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Πρόγραμμα Κοινοτικήε ΠρωτοβουΑίαε 
Interreg III Α Ελλάδα-Ιιαλία.

Η κοινή διασυνοριακή ποήιιική 
ins Erlrlaöas και ins  liaiYas 

για οήοκήηρωμένη 
περιφερειακή ανάπιυξη, xcopis σύνορα! Think

ATEbank9

να σ υμμετέχεις
Υπέρτατη αξία η ζωή. Αξίζει να τη στηρίζεις!
Αξία μεγίστης σημασίας και η συμμετοχή στα δρώμενα.

Η ATEbank συμμετέχει ενεργά, με κοινωνική υπευθυνότητα· στον Πολιτισμό, 
τον Αθλητισμό, την Υγεία, τις Επιστήμες, την Παιδεία,το Περιβάλλον...

Όπου ενεργεί ο πολίτης, όπου αγωνίζεται και δημιουργεί ο άνθρωπος, 
όπου χρειάζεται υποστήριξη και ώθηση.

Η ATEbank δίπλα στον πολίτη, ως ενεργός συλλογικός πολίτης, ενδιαφέρεται
για την ποιότητα της ζωής του και συμπεριλαμβάνει στα πλάνα της τη στήριξη ενεργειών
που δίνουν αξία στη ζωή μας.

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Interreg III αποτελείτο σύνολο των αναπτυξιακών προγραμμάτων 
που στοχεύουν στην ενίσχυση τηε οικονομικήε και κοινωνικήε συνοχήε και στη μείωση 

των ανισοτήτων των Περιφερειών τηε Ευρώπηε, ηροωθώνταε τη διασυνοριακή, διακρατική 
και διαπεριφερειακή συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα και η Ιταλία υιοθετούν μια πολιτική, 

μέσω του κοινού προγράμματοε για τη διασυνοριακή τουε περιοχή, για ταχύτερεε και πιο ασφαλείε 
μεταφορέε, διασυνοριακή ασφάλεια, ανάπτυξη των επιχειρήσεων, προστασία του περιβάλλοντοε 
και ανάδειξη των κοινών πολιτιστικών τουε πόρων. Μια πολιτική που εξασφαλίζει ολοκληρωμένη 

περιφερειακή ανάπτυξη, που εξασφαλίζει μια καλύτερη ποιότητα ζωήε.

A T Eb a n kΜε τη Συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3ΥΡΓΕΙΟ Οικονομίας & Οικονομικών

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Τράπεζα Εμπιστοσύνης
για μια καλύτερη ζωήΕλλάδα - Ιταλία 2000-2006 w w w . in te r r e g .g r

The Cospel 
a t  Colonus

Ε Ν Ε Ρ Γ Η

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

http://www.interreg.gr
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L Από την Εταιρική Ευθύνη 
στην Κοινωνική Υπευθυνότητα

Μόλις ένα χρόνο πριν, η Κομισιόν 
φιλοδοξούσε να καταστήσει την 
Ευρώπη παγκόσμιο πόλο στα θέματα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
σήμερα η Γηραιά Ήπειρος βυθίζεται 
με ανησυχητικά γρήγορους ρυθμούς 
στην ύφεση, χωρίς ταυτόχρονα να δι- 
αφαίνεται τρόπος εξόδου από αυτήν. 
Αντίθετα, τρεισήμισι εκατομμύρια 
άνεργοι δημιουργούν μια οργισμένη 
στρατιά σε μια κοινωνία που από τον 
ευρωπαϊκό Βορρά ως τον μεσογεια
κό Νότο θυμίζει καζάνι που βράζει. 
Και ενώ τα κοινωνικά προβλήματα 
τείνουν να λάβουν διαστάσεις χιονο
στιβάδας, αντίστοιχης σοβαρότητας 
είναι τα προβλήματα που αφορούν 
στο περιβάλλον, μια και το κόστος 
της μη λήψης μέτρων προστασίας 
από την κλιματική αλλαγή θα έχει 
πολλαπλάσιο κόστος από αυτό της 
οικονομικής κρίσης. Στη συγκεκριμέ
νη περίπτωση το διακύβευμα είναι 
η επιβίωση του ίδιου του πλανήτη. 
Μάλιστα η περίφημηΈκθεση Στερν, 
δεν αφήνει κανένα περιθώριο αμφι
σβήτησης, υπογραμμίζοντας ότι το 
κόστος της αδράνειας θα είναι πολύ 
υψηλότερο από το κόστος ανάληψης 
έγκαιρης δράσης.
Είναι προφανές ότι η σημερινή συ
γκυρία πρέπει να αποτελέσει εφαλ
τήριο για την ταυτόχρονη αντιμετώ
πιση της οικονομικής κρίσης και των 
συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 
Ένα πρώτο βήμα είναι ο επαναπροσ
διορισμός της ίδιας της οικονομίας. 
Η «Πράσινη Οικονομία» έχει προ 
πολλού σταματήσει να αποτελεί μια 
εναλλακτική απάντηση και οι επεν
δύσεις σε νέες καθαρές τεχνολογίες 
και πηγές ενέργειας, δείχνουν ότι η 
μετάβαση στη μετά-άνθρακα εποχή 
είναι μονόδρομος.Ένας μονόδρο
μος με στόχο την ανάκαμψη μέσα 
από καινούργιες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στην

Της Παυλίνας Πρωταίου

ανάπτυξη και την απασχόληση.
Τον δρόμο της Αειφόρου Ανάπτυξης, 
ωστόσο, τον έδειξαν πρώτες κάποιες 
εταιρείες, που υιοθέτησαν εντός των 
πλαισίων της Εταιρικής Ευθύνης φι
λικές προς το περιβάλλον πρακτικές. 
Στην πορεία τα προγράμματα αυτά 
μετουσιώθηκαν σε μόνιμες πολιτικές 
για να οδηγήσουν σταδιακά στην 
«Πράσινη Ανάπτυξη» που μπορεί 
να δημιουργήσει μέσα στα επόμενα 
χρόνια πάνω από τρεισήμισι εκατομ
μύρια νέες θέσεις εργασίας. 
Παράλληλα, ο πολίτης-κατανα- 
λωτής πρέπει με τη σειρά του να 
επιβραβεύει τις περιβαλλοντικά 
και κοινωνικά δραστήριες επιχει
ρήσεις. Η έννοια, ωστόσο, του 
κοινωνικά ενεργού ομίλου δεν θα 
πρέπει να περιορίζεται σε πρακτι
κές ΕΚΕ, αλλά να μετουσιώνεται 
σε καθημερινή πράξη που αφορά 
στη διασφάλιση της εργασίας, τον 
περιορισμό του αλόγιστου πλουτι
σμού, ενώ κυρίως οι εταιρείες που 
ανήκουν στον χρηματοοικονομικό 
τομέα οφείλουν να δώσουν μεγα
λύτερη προσοχή σε θέματα ηθικής 
τάξης και υπευθυνότητας. Η κρίση 
πρέπει να γίνει αφορμή να περά
σουμε από την εποχή της Εταιρικής 
Ευθύνης στην εποχή της Κοινωνι
κής Υπευθυνότητας.
Η ΕΚΕ δεν αφορά περιφερειακές 
εκδηλώσεις δημοσίων σχέσεων, αντί
θετα αποτελεί ουσιαστική έκφραση 
της οικονομίας, της κοινωνίας, της 
ίδιας της δημοκρατίας, γιατί μας 
αφορά όλους. Πολιτεία, επιχειρή
σεις, εργαζομένους, καταναλωτές, 
γεγονός που αντικατοπτρίζεται και 
στη δημιουργία του CRIndex, του ερ
γαλείου αξιολόγησης των επιδόσεων 
οργανισμών και εταιρειών στον το
μέα της Εταιρικής Ευθύνης, ο οποίος 
φέτος βραβεύει τις πλέον κοινωνικά 
υπεύθυνες εταιρείες.

w w w . g r e e n b a n k i n g . g r

Το πρώτο «πράσινο» Κατάστημα 
από την Τράπεζα Πειραιώς
Το Κατάστημα GREEN BANKING αποτελεί άλλη μία πρωτοβουλία 
της Τράπεζας Πειραιώς στον τομέα της «πράσινης» 
επιχειρηματικότητας. Είναι το πρώτο «πράσινο» Κατάστημα 
τράπεζας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. Εντάσσεται στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς, όπως 
αυτή εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από τις δράσεις της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου.

Η λειτουργία του Καταστήματος GREEN BANKING έρχεται σε μια 
περίοδο κατά την οποία οι τράπεζες και άλλοι χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί παγκοσμίως επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, τη 
μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για την ανθρωπότητα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ανταποκρινόμενη στα νέα δεδομένα, 
βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική επίδοσή της και 
μεταφέρει προς τρίτους την εμπειρία που αποκτά. Βασικό όχημα 
εφαρμογής της πολιτικής αυτής είναι το Πρόγραμμα 
GREENbankingALife, που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό 
εργαλείο LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μέσα από ειδικά διαμορφωμένες μελέτες και εκτιμήσεις που 
παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς, οι επισκέπτες μπορούν:

•  Να μάθουν τι είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας 
επιχείρησης και ποιο το όφελος όταν αυτό μειωθεί.

•  Να πληροφορηθούν για το αν και κατά πόσο υπάρχει 
επιχειρηματικός κίνδυνος από τις κλιματικές αλλαγές.

Να γνωρίσουν τις τάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία, τις υποχρεώσεις και τις νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κ.λπ.

Να μάθουν πώς θα ωφεληθούν μειώνοντας την κατανάλωση 
ενέργειας ή χτίζοντας με βιοκλιματικό σχεδίασμά.

Να πληροφορηθούν για τα «πράσινα» προϊόντα της Τράπεζας 
Πειραιώς και να γνωρίσουν πώς αυτά συνεισφέρουν στο 
κοινωνικό σύνολο.

____________________________ &

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Τράπεζας Πειραιώς

Κοινωνία - Περιβάλλον - Πολιτισμός

GREEN
BANKING

■ΤΡΑΠΕΖΑ 
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ

¡ 1 3  ΤΡ Α Π Ε ΖΑ  
sES Π ΕΙΡΑΙΩ Σ

Το Κατάστημα GREENbanking βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 18 στην Αθήνα και λειτουργεί ώρες καταστημάτων τραπεζών. Τηλ. επικοινωνίας: 210 37 39 035.

http://www.greenbanking.gr


Περιεχόμενα
14. Ντόρα Μ πακογιάννη  

22. Ευριπίδης Στυλιανίδης 

30. Δημήτρης Αβραμόπουλος 

36. Νικήτας Κακλαμάνης 

42. Σταύρος Δήμας 

50. Βλαντιμίρ Σπίντλα
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Εκδότης
Γιώργος Μπόμπολας
Διευθυντής
Γιώργος Α. Χαρβαλιάς

Διεύθυνση σύνταξης 
Παυλινα Πρωταίου-Σμυρνιώτη
Υπεύθυνος Ρεπορτάζ 
Νίκος Τσίτσας

Συνεργάσθηι<ε 
Διονυσία Λόγιου

Σχεδιασμός εντύπου 
Νίκος Καρχάλιας

Διόρθωση
Μανώλης Λαμπράκης

Εμπορικός διευθυντής 
Γιάννης Παππάς 
Διεύθυνση διαφήμισης 
Λήδα Θωμάκου 
Διαφήμιση 
Μαρία Βελησσάρη 
Μαρία Διαμαντακη 
Παύλος Σουροβέλης

Διευθυντής παραγωγής 
Σωτήρης Δεληγιάννης

Διαχωρισμοί- 
Ηλεκτρονικό μοντάζ 
Πήγασος Εκδοτική Α.Ε. 
Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία 
Ιρις Α.Ε.Β.Ε.

Πρόγραμμα Στήριξης Πυρόπληκτων

Με ευθύνη για τη ζωή
Η Εθνική Τράπεζα, με αίσθημα ευθύνης, κινητοποιήθηκε από την πρώτη κιόλας 
συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια τόσο της ανακούφισης των συμπολιτών μας 
και της αποκατάστασης των περιοχών που δοκιμάστηκαν από τις πυρκαγιές 
καλοκαιριού του 2007.

Συγκεκριμένα, ενέκρινε αμέσως τη διάθεση του συνολικού ποσού των €51.000.000 
για την ενίσχυση των πυρόπληκτων νομών της Πελοποννήσου και της Εύβοιας, 
καθώς και την υποστήριξη στο έργο της αποκατάστασης του Εθνικού Δρυμού 
Πάρνηθας.
Για την αποτελεσματικότερη διάθεση του συνολικού ποσού, η Εθνική Τράπεζα, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και με 43 πυρόπληκτους δήμους, ανέλαβε 
με επιτυχία και ολοκλήρωσε μια σειρά ενεργειών σε 3 άξονες:

•  ΑΝΘΡΩΠΟΣ - Κοινωνικές παροχές για τη στήριξη πυρόπληκτων οικογενειών, 
μέριμνα για ορφανά παιδιά και φοιτητές, φροντίδα τραυματιών με σοβαρά 
εγκαύματα.

•  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -  Συμμετοχή στην ανακατασκευή διατηρητέων κτιρίων, δωρεά 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμμετοχή στα μέτρα προστασίας της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Αρχαία Ολυμπία, Καρύταινα, Αρχαία 
Μεσσήνη).

•  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  Έργα αντιηλημμυρικά και ύδρευσης, δωρεά 
μηχανοκίνητου εξοπλισμού (πυροσβεστικά, σκαπτικά, 
γεννήτριες, υδροφόρα οχήματα κ.λπ.).

στιγμή
, όσο ^  ^
του >

Σήμερα, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το πρόγραμμα 
της αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών, η 
Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα για μία 
ακόμα φορά τη συνέπεια και την ουσιαστική της 
προσφορά στον Άνθρωπο, τον Πολιτισμό και το 
Περιβάλλον.
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ΕΒΕΑ 2008 
ΚΟΜΛΛΚή 
Ευθύνη

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  
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ευθύνη
εταιρική κοινωνική δράση

ΑΝΘΡΩΠΟΣ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

http://www.nbg.gr


Περιεχόμενα

54 . Ετιέν Ν τα β ιν ιόν 

58 , Γιάννης Ραγκούσης 

62. Σπόρος Κουβέλης 

64 . Ρόδη Κράτσα 

66. Γιάννης Δραγασάκης 

68. Νίκος Χρυσόγελος 

70. Αδωνις Γεωργιάδης 

72. Γιάννης Παναγόπουλος 

76. Διονύσης Νικολάου 

78. Κωνσταντίνος Μίχαλος

Στηρίζουμε. Απλά και ειλικρινά.

Κάποιες αξίες στη ζωή μας έχουν προτεραιότητα.

Ο πολιτισμός, η παιδεία, το περιβάλλον, ο ίδιος ο άνθρωπος. Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο με ιστορία 
και κοινωνική προσφορά μεγαλύτερη από έναν α ιώ να , στηρίζει με έργα αυτές τις αξίες.
Στα πλαίσια της δράσης του ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, το ΤΤ HELLENIC POSTBANK Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
στηρίζει την ΚΟΙΝΩΝΙΑ, προσφέροντας σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες και υποστηρίζοντας με 
ευαισθησία το έργο σημαντικών οργανισμών. Αγκαλιάζει τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, με σπουδαία πολιτιστικά και 
αθλητικά γεγονότα, την ΠΑΙΔΕΙΑ και το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ και ΠΡΟΛΗΨΗ.
Στηρίζει την ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ενισχύοντας έμπρακτα σοβαρά έργα υποδομής, όπως η χρηματοδότηση για 
την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού.
ΤοΤΤ HELLENIC Ρ05ΤΒΑΝΚΤαχυδρομικόΤαμιευτήριο συμβάλλει υπεύθυνα και με συνέπεια στη βελτίωση 
της κοινωνίας και της ζωής του κάθε πολίτη. Απλά και ειλικρινά.

κοινωνία
ευθύνης

1Γ
POSTBANK



8ο. Λάμπρος Κανελλόπουλος 

84» Νίκος Αναλυτής 

86. WWF

88. Γιατροί Χωρίς Σύνορα

90. Νέο INKA

92. Σοφία Στάικου

94* CRIndex
Δημήτρης Μαύρος

98 . CRIndex
Νίκος Αυλώνας

Περιεχόμενα aLapis
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Περιεχόμενα

99 · CRIndex-παρουσίαση 
l o o .  Coca-Cola 

Τρία Έψιλον 
ι ο ί .  Diageo Hellas
102. OTE

103. ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

104. ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε
105. MICROSOFT 

HELLAS
106. Piscines Ideales
107. Regency

142. ΝίκοςΤσίτσας 
EKE &. Κρίση

158. Νίκος Τσίτσας
Τράπεζες L  Περιβάλλον

168. Νίκος Τσίτσας
ΕΚΕ &. Καταναλωτές

172. Διονυσία Λόγιου 
Ανακύκλωση

*Οίκαδε σημαίνει “προς την Πατρίδα”.

ΓV αστό ακριβώς, η  Τράπεζα Κύπρου ονόμασε έτσι ένα μοναδικό 
εκπα ιδεσ ιικό  πρόγραμμα που εκπονεί περισσότερο από 8 χρόνια, 
στο πλα ίσ ιο  της κοινω νικής της ευθύνης κα ι έχει στόχο να φ έρει 
κοντά τα πα ιδ ιά  όλου του κόσμου.

Μπείτε σήμερα στο www.oikade.gr και γνωρίστε έναν κόσμο γνώσης 
και ψυχαγωγίας. Έναν κόσμο όπου οι μαθητές μιας τάξης μπορούν να 
επικοινωνούν με συμμαθητές τους από την Ελλάδα και όλες τις χώρες. 
Ό που κάθε π α ιδ ί στον ελεύθερό του χρόνο μπορεί να μάθει και να 
διασκεδάσει με όλη την οικογένεια.

http://www.oikade.gr


Συνέντευξη στην Π αυλίνα Π ρωταίου

Σκοπος είναι 
να γίνουμε 
χώρα παραγω

ενέργειας και

«Η σημερινή συγκυρία πρέπει να αποιελέσει εφαλτήριο τόσο για την αντιμετώπιση της 

οικονομικής κρίσης όσο και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, υπολογίζοντας και 

υποστηρίζοντας περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά αποδεκτές λύσεις, οι οποίες θα ενέ

χουν και μια οικονομικά ορθολογική απόφαση», υποστηρίζει η Υπουργός Εξωτερικών σε 

μια συνέντευξη πέρα από τα συνήθη διπλωματικά πλαίσια στο «ΕΘΝΟΣ-ΕΚΕ». Η Ελλη- 

νίδα πολιτικός, τονίζει, επίσης, ότι το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής δημιουργεί μια 

νέα μορφή διπλωματίας, την «πράσινη διπλωματία», καθώς τα περιβαλλοντικά προβλή

ματα δεν περιορίζονται σε εθνικά σύνορα. Αντίθετα, είναι παγκόσμια προβλήματα που

απαιτούν και ανάλογες λύσεις με τη συναίνεση της διεθνούς κοινότητας. Εξάλλου, ας μη 

λησμονούμε, συμπληρώνει η ΥΠ ΕΞ, ότι μια θεμελιώδους σημασίας παράμετρος είναι η 

διαχείριση των φυσικών πόρων. Οι πόλεμοι στο μέλλον θα γίνονται για το νερό και όχι για 

το πετρέλαιο, δηλώνει. Ενώ σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, η κ. Μπακογιάννη επισημαίνει 

ότι έφθασε η στιγμή να αξιοποιήσουμετις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου 

η χώρα να προχωρήσει μπροστά, δίνοντας έμφαση στους τομείς εκείνους που θα της 

δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διεθνή αγορά.

Κυρία Υπουργέ, η παγκόσμια οι
κονομία διανύει μια από τις χει
ρότερες, αν όχι τη χειρότερη, οι
κονομική κρίση μετά το 1929.
Μια κρίση που βυθίζει στην 
ύφεση την Ευρώπη, απειλώντας 
με κατάρρευση τις αναδυόμενες 
οικονομίες, ενώ, την ίδια στιγμή, 
η Έκθεση Στερν για το περιβάλ
λον, κάνει λόγο για ανάγκη ανάλη
ψης άμεσης δράσης σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Δεδομένων των συνθη
κών πόσο εφικτή είναι η υιοθέτη
ση τέτοιων πολιτικών;
Πιστεύω ότι έχουμε φτάσει σε τέτοιο 
σημείο, που η υιοθέτηση πολιτικών 
για το περιβάλλον είναι πλέον επι
βεβλημένη. Ο χρόνος που περνά δεν 
είναι προς όφελος μας.
Σίγουρα θα υπάρξουν φωνές που 
θα υποστηρίξουν ότι εν τω μέσω 
της διεθνούς οικονομικής ύφεσης 
που βιώνουμε, ως αποτέλεσμα 
της κρίσης, δεν θα πρέπει να θυ
σιάσουμε καμία ανάπτυξη. Οτι η 
ύφεση θα λειτουργήσει, τελικά, 
προς όφελος του περιβάλλοντος, 
αφού οι παγκόσμιοι ρυθμοί ανά
πτυξης αναγκαστικά θα πέσουν.
Η άποψή μου, ωστόσο, είναι ότι 
ανάπτυξη και περιβάλλον δεν είναι 
κατ’ ανάγκη συγκρουόμενες έννοι
ες. Νομίζω ότι αυτό ακόμα δεν έχει 
εμπεδωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
επένδυση σε νέες, πράσινες και κα
θαρές μορφές τεχνολογίας, για πα

ράδειγμα, λειτουργεί επ’ ωφελεία 
και των δύο. Η ση μασία της Έκθεσης 
Στερν δεν εξαντλείται στο ότι απλώς 
μας «χτυπάει το καμπανάκι». Αλλά 
στο ότι αναδεικνύει τις οικονομικές 
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 
υπολογίζοντας και υποστηρίζοντας 
ότι η αντιμετώπισή της αποτελεί, όχι 
μόνο περιβαλλοντικά ή κοινωνικά 
αναγκαία επιλογή, αλλά και οικονο
μικά ορθολογική απόφαση.
Πιστεύω λοιπόν ότι θα βρεθεί 
τρόπος να εξισορροπήσουμε τις 
δυο μεγάλες προκλήσεις της εποχής 
μας, δηλαδή την οικονομική κρίση 
και την κλιματική αλλαγή. Αρκεί οι 
επενδύσεις στην έρευνα, που είναι 
σε εξέλιξη, για την ανάπτυξη πρά
σινης τεχνολογίας, να καταλήξουν 
στη διαμόρφωση οικονομικά αντα
γωνιστικών λύσεων.
Και, βεβαίως, να καταλήξουμε σε 
μια πραγματικά παγκόσμια συμφω
νία για την αντιμετώπιση της κλιματι
κής αλλαγής με τις διαπραγματεύσεις 
που ξεκινούν φέτος στην Κοπεγχάγη. 
Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε πίσω 
από τις όποιες δυσκολίες να δούμε 
την ευκαιρία. Την ευκαιρία, κράτη 
και πολίτες, να επισπεύσουμε το 
βήμα, προχωρώντας σε αλλαγές που 
μεταθέταμε για αργότερα.

