθικές αρχές καθώς δηµιουργούν, διευθύνουν, και µελετούν τις σχέσεις των
µεριδιούχων στο δικό τους χώρο, σε εθνικό και πολυεθνικό επίπεδο.

Επικοινωνία µε το Συγγραφέα
Ο Κύριος Παπουτσής είναι διαθέσιµος για υπογραφή βιβλίων και µια ειδικά
σχεδιασµένη διάλεξη PowerPoint διάρκειας µιας ώρας που καλύπτει όλα τα
βασικά σηµεία αυτής της νέας έκδοσης.
Προκειµένου να προγραµµατίσετε µια υπογραφή βιβλίων, ή µία διάλεξη,
επικοινωνήστε µε τη Melissa Dickinson στο τηλέφωνο (603) 379-8140 ή µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο papcoholdings@papcoholdings.org.
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