Αναφερόμενοι στην αναγκαιότη
τα λήψης μέτρων για την κατα
πολέμηση των κλιματικών αλλα-

ν



γών, θα μπορούσε να υποστηρίξει 
κανείς ότι στο -κοντινό- μέλλον, 
η παγκόσμια ειρήνη θα περνά δι
αμέσου της αειφόρου ανάπτυξης 
και της αμοιβαία ωφέλιμης δια
χείρισης των φυσικών πόρων σε 
διεθνές, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, η 
διαχείριση των υδάτινων πόρων; 
Αδιαμφισβήτητα, η χρηστή και με 
δίκαιο τρόπο διαχείριση των φυσι

κών πόρων είναι πολύ σημαντικός 
παράγοντας για την επιβίωσή μας 
πρωτίστως και, βεβαίως, την εξα
σφάλιση της ειρήνης και της ασφά
λειας μεταξύ λαών και κρατών.
Το παράδειγμα του Σουδάν καθώς 
και της Μέσης Ανατολής αποδεικνύ- 
ει ότι αν η διαχείριση των φυσικών 
πόρων δεν είναι αμοιβαία ωφέλιμη 
για όλους, υφίσταται το ενδεχόμενο 
συγκρούσεωνκαι εμφύλιων συρράξε

ων. ΗΈκθεση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Νταρφούρ αναφέρει ότι η 
σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλ
λοντος αποτελεί μια από τις βασικές 
αιτίες της σύρραξης στο Σουδάν και 
ότι ο δρόμος για την ειρήνη και την 
ασφάλεια στη χώρα περνά αναγκα
στικά από την αντιμετώπιση αυτού 
του προβλήματος.
Η αλήθεια είναι ότι οι πόλεμοι στο 
μέλλον θα γίνονται για το νερό και

όχι το πετρέλαιο. Χωρίς αμφιβολία, 
ένα από τα σοβαρότερα προβλή
ματα, που αντιμετωπίζει σήμερα 
η ανθρωπότητα, είναι η αδυναμία 
πρόσβασης μεγάλου μέρους του πλη
θυσμού της, των έξι δισεκατομμυρί
ων κατοίκων της, σε καθαρό νερό. 
Την τελευταία δεκαετία πολλοί επι
στήμονες έχουν εκφράσει την ανη
συχία τους σχετικά με τη δυνατότητα 
παροχής καθαρού νερού στο μέλλον.

Το ζήτημα ξεπερνά το ανθρωπιστι
κό επίπεδο γι’ αυτό και η πρόσβαση 
σε καθαρό, δηλαδή ασφαλές προς 
πόση και χρήση, νερό περιλαμβά
νεται στους αναπτυξιακούς στόχους 
της χιλιετίας.
Το νερό και οι φυσικοί πόροι δεν θα 
πρέπει να αποτελέσουν πεδίο σύ
γκρουσης αλλά συνεργασίας μεταξύ 
των λαών. Γι’ αυτό και στόχος μας, 
σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι βεβαί

ως να διασφαλίσουμε μια αμοιβαία 
ωφέλιμη διαχείριση των φυσικών 
πόρων για όλους. Για τον λόγο αυτό 
συνεχίζουμε τον εποικοδομητικό δι
άλογο στα διεθνή φόρα και προσπα
θούμε να συντονίσουμε τις προσπά- 
θειές μας όλες οι χώρες της διεθνούς 
κοινότητας μαζί.
Θα σας θυμίσω και θα κλείσω την 
απάντησή μου με αυτό, ότι στη Μέση 
Ανατολή, η έλλειψη νερού συνιστά 
πρόσθετο εμπόδιο στην επίλυση των 
συγκρουσιακών διαφορών μεταξύ 
Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Με αφορμή τη διαχείριση φυσι
κών πόρων, αλλά και την όλο και 
πιο επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης 
της πράσινης οικονομίας, θα μπο
ρούσαμε να μιλάμε για μια νέα 
μορφή διπλωματίας; Την πράσινη 
διπλωματία;
Η πράσινη διπλωματία ήδη ασκείται. 
Και να ξεκαθαρίσω τι θέλω να πω.Τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα δεν 
σταματούν στα εθνικά σύνορα. Είναι 
διεθνή προβλήματα και ως τέτοια 
απαιτούν διεθνείς λύσεις προκειμέ- 
νου να αντιμετωπιστούν αποτελε
σματικά, με συναίνεση και συνεργα
σία της παγκόσμιας κοινότητας. 
Επιδιώκουμε φέτος, στην Κοπεγχά
γη, μια νέα συμφωνία για την αντι
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
και τη μείωση ρύπων, η οποία ελπί
ζουμε να είναι και πραγματικά πα
γκόσμια, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη 
στο Κιότο. Πιστεύω ότι σήμερα είμα
στε πιο ώριμοι και πιο συνειδητοποι
ημένοι ως προς το πρόβλημα.
Και είναι πολύ θετικό ότι «μεγάλοι 
παίχτες», όπως οι ΗΠΑ, η Αυστρα
λία κλπ., έχουν αρχίσει να αλλά
ζουν στάση. Σε αυτό έχουν βοηθήσει 
τόσο οι έρευνες και οι εκθέσεις που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας - 
για παράδειγμα ηΈκθεση της Διακυ
βερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για 
την Κλιματική Αλλαγή και η Έκθεση 
Στερν- όσο και το ότι ολοένα περισ
σότερο βιώνουμε έντονα καιρικά^



Η χρήση των 

ανανεώσιμων 

πηγών ενέργει

ας είναι καίριας 

σημασίας για τη 

βελτίωση του πε

ριβάλλοντος και 

της ποιότητας 

ζωής των Ελλή

νων, τη βελτίωση 

των οικονομικών 

μεγεθών και της 

ενεργειακής μας 

αυτονομίας και 

ασφάλειας

φαινόμενα τα οποία, εύλογα, συσχε
τίζουμε με την κλιματική αλλαγή. Ο 
κόσμος έχει αρχίσει να συνειδητο
ποιεί την ανάγκη αλλαγής στάσης 
και περιμένει πρώτα από το δικό 
του κράτος και τις αναπτυγμένες οι
κονομίες να δώσουν νέα δείγματα 
γραφής.
Καμία χώρα, τόσο από πλευράς εσω
τερικού πολιτικού κόστους όσο και 
διεθνούς εικόνας της, δεν θα επιθυ
μεί να είναι παγκοσμίως δακτυλο- 
δεικτούμενη ως παγκόσμιος ρυπα
ντής. Και αυτό είναι ένα σημείο που 
επιτρέπει την άσκηση πίεσης. Ένα 
ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι 
η εξασφάλιση ενεργειακής αυτονο
μίας και ο περιορισμός της εξάρτη
σης από μορφές ενέργειας που τα 
αποθέματά τους και περιορίζονται 
αλλά και επιδρούν αρνητικά στο πε
ριβάλλον.
Για όλα τα παραπάνω, είναι σαφές 
ότι το περιβάλλον αποτελεί -και θα 
συνεχίσει να αποτελεί για καιρό- 
ζήτημα αιχμής και διαπραγμάτευ
σης. Σε ό,τι μας αφορά -και ανα- 
φέρομαι στο κοινοτικό επίπεδο- η 
ΕΕ έχει επιδείξει και ωριμότητα και 
πρωτοπορία. Προχωρώντας σε μο
νομερείς δεσμεύσεις για τη μείωση 
των ρύπων, η ΕΕ έδειξε την κατεύ
θυνση στην οποία θα πρέπει όλοι να 
κινηθούμε στο μέτρο των δυνατοτή
των μας.
Παράλληλα έχει αναγάγει την πρά
σινη έρευνα και τεχνολογία σε προ
τεραιότητα, προσβλέποντας να μην 
είναι απλώς μεταξύ αυτών που θα 
καταναλώνουν πράσινη ενέργεια 
αλλά θα προσφέρουν και τεχνογνω
σία σε άλλους. Δεν είναι λοιπόν κα
θόλου τυχαίο ότι από το 1992 μέχρι 
σήμερα η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει 
συνολικά 2.6οο προγράμματα για 
το περιβάλλον μέσω του κοινοτικού 
χρηματοδοτικού οργάνου LIFE.
Ήδη από το 2002, η ΕΕ υιοθετούσε το 
6ο της πρόγραμμα δράσης για το Πε
ριβάλλον για την περίοδο 2002-2012 
και προς υλοποίηση μιας νέας περι-

βαλλοντικής στρατηγικής.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι 
αναφορές στις πράσινες επεν
δύσεις και το επιχειρείν πυκνώ
νουν, το ζήτημα της κλιματικής 
αλλαγής φαίνεται να είναι ιδιαί
τερα δύσκολο να αντιμετωπισθεί 
χωρίς τη συνεργασία των περισ
σότερων κρατών. Είναι, όμως, 
δυνατό να συγκλίνουν οι ενεργει
ακές και αναπτυξιακές ανάγκες 
των ανεπτυγμένων με αυτές των 
αναπτυσσόμενων ή ελάχιστα ανα
πτυγμένων χωρών; Πώς θα γεφυ- 
ρωθούν οι διαφορές;
Κοιτάξτε, πρέπει να παραδεχτούμε 
ότι υπάρχει ένα χάσμα, μια μεγάλη 
απόσταση μεταξύ των δυνατοτήτων 
των αναπτυσσόμενων και των ανα
πτυγμένων κρατών. Θεωρώ πάντως 
ότι υπάρχουν περιθώρια, φτάνει να 
κινηθούμε στην εξής λογική: το πρό
βλημα είναι μεν παγκόσμιο, αλλά 
η συμμετοχή των αναπτυγμένων 
χωρών στη δημιουργία του προβλή
ματος της υπερθέρμανσης του πλα
νήτη είναι σαφώς μεγαλύτερη. 
Επομένως το δίκαω και σωστό είναι 
να έχουν και τη μεγαλύτερη συνει
σφορά στην αντιμετώπιση του προ
βλήματος. Οι δυτικές κοινωνίες δεν 
μπορούμε να αξιώσουμε από τον 
αναπτυσσόμενο κόσμο να μη διεκ- 
δικήσει τη δική του ανάπτυξη. Ούτε 
βεβαίως είναι εφικτό, εδώ που είμα
στε σήμερα, να σταματήσουμε τον 
χρόνο και να γυρίσουμε στην προβιο
μηχανική εποχή.
Αυτό που χρειάζεται να γίνει, για 
να γεφυρωθεί το χάσμα, είναι ένας 
ειλικρινής, διεθνής διάλογος και η 
παροχή βοήθειας προς τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες ώστε να μπο
ρέσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέ
πειες της κλιματικής αλλαγής και να 
προετοιμαστούν κατάλληλα για τις 
αλλαγές που θα πρέπει να κάνουν.
Η χώρα μας έχει ήδη κινηθεί προς 
αυτή την κατεύθυνση, διαθέτοντας, 
στο πλαίσιο της αναπτυξιακής βο
ήθειας και συνεργασίας, πόρους

προς τις μικρές νησιωτικές και λιγό
τερο αναπτυγμένες χώρες για προ
γράμματα προσαρμογής στην κλιμα
τική αλλαγή, μετά και από ειδικές 
συμφωνίες που έχουν συναφθεί 
με περιφερειακούς οργανισμούς 
όπως η Αφρικανική Ένωση και η 
CARICOM..
Τέτοια προγράμματα μπορεί να 
είναι τεχνικής φύσεως, όπως για 
παράδειγμα η δημιουργία συστημά
των έγκαιρης προειδοποίησης, με 
μετεωρολογικούς σταθμούς, σε πε
ριοχές χωρών που διατρέχουν υψηλό 
κίνδυνο λόγω κλιματικής αλλαγής. 
Μπορεί όμως να έχουν και πιο πο
λιτικό χαρακτήρα, με τη δημιουρ
γία ευρύτερων συμμαχιών, όπως για 
παράδειγμα προγράμματα για τη 
στήριξη των χωρών αυτών ώστε να 
μπορέσουν να ενισχύσουν τη φωνή 
και τη θέση τους στον διεθνή διάλο
γο για την αντιμετώπιση της κλιμα
τικής αλλαγής.

...Σε αυτό το σημείο υπεισέρ
χεται και ένας άλλος παράγων, 
αυτός της ανθρώπινης ασφάλει
ας, όχι μόνο εξαιτίας των εκπο
μπών ρύπων, αλλά και εξαιτίας 
των μελλοντικών γεωπολιτικών 
προστριβών που πιθανόν να δη- 
μιουργηθούν από τις επιπτώσεις 
του φαινομένου του θερμοκηπί
ου -ακραία καιρικά φαινόμενα- 
που με τη σειρά τους θα έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μετακίνηση πλη
θυσμών και τη δημιουργία ενός 
νέου είδους μεταναστευτικού 
ρεύματος. Της περιβαλλοντικής 
μετανάστευσης. Υπάρχει τρόπος 
αντιμετώπισης μια τέτοιας προ
οπτικής;
Χωρίς αμφιβολία, η κλιματική 
αλλαγή εκτός από τις προφανείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
έχει, αποτελεί ταυτόχρονα πρόκλη
ση σε κοινωνικό και οικονομικό επί
πεδο, επηρεάζοντας σημαντικά τις



μεταναστευτικές ροές από τις ανα
πτυσσόμενες χώρες. Και αυτό γιατί 
η υποβάθμιση του περιβάλλοντος 
έρχεται προσθετικά σε άλλα μεγάλα 
προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζει 
σημαντικό κομμάτι του κόσμου μας, 
όπως φτώχεια, πείνα, θανατηφόρες 
ασθένειες, υφιστάμενες συγκρού
σεις και συρράξεις.
Ενδεικτικά, η Διακυβερνητική Επι
τροπή για την κλιματική αλλαγή προ
βλέπει ότι περίπου 150 εκατομμύρια 
άνθρωποι θα μεταναστεύσουν μέχρι 
το 2050 λόγω του φαινομένου της 
κλιματικής αλλαγής. Ανάλογες προ
βλέψεις έχει κάνει και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Μετανάστευσης.
Την εξέλιξη αυτή είναι δυνατό να 
επισπεύσει η παρούσα χρηματο
πιστωτική κρίση, η οποία πλήττει 
σαφώς περισσότερο τα αναπτυσ
σόμενα κράτη, θέτοντας σε κίνδυ-

νο συνολικότερα την επίτευξη των 
στόχων της χιλιετίας και της όποιας 
προόδου έχει μέχρι σήμερα σημειω
θεί. Η χώρα μας είναι από αυτές που 
βιώνουν το πρόβλημα της μετανά
στευσης εντονότερα στην ΕΕ. KaL όχι 
μόνο λόγω κλιματικής αλλαγής.
Ο τρόπος να περιορίσουμε τον κίνδυ
νο μεγάλων μαζικών μεταναστεύσε
ων είναι να ενεργήσουμε προληπτι
κά, όπως είπα και πριν, στηρίζοντας 
τις χώρες με τα λιγότερα μέσα, να 
μπορέσουν να προσαρμοστούν στα 
νέα δεδομένα. Το κλειδί είναι η 
έρευνα και η τεχνολογία, η παροχή 
αναπτυξιακής βοήθειας και η διε
θνής συνεργασία.
Το θέμα της περιβαλλοντικής μετα
νάστευσης θα συζητηθεί και στο πλαί
σιο του αρμόδιου διεθνούς fom m , 
δηλαδή του Παγκόσμιου fom m  για 
τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
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του οποίου οι εργασίες θα πραγμα
τοποιηθούν το φθινόπωρο του 2009 
στην Αθήνα. Η χώρα μας, επιδιώκο
ντας να βρίσκεται πάντα στον σκληρό 
πυρήνα της ΕΕ, έχει ήδη τονίσει την 
ανάγκη να αντιμετωπίσουμε το φαι
νόμενο της περιβαλλοντικής μετανά
στευσης με συνοχή και για τον λόγο 
αυτό προτίθεται να συμβάλει ενεργά 
στην αναδιαμόρφωση της σχετικής 
ευρωπαϊκής πολιτικής.

Οι κλιματικές αλλαγές, η μόλυνση 
του περιβάλλοντος σε συνδυασμό 
με την τρέχουσα κρίση, μήπως 
αποτελούν μια ευκαιρία επα
ναπροσδιορισμού συνολικά της 
παραγωγικής διαδικασίας, των 
επενδύσεων, της ίδιας της οικο
νομίας σε όλο της το φάσμα; 
Θεωρώ την παρούσα δύσκολη συ
γκυρία ταυτόχρονα ως πρόκληση, 
αλλά και ως ευκαιρία. Μια πρόκλη
ση γιατί η κυβέρνησή μας έχει θέσει 
υψηλούς στόχους: επιδιώκει σταθε
ρά την ανάπτυξη, τη δημοσιονομική 
σταθερότητα και την αλληλεγγύη. 
Αλλά παράλληλα και μια ευκαιρία 
να εξετάσουμε τα όρια και τη δυνα
μική των πολιτικών που εφαρμόζα
με μέχρι σήμερα.
Μια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε 
επωφελείς αλλαγές και μεταρρυθμί
σεις που θα δυναμώσουν ακόμα πε
ρισσότερο την παραγωγική διαδικα
σία, θα ενισχύσουν τις επενδύσεις, 
θα οχυρώσουν την οικονομία μας. Η 
κυβέρνησή μας, με σχέδιο και στρα
τηγική οδηγεί τη χώρα εν μέσω μιας 
δύσκολης συγκυρίας μακριά από τις 
αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης που 
πλήττουν ήδη τις περισσότερες οικο
νομίες και κοινωνίες του κόσμου. 
Επικεντρώνουμε τις προσπάθει- 
ές μας στην ουσία της πολιτικής 
μας και αναδιαρθρώνουμε δομι
κούς τομείς της ελληνικής οικονομί
ας. Στο πλαίσιο αυτό εντατικοποιού- 
με τη δουλειά μας και επενδύουμε 
στην καινοτομία και τις νέες τεχνο
λογίες προκειμένου να αντιμετωπί-

σουμε με επιτυχία τις οικονομικές 
και περιβαλλοντικές προκλήσεις που 
έρχονται. Το είπα και πριν. Σκοπός 
μας πρέπει να είναι να είμαστε όχι 
μεταξύ των πολλών που καταναλώ
νουν πράσινη ενέργεια, αλλά μεταξύ 
των λίγων που μπορούν να προσφέ
ρουν τεχνογνωσία.

Φυσικά σε μια τέτοια διαδικα
σία ο τομέας της ενέργειας είναι 
καταλυτικής σημασίας. Μήπως 
έφθασε η στιγμή να περάσουμε 
με ταχείς ρυθμούς από την εποχή 
του πετρελαίου σε αυτήν των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας; 
Βεβαίως και έφτασε η στιγμή να αξι- 
οποιήσουμε στο μέτρο των αντοχών 
της ελληνικής οικονομίας, τις ανανε
ώσιμες πηγές ενέργειας. Με μέτρο, 
με προσοχή, με σχέδιο, χωρίς προ
χειρότητα, αξιοποιώντας και όχι κα- 
ταστρέφοντας περισσότερο το μονα
δικό ελληνικό τοπίο, η χώρα μας έχει 
ανάγκη αλλά και δυνατότητες να εκ
μεταλλευτεί περαιτέρω τις ανανεώ
σιμες πηγές ενέργειας.
Άλλωστε, έχουμε δεσμευτεί στο πλαί
σιο της ΕΕ, ότι το ιο%  της ενέργειας 
που θα καταναλώνεται στη χώρα μας 
θα προέρχεται από τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Χωρίς αμφιβολία, 
η κυβέρνηση προωθεί τα απαραί
τητα μέτρα, προκειμένου να υπο
στηριχτεί η καινοτομία και η χρήση 
των νέων τεχνολογιών. Πιστεύω ότι 
η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει 
μπροστά, δίνοντας έμφαση στους 
τομείς εκείνους που μπορούν να της 
δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
στη διεθνή αγορά.
Οικολογική δόμηση, ψύξη και θέρ
μανση, πράσινος τουρισμός... Η 
χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας, της ηλιακής και αιολικής ενέρ
γειας, είναι καίριας σημασίας για τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος και της 
ποιότητας ζωής των Ελλήνων πολι
τών, τη βελτίωση των οικονομικών 
μεγεθών και βεβαίως την ενεργειακή 
μας αυτονομία και ασφάλεια. «



Εάν η επιχείρηση δεν 
εξυπηρετεί την κοινωνία, 
η κοινωνία δεν θα 
ανεχτεί τα κέρδη
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 Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη ως η «έννοια 
σύμφωνα με την οποία 
οι εταιρείες ενσωμα
τώνουν σε εθελοντι

κή βάση κοινωνικές και οικολογικές 
ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και στις επαφές 
τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέλη» 
αποτελεί στις μέρες μας ένα ζήτημα 
το οποίο έχει ξεφύγει από τις σε θεω
ρητική βάση συζητήσεις προηγουμέ
νων δεκαετιών και λαμβάνει πλέον 
σάρκα και οστά ως κατευθυντήρι
ος παράγοντας δράσης της διεθνούς 
επιχειρηματικής κοινότητας.

Η σύγχρονη άποψη που επικρα
τεί γύρω από τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες είναι πως οι επιχει
ρήσεις, ως οντότητες άρρηκτα συν- 
δεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο 
εντός του οποίου δραστηριοποιού
νται, πρέπει να αναλαμβάνουν τις 
ευθύνες τους απέναντι στην κοινω
νία, τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
με στόχο τη βελτίωση και την ευημε
ρία του συνόλου, μέρος του οποίου 
και οι ίδιες αποτελούν. Ευθύνες 
που απορρέουν όχι μέσα από κανό
νες και νόμους που τις επιβάλλουν, 
αλλά ευθύνες που αντικατοπτρίζουν 
τη στάση ενός υγιούς μέλους του κοι
νωνικού οργανισμού, που ταυτίζει 
τη βιώσιμη ανάπτυξή του με την εύ
ρυθμη λειτουργία του συνόλου.

Το κοινωνικό προφίλ των επι
χειρήσεων είναι κέρδος για όλους

Οι εταιρείες έχουν αρχίσει σταδι
ακά ολοένα και περισσότερο να συ
νειδητοποιούν πως δεν θα κρίνονται 
πλέον μόνο από τα οικονομικά απο
τελέσματα που παράγουν, αλλά και 
από την ευαισθησία που επιδεικνύ
ουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντι
κά ζητήματα, από το κατά πόσο εν
σωματώνουν δείγματα κοινωνικής 
αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και οικο
λογικής ανησυχίας στις επιχειρημα
τικές τους πρακτικές.

Αυτό φυσικά δεν αποτελεί αφορι-

σμό για το κέρδος, η επίτευξη του 
οποίου είναι ο κινητήριος μοχλός και 
ο βασικός σκοπός μιας επιχείρησης. 
Απλά παράλληλα με την οικονομική 
της λειτουργία και την επιδίωξη της 
κερδοφορίας, η σύγχρονη επιχείρη
ση θα πρέπει να διέπεται από την 
κοινωνική επιταγή της ευαισθησί
ας και να δίνει βάρος και στον ρόλο 
της ως εν δυνάμει διαμορφωτή μιας 
καλύτερης κοινωνίας και καλύτερων 
συνθηκών διαβίωσης για τον άνθρω
πο.

Στην περίπτωση αυτή κέρδη θα 
αποκομίσουν τόσο οι ίδιες οι επιχει
ρήσεις όσο και το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο. Στα μέλη, τους φορείς μιας 
επιχείρησης, πρέπει πάντα να ηχούν 
τα λόγια του φιλάνθρωπου επιχειρη
ματία Ken Dayton που υπερθεμάτι
ζε πως «Εάν η επιχείρηση δεν εξυπη
ρετεί την κοινωνία, η κοινωνία δεν 
θα ανεχτεί τα κέρδη μας ή ακόμα και 
την ύπαρξή μας». Και σε μια κρίσιμη 
οικονομική συγκυρία, όπως αυτή της 
παγκόσμιας κρίσης την οποία αντι
μετωπίζουμε, η κοινωνική υπευθυ
νότητα που καλούνται να επιδείξουν 
οι επιχειρήσεις είναι συνυφασμένη 
με τη βιωσιμότητά τους.

Έρευνες αποδεικνύουν πως το κα
ταναλωτικό κοινό δεν μένει αδιάφο
ρο απέναντι στην κοινωνική δράση 
των επιχειρήσεων και η συντριπτι
κή του πλειοψηφία φαίνεται να επη
ρεάζεται θετικά από την κοινωνι
κά προσανατολισμένη συμπεριφορά 
μιας εταιρείας, ανταμείβοντας μια 
κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία, είτε 
μέσω της αγοράς των προϊόντων ή 
των υπηρεσιών της είτε μέσω θετι
κών σχολίων. Αντίθετα, ένας στους 
δύο καταναλωτές φαίνεται να «τι
μωρεί» μια κοινωνικά ανεύθυνη ή 
μη ευαισθητοποιημένη εταιρεία, 
ενισχύοντας έτσι τη θέση πως η εται
ρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί κρι
τήριο για τη διαμόρφωση της κατα
ναλωτικής συμπεριφοράς.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το 
κοινωνικό προφίλ που θα καλλιεργήσει
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μία επιχείρηση βρίσκεται σε συνάρ
τηση με ιην εταιρική φήμη που αυτή 
θα αποκτήσει και σε τελική ανάλυση 
με τα κέρδη που θα αποκομίσει. Τα 
τελευταία μάλιστα είναι ευκολότε
ρο να τύχουν κοινωνικής νομιμοποί
ησης, όταν η επιχείρηση επιδεικνύ
ει και κοινωνική προσφορά, όταν 
τα εταιρικά οφέλη συνυπάρχουν με 
τα κοινωνικά οφέλη. Φανταστείτε 
σήμερα, με την οικονομική κρίση να 
πλήττει όλους τους τομείς της κοι
νωνίας, οι επιχειρήσεις να μην υι
οθετούσαν την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη.

Τα υπερβολικά κέρδη σε συνδυ
ασμό με τους προκλητικά υψηλούς 
μισθούς των στελεχών θα προκα- 
λούσαν το κοινωνικό αίσθημα και 
θα δημιουργούσαν τεράστιο χάσμα 
μεταξύ επιχειρηματικότητας και κοι
νωνίας, κλονίζοντας την εμπιστοσύ
νη των πολιτών προς τις επιχειρήσεις 
και δημιουργώντας την εντύπωση 
πως οι επιχειρήσεις προσωποποιούν 
το «κακό» που ευθύνεται για την 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση.

Η άλλη διάσταση της επιχειρη
ματικότητας

Σήμερα είναι εμφανές πως όλο και 
περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να 
υιοθετήσουν ένα κοινωνικό πρόσω
πο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
που υπενθυμίζουν ότι η επιχειρημα

τικότητα είναι μια έννοια που ανοίγε
ται πολύ ευρύτερα από το οικονομι
κό πεδίο δράσης. Αν και οι εγχώριες 
επιχειρήσεις άργησαν να μπουν στο 
πνεύμα της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, ελπιδοφόρα είναι τα μη
νύματα που δείχνουν πως σημαντι
κά βήματα πραγματοποιούνται τα 
τελευταία χρόνια, με τα ποσοστά 
των εταιριών στην Ελλάδα που δια
θέτουν συστηματικές και ολοκληρω
μένες στρατηγικές για τη διαχείριση 
της ΕΚΕ συνεχώς να αυξάνονται.

Τομείς που καλούνται οι επιχει
ρήσεις να εφαρμόσουν την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη είναι κατεξοχήν η 
κοινωνία, το περιβάλλον και το αν
θρώπινο δυναμικό. Ζητήματα όπως 
αυτά της παιδείας, της υγείας, της 
αναβάθμισης της ποιότητας ζωής 
βρίσκονται ψηλότερα στην ατζέντα 
των κοινωνικών εκφάνσεων που έχει 
η ΕΚΕ, ενώ η διαχείριση των περι
βαλλοντικών θεμάτων απασχολεί 
την πλειοψηφία των εταιρικών προ
γραμμάτων κοινωνικής ευθύνης.

Οι ίσες ευκαιρίες, τα εργασιακά 
δικαιώματα, ο σεβασμός στην αν
θρώπινη ύπαρξη αποτελούν, εξάλ
λου, στοχεύσεις με αποδέκτη τον 
άνθρωπο και προορισμό τη βελτίω
ση των όρων διαβίωσής του μέσα σε 
ένα δίκαιο, ασφαλές και δημιουρ
γικό περιβάλλον. Είμαστε στην ιδι
αίτερα ευχάριστη θέση ως μέλη του

κοινωνικού συνόλου να παρακολου
θούμε μια πληθώρα από εθελοντικές 
πρωτοβουλίες των επιχειρήσεων που 
αναδεικνύουν το κοινωνικό τους πρό
σωπο και την κοινωνική τους ευαισθη
σία, επενδύοντας, παρά το κόστος, 
τον χρόνο και τις μελέτες που απαι
τούνται, στις σχέσεις τους με την κοι
νωνία. Προσπάθειες όπως, για παρά
δειγμα, αυτές για τη στήριξη ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων και ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, την επανένταξη 
ατόμων με εξαρτήσεις, την αποκατά
σταση πληγέντων από φυσικές κατα
στροφές, την παροχή ίσων ευκαιριών, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προ
στασία του περιβάλλοντος, την προώ
θηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 
την ανακύκλωση, την εκπαίδευση, τη 
μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση 
των εργασιακών συνθηκών, είναι αξιέ
παινες και βρίσκουν σύμμαχους, υπο- 
στηρικτές και αρωγούς και τους δημό
σιους φορείς. Αλλωστε οι τομείς που 
αγγίζει η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
είναι κατεξοχήν πεδία στα οποία διο
χετεύει την κοινωνική της δράση και 
πρόνοια η Πολιτεία.

Κατά συνέπεια οι κοινωνικά ευ
αισθητοποιημένες επιχειρήσεις συν
δράμουν στο πολυδιάστατο έργο της 
τελευταίας, προσφέροντάς της ση
μαντική χείρα βοήθειας.

Ως Πολιτεία, με τη σειρά μας, στη
ρίζουμε και προωθούμε την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη, πιστεύουμε ότι 
το «επιχειρείν» πρέπει να είναι συ
νώνυμο του «ευ ποιείν» καί συνεργα
ζόμαστε με την ιδιωτική πρωτοβου
λία για την επίτευξη και επέκταση 
των στόχων που τίθενται στα πλαί
σια της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Εταιρική Κοι
νωνική Ευθύνη δεν είναι απλά μια 
τάση της εποχής, δεν είναι «θεσμός» 
της μόδας. Είναι διαχρονική κοι
νωνική επιταγή με ισχυρά ερείσμα
τα στην κοινωνία του σήμερα, της 
οποίας και πραγματικές ανάγκες 
εξυπηρετεί. Βελτιώνει το παρόν, 
εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον.
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Τ ο Υπουργείο Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, εναρμο
νιζόμενο με τις σύγχρονες 

επιταγές της κοινωνικής υπευθυνό
τητας, προτάσσει μια στρατηγική για 
την υλοποίηση αναπτυξιακών, κοι
νωνικών και οικολογικών στόχων, οι 
οποίοι αποτελούν τους άξονες πάνω 
στους οποίους κινείται η χάραξη μιας 
πολιτικής προσανατολισμένης σε ζη
τήματα κοινωνικής ωφέλειας. Πα
ράλληλα εποπτεύει τη δράση των 
Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανι
σμών που βρίσκονται στην αρμοδιό- 
τητά του, δίνοντας κατευθύνσεις για 
μια ευαισθητοποιημένη οικονομική, 
κοινωνική και περιβαλλοντική λει
τουργία τους.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
•  Καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
ευαισθησίας και οικολογικής 
συνείδησης
•  Προώθηση πράσινων μεταφορών
•  Ενεργειακή- οικολογική 
αναβάθμιση κτιριακών υποδομών
•  Επένδυση σε ανανεώσιμες - εναλ
λακτικές πηγές ενέργειας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
•  Κατάργηση του διαχωρισμού κέ
ντρου - περιφέρειας
•  Πρόσβαση των πολιτών σε αποτε
λεσματικά δίκτυα μεταφορών
•  Ισότιμη συμμετοχή όλων
στη σύγχρονη ψηφιακή Ελλάδα
•  Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ:
•  Αναβάθμιση των υποδομών 
για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των αναγκών του πολίτη
•  Βελτίωση της καθημερινότητας 
του πολίτη
•  Στήριξη των αδύναμων 
κοινωνικών ομάδων
•  Μεγιστοποίηση της ασφάλειας 
στις μεταφορές
•  Έμφαση στην εκπαίδευση
•  Οδική και κυκλοφοριακή αγωγή, 
ιδίως της νέας γενιάς - Διά βίου εκ
παίδευση του επαγγελματία οδηγού



Ό
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο  
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Η κοινωνική ευθύνη στην πράξη
Πρωτοβουλίες των εποπτευόμενων φορέων του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών

ΕΛΤΑ

Περιβάλλον
«Υβριδικό Ταχυδρομείο» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκης μει
ώνει τους όγκους μεταφοράς Επιστολικού Ταχυδρομείου 
μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος (υποκαθι- 
στά τη φυσική διαβίβαση των αντικειμένων με τον ηλε
κτρονικό τρόπο διαβίβασης).
Κατασκευή νέου αυτοματοποιημένου Κέντρου Διαλογής 
Αλληλογραφίας, στο Κρυονέρί Αττικής, με τις πλέον εξε
λιγμένες τεχνικές για την ορθολογική διαχείριση υδάτι
νων πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Ανανέωση του στόλου των οχημάτων, με νέας τεχνολογί
ας οχήματα μειωμένης εκπομπής ρύπων.

Ανθρώπινο δυναμικό
Ο μοναδικός εργοδότης στην Ελλάδα, που έχει καθιερώ-

σει το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης για το προ
σωπικό του. Υποτροφίες και βραβεία στα παιδιά του εν 
ενεργεία προσωπικού, των συνταξιούχων ή των θανό- 
ντων υπαλλήλων για τις επιδόσεις τους σε όλες τις βαθμί
δες εκπαίδευσης.
Πρωτοπόροι σε θέματα απασχόλησης ΑΜΕΑ και πρόνοι
ας για τη μητέρα και για το παιδί.

Κοινωνία
Πρωτοπόροι στο θέμα εθελοντισμός και νέα γενιά 
Ενίσχυση του έργου των ΜΚΟ («Ελπίδα», «Χαμόγελο του 
παιδιού», Γιατρό χωρίς σύνορα», «WWF» κ.ά.).

Εθελοντική αιμοδοσία
Χορηγίες (Ολυμπιάδα Σκακιού Τυφλών, 2008, Ποδηλα
τικού Γύρου της Αθήνας κ.ά .) και φιλανθρωπικές ενέρ
γειες (διανομή δώρων σε νεφροπαθή παιδιά κ.ά.)

ε θ ε α

ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Περιβάλλον
Παραλαβή 520 αντιρρυπαντικών λεωφορείων.
Χρήση λεωφορείων που κινούνται με φυσικό αέριο. 
Δημιουργία εγκαταστάσεων ελέγχου του κινητήρα των 
λεωφορείων για να προλαμβάνεται η περιβαλλοντική μό
λυνση, μειώνονται οι ρύποι.

Ανθρώπινο δυναμικό
Βραβεία σε παιδιά εργαζομένων για τις επιδόσεις τους σε 
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Βραβεία σε οδηγούς που 
επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά.

Κοινωνία
Μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1130, τα ΑΜΕΑ κλεί
νουν ραντεβού με τα ειδικά μικρά λεωφορεία της 
ΕΘΕΑ και μετακινούνται δωρεάν στον προορισμό 
τους. Ειδική ράμπα στα λεωφορεία για εύκολη επιβί
βαση των ΑΜ ΕΑ.Ειδικές θέσεις για ΑΜΕΑ μέσα στα 
λεωφορεία για την άνετη μετακίνησή τους.Τμήμα 
παραπόνων και καταγγελιών, που απαντάει άμεσα 
στο επιβατικό κοινό.

ΗΛΠΑΠ

Περιβάλλον
Ενίσχυση της οικολογικής λειτουργίας των Τρόλεϊ μέσα 
από την εφαρμογή του προγράμματος ECODRIVINC. 
Συμμετοχή στα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής 
διαχείρισης των απορριπτόμενων υλικών.
Ετήσιοι στόχοι μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και 
νερού και επέκταση ωφέλιμης ζωής, πάγιων και αναλώ
σιμων περιουσιακών στοιχείων.
Δημιουργία επιπλέον δυνατοτήτων ανακύκλωσης νερού 
από τα πλυντήρια των οχημάτων.
Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με φωτοβολ- 

ταϊκά panels.
Αναβάθμιση αμαξοστάσιων με οικολογική αντίληψη. 
Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων οικολογικής 
και ασφαλούς μετακίνησης «Τρόλεϊ: Με λύση για την 
πόλη» σε παιδιά δημοτικών σχολείων με σκοπό τη δημι
ουργία συνείδησης από μικρή ηλικία, για τη βελτίωση 
του Αστικού Περιβάλλοντος.

Κοινωνία
Συμμετέχει στην ευρωπαϊκή έκκληση για τη μείωση κατά 
50% του αριθμού των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

Υπογραφή του ευρωπαϊκού χάρτη οδικής ασφάλειας 
μέσω του οποίου θα υλοποιηθούν:
Εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης επαγγελμα
τικής υγείας των οδηγών 
καταγραφή και διερεύνηση των ατυχημάτων 
πρόγραμμα αναγνώρισης και επιβράβευσης της επίδο
σης των εργαζομένων.

ΗΣΑΠ

Περιβάλλον
Κατασκευή πράσινων ταρατσών.
Τοποθετούνται συστήματα ασφαλούς πρόσδεσης ποδη
λάτων (Δέκα θέσεις ανά σταθμό) και κατασκευάζονται σε 
όλα τα κλιμακοστάσια των σταθμών ειδικές ράμπες για 
την ευχερή και ασφαλή κίνηση των ποδηλατιστών από 
και προς τις αποβάθρες.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
(σταθμός Ειρήνη).
Οργάνωση συστημάτων ανακύκλωσης υλικών 
και μπαταριών.

Ανθρώπινο δυναμικό
Επιδόματα σε μαθητές και φοιτητές.
Παιδικές κατασκηνώσεις.
Ταξί για μετακίνηση προσωπικού πρώτης βάρδιας. 
Ετήσιος ιατρικός έλεγχος.
Πρόγραμμα πρόσθετης ασφάλισης προσωπικού. 
Ενημέρωση προσωπικού σε θέματα υγιεινής 
και ασφάλειας.

Κοινωνία
Εγκατάσταση ανελκυστήρων-ραμπών για ΑΜΕΑ. 
Ενημέρωση επιβατικού κοινού μέσω τηλεφωνικών γραμ
μών και οθονών για εκτέλεση έργων ανακαίνισης της 
γραμμής.
Άδεια τοποθέτησης αφισών για κοινωνικούς σκοπούς. 
Χορηγίες σε φορείς με κοινωνικό έργο («Κιβωτός του Νώε», 
«Παιδικά χωριά SOS», «Unicef», «Action-Aid» κ.α).

ΑΜΕΑ

Περιβάλλον
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.

Σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, υπάρχει πρόγραμ
μα ανακύκλωσης χαρτιού στα γραφεία της εταιρείας.



Ανθρώπινο δυναμικό
Προγράμματα ισότητας των δύο φύλων EQUAL-ΑΝΔΡΟ
ΜΕΔΑ (Δράσεις για την καταπολέμηση του διαχωρισμού 
στο χώρο εργασίας), ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης 
των εργαζομένων στην ισότητα των φύλων.
Καμπάνιες προς το εσωτερικό της εταιρείας κατά της 
παιδικής Βίας, της Βίας κατά των Γυναικών και γενικό
τερα για την ενδοοικογενειακή Βία.

Κοινωνία
AMBER ALERT: στις οθόνες των σταθμών καθώς και 
αφίσες του Χαμόγελου του Παιδιού στους χώρους του 
Μετρό για τις εξαφανίσεις των παιδιών.
Πολιτιστική ενημέρωση του επιβατικού κοινού μέσω των 
οθονών στους σταθμούς με video σποτ που αφορούν την 
πολιτιστική -  τουριστική κληρονομιά όλης της χώρας 
καθώς και κοινωνικού περιεχομένου που αφορούν την 
Οικολογική συνείδηση, την Οικολογική μεταφορά με 
τα ΜΜΜ, Πρόληψη ατυχημάτων, την εκστρατεία της 
Οδικής Ασφάλειας CAST. Εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σχο
λείων από όλη την Ελλάδα, στο σύστημα του Μετρό. 
Δημοπράτηση των έργων των εργαζομένων μαζί με 
έργα διαφόρων καλλιτεχνών που προσφέρθηκαν στην 
Α.Μ .Ε.Λ. Α .Ε ., και τα χρήματα δίνονται για φιλανθρω
πικούς σκοπούς («Κιβωτός του Κόσμου» κ.α). 
Επιδεικνύει κοινωνικές ευαισθησίες σε δράσεις, πρωτο
βουλίες και οργανώσεις (Σύνδεσμος Θεραπευτικής Ιππα
σίας Ελλάδας, Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παι
διού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ), Πανελλήνιος Σύλλογος 
ΦΛΟΓΑ -  Σύλλογος Παιδιών με Καρκίνο κ.α).

ΤΡΑΜ

Περιβάλλον
Ελαχιστοποίηση της ηχητικής ρύπανσης βάσει προδιαγρα
φών κατασκευής τροχιοδρόμου (Βασικός Εταίρος Ο-αΐγ). 
Δεντροφύτευση και συντήρηση 2.450 δένδρων, 94-035 
θάμνων και 46.687 τ.μ . γρασιδιού κατά μήκος του δικτύ
ου Τραμ (προβλεπόμενη δενδροφύτευση κατά την επέ
κταση στον Πειραιά: ι.2θο φυτά).
Αναβάθμιση γειτονικών περιοχών του Τραμ.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Πρόγραμμα Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλισης 
Λειτουργία Τράπεζας αίματος.
Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού
Παροχή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
στους εργαζομένους

Κοινωνία
ΑΜΕΑ:
Πρόσβαση στις στάσεις από ειδικές ράμπες.
Απευθείας επιβίβαση και αποβίβαση.
Ύπαρξη θέσεων με ειδικό σχεδίασμά εντός 
των οχημάτων.
Ειδική πορεία και ηχητικά σήματα για τα άτομα 
με προβλήματα όρασης.
Οθόνες με ένδειξη στάσης για άτομα με προβλήματα 
κώφωσης.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Special Olympics 
«Adopt an Athlete».

Έκδοση χρηστικού οδηγού σε γραφή Btaille και σκαριφή
ματος του εσωτερικού του οχήματος.
Τοπικές Κοινωνίες
Ενίσχυση πρωτοβουλιών και πολιτιστικών δράσεων 
των όμορων δήμων. Έργα υποδομής (τοποθέτηση νέων 
κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης, κατασκευή 
αγωγών όμβριων υδάτων, ασφαλτόστρωση και φωτισμός 
δρόμων, δημιουργία παιδικών χαρών).

ΟΣΕ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ

Περιβάλλον:
Το πλέον οικολογικό μέσο- μειωμένοι ρύποι 
και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
Ανακύκλωση υλικών επιδομής και υποδομής. 
«Ανασύσταση» του περιβάλλοντος με συμμετοχή 
σε δενδροφυτεύσεις / αναδασώσεις ή με την διενέργεια 
μεταφυτεύσεων σε χώρους έργων ΟΣΕ.
Συμμετοχή σε περιβαλλοντικές ημερίδες και συζητήσεις. 
Προώθηση της έννοιας της ηλεκτροκίνησης και 
του οφέλους από αυτή.

Ανθρώπινο Δυναμικό
Προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την 
κατάρτιση και την επαγγελματική εξέλιξη.
Δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλο το δίκτυο.

Κοινωνία
Υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα- εξυπηρέτηση απομα
κρυσμένων μη κερδοφόρων γραμμών. Ανάπτυξη των οι
κονομικών δραστηριοτήτων τοπικών κοινωνιών με τη 
μείωση των αποστάσεων και την ευκολία μετακίνησης. 
Συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του βαθμού ασφάλει
ας- παράμετρος με υψηλό βαθμό σημαντικότητας στις με
ταφορές. Χορηγίες / δωρεές σε σχολεία υποβαθμισμένων 
ή ακριτικών περιοχών και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Δ
ιανύουμε μια εποχή που 
οι εξελίξεις σε όλους τους 
τομείς τρέχουν με φρενήρεις 

ρυθμούς, δημιουργώντας συνεχώς 
νέες προκλήσεις στις οποίες πρέπει 
να ανταποκριθούμε και καινούργιες 
προοπτικές, τις οποίες οφείλουμε να 
κατακτήσουμε.
Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επι
κοινωνιών δίνουμε καθημερινά τη 
μάχη με τα προβλήματα ώστε να εξα
σφαλίσουμε αποτελεσματικές μετα
φορές και επικοινωνίες για το κοινω
νικό σύνολο, θέτουμε στόχους, τους 
υλοποιούμε με έργα. Αυξάνουμε και

εκσυγχρονίζουμε τις υποδομές, αξι- 
οποιούμε τις δυνατότητες που προ
σφέρει η νέα τεχνολογία, επιδιώκου
με τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας 
στις μετακινήσεις, δικτυώνουμε όλη 
την Ελλάδα ενώνοντας το κέντρο με 
την περιφέρεια.
Κινούμαστε στο πλαίσιο της βιώσι
μης ανάπτυξης, συνδυάζοντας το 
τρίπτυχο οικονομική αποτελεσματι- 
κότητα, κοινωνική συνεισφορά και 
περιβαλλοντική ευαισθησία. 
Προωθούμε σημαντικές δομικές αλ
λαγές στις μεταφορές και τις επι
κοινωνίες με σκοπό την παροχή με-

ταφορικών και τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Ανα
βαθμίζουμε την ποιότητα ζωής των 
πολιτών του σήμερα, επενδύουμε σε 
αναπτυξιακές δομές για τον κόσμο 
που έρχεται.

Υ ΠΟ Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
MFTArhDPOM Λ
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Δημήτρης Αβραμόπουλος ,

Προτεραιότητα μας, 
η προάσπιση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης
«Αποστολή ενός σύγχρονου Υπουργείου Υγείας είναι η ενίσχυση της ίσης πρόσβασης 

όλων των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και η προστασία των αδύ

ναμων κοινωνικών στρωμάτων», επισημαίνει με συνέντευξη του στο «ΕΘΝΟΣ- ΕΚΕ», ο 

υπουργός Υγείας L Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δημήτρης Αβραμόπουλος. Παράλληλα, 

ο υπουργός Υγείας, δηλώνει πως σε ό,τι αφορά το ποσοστό δαπανών υγείας στη χώρα 

μας -το οποίο είναι σημαντικά μικρότερο σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες-, το 

υπουργείο είναι έτοιμο να προσλάβει 5·5θθ νοσηλευτές και 4~5θθ γιατρούς, με στόχο 

την ολοκλήρωση της πλέον ουσιαστικής μεταρρύθμισης για το νέο ΕΣΥ. Ταυτόχρονα, 

ο κ. Αβραμόπουλος υπογραμμίζει ότι η εικόνα του ΕΣΥ που μεταδίδουν τα Μ Μ Ε δεν 

ανταποκρίνεται στον καθημερινό αγώνα που δίνουν οι άνθρωποι του υπουργείου. Ωστό

σο, τονίζει ότι πρόκειται για έναν αγώνα δύσκολο και μακροχρόνιο, ενώ δεν παραλείπει 

να υπενθυμίσει ότι η υγεία και η πρόνοια είναι τομείς συνδεδεμένοι και πολύπλοκοι που 

απαιτούν ξεκάθαρους στόχους.

Συνέντευξη στους Παυλίνα Πρωταίου και Νίκο Β. Τσίτσα



Κάθε μέρα που 

περνά κατακτάμε 

μικρές αλλά ου

σιαστικές νίκες, 

που εξασφαλί

ζουν τον ποιοτικό 

μετασχηματισμό 

του Εθνικού Συ

στήματος Υγείας

Κύριε υπουργέ, το 2004 το Υπουρ
γείο Υγείας και Πρόνοιας μετονο
μάστηκε σε Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Πρό
κειται για μια τυπικού και επι- 
κοινωνιακού χαρακτήρα μετο- 
νομασία ή πρόκειται για κίνηση 
ουσιαστικής σημασίας;
Πρόκειται για μία σημειολογικού χα
ρακτήρα παρέμβαση με πολύ ουσια
στικό περιεχόμενο. Αποστολή κάθε 
σύγχρονου Υπουργείου Υγείας οφεί
λει να είναι η προάσπιση της κοινω
νικής αλληλεγγύης και συνοχής του 
τόπου με πολιτικές που ενισχύουν 
την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών 
σε ποιοτικές και δημόσιες υπηρεσίες 
υγείας καθώς και η ενεργητική προ
στασία των αδύναμων κοινωνικών 
στρωμάτων, με στοχευμένες πολιτι
κές για τη στήριξή τους.

Ιδιαίτερα σήμερα που η οικονο
μική κρίση μοιάζει να απειλεί τις 
κοινωνικές δαπάνες, η έννοια της 
κοινωνικής αλληλεγγύης ειδικό
τερα στον χώρο της υγείας φαί
νεται πιο επιτακτική από ποτέ. 
Ωστόσο, πώς είναι δυνατή η επί
τευξη αυτού του στόχου υπό τις 
παρούσες συνθήκες;
Είναι αλήθεια ότι ο αγώνας που δί
νουμε είναι δύσκολος σε μία εποχή 
που τα δημοσιονομικά της χώρας 
μας δοκιμάζονται. Την ίδια στιγμή 
όμως, με τον νόμο για τις προμή
θειες των νοσοκομείων που περά
σαμε, που ως στόχο έχει τη δραστι
κή περιστολή της σπατάλης και της 
αδιαφάνειας στις προμήθειες, εξοι
κονομούμε πολύτιμους πόρους, που 
θα επενδυθούν στα δημόσια νοσοκο
μεία της χώρας.
Από την πρώτη στιγμή που αναλά- 
βάμε την ευθύνη του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
θέσαμε ως στρατηγική μας προτε
ραιότητα το νοικοκύρεμα των οικο
νομικών της υγείας.
Και σας διαβεβαιώ, ότι αυτή μας η 
επιλογή θα συμβάλει καθοριστικά

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
στη βιωσιμότητα του Εθνικού Συ
στήματος Υγείας.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να 
αναφερθείτε στο «Εθνικό Σύστη
μα Κοινωνικής Αλληλεγγύης». Σε 
ποιους άξονες βασίζεται;
Η έννοια της κοινωνικής αλληλεγ
γύης αναγνωρίζει τη στήριξη και 
την αρωγή ως ευθύνη του κοινωνι
κού συνόλου και ζήτημα όλων μας, 
σε αντίθεση με ένα προνοιακό σύ
στημα, το οποίο δημιουργεί αόρατες 
διαχωριστικές γραμμές και παραπέ
μπει σε δραστηριότητες φιλανθρω
πικού χαρακτήρα.
Η Κοινωνική Αλληλεγγύη αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι ενός σύγχρο
νου πολιτικού συστήματος και ενός 
Κοινωνικού Κράτους που επενδύει 
στους πολίτες του.
Η πολιτική μας βασίζεται στους ακό
λουθους άξονες:
•  Κάλυψη του Πληθυσμού μέσα από 
Δομές Ανοικτού Τύπου.
Οι δομές αυτές έχουν στόχο την 
ένταξη και όχι την απομόνωση και 
περιθωριοποίηση, όπως: 
ι) Τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσι
κής και Κοινωνικής Αποκατάστα
σης (ΚΑΦΚΑ), τα οποία λειτουργούν 
ύστερα από μακροχρόνια αδράνεια, 
κατά τη διάρκεια της οποίας πα
ρέμενε αναξιοποίητος ο σύγχρονος 
εξοπλισμός τους, λόγω της μη ορθο
λογικής γεωγραφικής και πληθυσμι- 
ακής κατανομής
2) Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Κοι
νωνικής Υποστήριξης Κατάρτισης 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΚΥΚΑ- 
ΜΕΑ)
3) Τα Κέντρα Στήριξης Ατόμων με 
Αναπηρίες
4) Την ανάπτυξη Στεγών Υποστηριζό- 
μενης Διαβίωσης, μέσα από το Επι
χειρησιακό Σχέδιο «Υγεία - Πρόνοια 
2000-2006» καθώς και το ΕΣΠΑ. 
Πρσβασιμότητα του συνόλου του 
πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής φροντίδας με οριζόντια

λειτουργική διασύνδεση.
Δηλαδή διασύνδεση των μονάδων 
αυτών με τα Νοσοκομεία. Αντίθετα 
με την ανάπτυξη κάθετων μονάδων 
κοινωνικής φροντίδας, προωθούμε 
την οριζόντια λειτουργική διασύνδεση 
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και 
υπηρεσιών υγείας σε τοπικό επίπεδο. 
Οι Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, 
διασυνδέονται οριζόντια με τις κατά 
τόπους δομές ψυχικής υγείας και 
υγειονομικής φροντίδας. Στοχευμέ
νες δράσεις για κοινωνικά ευαίσθη
τες ομάδες πληθυσμού.

Θα θέλαμε, όμως, να σταθούμε 
στον ρόλο του Ινστιτούτου Κοι
νωνικής Προστασίας και Αλλη
λεγγύης;
Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστα
σίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ) είναι 
το επιστημονικό και συμβουλευτικό 
όργανο της πολιτείας του Υπουργεί

ου. Μας προσφέρει τα απαραίτητα 
εργαλεία για την ανάπτυξη της κα
τάλληλης στρατηγικής στον τομέα 
της κοινωνικής πολιτικής (ICD- 
ιο  - International Classification 
of Disease, ICF -  International 
Classification o f Functioning 
Disability and Health), προωθώ
ντας την Κάρτα Αναπηρίας και την 
Κάρτα Λειτουργικότητας μέσα στο 
ΕΣΠΑ. Στόχος μας είναι να συγ
χωνέψουμε μονάδες πρόνοιας και 
κοινωνικής αλληλεγγύης, ώστε να 
υπάρχει καλύτερος συντονισμός και 
σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτι
κής π.χ. ΙΚΠΑ, αλλά και σε επίπεδο 
υλοποίησης και εκτέλεσης της πολι
τικής αυτής ΕΚΚΑ.
Ήδη έχουμε στείλει τις προτάσεις 
μας στο πλαίσιο της συρρίκνωσης 
του δημοσίου φορέα και της εξοικο
νόμησης πόρων, με απώτερο στόχο 
να επανασυστήσουμε τον ιστορικό

θεσμό της ελληνικής πολιτείας το 
ΠΙΚΠΑ, το οποίο θα είναι το ανώτα
το συντονιστικό όργανο δραστηριο
τήτων στον τομέα αυτό.

Ωστόσο, παρά τις εξαγγελίες οι 
ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας στη 
χώρα μας -κυρίως σε πρωτοβάθ
μιο επίπεδο- καταλαμβάνουν πε
ρίπου το 50% των δαπανών υγείας 
όταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
το ποσοστό αυτό είναι πολύ μι
κρότερο.
Ποια είναι η πολιτική του υπουρ
γείου για την ενίσχυση του δη
μόσιου συστήματος υγείας ώστε 
να είναι πιο αποτελεσματικό και 
κοντά στον ασθενή-πολίτη και λι
γότερο γραφειοκρατικό;
Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας κα
ταλαμβάνουν μικρότερο ποσοστό 
απ' αυτό που αναφέρατε, γιατί επί 
είκοσι συνεχή χρόνια οι κυβερνήσεις
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του τόπου δεν τόλμησαν να προβούν 
στις βαθιές τομές και στις ριζικές δι
αρθρωτικές παρεμβάσεις, που θα 
εξασφάλιζαν ότι το δη μόσιο σύστη μα 
υγείας θα μπορούσε να «προλάβει» 
τα διογκούμενα κόστη υγείας και τις 
αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνί
ας του 2ΐου αιώνα για ποιοτικές και 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας.
Εμείς από την άλλη πλευρά, αγω
νιζόμαστε για να εξορθολογίσουμε 
τις δαπάνες του δημόσιου συστήμα
τος υγείας, δίνουμε τη μάχη για την 
επαρκή στελέχωση του, ήδη είμαστε 
έτοιμοι για την πρόσληψη 5·5°ο νο
σηλευτών και 4-500 ιατρών και ολο
κληρώνουμε την πιο σημαντική με
ταρρύθμιση για το νέο ΕΣΥ, με την 
κατάθεση του νόμου για την πρωτο
βάθμια φροντίδα υγείας. Το κείμε
νο του Νόμου εγκρίθηκε την Πέμπτη 
26/03/2009 από την Νομοπαρασκευ
αστική Επιτροπή της Βουλής.

Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο 
ρόλος των δράσεων ΕΚΕ των ελ
ληνικών επιχειρήσεων στην ανά
πτυξη των υπηρεσιών υγείας και 
στην αξιοποίηση της σύγχρονης 
τεχνολογίας;
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι
κής Αλληλεγγύης έχει ολοκληρώσει 
το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δη
μόσια Υγεία, το οποίο περιλαμβά
νει για πρώτη φορά στοχευμένες και 
κοστολογημένες δράσεις για τη συ
νολική ανάπτυξη του δημόσιου συ
στήματος υγείας για την επόμενη 
τετραετία.
Η εφαρμογή του στρατηγικού σχε- 
διασμού στον χώρο της δημόσιας 
υγείας, επιτρέπει στην εταιρική κοι
νωνική ευθύνη να επιλέξει με απο- 
τελεσματικότητα και αμεσότητα 
τους τομείς στους οποίους επιθυμεί 
να επενδύσει.
Να επενδύσει με γνώμονα πάντα 
την υποστήριξη του δημόσιου συ
στήματος υγείας και την προσφο
ρά δωρεάν και δημόσιων υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας.

Είστε ικανοποιημένος από την 
κατάσταση που επικρατεί σήμερα 
στον τομέα της υγείας και ποιοι 
είναι οι άμεσοι στόχοι της πολιτι
κής σας στο Υπουργείο;
Η αληθινή εικόνα του Εθνικού Συ
στήματος Υγείας δεν είναι αυτή που 
μεταδίδουν με δραματοποιημέ- 
νο τρόπο ορισμένα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης. Κανείς δεν μπορεί να 
είναι ικανοποιημένος ακόμα και εάν 
ένας πολίτης ταλαιπωρηθεί από τα 
δημόσια νοσοκομεία.
Είμαι απόλυτα ικανοπο ιη μένος ό μως 
από τον αληθινό και δύσκολο αγώνα 
που δίνουμε καθημερινά. Είμαι ικα
νοποιημένος απότογεγονός, ότιεπι- 
λέξαμε να δώσουμε τον αγώνα εκεί 
που πραγματικά πονάει το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας. Είμαι ικανοποιη
μένος, γιατί κάθε μέρα που περνά 
κατακτάμε μικρές αλλά ουσιαστικές 
νίκες, που εξασφαλίζουν τον ποιο
τικό μετασχηματισμό του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας. Ο αγώνας είναι 
δύσκολος και δεν μπορεί να δώσει 
άμεσα αποτελέσματα από τη στιγμή 
που αντιμετωπίζουμε δομικά ελ
λείμματα δεκαετιών.

Με ποιους τρόπους ενισχύεται 
το ανθρώπινο δυναμικό των νο
σοκομείων (επιστημονικό και νο
σηλευτικό) και ποιος θεωρείται 
ότι είναι ο ρόλος που διαδραματί
ζουν στην ανάπτυξη του δημόσι
ου συστήματος υγείας;
Πρόσφατα ολοκληρώσαμε μία κα
θοριστική τομή για την εξέλιξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η 
πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας 
που υπογράψαμε με τους νοσοκο
μειακούς γιατρούς συνιστά μία ου
σιαστική επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό του ΕΣΥ και εκσυγχρονί
ζει τις εργασιακές τους σχέσεις.Ένα 
χρόνιο αίτημα των γιατρών του ΕΣΥ 
που έγινε πραγματικότητα.
Μία ρύθμιση που θα συμβάλει καθο
ριστικά και στη βελτίωση των υπηρε
σιών που παρέχονται στουςΈλληνες

πολίτες στα δημόσια νοσοκομεία της 
χώρας. Συγχρόνως δρομολογήσαμε 
μια ανάλογη διαβούλευση με τους 
εργαζομένους του ΕΣΥ, εκτός των 
γιατρών, με τον επίσημο συνδικαλι
στικό φορέα τους την ΠΟΕΔΗΝ.

Αφορά και τους νοσηλευτές;
Σε ένα βαθμό ναι. Όμως για τους 
νοσηλευτές, που αποτελούν μια 
ειδική περίπτωση στο ΕΣΥ, θα 
έλεγα ότι είναι «η ραχοκοκαλιά» 
του δημοσίου συστήματος υγείας, 
δρομολογήσαμε παράλληλα και 
μια υπηρεσιακού χαρακτήρα δια
βούλευση στο πλαίσιο μιας ομάδας 
διοίκησης έργου. Αναμένουμε να 
μας υποβάλουν προτάσεις για να 
λυθούν τα ειδικά προβλήματα,που 
τους απασχολούν. Από την άλλη 
πλευρά θεσμοθετούμε ξεχωριστή 
πλέον διεύθυνση νοσηλευτικής στο 
Υπουργείο για να δοθεί η ξεχωρι
στή αυτή σημασία του κλάδου των 
νοσηλευτών, που έχουν μια ιδιά- 
ζουσα και ευαίσθητη αποστολή.
Ας μην ξεχνάμε, ότι τον πρώτο ερ
γαζόμενο που συναντά κάποιος, 
όταν μπει στο νοσοκομείο, είναι 
νοσηλευτής, είναι και ο τελευταί
ος που αποχαιρετά ο ασθενής βγαί
νοντας από το νοσοκομείο. Θα 
έλεγα, ότι πέρα από το καθαρά ια
τρικό κομμάτι, η πρώτη και η τε
λευταία εντύπωση που μένει στον 
πολίτη που νοσηλεύεται σε νοσοκο
μείο είναι ο νοσηλευτής.

θεωρείτε πολύπλοκο το θέμα της 
υγείας στη χώρα μας;
Και στη χώρα μας και σε άλλες 
χώρες. Η υγεία και η πρόνοια είναι 
τομείς που είναι δύσκολο να διαχω
ρίσεις τα σημαντικά από τα λιγότερο 
σημαντικά, τα επείγοντα από τα λι
γότερο επείγοντα θέματα. Όλα είναι 
αλληλένδετα μεταξύ τους.
Λύνεις ένα ζήτημα και προκαλείται 
ένα άλλο. Χρειάζεται λοιπόν ολική 
και συνολική παρέμβαση, χρειάζε
ται στόχους και στρατηγική των πα

ράλληλων προτεραιοτήτων. Αυτό 
κάνουμε και, επιτρέψτε μου να πω, 
με επιτυχία. Και τα μικρά και τα 
μεγάλα. Με την καθημερινή δρα- 
στηριότητά μας και τις επιμέρους 
πρωτοβουλίες μας αλλά και με το 
νομοθετικό μας έργο, με το οποίο 
ενώ λύνουμε θέματα, που αφορούν 
την καθημερινότητα του πολίτη συγ
χρόνως βελτιώνουμε, εκσυγχρονί
ζουμε, προσαρμόζουμε, αλλάζουμε 
το Εθνικό Σύστημα Υγείας. +



Νικήτας Κακλαμάνης *

Όπως το ταγκό, 
έτσι και το περιβάλλον 
είναι χορός για δύο!
«Όλοι πρέπει να καταλάβουμε μια απλή αλήθεια, οι περιβαλλοντικές πολιτικές απαιτούν 

τη συμμετοχή όλων. Οργανισμών, φορέων και φυσικά των πολιτών, κυρίως αυτών!», τονί

ζει σε μια «πράσινη» συνέντευξή του στο «ΕΘΝΟΣ-ΕΚΕ», ο Δήμαρχος Αθηναίων, Νικήτας 

Κακλαμάνης, δίνοντας τη δική του ηχηρή απάντηση για την κοπή δέντρων στην Κυψέλη με 

αφορμή την κατασκευή του περίφημου parking, αλλά και για τη διπλή ανάπλαση-ανάσα 

ζωής για την Αθήνα, του Ελαιώνα και των Αμπελοκήπων. Παράλληλα, στα πλαίσια της δη

μιουργίας μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον πόλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει 

ότι ποσοτικός στόχος του Δήμου είναι να φθάσει σε μια αναλογία 7,25 τετραγωνικών μέτρων 

πρασίνου ανά κάτοικο. Ενώ με τη «Χάρτα Πρασίνου» δημιουργείται ένα νέο κανονιστικό 

πλαίσιο που προβλέπει μεταξύ των άλλων την εφαρμογή νέων κτιριοδομικών κανονισμών 

που καθιστούν υποχρεωτική τη φύτευση των 2/3 των ακάλυπτων χώρων, τη δημιουργία 

δύο νέων υπηρεσιών, μιας Πρασινοδομίας και μιας Φυτοδημιουργίας. Την ίδια, ωστόσο, 

στιγμή, η πολιτική μετατροπής της Αθήνας σε μια φιλική προς τον πολίτη της πόλη δεν 

περιορίζεται σε περιβαλλοντικές πρακτικές. Η κοινωνική πολιτική αποτελεί έναν θεμελιώδη J 
άξονα για την επίτευξη αυτού του σκοπού, μάλιστα το 2007 ιδρύθηκε τοΊδρυμα Κοινωνική^?/ 

Αλληλεγγύης το οποίο εφαρμόζει προγράμματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας 7

Συνέντευξη στην Παυλίνα ΓΊρωταίου
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Κύριε Δήμαρχε, μέχρι μόλις πριν 
από μερικούς μήνες το ζήτημα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
έμοιαζε να αφορά την ενίσχυση 
του προφίλ κυβερνητικών οργανι
σμών ή μεγάλων ομίλων. Σήμερα, 
που η κρίση συμπαρασύρει την 
παγκόσμια οικονομία, βυθίζο
ντας στην ύφεση την Ευρώπη, πι
στεύετε ότι η ΕΚΕ μπορεί να απο
κτήσει ουσιαστικό νόημα και να 
μετουσιωθεί σε συλλογική Κοινω
νική Υπευθυνότητα;
Ασφαλώς ναι, γιατί, υπό τις συν
θήκες της σημερινής οικονομικής 
κρίσης, όλοι αναγκαζόμαστε να 
αναθεωρήσουμε τις συμπεριφο
ρές μας και να ξανασκεφθούμε τις 
ευθύνες μας και για τη διατήρηση 
της κοινωνικής συνοχής και για την 
προστασία του περιβάλλοντος, που 
ισοδυναμεί με την προστασία του 
μέλλοντος των γενεών.
Τόσο οι κίνδυνοι που προέρχονται 
από τις κλιματικές αλλαγές, όσο και 
οι κίνδυνοι που στρέφονται κατά της 
κοινωνικής συνοχής, γεννήθηκαν 
μέσα από ένα συγκεκριμένο μοντέ
λο ανάπτυξης. Θα το έλεγα μοντέλο 
οικονομικής ανάπτυξης περιορισμέ
νης κοινωνικής ευθύνης. 
Αντιλαμβανόμαστε, τώρα, λοιπόν, 
καλύτερα από ποτέ, ότι κοινωνική 
ευαισθησία και περιβαλλοντική προ
στασία δεν είναι έννοιες αντιφατι
κές προς την οικονομική ανάπτυξη. 
Αντίθετα συμβάλλουν στην υπέρβα
ση της κρίσης μέσα από τη δρομολό
γηση φιλικότερων προς τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον πρωτοβουλιών. 
Χωρίς την εταιρική και κοινωνική 
ευθύνη αυτές οι πρωτοβουλίες δεν 
μπορούν να τελεσφορήσουν.

Ως πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ, θα 
λέγατε ότι οι κοινωνικές και περι
βαλλοντικές δράσεις των δήμων 
αποτελούν τομέα επένδυσης των 
δραστηριοτήτων επιχειρηματι
κών ομίλων;
Αυτό ακριβώς υπονοούσα λέγοντας

προηγουμένως ότι είμαστε πλέον 
ώριμοι να αναλάβουμε δράσεις θεσμι- 
κότερου και γενικότερου χαρακτήρα. 
Ήμουν πρόσφατα στη Βαρκελώνη, κα
λεσμένος σε Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων.
Εκεί διαπίστωσα τον βαθμό κατά 
τον οποίο τείνει πλέον να γίνει συ
νείδηση ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδι
οίκησης στην παραγωγή ευρύτερων 
συναινέσεων και συστηματικών συ
νεργιών με τον ιδιωτικό τομέα πάνω 
στη βάση μιας στρατηγικής ανασυ
γκρότησης των πόλεων με τρόπο φι
λικότερο προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον.
Επιβεβαιώνοντας αυτή την τάση και 
στην ομιλία μου, έδωσα το παρά
δειγμα της πολιτικής για τη δημόσια 
γη, μόλις το 20% της οποίας μπορεί 
σήμερα να διατεθεί για τη χάραξη 
και τη χρήση δρόμων που εξυπηρε
τούν τις μετακινήσεις. Είναι επομέ
νως αναγκαία η εφαρμογή πολιτι
κών που θα μειώνουν τη χρήση του 
αυτοκινήτου αλλά και των χώρων 
που αυτό χρειάζεται είτε για να με
τακινηθεί είτε για να σταθμεύσει. 
Υπάρχουν, βέβαια, πολλά εμπόδια 
που πρέπει να υπερπηδηθούν.Ένα 
από αυτά είναι η δυσκαμψία του 
υφιστάμενου νομοθετικού πλαισί
ου, ενώ άλλο πρόβλημα είναι οι αι
τιολογημένες αντιστάσεις που προ
βάλλουν οι πολίτες σε ό,τι αφορά 
στις χρήσεις της γης. Όμως, υπε
ρασπίζουν τις περιουσίες τους με 
έναν τρόπο που συχνά αναστέλλει 
κάθε αναγκαίο πολεοδομικό επα- 
νασχεδιασμό.
Ένας τρόπος να τους πείσουμε είναι, 
δίνοντας το καλό παράδειγμα. Το 
καλό παράδειγμα που μπορεί να 
δώσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι, 
στην προκειμένη περίπτωση, οι ολο
κληρωμένες παρεμβάσεις που ανα
πλάθουν τους δημόσιους χώρους με 
τρόπους και όρους που συνδυάζουν 
την αύξηση της υπεραξίας στη γη με 
την αύξηση της λειτουργικότητας και 
της ποιότητας διαφόρων περιοχών

και ιδιαίτερα των περισσότερο υπο
βαθμισμένων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα συνιστά η 
διπλή ανάπλαση των Αμπελοκήπων 
και του Ελαιώνα, με αφορμή την κα
τασκευή του γηπέδου του Παναθη
ναϊκού. Τα επενδυτικά ενδιαφέρο
ντα ιδιωτών εντάσσονται εδώ σε μια 
συνολικότερη στρατηγική κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής αναβάθμισης.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να 
αναφερθούμε στους άξονες κοι
νωνικής πολιτικής που προωθεί ο 
Δήμος Αθηναίων -εντός και εκτός 
πλαισίων ΕΚΕ- όπως για παρά
δειγμα, το Κοινωνικό Παντοπω
λείο ή το πρόγραμμα για τους 
Αστέγους.
Δεν είναι μόνο το Κοινωνικό Πα
ντοπωλείο ή το πρόγραμμα για τους 
Αστέγους. Είναι, κυρίως, η πολιτική 
βούληση και η συλλογική προσπά
θεια, η θεσμική αγκαλιά που ανοί
γει ο Δήμος για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτι
κής που, εκτός από τη διατήρηση της 
κοινωνικής συνοχής, αποσκοπεί στη 
μείωση της ανασφάλειας, της μικρο- 
εγκληματικότητας και της φτώχειας 
σε δημοτικό, τουλάχιστον, επίπεδο. 
Με αυτή τη λογική δημιουργήσαμε 
το πρωτοποριακό Δημοτικό Ίδρυμα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που από 
το 2007 εφαρμόζει συστηματικά 
προγράμματα Ε.Κ.Ε.
Το Ίδρυμα αυτό σήμερα διαθέτει 
τρεις βασικές δομές. Το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμα
κείο και την Κοινωνική Αγορά. Με 
τις προσφορές ιδιωτικών εταιρειών, 
καλύφθηκαν μέσα στο 2008 ζωτικές 
ανάγκες 8.οοο και πλέον ατόμων.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουρ
γεί με προσφερόμενα προϊόντα αξίας 
άνω των 450.000 ευρώ, στα οποία 
συμπεριλαμβάνονται από τρόφιμα 
μέχρι οικιακές συσκευές. Το Κοινω
νικό Φαρμακείο λειτουργεί με φαρ
μακευτικά προϊόντα που διαθέτουν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες. Η Κοι

νωνική Αγορά λειτουργεί χάρις στη 
δωρεάν προμήθεια προϊόντων ένδυ
σης και υπόδησης που προσφέρουν 
εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνι
κές επιχειρήσεις και που ξεπέρασαν 
μέσα στο 2008 τα 250.000 ευρώ. 
Σημειώστε, επιπλέον, ότι στο κέντρο 
της πόλης και δίπλα στο πρόβλημα 
λειτουργεί κάθε μεσημέρι και βράδυ 
το Κέντρο Σίτισης που εξυπηρετεί με 
δύο γεύματα την ημέρα πάνω από 
ι.5θο  άτομα.

Σε ό,τι αφορά στα θέματα περι
βάλλοντος -χώροι πρασίνου, ανα
κύκλωση- σε ποιο σημείο βρίσκε
ται ο Δήμος Αθηναίων;
Τα συστήματα ανακύκλωσης έχουν 
αναπτυχθεί σε 3·5θο σημεία. Συλ- 
λέγονται μηνιαίως πάνω από 3.110 
τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών. Μέσα 
σε ι8 μήνες έχει σημειωθεί μία 
αύξηση /\οο%. Έχουν, επίσης, το
ποθετηθεί 25 ολοκληρωμένα Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης σε 
πλατείες που απέφεραν στους Αθη
ναίους ανταποδοτικά οφέλη αξίας 
3θο.οοο,οο ευρώ είτε με μορφή εκ- 
πτωτικών κουπονιών είτε με μορφή 
δωρεάς του αντιτίμου υπέρ κοινω
νικών σκοπών. Ενώ εχουμε προβεί 
στην προμήθεια 32 νέων απορριμ
ματοφόρων αντιρρυπαντικής τε
χνολογίας, κάνοντας την Αθήνα τον 
πρώτο Δήμο μαζί με το Βερολίνο που 
χρησιμοποιεί απορριμματοφόρα με 
φυσικό αέριο.
Επίσης σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας προ
ωθήσαμε, επίσης, το μέτρο της Οι
κολογικής Οδήγησης (ΕΟΟ ϋτΐνΐι^ ), 
που εφαρμόζεται στους οδηγούς του 
Δήμου και συμβάλλει στη μείωση 
της κατανάλωσης καυσίμου, εκπο
μπής ρύπων και παραγωγής αερίων 
που ενοχοποιούνται για το φαινόμε
νο του θερμοκηπίου.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Με
ταφορών και Επικοινωνιών προω
θούμε τη δημιουργία δύο ποδηλα
τοδρόμων στην Αθήνα. Ο πρώτος

ποδηλατοδρόμος, μήκους 13 χλμ., 
θα συνδέει το πάρκο της Σχολής Χω
ροφυλακής με το πάρκο των Ιλισίων 
μέσω του Μητροπολιτικού Πάρκου 
στο Γουδί, ενώ ο δεύτερος, μήκους 
8,4 χλμ., θα συνδέει το Παναθηναϊ
κό Στάδιο με τον ΦαληρικόΌρμο.
Σε συνεργασία με τη ΔΕΗ προγραμ
ματίζουμε την πρώτη εγκατάστα
ση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε 
δημοτικά κτίρια και σχολεία αφού 
ελεγχθεί η στατικότητά τους.
Τέλος, ο καθημερινός οδοκαθαρι- 
σμός και η αποκομιδή των απορ
ριμμάτων βελτιώνει το αστικό 
περιβάλλον κατά τρόπο πολύ απο
τελεσματικότερο σε σύγκριση με το 
παρελθόν. Οι κάδοι πλένονται κάθε 
30 ημέρες, ενώ τους καλοκαιρινούς 
μήνες πλένονται κάθε 15 ημέρες.

Από τις αρχές του 2008, η Αθήνα 
αποτελεί μέλος της ομάδας 040, 
ενός δικτύου πόλεων που στόχο 
έχει την προστασία του αστικού 
περιβάλλοντος. Ως μέλος του δι
κτύου και Δήμαρχος της πόλης 
ποιοι είναι οι στόχοι σας;
Η ένταξή μας στο δίκτυο 040 ήρθε 
να επιστεγάσει τις προσπάθειές μας 
για έναν ολοκληρωμένο περιβαλλο
ντικό σχεδίασμά. Η λειτουργία μας 
ως μέλους αυτού του δικτύου απο
σκοπεί στην ανταλλαγή πληροφο
ριών, τεχνογνωσίας και βέλτιστων 
πρακτικών για την εφαρμογή δρά
σεων για την αντιμετώπιση του πε
ριβαλλοντικού αποτυπώματος. Εί
μαστε πια καταγεγραμμένοι ως μία 
από τις πρωτοπόρες πόλεις που πρω
τοστατούν στην αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής.

Μιλώντας για το δίκτυο 040, το 
2οιο η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο 
Επίτροπος Περιβάλλοντος εγκαι
νιάζουν το θεσμό των Πράσινων 
Πόλεων, η Αθήνα μπορεί να μετα
τραπεί σε Πράσινη Πόλη; Σε μια 
πόλη φιλική για τους πολίτες της; 
Και πρέπει και μπορεί. Υπό μία,
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όμως, προϋπόθεση: ότι όλοι θα κα
ταλάβουμε μια απλή αλήθεια. Ότι 
όπως το ταγκό έτσι και το περιβάλ
λον είναι ένας χορός που χορεύεται 
με δύο. Και από αυτούς που έχουν 
την ευθύνη του δημοτικού προγραμ
ματισμού και της πρωτοβουλίας, και 
από αυτούς που πρέπει να έχουν την 
ευθύνη της συμμετοχής στη συλλογι
κή προσπάθεια και της αποχής από 
νοοτροπίες, αντιλήψεις και αντιδρά
σεις που εμπορεύονται την ιδέα του 
πρασίνου αλλά δεν συμβάλλουν κα
θόλου στον πολλαπλασιασμό του. 
Πάρτε για παράδειγμα αυτό που 
έγινε στην περίπτωση της κατα
σκευής ενός υπόγειου parking στην 
Κυψέλη (Κύπρου και Πατησίων) με 
τη φασαρία για τα 12 δέντρα που 
κόπηκαν, ενώ αυτά πρόκειται να 
αντικατασταθούν με πολλαπλάσια 
που θα μπουν στη θέση τους επι
τρέποντας ταυτόχρονα τη λύση του 
προβλήματος της στάθμευσης που 
ταλαιπωρεί τους κατοίκους και επι
βαρύνει το περιβάλλον.

Έχω ξαναπεί ότι ένα δέντρο απορρο
φά σε ένα χρόνο όσο διοξείδιο πα
ράγει ένα αυτοκίνητο που ψάχνει 
να σταθμεύσει σε μία ημέρα. Δεν 
μπορεί, λοιπόν, ένας κακώς εννο
ούμενος οικολογικός ακτιβισμός να 
στέκεται εμπόδιο στην επίλυση καί
ριων και χρόνιων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.
Το ίδιο συνέβη και στην περίπτωση 
των αντιδράσεων για τη διπλή ανά
πλαση του Ελαιώνα και των Αμπε
λοκήπων. Ένα ακόμα παράδειγμα 
αποπροσανατολιστικής και δήθεν 
οικολογικής ευαισθησίας. Συζήτηση 
για το εμπορικό κέντρο και τις επι
πτώσεις του στο Βοτανικό.
Σιωπή για τα 135 στρέμματα Μητρο- 
πολιτικού Πάρκου που δημιουργού- 
νται εκεί όπου σήμερα κυριαρχεί η 
αυθαιρεσία της δόμησης και η αναρ
χία των χρήσεων γης που υποβαθμί
ζουν την περιοχή. Σιωπή και για το 
άλλο Μητροπολιτικό κέντρο των 35 

στρεμμάτων που θα δημιουργηθεί

στη θέση του σημερινού γηπέδου του 
Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλε
ξάνδρας. Έτσι, όμως, ούτε σχεδια- 
σμός μπορεί να υπάρξει ούτε απο
τελέσματα για την ανατροπή υπέρ 
του πρασίνου του σημερινού ισοζυγί
ου δομημένου και ελεύθερου χώρου 
στην Αθήνα.
Όλα αυτά ελπίζουμε πια ότι θα θε- 
ραπευθούν με την εφαρμογή της 
«Χάρτας Πρασίνου». Με αυτή δημι
ουργούμε ένα νέο κανονιστικό πλαί
σιο που συνιστά ένα είδος πράσινης 
πολιτιστικής επανάστασης. 
Προβλέπει μεταξύ των άλλων την 
εφαρμογή νέων κτιριοδομικών 
κανονισμών που καθιστούν υπο
χρεωτική ιη  φύτευση των 2/3 των 
ακάλυπτων χώρων, τη δημιουργία 
δύο νέων υπηρεσιών, μιας Πρασι- 
νοδομίας και μιας Φυτοδημιουργί- 
ας, τη διεκδίκηση χώρων που δεν 
ανήκουν ιδιοκτησιακά στον Δήμο 
Αθηναίων για ιη  φιλοξενία αστι
κού πρασίνου, την αναθεώρηση 
του γενικού πολεοδομικού σχεδίου 
προς την κατεύθυνση της αύξησης 
και προστασίας των χώρων πρα
σίνου, τον επαναχαρακτηρισμό 
αναγκαίων χώρων πρασίνου, την 
αξιοποίηση ακάλυπτων χώρων, 
ταρατσών και αυλών δημοσίων 
ακινήτων, όπως είναι τα σχολεία 
στην Γκράβα, την έκδοση υπουρ
γικών αποφάσεων και γενικότερα 
τη λήψη μέτρων για τη δημιουργία 
κήπων στις ταράτσες και τα μπαλ
κόνια, τη φύτευση σε προεκτάσεις 
πεζοδρομίων, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση 
των νέων, την αξιοποίηση του εθε
λοντισμού και της κοινωνικής προ
σφοράς, την εφαρμογή της αρχής 
«πληγώνω το πράσινο, πληρώνω 
για το πράσινο».
Ποσοτικός μας στόχος είναι να φθά- 
σουμε σε μία αναλογία 7,25 τετρα
γωνικών μέτρων πρασίνου ανά κά
τοικο. Τα 5,5 τετραγωνικά μέτρα θα 
καλυφθούν με πάρκα. Το 1,75 τε
τραγωνικά μέτρα με νησίδες πρα

σίνου και πλατείες.Ποιοτικός μας 
στόχος είναι η δημιουργία καθημε
ρινών προϋποθέσεων περιβαλλο
ντικής συνείδησης και συμπεριφο
ράς με πιστοποιημένα κριτήρια και 
ισχυρά κίνητρα. Γιατί το ζήτημα δεν 
είναι μόνο να φυτεύουμε δέντρα και 
να κάνουμε πάρκα. Είναι να ξέρου
με και να επιλέγουμε συνειδητά τι 
δέντρα φυτεύουμε, πού τα φυτεύ
ουμε, με ποιο τελικό αποτέλεσμα 
και ποιο κοινωνικό όφελος.
Δεν βάζουμε πράσινο μόνο για να 
ομορφαίνουμε τους χώρους. Βά
ζουμε πράσινο που λειτουργεί ταυ
τόχρονα ως φίλτρο για τον ατμο
σφαιρικό αέρα, ως όρος για την 
εξοικονόμηση ενέργειας, ως συν
θήκη για τη μείωση της θερμοκρα
σίας του περιβάλλοντος, ως μέτρο 
που ωφελεί την τσέπη μας. Είτε 
γιατί μειώνει τις ανάγκες μας σε 
ενέργεια, είτε γιατί προστατεύει 
την υγεία μας που γνωρίζουμε πολύ 
καλά πόσο στοιχίζει και στον καθένα

μας και στην κοινωνία μας.
Εν κατακλείδι, θα λέγατε ότι η οι
κονομική κρίση θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως εφαλτήριο επα
ναπροσδιορισμού της κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής πολιτικής, 
κυβερνήσεων, Τοπικής Αυτοδι
οίκησης, φορέων, επιχειρήσεων 
αλλά και απαιτήσεων κοινωνι
κών εταίρων και πολιτών;
Σίγουρα ναι και σε κάθε περίπτω
ση πρέπει να αποτελέσει τουλάχιστον 
το εφαλτήριο για τον επανασχεδια- 
σμό των πόλεών μας, των λειτουργιών 
τους, των σχέσεών τους με τη φύση και 
των σχέσεων του ιδιωτικού με τον δη
μόσιο τομέα.Είναι η μεγάλη ευκαιρία 
να επιτευχθεί η ανασύσταση και η επι- 
καιροποίηση της έννοιας και της ζωής 
της γειτονιάς. Είναι η μεγάλη ευκαιρία 
να ανακτήσουμε την αίσθηση μιας νέας 
συλλογικότητας και μιας νέας κοινωνι
κότητας αναθεωρώντας τις απόψεις 
μας για τον καταμερισμό της ατομικής 
και της συλλογικής ευθύνης. «
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Η ύφεση 
είναι ευκαιρία 
για τη δημιουργία 
«πράσινης οικονομίας
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Μ
έτρα διπλής στόχευσης, οφείλουν

να λάβουν οι κυβερνήσεις καθώς 

καλούνται να αντιμετωπίσουν 

ταυτόχρονα, τόσο την οικονομική όσο και την πε

ριβαλλοντική κρίση, τονίζει ο Επίτροπος Περι

βάλλοντος της ΕΕ, Σταύρος Δήμας, στο «ΈΘΝΟΣ- 

ΕΚΕ». Την ίδια στιγμή, υπογραμμίζει οΈλληνας 

Επίτροπος, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει 

μέτρα για το κλίμα και την ενέργεια, ενώ έχει σχε

διάσει μια φιλόδοξη πολιτική για την τόνωση της 

ευρωπαϊκής οικονομίας που θα συντελέσει σε μια 

ταχύτερη έξοδο από την κρίση. Εντός του πλαισί

ου αυτής της πολιτικής προβλέπονται επενδύσεις 

7 δις ευρώ στις τεχνολογίες ενεργειακής απόδο

σης. Παράλληλα, ο κ. Δήμας, επισημαίνει ότι 

η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική βιομηχανία έχει 

227 δις ευρώ κύκλο εργασιών, που αντιστοιχεί 

στο 2,2% του ΑΕΠ της'Ενωσης. Μάλιστα πρόκειται 

για μέγεθος μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα της 

φαρμακευτικής και αεροπορικής βιομηχανίας. 

Πέραν, όμως, των οικονομικών μεγεθών, ο Ευρω

παίος αξιωματούχος υπογραμμίζει ότι η αειφόρος 

ανάπτυξη έχει και μια άλλη διάσταση, αυτήν που 

αφορά στην προστασία της βιοποικιλότητας στην 

ευρωπαϊκή επικράτεια. Εντός αυτών των πλαισί

ων διοργανώνει στις 27-28 Απριλίου Συνέδριο 

στην Αθήνα με στόχο τη διαμόρφωση προτάσεων 

για την προστασία της φύσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μόλις ένα 
χρόνο πριν, είχε θέσει ως στόχο 
την πρωτοπορία σε παγκόσμιο 
επίπεδο στα θέματα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, σήμερα με 
την ύφεση προ -ή και ακόμα εντός- 
των πυλών, πόσο εύκολο είναι να 
επιτευχθεί αυτός ο σκοπός;
Ο στόχος παραμένει ακέραιος. Ένα 
από τα συστατικά της Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης είναι η περιβαλλο
ντική συνείδηση των επιχειρήσεων. 
Έχει γίνει κατανοητό πλέον ότι η επι
χειρηματική δράση που επιτελείται 
με σεβασμό στο περιβάλλον μπορεί 
να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο 
αντιμετώπισης της σοβαρής κρίσης 
την οποία διανύουμε.

κή συγκυρία οι κυβερνήσεις πρέπει 
να λάβουν μέτρα που έχουν διπλή 
στόχευση, δηλαδή την αντιμετώπιση 
της οικονομικής κρίσης και ταυτό
χρονα της περιβαλλοντικής κρίσης. 
Θα ήταν σφάλμα αν, με πρόφαση 
την οικονομική κρίση, παραμελού
σαμε τη λήψη μέτρων για την αλλαγή 
του κλίματος, που απειλεί με μη 
αναστρέψιμες συνέπειες τις χώρες 
μας και την ανθρωπότητα.
Πολύ περισσότερο, μάλιστα, που 
δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα 
στα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης και των κλιματι
κών αλλαγών. Η δέσμη μέτρων για το 
κλίμα και την ενέργεια και το ευρω
παϊκό σχέδιο ανάκαμψης της οικο
νομίας συγκλίνουν στον διπλό αυτό 
στόχο.Έγινε πλέον ευρύτατα αποδε
κτό ότι η οικονομική κρίση είναι ευ
καιρία για τη δημιουργία της “πρά
σινης οικονομίας” του μέλλοντος, 
μιας οικονομίας χαμηλής χρήσης δι
οξειδίου του άνθρακα.
Γιατί, πράγματι, μέσα από “πράσι
νες δράσεις” μπορούμε αφενός να

περιορίσουμε τις κλιματικές αλλα
γές και να αντιμετωπίσουμε άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως 
η ποιότητα του ατμοσφαιρικού 
αέρα, και αφετέρου να δημιουργή
σουμε κίνητρα για επενδύσεις και 
τεχνολογική καινοτομία που προω
θούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ
γειας και την ενεργειακή απόδοση, 
εν ολίγοις κίνητρα για ανάπτυξη και 
απασχόληση.
Έχει πλέον γίνει αντιληπτό ότι το 
σχέδιο ανάκαμψης της οικονομί
ας για να είναι βιώσιμο θα πρέπει 
να έχει ισχυρή “πράσινη διάσταση”. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι και στην 
άλλη πλευρά του Ατλαντικού, παρό
μοια πολιτική, με σαφή έμφαση σε 
προγράμματα “πράσινης οικονομί
ας”, έχει εξαγγείλει και ο νέος Πρό
εδρος τωνΗΠΑ.
Πόσο μεγάλο είναι το κόστος από 
τη μη λήψη μέτρων για την προ
στασία του περιβάλλοντος και 
την κλιματική αλλαγή;
Το οικονομικό κόστος της αντιμετώ
πισής της κλιματικής αλλαγής έχει

Αειφόρος ανάπτυξη και προστα
σία του περιβάλλοντος συμβαδί
ζουν, ωστόσο, υπό τις παρούσες 
συνθήκες, πιστεύετε ότι η προ
στασία του περιβάλλοντος αντι
μετωπίζεται ως πολυτέλεια από 
κυβερνήσεις και φορείς;
Σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομι-



Οι μακροπρόθε

σμες οικονομικές 

επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλα

γής θα ανέλθουν 

σε πάνω από το 

20% του παγκό

σμιου Ακαθάρι

στου Προϊόντος

ήδη καταγραφεί επιστημονικά. Το 
συμπέρασμα της μελέτης αυτής, 
γνωστής ως Έκθεσης Στερν, ήταν 
ότι το κόστος της αδράνειας θα είναι 
σε κάθε περίπτωση πολύ υψηλότερο 
από το κόστος ανάληψης έγκαιρης 
δράσης.
Οι μακροπρόθεσμες οικονομικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
θα ανέλθουν σε πάνω από το 20% 
του παγκόσμιου Ακαθάριστου Προϊ
όντος, αν δεν ληφθούν εγκαίρως τα 
απαραίτητα μέτρα για την ανάσχεσή 
της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του 
χρόνου. Το πρόβλημα είναι άμεσο 
και οι επιλογές περιορισμένες. Το 
κόστος της ανάληψης δράσης είναι 
απολύτως λογικό, αν θέλουμε να δι
ατηρήσουμε τον πλανήτη ζωντανό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί 
την παγκόσμια πρωτοπορία στην 
αναχαίτιση της κλιματικής αλλα
γής. Ο συνδυασμός μέτρων που 
έχει προτείνει τόσο για το κλίμα 
όσο και για την οικονομική κρίση 
έχουν χαρακτηρισθεί ως ένα νέο 
Νιου Ντιλ. Μιλήστε μας για τη 
νέα αυτή πολιτική.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί 
στη μεγάλη προσπάθεια παράλλη

λης και ταυτόχρονης αντιμετώπι
σης της παγκόσμιας ύφεσης και της 
κλιματικής αλλαγής. Έχει θεσπίσει 
συγκεκριμένα μέτρα για το κλίμα 
και την ενέργεια, έχει καθορίσει το 
πλαίσιο διαπραγμάτευσης της προσ- 
δοκώμενης διεθνούς συμφωνίας για 
το κλίμα τον ερχόμενο Δεκέμβριο 
στην Κοπεγχάγη, και έχει σχεδιάσει 
και υιοθετήσει ένα φιλόδοξο πακέτο 
μέτρων για την τόνωση της ευρωπα
ϊκής οικονομίας και την έξοδο από 
την παρούσα κρίση.
Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την 
ενέργεια θεσπίστηκε τον περασμένο 
Δεκέμβριο από το Ευρωπαϊκό Συμ
βούλιο. Στοχεύει στον δραστικό πε
ριορισμό των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, στη βελτίωση της ενερ
γειακής ασφάλειας της Ευρώπης, 
καθώς και στην ενίσχυση της αντα
γωνιστικότητας της οικονομίας της. 
Θα μπορούσε πράγματι να χαρα- 
κτηρισθεί σαν ένα «πράσινο Νιου 
Ντιλ», που είναι σε θέση ταυτόχρονα 
να οδηγήσει την Ευρώπη στην έξοδο 
από την οικονομική κρίση. 
Βραχυπρόθεσμα, αποτελεί τονωτική 
ένεση για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
την απασχόληση και την καινοτομία. 
Μακροπρόθεσμα, θέτει τις βάσεις

για τη δημιουργία μιας βιώσιμης 
πράσινης οικονομίας χαμηλών εκπο
μπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η δέσμη μέτρων έχει στόχο τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκη
πίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 
2020 κατά 20% σε σχέση με τα επίπε
δα εκπομπών του 1990.
Σημειωτέον ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναλαμβάνει τη δέσμευση για ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών 
της, κατά 30%, εάν οι υπόλοιπες ανε
πτυγμένες χώρες δεσμευτούν να προ- 
βούν σε αντίστοιχη μείωση στο πλαί
σιο της συμφωνίας της Κοπεγχάγης. 
Στον ενεργειακό τομέα, η δέσμη 
μέτρων αναμένεται να μεταμορφώ
σει ριζικά το τοπίο της κατανάλω
σης ενέργειας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης έως το 2020, αφού 20% της 
ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται 
από καθαρές, ανανεώσιμες πηγές, 
ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό εξοικο
νόμησης ενέργειας θα πρέπει να αυ
ξηθεί κατά 2056.

Ο επόμενος σημαντικός σταθμός 
στην καταπολέμηση της κλιμα
τικής αλλαγής θα είναι η παγκό
σμια συνδιάσκεψη των Ηνωμέ
νων Εθνών στην Κοπεγχάγη τον 
ερχόμενο Δεκέμβριο. Τι περιμένε
τε από την Κοπεγχάγη;
Επιδίωξή μας στην Κοπεγχάγη είναι 
η επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για 
την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής που θα αντικαταστήσει το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, η εφαρμογή 
του οποίου λήγει το 2012.
Πρέπει να υπάρξει οπωσδήποτε δι
εθνής συμφωνία στην Κοπεγχάγη. 
Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Τον 
ερχόμενο Δεκέμβριο, η διεθνής κοι
νότητα θα πρέπει να καταλήξει σε 
μια συμφωνία η οποία θα περιορίσει 
την αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη σε λιγότερο από 2 βαθμούς 
Κελσίου ώστε η ανθρωπότητα να μην 
υποστεί καταστροφικές συνέπειες. 
Οι διαπραγματεύσεις θα είναι δύ
σκολες. Απαιτείται στενή συνεργα

σία με τους διεθνείς μας εταίρους. 
Ιδιαίτερα δε με τις ΗΠΑ βρισκόμα
στε σε μία νέα φάση διαλόγου μετά 
τις πρόσφατες πολύ θετικές απο
φάσεις της νέας κυβέρνησης του 
Μπαράκ Ομπάμα. Θετικά, επίσης, 
μηνύματα μας έρχονται από την 
Κίνα, τη Βραζιλία και τις άλλες ανα- 
δυόμενες οικονομίες.

Ως Ευρωπαϊκή Ένωση ποιους στό
χους έχουμε θέσει για τη συμφω
νία της Κοπεγχάγης;
Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε ηγετι
κό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές 
και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε 
σκληρά για την επίτευξη διεθνούς 
συμφωνίας. Έχουμε ήδη καθορίσει 
τους στόχους μας και το διαπραγμα
τευτικό μας πλαίσιο, σύμφωνα με 
το οποίο οι ανεπτυγμένες χώρες θα 
πρέπει να μειώσουν συλλογικά τις 
εκπομπές τους κατά 3056, μέχρι το 
2020, με βάση το 1990.
Επίσης, οι αναπτυσσόμενες χώρες 
πρέπει να περιορίσουν τον ρυθμό αύ
ξησης των εκπομπών τους σε επίπε
δα κατά 15-3056 χαμηλότερα εκείνων 
των εκπομπών που έτσι και αλλιώς 
θα σημειώνονταν αν δεν έκαναν 
καμία προσπάθεια μείωσης μέχρι το 
2020. Καθοριστική σημασία θα έχει 
ο τρόπος χρηματοδότησης της συμ
φωνίας αυτής. Χωρίς επαρκή χρη
ματοδότηση δεν θα υπάρξει συμφω
νία στην Κοπεγχάγη.
Στην πρότασή μας έχουμε συμπε- 
ριλάβει τρόπους χρηματοδότησης, 
τόσο από δημόσιους όσο και ιδιωτι
κούς πόρους.

Πέρα από την κλιματική αλλαγή, 
ποια άλλη μεγάλη προτεραιότη
τα έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
στον τομέα του περιβάλλοντος;
Ιδιαίτερα σημαντική θέση κατέχει η 
πολιτική για την ανάσχεση απώλει
ας της βιοποικιλότητας, η οποία είναι 
βέβαια συνδεδεμένη με την κλιματική 
αλλαγή, καθώς οι δύο αλληλοεπηρεά- 
ζονται. Στο πεδίο λοιπόν της προστα

σίας της βιοποικιλότητας, οι προ- 
σπάθειές μας επικεντρώθηκαν στην 
πρόσφατη υλοποίηση του σχεδίου 
δράσης για τη βιοποικιλότητα και την 
εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας 
για την προστασία άγριων πτηνών και 
ευαίσθητων ενδιαιτημάτων.
Πέρυσι, πάνω από μ.οοο νέοι τόποι 
κοινοτικής σημασίας προστέθηκαν 
στο δίκτυο προστατευόμενών τόπων 
Νπΐιιτπ 2000, το οποίο σήμερα πε
ριέχει συνολικά περισσότερους 
από 2ΐ.οοο σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Προτείναμε πρόσφατα μια 
στρατηγική για τη μείωση της απο
ψίλωσης των δασών σε παγκόσμια 
κλίμακα, καθώς και νομοθεσία για 
την απαγόρευση διάθεσης στην κοι
νοτική αγορά εισαγωγών παράνομα 
υλοτομημένης ξυλείας.
Όσον αφορά την προστασία των θα
λάσσιων πόρων, η Επιτροπή εξέθεσε 
τις απόψεις της για μια ολοκληρωμέ
νη θαλάσσια πολιτική, προσανατολι- 
ζόμενη στην αειφόρο ανάπτυξη στις 
θαλάσσιες περιοχές της ΕΕ. 
Επιπλέον, θεσπίσαμε οδηγία πλαί
σιο για τη θαλάσσια στρατηγική, 
η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα 
ώστε, έως το 2020, να έχει επιτευ
χθεί “καλή περιβαλλοντική κατάστα
ση στο θαλάσσιο περιβάλλον”.
Το 2θΐο είναι το έτος που έχουμε 
θέσει ως στόχο για την ανάσχεση της 
απώλειας της βιοποικιλότητας στην 
ΕΕ. Το 2009, 1 Επιτροπή θα αναλά- 
βει δράσεις για να ευαισθητοποιήσει 
το κοινό σχετικά με την πραγματι
κή αξία της βιοποικιλότητας και των 
υπηρεσιών που προσφέρει το οικοσύ
στημα και θα δημοσιεύσει τα τελικά 
αποτελέσματα μιας πρωτοποριακής 
μελέτης σχετικά με την οικονομική 
αξία της βιοποικιλότητας.

Εξάλλου διοργανώνετε διεθνές 
συνέδριο για τη βιοποικιλότητα 
στην Αθήνα στα τέλη Απριλίου.
Πράγματι, αναλάβαμε την πρω
τοβουλία να διοργανώσουμε συνέ
δριο με ευρεία συμμετοχή όλων των



ενδιαφερομένων μερών στην Αθήνα 
στις 27 και 28 Απριλίου. Βασικός 
στόχος του συνεδρίου είναι η αποτί
μηση της προόδου, των προκλήσεων 
και των μελλοντικών κατευθύνσεων 
της πολιτικής για την προστασία της 
βιοποικιλότητας και η διαμόρφω
ση προτάσεων για το μέλλον της ευ
ρωπαϊκής πολιτικής σχετικά με την 
προστασία της φύσης.
Παράλληλα δε, οι προτάσεις αυτές 
θα συμβάλουν στη διαμόρφωση 
θέσεων για τη μείωση της απώλειας 
της βιοποικιλότητας σε διεθνές επί
πεδο, ιδιαίτερα δε εν όψει της προ
σεχούς Συνάντησης των Μερών της 
Διεθνούς Σύμβασης για τη Βιοποικι- 
λότητα στην Ιαπωνία.

Να επανέλθουμε στην αντιμετώ
πιση της οικονομικής κρίσης. Το 
σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ περιέ
χει ικανοποιητική “πράσινη” διά
σταση;
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε 
τον περασμένο Δεκέμβριο σχέδιο 
ανάκαμψης της ευρωπαϊκής οικο
νομίας στο πλαίσιο της επείγου
σας αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης. Περιέχει δράσεις που έχουν 
σημαντική πράσινη διάσταση.
Για παράδειγμα, προβλέπει επεν
δύσεις άνω των η δις ευρώ στον 
τομέα των τεχνολογιών ενεργεια
κής απόδοσης. Στο τέλος, μάλιστα, 
του Ιανουάριου η Επιτροπή πρότει- 
νε επιπλέον ι,75 δις ευρώ για επεν
δύσεις σε παράκτια αιολικά προ
γράμματα και περίπου ίο  πιλοτικά 
προγράμματα δέσμευσης και απο
θήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 
Πολλές χώρες εντός αλλά και εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ 
των οποίων και οι ΗΠΑ, υπό τη 
νέα κυβέρνηση, έχουν επίσης θε
σπίσει τα δικά τους προγράμματα 
οικονομικής ανάκαμψης μέσα από 
δράσεις που στοχεύουν στον περι
ορισμό των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα και στην ενεργειακή 
ασφάλεια.

Θεωρείτε ότι στα Εθνικά Σχέδια 
Ανάκαμψης των 27 για έξοδο από 
την κρίση, οι πράσινες επενδύ
σεις θα πρέπει να κατέχουν πρω
ταρχική θέση και γιατί;
Οι πράσινες επενδύσεις έχουν το πλε
ονέκτημα να ανταποκρίνονται ταυ
τόχρονα σε δύο απαιτήσεις. Από τη 
μία, την τόνωση της οικονομίας και 
από την άλλη, την αντιμετώπιση της 
επείγουσας περιβαλλοντικής πρό
κλησης. Πολλά μπορούν να γίνουν 
με βάση τα σχέδια ανάκαμψης των 
κρατών-μελών. Για παράδειγμα, να

προβλεφθούν δημόσιες επενδύσεις 
σε πράσινες υποδομές και σε ενερ
γειακή αποτελεσματικότητα των κτι
ρίων, δημοσίων και ιδιωτικών. 
Ειδικότερα τώρα που η κρίση έχει 
περιορίσει την οικοδομική δραστη
ριότητα, οι επενδύσεις αυτές θα συ- 
ντελέσουν όχι μόνον σε εξοικονόμη
ση ενεργειακής δαπάνης, αλλά και 
στην τόνωση της απασχόλησης.
Να προωθηθούν οι “πράσινες” δη
μόσιες προμήθειες, ειδικότερα 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να 
δοθούν φορολογικά κίνητρα εκσυγ

χρονισμού του στόλου ιδιωτικών 
αυτοκινήτων, με προϋπόθεση την 
αγορά οχημάτων χαμηλής κατανά
λωσης ενέργειας ή υβριδικών. Ο κα
τάλογος είναι μεγάλος.

Θα βοηθήσει την ανταγωνιστικό
τητα της οικονομίας της Ευρωπα
ϊκής Ένωσης η πρωτοπορία που 
έχει στην οικολογική καινοτομία;
Η οικολογική καινοτομία θα προσφέ
ρει σημαντικό συγκριτικό ανταγω
νιστικό πλεονέκτημα στο προσεχές 
μέλλον. Η ανάπτυξη τομέων της πε
ριβαλλοντικής τεχνολογίας θα ανοί
ξει νέους ορίζοντες στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις. Ο τομέας των τεχνο
λογιών του περιβάλλοντος προβλέ- 
πεται ότι θα αναπτυχθεί με γρήγο
ρους ρυθμούς στα επόμενα χρόνια. 

Ήδη η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 
βιομηχανία έχει αποκτήσει σημαντι
κό μερίδιο στη διεθνή αγορά και κα
τέχει μεγάλο τμήμα της ευρωπαϊκής 
οικονομίας με εκτιμώμενο κύκλο ερ
γασιών 227 δις ευρώ, που αντιστοιχεί 
στο 2,2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
Πρόκειται για μέγεθος μεγαλύτερο 
από το αντίστοιχο της αεροπορικής 
και φαρμακευτικής βιομηχανίας. 
Παρέχει απασχόληση σε περίπου 3,5 

εκατομμύρια εργαζόμενους.

Υπάρχουν συγκεκριμένες πολι
τικές της ΕΕ που στηρίζουν και 
προωθούν τις περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες;
Το Σχέδιο Δράσης για τις Περιβαλ
λοντικές Τεχνολογίες έχει θέσει σαν 
στόχο την άρση των οποιωνδήποτε 
θεσμικών ή άλλων εμποδίων που δυ
σχεραίνουν την είσοδο καινοτομικών 
προϊόντων στην αγορά. Η Κοινότητα 
διαθέτει μέσα από το 70 Πρόγραμμα 
Πλαίσιο για την Έρευνα χρηματοδο
τήσεις μέχρι και ίο  δις ευρώ για πε
ριβαλλοντικές τεχνολογίες για την 
περίοδο 2007-2013.
Επιπλέον, το Πρόγραμμα Πλαίσιο 
για την Ανταγωνιστικότητα και την

Καινοτομία περιλαμβάνει επιχορηγή
σεις έως και 430 εκατομμύρια ευρώ 
για την προώθηση της οικολογικής 
καινοτομίας διαμέσου της ανάληψης 
του επιχειρηματικού κινδύνου.

Στον τομέα της αποτελεσματικής 
χρήσης φυσικών πόρων και ενέρ
γειας έχετε θέσει φιλόδοξους στό
χους αειφορίας. Τι ακριβώς επιδι
ώκετε;
Ένα από τα σημαντικά εργαλεία στη 
διάθεσή μας για να βελτιώσουμε την 
αποτελεσματική χρήση ενέργειας και 
φυσικών πόρων είναι το πρόγραμμα 
EMAS, ένα πρόγραμμα περιβαλλο
ντικής διαχείρισης και πιστοποίη
σης. Το πρόγραμμα ανταμείβει τις 
επιχειρήσεις που έχουν ως διαρκή 
τους επιδίωξη τη βελτίωση των περι
βαλλοντικών τους επιδόσεων και τη 
μείωση του οικολογικού τους αποτυ
πώματος.
Επιχειρήσεις σε πάνω από 6.700 
σημεία ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εκ των οποίων 460 στην Ελλάδα, 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτή 
τη στιγμή το πρόγραμμα τελεί υπό 
αναθεώρηση, σε μια προσπάθεια να 
καταστεί πιο φιλικό προς τις μικρο- 
μεσαίες επιχειρήσεις.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επωφε- 
ληθούν ιδιαίτερα, εφόσον, λόγω μι
κρότερου μεγέθους, η συμμετοχή τους 
θα γίνεται χωρίς κόστος εγγραφής. 
Βέβαια, για να γίνει η Ευρώπη πιο 
αποτελεσματική ως προς τη χρήση 
ενέργειας και φυσικών πόρων, δεν 
αρκούν μόνο οι προσπάθειες από την 
πλευρά της παραγωγής. Πρέπει να 
δώσουμε προσοχή και στην πλευρά 
της ζήτησης και της κατανάλωσης. 
Πρέπει να καταναλώνουμε με πιο 
έξυπνο, βιώσιμο και αειφόρο τρόπο. 
Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κατα
νάλωση φιλικών προς το περιβάλλον 
-"πράσινων” προϊόντων.
Η οικολογική σήμανση των προϊό
ντων, το λεγόμενο eco-label, μπορεί 
να βοηθήσει σημαντικά. Πάνω από 
8ο προϊόντα στην ελληνική αγορά

Ο [ανεπτυγμένες 

χώρες θα πρέπει 

να μειώσουν 

συλλογικά τις 

εκπομπές τους 

κατά 30%, μέχρι 

το 2020 και οι 

αναπτυσσόμενες 

σε επίπεδα 

κατά 15-30%

φέρουν οικολογική σήμανση και έτσι 
βοηθούν τον ευαισθητοποιημένο κα
ταναλωτή να κάνει περιβαλλοντικά 
ορθές επιλογές. Το θέμα δεν είναι 
μόνο ιδεολογικό. Είναι και πρακτικό. 
Είναι πράγματι μεγάλες οι οικονομί
ες που μπορούν να προκύψουν για 
τον αγοραστή τέτοιων προϊόντων. 
Τα οποία ακόμη και αν έχουν υψηλό
τερο κόστος αγοράς, η απόσβεσή του 
γίνεται σύντομα.
Παράδειγμα: ενεργειακά αποδοτι
κοί τύποι ηλεκτρικών ψυγείων ή λα
μπτήρες νέας τεχνολογίας. Ωστόσο, 
οφείλει και το κράτος να δημιουρ
γήσει κίνητρα για την αγορά “πρά
σινων προϊόντων”, όπως επιδοτή
σεις ή μείωση του ΦΠΑ -  ένα θέμα 
που αποτελεί αντικείμενο συζήτη
σης αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. «
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Βλαντιμίρ Σπίντλα ♦  Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων ·

Συνέντευξη στην Παυλίνα Πρωταιου
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«Η κρίση έστειλε ένα ηχηρό μήνυ
μα σε επιχειρήσεις και κοινωνία, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 
μεγαλύτερη κοινωνική αλληλεγ
γύη» δηλώνει με συνέντευξή του στο 
«ΕΘΝΟΣ-ΕΚΕ», ο Βλαντιμίρ Σπίντλα, 
Επίτροπος Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Επισημαίνοντας ταυτόχρονα, ότι η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν είναι 
απλώς μια εταιρική πρακτική, αλλά 
μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Την ίδια στιγμή, ο Ευρωπαίος αξιω- 
ματούχος υποστηρίζει πως αν η Ευ
ρώπη επιθυμεί έξοδο από το τούνελ 
της ύφεσης, οφείλει να επαναπροσ
διορίσει την οικονομία της, στρέφο- 
ντάς την προς νέες μορφές επενδύ
σεων. Πρόκειται για μια αναγκαία 
μετάβαση αν θέλουμε ανάκαμψη και 
απασχόληση.

Μόλις ένα χρόνο πριν, η Ευρωπα
ϊκή Ένωση είχε θέσει ως στόχο να 
καταστεί παγκόσμιος πόλος στα 
θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
θύνης. Σήμερα, ωστόσο, με την 
οικονομική κρίση να βυθίζει την 
Ευρώπη στο φάσμα της ύφεσης, 
θα λέγατε ότι εξακολουθεί να 
είναι εφικτή η διατήρηση ενός τέ
τοιου στόχου;
Κοιτάξτε, η ΕΚΕ παραμένει ουσια
στική προτεραιότητα για την Ευρω
παϊκή Επιτροπή, καθώς αποτελεί 
τμήμα μιας μακροπρόθεσμης στρα
τηγικής. Στρατηγικής που αφορά 
στην ίδια την ποιότητα ζωής. Και η 
ποιότητα ζωής δεν μπορεί και δε θα 
γίνει διαπραγματεύσιμο είδος εξαι- 
τίας της κρίσης.
Οι εταιρείες -κυρίως δε, όσες ανή
κουν στον χρηματοοικονομικό τομέα- 
θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη 
προσοχή σε θέματα ηθικής τάξης και 
υπευθυνότητας. Η κρίση πρέπει να 
γίνει αφορμή για μεγαλύτερη επα
γρύπνηση στα κοινωνικά ζητήματα. 
Δεν αμφιβάλλω, ωστόσο, ότι ορισμέ
νες επιχειρήσεις μπορεί να μπουν 
στον πειρασμό να περιορίσουν τις 
δράσεις ΕΚΕ. Από την άλλη πλευρά, 
η πρόσφατη συνάντηση Ευρωπαϊ
κής Επιτροπής και του Πολυμερούς 
Φόρουμ για την ΕΚΕ, όπου συμμετέ
χουν κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, εκ
πρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων 
και προεδρεύεται από την Κομισιόν, 
κατέστησε σαφές ότι η ΕΚΕ εξακολου
θεί να αποτελεί προτεραιότητα και 
ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι 
πριν. Έτσι λοιπόν, μπορεί οι εταιρείες 
να επιθυμούν να περιορίσουν τη δρα- 
στηριότητά τους μόνο στα απαραίτη
τα διότι προσπαθούν να μειώσουν το 
κόστος, ταυτόχρονα, όμως, ενδέχε
ται να δεχθούν σημαντικές πιέσεις να 
πράξουν πέραν αυτών που θεωρούν 
ως συμβατική υποχρέωση.

Μέχρι πρόσφατα, η ΕΚΕ αποτε
λούσε ένα ζωτικής σημασίας ερ
γαλείο για τις επιχειρήσεις, το
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οποίο τους επέτρεπε να ενσωμα
τώσουν και να προωθήσουν κοι
νωνικά και περιβαλλοντικά ζη
τήματα στη συνολικότερή τους 
πολιτική. Υπό τις παρούσες συν
θήκες, πόσο εφικτό είναι να 
υλοποιήσει μια εταιρεία ανάλο
γα προγράμματα (μάλιστα εσείς 
μόλις δηλώσατε ότι αρκετές επι
χειρήσεις προσπαθούν να περι- 
ορισθούν στις «αναγκαίες δρά
σεις»);
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κατα
στήσει σαφή τον εθελοντικό χαρα
κτήρα της ΕΚΕ, ταυτόχρονα, όμως 
δίνουμε έμφαση στο γεγονός ότι οι 
δράσεις ΕΚΕ έχουν θετικές επιπτώ
σεις τόσο για τους εργοδότες και 
τους εργαζόμενους όσο και για τους 
καταναλωτές.
Πρόκειται για μια συνθήκη από την 
οποία βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, 
επιχειρήσεις και κοινωνία. Σε αυτό 
το σημείο πρέπει να τονίσω ότι τα 
θέματα ΕΚΕ δεν περιορίζονται απο
κλειστικά σε εκτός εταιρείας δρά
σεις αλλά αφορούν και ενδοεταιρι- 
κές πρωτοβουλίες, όπως η ενίσχυση 
του εταιρικού πνεύματος μέσα από 
την παροχή ελκυστικών συνθηκών 
εργασίας.
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πρακτικές 
όπως ο περιορισμός της εκπομπής 
ρύπων, οι φιλικές προς το περιβάλ
λον πολιτικές ή η συνεισφορά στους 
Στόχους της Χιλιετίας μέσω των 
επενδύσεων σε τοπικές κοινότητες 
αναπτυσσόμενων χωρών, προσφέ
ρουν -σε συνδυασμό με την προηγού
μενη παράμετρο που σας ανέφερα- 
πολύ σημαντικότερο και ουσιαστικό 
αποτέλεσμα τόσο για την εταιρεία, 
όσο και για πολίτες και εργαζόμε
νους, δηλαδή συνολικά για την κοι
νωνία. Και αυτή η πραγματικότητα, 
πιστεύω ότι δε θα αλλάξει εξαιτίας, 
των σημερινών δύσκολων συνθηκών.

0α μπορούσε, όμως, η κρίση να 
σταθεί αφορμή για τη δημιουργία 
μιας νέας μορφής κοινωνικής ευ

θύνης πιο συλλογικής και διαδρα- 
στικής, με μαζικότερη συμμετοχή 
εταιρειών, κοινωνικών εταίρων, 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυβερ
νήσεων των χωρών-μελών και 
πολιτών. Μια μορφή ουσιαστι
κής κοινωνικής συνείδησης που 
θα ξεπερνά τα σημερινά πλαίσια 
της ΕΚΕ και θα συνεισφέρει απο
τελεσματικά στην αναπτυξιακή 
κούρσα, δημιουργώντας και νέες 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ;
Θα σας απαντούσα, ότι η κρίση 
έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα σε επι
χειρήσεις και κοινωνία, υπογραμμί
ζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη 
κοινωνική αλληλεγγύη, η οποία απο
τελεί και το θεμελιώδες συστατικό 
της ΕΚΕ.
Η εταιρική ευθύνη, λοιπόν, δεν έχει 
απλώς θετικό αντίκτυπο ως εταιρι
κή πρακτική, αλλά μπορεί επίσης να 
συντελέσει στη δημιουργία απασχό
λησης. Δεν βλέπω γιατί οι πολιτικές 
προστασίας του περιβάλλοντος δεν 
μπορούν να συνυπάρξουν με τα δι
καιώματα των εργαζομένων και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Μάλιστα, αρκετές μελέτες έχουν 
δείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις 
όπως, για παράδειγμα, οι επενδύ
σεις σε πράσινες τεχνολογίες οδη
γούν σε αύξηση του αριθμού θέσεων 
απασχόλησης.
Αντίστοιχα, η ανάπτυξη νέων καθα
ρών τεχνολογιών αποτελεί μια ση
μαντική επιχειρηματική ευκαιρία, η 
οποία με τη σειρά της μπορεί να συνει
σφέρει στον περιορισμό της ανεργίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται 
αρκετή κριτική ότι είναι πίσω από 
τις ΗΠΑ σε θέματα ανταγωνιστι
κότητας και καινοτομίας, μήπως 
η κρίση θα έπρεπε να σταθεί η 
αφορμή για την επιτάχυνση της 
υλοποίησης σχεδίων που αφο
ρούν στην καινοτομία, αλλά και 
στην τόνωση της ανταγωνιστι
κότητας, σύμφωνα με τη γραμμή 
της Ατζέντας της Λισαβόνας;

Δεν θα έλεγα ότι η Ευρώπη βρίσκε
ται πίσω σε θέματα ανταγωνιστι
κότητας ή καινοτομίας. Αντίθετα, 
στον τομέα της «Πράσινης Οικονομί
ας», θα έλεγα ότι τα σημάδια είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, αυτό που, 
ωστόσο, πιστεύω ότι οφείλουμε να 
πράξουμε είναι να επαναπροσδιο
ρίσουμε την οικονομία μας, στρέφο- 
ντάς την προς επενδύσεις σε καθα
ρές τεχνολογίες, με τελικό στόχο την 
ανάκαμψη.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζει 
πλήρως αυτή τη μετάβαση. Σε αυτό 
το σημείο θα πρέπει να σας πω ότι η 
πολιτική μας στα θέματα απασχόλη
σης σε συνδυασμό με τα αναπτυξι
ακά προγράμματα παρέχουν σημα

ντική υποστήριξη σε εργαζόμενους 
και επιχειρήσεις, ώστε με τη σειρά 
τους να προωθήσουν μέτρα που θα 
στοχεύουν σε μια «πράσινη» στροφή 
της υπάρχουσας απασχόλησης, μέσα 
από τον περιορισμό του ενεργειακού 
τους αποτυπώματος (κυρίως στον 
χώρο των κατασκευών).

Η στροφή προς την «Πράσινη Οι
κονομία» αποτελεί μια σημαντι
κή παράμετρο. Η σημερινή όμως, 
εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομί
ας δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξί
ας, ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει 
κάποιο σχέδιο άμεσης αντιμετώ
πισης της ύφεσης, όπως για πα
ράδειγμα η παροχή κινήτρων για

επενδύσεις σε ορισμένους τομείς...
Πράγματι, έχουν θεσπισθεί μέτρα 
και συγκεκριμένα έχει εκπονη
θεί ένα «Σχέδιο Ανάκαμψης» με 
στόχο την τόνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας επενδύοντας στο 
μέλλον. Μέσα από συντονισμένες 
δράσεις σκοπεύουμε στη διατήρη
ση εκατομμυρίων θέσεων εργασί
ας, δημιουργώντας ανάπτυξη μέσα 
από νέες μορφές τεχνολογίας απαλ
λαγμένης ή ελάχιστα συνδεδεμένης 
με σημερινές τεχνολογίες που επι
βαρύνουν το περιβάλλον, όπως το 
διοξείδιο του άνθρακα. Οι έξυπνες 
επενδύσεις θα ενδυναμώσουν τη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική μας σε 
θέματα απασχόλησης. #
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«Η ΕΚΕ; είμαστε εμ^ίς», υπερθεμα- 
■ίζει ο πρόεδρος του CSR Europe 

και πρόεδρος των Συναντήσεων 

Bilderberg και του Βασιλικού Ινστι
τούτου Διεθνών Σχέσεων και αντι
πρόεδρος των Accor και Suez, Ετιέν 

ΝταβινΤδν, σε αποκλειστική του συ
νέντευξη στο «ΕΘΝΟΣ-ΕΚΕ». Συμπλη
ρώνει δε, ότι η εταιρική ευθύνη δεν 

αφορά μόνο τον εργοδότη, αφορά || 
και τον εργαζόμενο, μια και οι κοινάρ

ηΒΡ
'γικά ^|ργέ(^εταιρείες βοηθούν σ τψ  
σ ύ ν ο ®  του κοινωνικού ιστού. Επι-

Α ,  , ϊ . J~tL- .. .¿~·
η^εον, ο πρόεδρός ̂ ου ευρωπαϊκού* 

διιαύου ΕΚΕ, επιοημαίν;
ο ^δυα ζε ι χαρακτή||ίϋτικά όπως την 

Βα/αδιάρθρωση της^οικονομίας και 
την υπευθυνότητα, καθώς αποστολή 

της είνσ^η υπό μια έννοια επ ιβ^ση , 
δ η λ α δ ή ^  διατήρηση της^ο/άπτυξης 

και της απασχόλησης. ΕνοΛίγχα^ 

ρακτηρίζει διαφανή, κατανοητή και 
ηρώτίστως δίκαιη πρακτική. Παράλ- 
^ λ α ,  δηλώνει πως «βρισκόμαστε 

¿^ιροστά σε μια ήσυχη επανάσταση. 
Μ ια επανάσταση που αφορά τον 

τρόπο που οι επιχειρήσεις αλλά και 
οι επενδυτές και οι κοινωνικοί εταίροι 
μετρούν τις μη-οικονομικές τους επι
δόσεις, δηλαδή την κοινωνική τους 

συμπεριφορά».

Κύριε πρόεδρε, τον τελευταίο 
καιρό και με αφορμή την κρίση, 
γίνεται πολύς λόγος για το αν η 
ΕΚΕ διαδραματίζει έναν ουσια
στικό ρόλο στα οικονομικά και 
κοινωνικά δρώμενα ή πρόκειται 
για μια πολυτέλεια που σχετίζε
ται με μια εποχή ευημερίας και 
πλούτου που φαίνεται να έχει πα- 
ρέλθει...
Πολυτέλεια; Αντίθετα είναι απόλυτη 
αναγκαιότητα. Γιατί; Διότι οι πρα
κτικές εταιρικής ευθύνης αποτελούν 
τον παγκόσμιο σύνδεσμο, το σημείο 
αναφοράς αν προτιμάτε, στις σχέ
σεις μεταξύ κοινωνικών εταίρων, ερ
γαζομένων, επιχειρήσεων και πολι
τείας. Επιπλέον, πρόκειται για μια 
πρακτική, διαφανή, κατανοητή και 
δίκαιη. Ακριβώς για τους λόγους 
αυτούς, πρόκειται για μια πολιτική 
συμμετοχική, που μας αφορά όλους. 
Θα έλεγα, επίσης αναφορικά με την 
ερώτησή σας, ότι ειδικά σε μια περί
οδο ύφεσης, η ΕΚΕ συνδυάζει χαρα
κτηριστικά όπως την αναδιάρθρωση 
της οικονομίας, την υπευθυνότητα, 
καθώς αποστολή της είναι η υπό μια 
έννοια επιβίωση, δηλαδή η διατήρη
ση της ανάπτυξης και της απασχόλη
σης.

...Δηλαδή, η ΕΚΕ είμαστε εμείς; 
Δεν είναι υπερβολική μια τέτοια 
θέση, κυρίως σε μια εποχή που οι 
εταιρείες για να περιορίσουν το 
κόστος, μειώνουν τις θέσεις ερ
γασίας;

Διαφωνώ, απολύτως. Η ΕΚΕ, εί
μαστε εμείς. Η εταιρική ευθύνη δεν 
αφορά μόνο τον εργοδότη, αφορά 
και τον εργαζόμενο, τους λόγους σας 
τους εξήγησα ήδη.
Οι κοινωνικά ενεργές εταιρείες βο
ηθούν στη συνοχή του κοινωνικού 
ιστού. Επιπλέον, θα πρέπει να σας πω 
ότι σήμερα ακόμα και ένας υποψήφιος 
επενδυτής, δεν κοιτά μόνο τα οικονο
μικά μεγέθη ενός ομίλου, αλλά εξετά
ζει και τις αποκαλούμενες μη οικονο
μικές του επιδόσεις (non-financial
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performance), δηλαδή τις επιδόσεις 
σε θέματα που αφορούν στο περι
βάλλον και ευρύτερα στην κοινωνία. 
Ταυτόχρονα, η διαχείριση του αν
θρώπινου κεφαλαίου μιας εταιρεί
ας, δείχνει σε ενδο-εταιρικό επίπεδο 
το πόσο καλά μπορεί να αξιοποιήσει 
το ανθρώπινο δυναμικό της.
Βλέπετε, η ΕΚΕ δεν είναι κάτι μονο
σήμαντο που εξαντλείται σε εκτός 
εταιρείας δράσεις. Η εταιρική 
ευθύνη ξεκινά, ή οφείλει να ξεκινά, 
από την ίδια την εταιρεία. Μέσα 
από τις ουσιαστικές αξίες μιας επι
χείρησης, οι επενδυτές διακρίνουν 
τους νικητές από τους ηττημένους. 
Δεν θα ήταν υπερβολή αν υποστήρι
ζα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
ήσυχη επανάσταση.
Μια επανάσταση που αφορά τον 
τρόπο που οι επιχειρήσεις, αλλά και 
οι επενδυτές και οι κοινωνικοί εταί
ροι, μετρούν τις μη-οικονομικές 
τους επιδόσεις. Είναι ένα σύστημα 
αξιών που ξεπερνά τη χρηματοοι
κονομική αποτίμηση μιας εταιρεί
ας και «κοιτά» στον πυρήνα, δηλαδή 
την κοινωνική της συμπεριφορά.

Άρα οι μη-οικονομικές επιδόσεις 
βοηθούν και στην ανταγωνιστι
κότητα, θέμα που απασχολεί ιδι
αίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτρο
πή. Η οποία το 2θο8 η αποφάσισε 
να συμπεριλάβει για πρώτη φορά 
στην έκθεση ανταγωνιστικότητας 
ειδικό κεφάλαιο για την ΕΚΕ. Πώς 
εκτιμάτε αυτήν την εξέλιξη; 
Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
είναι -επιτρέψτε μου την έκφρα
ση- ή θα έπρεπε να καταστεί ακόμα 
πιο ανταγωνιστική οντότητα στην 
παγκόσμια οικονομική σκακιέρα, 
αν θέλουμε να κοιτάμε ως ηγέηδα 
δύναμη προς το μέλλον. 
Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη την 
παρούσα διεθνή συγκυρία, γίνεται 
άμεσα κατανοητό ότι η ΕΚΕ αποτε
λεί ένα ουσιαστικό εργαλείο μάνα
τζμεντ, είναι λοιπόν απόλυτα λογικό 
να συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση

ανταγωνιστικότητας της Ευρωπα
ϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα δε να 
τονίσω, ότι η Κομισιόν, θεωρεί την 
ΕΚΕ καθοριστικής σημασίας κομ
μάτι της συνολικότερης συνεισφο
ράς του επιχειρείν στην Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική Ανάπτυξης και Απασχό
λησης, κυρίως δε σε ό,τι αφορά στην 
επίτευξη του στόχου της αειφορίας. 
Είναι λοιπόν, προφανές το γιατί η 
Επιτροπή έχει ειδικό κεφάλαιο για 
την ΕΚΕ. Θα έλεγα δε, πως είναι εν
δεικτικό της σημασίας που προσδί
δει η Ένωση στην υπεύθυνη εθελο
ντική επιχειρηματική συμπεριφορά.

Ποια είναι τα συμπεράσματα της 
Έκθεσης αναφορικά με τη σχέση 
ΕΚΕ και ανταγωνιστικότητας;
Το πλέον σημαντικό συμπέρασμα, 
είναι ότι εκτός της γενικότερης αξίας 
της ΕΚΕ για την κοινωνία, σε ό,τι 
αφορά στις επιχειρήσεις η αξία της 
εταιρικής ευθύνης είναι όχι μόνο 
πολλαπλάσια, αλλά ενδυναμώνεται. 
Επιπλέον, η σύνδεση ανταγωνιστικό
τητας και ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα έντονη 
σε θέματα που αφορούν στο ανθρώ
πινο δυναμικό, τη διαχείριση φήμης 
και κινδύνου και βέβαια στην καινο
τομία. Η σύνδεση μεταξύ πρακτικών 
ΕΚΕ και καινοτομίας είναι -επιτρέψ
τε μου να πω- συναρπαστική, κατα
δεικνύοντας τις επιχειρηματικές δυ
νατότητες, οι οποίες μάλλον έχουν 
υποτιμηθεί μέχρι σήμερα.
Καθώς όλο και περισσότερες εταιρεί
ες, αντιλαμβάνονται ότι οι ενέργειες 
ΕΚΕ είναι προς όφελος τους.
Η ανάλυση δε της Επιτροπής -που 
έχει άμεση σχέση με το CSR Europe 
μια και βρισκόμαστε σε συνεχή συ
νεργασία- καταλήγει στο γεγονός 
ότι τα σημαντικότερα οφέλη σε ό,τι 
αφορά στην ανταγωνιστικότητα θα 
τα αποκομίσουν οι εταιρείες που 
έχουν ενσωματώσει πολιτικές ΕΚΕ 
στη στρατηγική και τους στόχους 
τους. Αντίθετα, οι εταιρείες που 
αντιμετωπίζουν την ΕΚΕ ως μια πε
ριφερειακή εκδήλωση, κυρίως δη

μοσίων σχέσεων, κινδυνεύουν να 
χάσουν τα εν δυνάμει κέρδη της 
ανταγωνιστικότητας.

Ωστόσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω, 
κατά πόσο τα αποτελέσματα της 

Έκθεσης αφορούν τον Ευρωπαίο 
πολίτη σε μια εποχή οικονομικής 
κρίσης και ύφεσης;
Θα σας απαντήσω εν συντομία, πως 
ναι τον και μας αφορούν! Γιατί; Διότι 
οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρή
σεις, ειδικά σε μια περίοδο κρίσης, 
θα βρεθούν σε καλύτερη θέση από 
ό,τι οι μη κοινωνικά ενεργές, και 
αυτό γιατί οι πρώτες μεταξύ των 
πλεονεκτημάτων τους έχουν και την 
αφοσίωση των εργαζομένων τους.

Εν κατακλείδι, αυτή η έκθεση δεί
χνει ξεκάθαρα ότι η ΕΚΕ αποτε
λεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο σε 
εποχή ευημερίας και αδιαμφισβήτη
τα απαραίτητο σε περίοδο κρίσης. 
Δεν θα ήταν υπερβολή αν υποστήρι
ζε κανείς ότι ακριβώς σε μια εποχή 
οικονομικής κρίσης και ύφεσης η 
εταιρική ευθύνη είναι απαραίτητη. 
Η ΕΚΕ, επίσης, βοηθά στο κτίσιμο 
της εμπιστοσύνης και η εμπιστοσύ
νη, μην ξεχνάτε, είναι ζωτικής ση
μασίας αγαθό, ειδικά στις παρούσες 
συνθήκες.

Αναφερόμενοι στη σημερινή δύ
σκολη πραγματικότητα, το CSR 
Europe δημιούργησε μια εργαλει

οθήκη-ΕΚΕ για υπεύθυνες επιχει
ρήσεις. Τι ακριβώς είναι και πώς 
μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία 
να βγει ή να αντέξει την κρίση;
Πρόκειται ακριβώς για μια εργαλει
οθήκη, της οποίας τα εργαλεία είναι 
ιδέες και συμβουλές προς εταιρεί
ες και κοινωνικούς εταίρους ώστε 
να μπορέσουν όχι μόνο να ανταπο- 
κριθούν στις κοινωνικο-οικονομικές 
και περιβαλλοντικές προκλήσεις του 
σήμερα, αλλά να το πράξουν ενσω
ματώνοντας την ΕΚΕ στην καθημερι
νή επιχειρηματική και επιχειρησια
κή τους πρακτική. Κυρίαρχος άξονας 
η ενίσχυση της γνώσης, του ανθρώ
πινου κεφαλαίου, που αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο του επιχειρείν. «



Γιάννης Ραγκούσης

Η αγορά-ζούγκλα όπου επιβιώνει
ο ισχυρότερος ή ο πιο αδίστακτος απέτυχε

.

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου 

ίου ΠΑΣΟΚ περιγράφει τους βασικούς 

άξονες της πρότασης του Κινήματος 

για την Πράσινη Ανάπτυξη, αναφέροντας 

ταυτόχρονα ότι η Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη αποτελεί ένα εκ των βασικών 

χαρακτηριστικών του νέου αυτού αναπτυ
ξιακού μοντέλου, που συμπεριλαμβάνει 
στους βασικούς του άξονες, την υπεύθυ
νη συμπεριφορά απέναντι στις τοπικές 

κοινωνίες και στα δικαιώματα των εργα
ζομένων. Τονίζοντας ότι ως δράσεις Εται
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης δεν πρέπει 
να εκλαμβάνονται ενέργειες οι οποίες 

προκύπτουν από τις συμβατικές υποχρε
ώσεις των εταιρειών.

Συνέντευξη στον Νίκο Β. Τσίτσα

Ποια είναι η άποψη του κόμμα
τός σας για την κοινωνική υπευ
θυνότητα των επιχειρήσεων;

Για μας είναι θέση αρχής ότι η 
επιχειρηματικότητα εμπεριέχει την 
υπεύθυνη κοινωνικά δράση, την 
υπεύθυνη στάση απέναντι στο πε
ριβάλλον και την κλιματική αλλαγή, 
την υπεύθυνη συμπεριφορά απένα
ντι στις τοπικές κοινωνίες, την υπεύ
θυνη συμπεριφορά απέναντι στα δι
καιώματα των εργαζομένων.

Οι νόμοι της ελεύθερης αγοράς 
χωρίς κανόνες και ελέγχους δημιούρ
γησαν ένα ασύδοτο επιχειρηματικό 
περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Η αγορά-ζούγκλα όπου επιβιώνει ο 
ισχυρότερος ή συχνά ο πιο αδίστα
κτος απέτυχε. Τα αποτελέσματα του 
ασύδοτου καπιταλισμού τα βιώνου- 
με με την πρόσφατη παγκόσμια οι
κονομική κρίση.

Οι δράσεις κοινωνικής υπευθυνό
τητας των εταιρειών «ξεπήδησαν» 
ως ανάγκη -καταρχήν- για την ανα
θέρμανση των σχέσεών τους με τις 
τοπικές κοινωνίες και τους κατανα
λωτές. Τα τελευταία χρόνια έχουν 
εξελιχθεί σε σημαντικές κοινωνι
κές και περιβαλλοντικές δράσεις οι 
οποίες προωθούνται σε εθελοντι
κή βάση και καθιστούν τις επιχει
ρήσεις περισσότερο ανταγωνιστικές 
σε σχέση με άλλες που υστερούν στο 
επίπεδο της προσφοράς.

Ως δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης δεν πρέπει να εκλαμβάνο
νται ενέργειες οι οποίες προκύπτουν 
από τις συμβατικές υποχρεώσεις των 
εταιρειών με βάση το θεσμικό πλαί
σιο των χωρών στο οποίο δραστηριο
ποιούνται. Πρέπει να αφορούν τους
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τρόπους με τους οποίους οι επιχειρή
σεις μπορούν να αυξήσουν την αξία 
τους, δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή 
στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
πλευρές της λειτουργίας τους.

Θυμίζω ότι η έννοια της ΕΚΕ προσ
διορίζεται από το ελληνικό δίκτυο 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
ως «η οικειοθελής δέσμευση των 
επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχει
ρηματικές τους πρακτικές κοινωνι
κών και περιβαλλοντικών δράσεων, 
που είναι πέρα από όσα επιβάλλο
νται από τη νομοθεσία και έχουν 
σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα 
επηρεάζονται από τις δραστηριότη- 
τές τους». Για το ΠΑΣΟΚ η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη έχει στενή σχέση 
με την έννοια της βιώσιμης και πρά

σινης ανάπτυξης.
Κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία 

είναι αυτή που θα συμβάλει στην 
εθνική προσπάθεια ένωσης των δη
μιουργικών και παραγωγικών δυ
νάμεων της χώρας στο πλαίσιο μιας 
νέας Αναπτυξιακής, Κοινωνικής και 
Περιβαλλοντικής Συμφωνίας με επί

κεντρο τον άνθρωπο.

Ποιες πιστεύετε ότι θα μπορού
σαν να είναι οι νέες δράσεις ΕΚΕ 
των επιχειρήσεων, προκειμένου 
να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
της οικονομικής κρίσης;

Στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυ
ξης για τη χώρα στην πρόταση που 
έθεσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Γιώρ
γος Παπανδρέου, οι οικονομικοί πα
ράγοντες καλούνται να συμβάλουν 
σε δράσεις με επίκεντρο τον άνθρω
πο και το φυσικό του περιβάλλον.

Άρα ζητούμενο για μας, ιδιαί
τερα σε μία περίοδο οικονομικής 
κρίσης, δεν είναι οι επιχειρήσεις 
να αυξήσουν το ποσοστό του προϋ
πολογισμού τους που πάει σε προ
γράμματα κοινωνικής εταιρικής 
ευθύνης, αλλά να προσαρμόσουν 
τη λειτουργία τους και τη στόχευσή 
τους στην αγορά ώστε όλη η δράση 
και η δομή τους να είναι περισσό-

τερο περιβαλλοντικά φιλική. Γιατί 
για το ΠΑΣΟΚ, η πράσινη ανάπτυ
ξη σημαίνει επενδύσεις και νέες 
θέσεις εργασίας σε τομείς που είναι 
το μέλλον της χώρας μας. Από τις 
κατασκευές μέχρι τις μεταφορές, 
τον ποιοτικό τουρισμό, τα γεωρ
γικά μας προϊόντα, την καθαρή 
ενέργεια, τις νέες τεχνολογίες, τον 

πολιτισμό μας.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι το 

μέλλον. Διότι είναι η μόνη αναπτυ
ξιακή επιλογή που έχει η χώρα μας, 
εάν θέλει να είναι ανταγωνιστική 
από τη μια μεριά και βιώσιμη από 
την άλλη, σε ένα εξαιρετικά δύσκο
λο αλλά γεμάτο με προκλήσεις διε
θνές περιβάλλον. Την κρίση για την 
ασφυξία στην αγορά θα αντιμετω
πίσουμε με ένα μεγάλο πρόγραμ
μα «πράσινων δημόσιων επενδύ
σεων», που θα πυροδοτήσει την 

ανάπτυξη.
θ α  δημιουργήσουμε νέες δουλει

ές και νέες εγχώριες βιομηχανίες. 
Για αυτό και λέμε ότι το 1/4 από τα 
χρήματα που κατευθύνονται στην 
έρευνα θα πάει στις νέες καθαρές 

ενεργειακές τεχνολογίες.
Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να 

διπλασιάσουμε την παροχή σε 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

μέσα σε μία πενταετία.
Εφικτός και άμεσος στόχος είναι 

να τονώσουμε -μέσω δημοσίων 
επενδύσεων- όλο τον κατασκευα
στικό κλάδο που πλήττεται ιδιαίτε
ρα από την κρίση, δημιουργώντας 
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Υπάρ
χουν λαμπρά παραδείγματα στην 
Ελλάδα από καινοτόμες επιχειρή
σεις, αναγνωρισμένες και πολλές 
φορές βραβευμένες στο εξωτερικό, 
από ενεργειακά αυτόνομα κτίρια 
και προϊόντα ποιότητας. Όμως η 
Πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει 
το πλαίσιο, ώστε αυτά να μην είναι 
μεμονωμένα, ηρωικά παραδείγμα
τα, αλλά να γίνουν ο κανόνας.

Η σημερινή κρίση, τόσο διε
θνώς, όσο βεβαίως και με τα ιδι

αίτερα χαρακτηριστικά της στην 
πατρίδα μας, έχει άμεση σχέση με 
το τέλος ενός οικονομικού μοντέ
λου, που προωθούσε την ανάπτυξη 
χωρίς να εγγυάται τη βιωσιμότη
τα και την ευημερία της κοινωνί
ας. Η κρίση για μας αποτελεί μία 
ευκαιρία. Απαιτεί εθνική προσπά
θεια από την Πολιτεία, τις επιχει
ρήσεις, τους εργαζόμενους, τους 
πολίτες και τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις.

Μια προσπάθεια που ενώνει τις 
δημιουργικές, δυναμικές και πα
ραγωγικές δυνάμεις του τόπου, με 
τους πιο αδύναμους και τους πιο 
περιθωριοποιημένους. Τους χρει
αζόμαστε όλους, ενεργούς, συμ- 
μετέχοντες, στην κοινή μας αυτή 
προσπάθεια.

Μπορεί, κατά τη γνώμη σας, 
μία επιχείρηση, η οποία απολύ
ει εργαζόμενους προκειμένου να 
αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικο
νομική συγκυρία (αυτή είναι η 
συνήθης επιχειρηματολογία), να 
θεωρηθεί κοινωνικά υπεύθυνη;

Μ ία επιχείρηση η οποία είχε κερ
δοφορία τα προηγούμενα χρόνια, 
δεν μπορεί να επικαλείται την 
κρίση για να μειώσει το προσωπι
κό που απασχολεί. Αυτή δεν είναι 
υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά. 
Αποτελεί εκμετάλλευση της συγκε
κριμένης οικονομικής συγκυρίας η 
οποία λειτουργεί ως αφορμή για τη 
μείωση του προσωπικού και τη δια
τήρηση αδικαιολόγητης κερδοφορί
ας, κυρίως όταν οι τραπεζικές χρη
ματοδοτήσεις των συγκεκριμένων 
εταιρειών προέρχονται από τα χρή
ματα του κρατικού πακέτου στήρι
ξης των 28 δις.

Αναφέρομαι κυρίως στις μεγά
λες επιχειρήσεις στη χώρα μας, οι 
οποίες στήριξαν την ανάπτυξή τους 
τα προηγούμενα χρόνια στην προ
σφορά του ανθρώπινου δυναμικού 
τους. Όσον αφορά τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αντι-

μετωπίζουν προβλήματα βιωσιμό
τητας λόγω της κρίσης, απαιτείται 
η ουσιαστική βοήθεια του κρατικού 
μηχανισμού για τη διατήρηση των 
θέσεων απασχόλησης. Για τέτοιες 
δράσεις απαιτείται η ύπαρξη ενός 
στρατηγικού σχεδίου για την αντι
μετώπιση της κρίσης. Η κυβέρνη
ση της Νέας Δημοκρατίας για μια 
ακόμη φορά αποδείχτηκε κατώτερη 
των περιστάσεων και έχει αφήσει 
ανοχύρωτη τη χώρα και τις MME 
απέναντι στα οδυνηρά αποτελέ
σματα της οικονομικής κρίσης.

Όταν το κόμμα σας έλθει στην 
κυβέρνηση, ποια μέτρα θα λάμ- 
βανε προκειμένου να δημιουργή
σει κίνητρα ανάπτυξης δράσεων 
ΕΚΕ στις ελληνικές επιχειρήσεις;

Η πράσινη ανάπτυξη είναι και 
μια ευκαιρία αλλαγής του σημε
ρινού ελληνικού κράτους, ένας 
μοχλός αλλαγής. Από τον πελατει
ακό σχεδίασμά στον πράσινο σχεδί
ασμά, στη συμμετοχική παραγωγή 
ενέργειας, στη συμμετοχική οικονο
μία, στη συμμετοχική Δημοκρατία. 
Στις μεγάλες επενδύσεις στα φω- 
τοβολταϊκά, στις ανεμογεννήτριες, 
στο φυσικό αέριο, στις μετατροπές 
των παλιών εργοστασίων, θα υπάρ
ξουν βεβαίως και κέρδη, κέρδη για 
τις επιχειρήσεις.

Ό πω ς δήλωσε ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ στην παρουσίαση του Σχε
δίου για την Πράσινη Ανάπτυξη, 
θα λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, 
όπως:

•  Πράσινη μεταρρύθμιση του φο
ρολογικού συστήματος, που συμπε
ριλαμβάνει και το θέμα των επιδο
τήσεων.

•  Φορολογικά κίνητρα για περι
βαλλοντικά φιλικά προϊόντα και αυ
στηρές κυρώσεις για όσους επιβαρύ
νουν το περιβάλλον.

•  Καταγραφή και αποτίμηση του

φυσικού μας πλούτου και των με
ταβολών του, έτσι ώστε να μπορού
με να παίρνουμε σωστές αποφάσεις 
και να σχεδιάζουμε ορθά.

•  Δημιουργία «Πράσινου» Ταμεί
ου, με τη συμμετοχή τόσο του δημό
σιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, 
που θα χρηματοδοτεί τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος, 
την ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολο
γιών και προϊόντων, την ενίσχυση 
της διάχυσής τους και την προώθη
ση της εξαγωγής τους.

Συγκεκριμένα έχουμε πει ότι ο ιδι
ωτικός τομέας μπορεί να εκφράσει 
την περιβαλλοντική του ευαισθητο- 
ποίηση και με τη συμμετοχή του στη 
χρηματοδότηση του Πράσινου Τα
μείου, μέσω προγραμμάτων εταιρι
κής κοινωνικής ευθύνης έχοντας ως 
κίνητρο τις, σύμφωνα με το νόμο, 
φοροαπαλλαγές.

Το Πράσινο Ταμείο θα έχει ως στόχο 
τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων, 
δράσεων και εφαρμογών για τη βελτί
ωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, 
την ανάπτυξη «πράσινων» τεχνολογι
ών και προϊόντων, την ενίσχυση της 
διάχυσης και την προώθηση της εξα
γωγής τους.

Η «πράσινη ανάπτυξη» δεν είναι 
ένας στόχος που θα πετύχει το κράτος, 
από μόνοτου, χωρίςτηνκοινωνία. Μια 
τέτοια αντίληψη θα ήταν καταστροφι
κή και αλαζονική. Η «πράσινη ανά
πτυξη», με καθαρό και κοινό εθνικό 
στόχο, είναι υπόθεση όλων μας: της 
Πολιτείας, των επιχειρήσεων, των κα
ταναλωτών, της Αυτοδιοίκησης, όλων 
των πολιτών, του καθενός από μας.

Με το Δημόσιο, βέβαια, να δίνει 
το παράδειγμα με τις πράσινες προ
μήθειες, μεταφορές, έργα, ενεργει
ακά αποδοτικά κτίρια. Το Δημόσιο 
να σχεδιάζει, να χρηματοδοτεί, να 
δίνει την κατεύθυνση, το πλαίσιο, 
την αρχική ώθηση και τα κίνητρα, 
για να γίνουν οι αναγκαίες αλλαγές, 
αλλά και να πάρει τη σκυτάλη και ο 
ιδιωτικός τομέας. φ
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Η
 «Εταιρική Κοινωνι

κή Ευθύνη», σύμ
φωνα με την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση, 
αφορά τον τρόπο 

με τον οποίο οι εταιρείες ενσωματώ
νουν τις κοινωνικές και περιβαλλο

ντικές ανησυχίες στις επιχειρηματι
κές τους δραστηριότητες καθώς και 
στην επαφή τους με τους πελάτες - 
σε εθελοντική πάντα βάση.

Ήδη από το 2005, κατά την ανα
θεώρηση της Στρατηγικής της Λι
σαβόνας, η Κομισιόν έδινε ιδιαίτε
ρη έμφαση στην εταιρική κοινωνική 
ευθύνη, προβάλλοντας τον ρόλο που 
θα μπορούσε να παίξει στην προώ
θηση της αειφόρου ανάπτυξης και 
των καινοτόμων δυνατοτήτων, αλλά 
και στην ανταγωνιστικότητα των 
κρατών-μελών.

Σήμερα, μέσα σε μια περίοδο 
κρίσης, οικονομικής και περιβαλ
λοντικής, ο κοινωνικά υπεύθυνος 
ρόλος και λόγος των επιχειρήσεων 
αποκτά πρωταρχική σημασία για το 
ευ ζην των κοινωνιών μας. Οι πιέ
σεις είναι πολλές και ο χρόνος λίγος. 
Με την πράσινη ανάπτυξη να θεω
ρείται πλέον σε όλο τον κόσμο ως η 
μοναδική δυνατότητα διεξόδου από 
την ενεργειακή κρίση, αλλά πιθα
νότατα και από την οικονομική, η 
έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευ
θύνης δεν μπορεί παρά να αποτελεί 
προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό και όχι 
μόνο επίπεδο.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και ένα 
κρίσιμο στοιχείο για την εταιρική κοι
νωνική ευθύνη: υπάρχει τεράστια 
διαφορά ανάμεσα στην προσέγγιση 
μιας εταιρείας που χωρίς να αλλά
ξει και πολλά στον τρόπο λειτουργίας 
και παραγωγής της, επιλέγει να «επι-

στρέψει» στην κοινωνία ένα μέρος 
από τα κέρδη της με τη μορφή χορη
γιών και προγραμμάτων για το περι
βάλλον και το κοινό καλό, και μιας 
άλλης εταιρείας που λαμβάνει απο
φάσεις για αλλαγές και κάνει επιλο
γές στον τρόπο λειτουργίας της ώστε 
να περιορίσει τις αρνητικές συνέπει
ες στην κοινωνία και το περιβάλλον 
από τη δραστηριότητά της. Προφα
νώς το δεύτερο είναι πιο αποτελε
σματικό, αν και δυστυχώς το πρώτο 
-που προσφέρεται για διαφήμιση- 
είναι αρκετά διαδεδομένο.

Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί 
η πρόσφατη δέσμευση της Bank of 
America. Ο αμερικανικός τραπε
ζικός κολοσσός, ανταποκρινόμενος 
στα αιτήματα των περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, αποφάσισε να σταμα
τήσει να δανειοδοτεί εταιρείες εξό- 
ρυξης κάρβουνου που με τη λειτουρ
γία τους καταστρέφουν τις κορυφές 
των βουνών. Το κάρβουνο αφθονεί 
στις ΗΠΑ, η δραστηριότητα είναι 
ένας ενδιαφέρων πελάτης για την 
τράπεζα, όμως η τράπεζα θεώρησε 
υποχρέωσή της να βάλει τη διατήρη
ση της φυσικής κληρονομιάς πάνω 
από τα κέρδη της.

Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγ
ματα είναι ακόμα αρκετά πίσω. Στην 
καλύτερη περίπτωση οι επιχειρή
σεις ανακυκλώνουν ή συμμετέχουν 
σε αναδασώσεις, αλλά συνολικά οι 
δεσμεύσεις τους για σημαντικότερα 
θέματα που θα έκαναν την ουσιαστι
κή διαφορά, δεν υφίστανται.

Χρειάζεται μια πολύ στοχευμένη 
πολιτική που θα δώσει τα κίνητρα 
και τις αφορμές στον επιχειρηματι
κό κόσμο ώστε να αναλάβει την εται
ρική κοινωνική ευθύνη σε ένα ανώ
τερο επίπεδο, και να γίνει μέρος της

λύσης. Αυτό, εν τέλει είναι και ένα 
σημαντικό μέρος της πράσινης ανά
πτυξης. Ο ρόλος της Πολιτείας είναι 
κρίσιμος. Ενδεχομένως μάλιστα ο 
ρόλος του «κακού», δηλαδή του κρά
τους που ελέγχει και επιβάλλει κυρώ
σεις, να είναι και αυτός μια μορφή 
κινήτρου.

Αν όμως κανείς περιορίσει την 
πολιτική του σε αυτό, οδηγείται σε 
σχεδόν βέβαιη αποτυχία -  όπως συμ
βαίνει σήμερα στη χώρα μας. Είναι 
πολύ σημαντικότερο η (περιβαλλο
ντική για παράδειγμα) νομοθεσία 
να είναι απλή και κατανοητή, ώστε 
οι επιχειρήσεις να ξέρουν από την 
αρχή πώς και με τι κόστος θα την τη
ρήσουν και να συνοδεύονται από κί
νητρα, που πηγαίνουν από τη φορο
λογία μέχρι τη δημοσιότητα και την 
προτεραιότητα σε στήριξη π.χ. από 
αναπτυξιακές επιδοτήσεις.

Ένα παράδειγμα είναι και η Κοινο
τική Οδηγία για την περιβαλλοντική 
ευθύνη, ένα εξαιρετικά σημαντικό 
νομοθέτημα της ΕΕ.

Η οδηγία αυτή που ωστόσο ακόμα 
δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό 
δίκαιο (υπάρχει μόνο σχέδιο Προε
δρικού Διατάγματος και μάλιστα 
αρκετά προβληματικό), προχωρά- 
ει πέρα από την αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει» και δημιουργεί ένα ελά
χιστο κοινό πλαίσιο για την πρόληψη 
και την αποκατάσταση της περιβαλ
λοντικής ζημιάς από τη ρύπανση, 
εισάγοντας πολλές νέες έννοιες και 
πρακτικές, όπως η περιβαλλοντική 
ευθύνη και η (υποχρεωτική από το 
2θΐο) ασφάλιση για ζημιά στο περι
βάλλον. Η ενσωμάτωση ενός τέτοι
ου εργαλείου με τον σωστό τρόπο θα 
μπορούσε να είναι μια αρχή για την 
Ελλάδα. #
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τον απόηχό της διε
θνούς οικονομικής 
κρίσης με τις συνέπει
ες να γίνονται αισθητές 
σε όλους τους τομείς 

και όλες τις κοινωνικές ομάδες, οι 
πολίτες φαίνεται να χάνουν όλο και 
περισσότερο την εμπιστοσύνη τους 
στον κόσμο των επιχειρήσεων, κάτι 
που αποτελεί βασικό κίνδυνο για 
την επιβίωση των επιχειρήσεων, τη 
λειτουργία της αγοράς kl ευρύτερα 
για την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες με
τρήσεις της διεθνούς ανεξάρτη
της εταιρείας δημοσίων σχέσεων 
Edelman, το ηοχ των Ευρωπαίων 
εκφράζουν αυξημένη δυσπιστία 
προς την ελεύθερη αγορά και τους 
εκπροσώπους της.

Τα τρία τέταρτα των πολιτών των 
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομι
ών της Βρετανίας (73%), της Γαλλίας 
(75%) και της Γερμανίας (74%) στη
ρίζουν την προοπτική κυβερνητικής 
παρέμβασης στην αγορά για αποφυ
γή παρόμοιων κρίσεων στο μέλλον.

Αυτή η δυσμενής συγκυρία που 
δημιούργησε η χρηματοπιστωτι
κή κρίση σε διεθνές επίπεδο απέ
δειξε ατράνταχτα πως η αγορά δεν 
μπορεί να λειτουργεί, αφενός, με 
μοναδικό γνώμονα το κέρδος, αφε
τέρου, χωρίς ευθύνη για το κοινωνι
κό σύνολο.

Στην παρούσα φάση λοιπόν, η συ
ζήτηση για τον ρόλο των επιχειρήσε
ων στην κοινωνία και την οικονομία 
και η προώθηση της Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) εμφανίζεται 
επιτακτικότερη από ποτέ. Οι σχετι
κές στρατηγικές σε ευρωπαϊκό, διε
θνές αλλά και εθνικό επίπεδο γίνο
νται επίκαιρες και απαραίτητες.

Σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή της προ
ώθησης της ΕΚΕ για μία βιώσιμη ανά
πτυξη έχει αναγνωρισθεί ήδη από το 
2θοο ως μέρος της στρατηγικής της

Λισαβόνας. Έχει, μάλιστα, πολλές 
φορές αποτελέσει kol αντικείμενο 
ψηφισμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου (2002, 2003, 2007).

Στο πλαίσιο αυτό με γνωμοδο
τήσεις μου έχω υποστηρίξει την 
ανάγκη διευκρίνισης ότι η εταιρική 
ευθύνη δεν αφορά στη σωστή εφαρ
μογή των νομικών υποχρεώσεων για 
την πολιτική της εταιρείας έναντι 
των εργαζομένων ή των περιβαλλο
ντικών προτύπων και άλλων υπο
χρεώσεων, αλλά στις πρωτοβουλίες 
και τις δεσμεύσεις μίας επιχείρησης 
πέραν των υποχρεώσεών της.

Αξιοσημείωτη είναι η λειτουργία 
δύο θεσμικών οργάνων σε ευρωπα
ϊκό επίπεδο: του CSR (Corporate 
Social Responsibility) Europe, 
του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχει
ρήσεων για την ΕΚΕ, αποτελού- 
μενου από 25 Εθνικούς Εταίρους 
(National Partner O rganisations 
- NPOs) σε 20 ευρωπαϊκές χώρες 
και απαριθμώντας πάνω από 8ο 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες ως 
μέλη, καθώς και του πολυμερούς 
ευρωπαϊκού Φόρουμ για την ΕΚΕ 
που λειτουργεί υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελώ
ντας το κατεξοχήν όργανο διαλόγου 
και ανταλλαγής βέλτιστων πρα
κτικών μεταξύ ειδικών σε θέματα 
ΕΚΕ και πλειάδας ενδιαφερομέ
νων μερών, όπως επιχειρηματίες, 
εργαζόμενοι και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις.

Και στη χώρα μας έχουν αναπτυ
χθεί αξιοσημείωτες πρωτοβουλίες 
σχετικά με την προώθηση της ΕΚΕ. 
Στα πλαίσια του CSR Europe, λει
τουργεί από το 2000 και το Ελληνικό 
Δίκτυο για την ΕΚΕ, με τη συμμετο
χή 6ο εταιρειών, που συντονίζει την 
προώθηση της κοινωνικής ευθύνης 
κυρίως μέσω δράσεων που εκτείνο
νται πέρα από τις εταιρείες, τους 
εργαζομένους και τους μετόχους,

όπως δράσεων που αποσκοπούν 
στην πληροφόρηση και ανάληψη συ
νεργασιών μεταξύ φορέων της το
πικής κοινότητας, επιχειρηματικών 
εταίρων, προμηθευτών, καταναλω
τών, δημόσιων αρχών και κοινωνι
κών φορέων.

Τα αποτελέσματα όμως δεν υπήρ
ξαν ποτέ εντυπωσιακά, όχι λόγω 
έλλειψης ευαισθησίας, αλλά λόγω 
έλλειψης στρατηγικού στόχου και 
συντονισμού. Μικρές διάσπαρτες 
δράσεις ικανοποιούν εφήμερα μία 
ανάγκη επιχειρηματικής προβολής 
αλλά στερούνται μακροπρόθεσμης 
ορατότητας για την επιχείρηση και 
αποτελεσματικότητας για τις σχεδι
αζόμενες δράσεις.

Για τον λόγο αυτό έχω υποστηρίξει 
τη συνεργασία πολλών επιχειρήσεων 
με ένα κοινό μακροπρόθεσμο στόχο, 
για παράδειγμα τη δημιουργία και 
λειτουργία κοινωνικών υποδομών 
στην τοπική κοινωνία ή πιλοτικά 
προγράμματα για την προστασία 
του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια της προβολής της ση
μασίας της ΕΚΕ, σημαντικό είναι 
να τονιστεί, την εποχή αυτή όπου οι 
επιχειρήσεις αγωνιούν για την επιβί
ωσή τους και σαφώς δυσκολεύονται 
για την επέκτασή τους, ότι η προώ
θηση της ΕΚΕ δεν αντιβαίνει στην 
ανταγωνιστικότητά τους.

Αντίθετα, μπορεί να τονώσει την 
εικόνα και την παρέμβασή τους 
μέσω της ώθησης της καινοτομί
ας και της αύξησης της εμπιστο
σύνης των πολιτών προς τις κοι
νωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. 
Είναι απαραίτητο λοιπόν οι επιχει
ρήσεις να πληροφορηθούν για τις 
ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τις 
επιλογές αυτές και παράλληλα να 
υποστηριχθούν από τα επιμελητή
ρια, την Πολιτεία και τους κοινο
τικούς θεσμούς σε αυτήν τη νέα 
προσπάθεια. «



Του Γιάννη Δραγασάκη, βουλευτή Β ' Αθηνών-ΣΥΡΙΖΑ

Ο
ι επιχειρήσεις δεν λει
τουργούν στο κενό, 
αλλά μέσα στις κοι
νωνίες. Αυτό σημαί
νει ότι είναι υποχρε
ωμένες να ενσωματώσουν, σε μικρό 
ή μεγάλο βαθμό, ή να δείχνουν ότι 

ενσωματώνουν, αξίες και προτε
ραιότητες που θέτει η κοινωνία σε 
κάθε εποχή. Στο πλαίσιο αυτό πρά
ξεις όπως η καταστροφή του περι
βάλλοντος και η κατασπατάληση των 
φυσικών πόρων στο όνομα της ανά
πτυξης, καθώς και η προσπάθεια 
μεγιστοποίησης του κέρδους πάση 
θυσία, μέσω της καταστρατήγησης 
εργασιακών δικαιωμάτων, της χρη
σιμοποίησης μαύρης εργασίας, της 
εισφοροδιαφυγής - φοροδιαφυγής 
κλπ. γίνονται όλο και λιγότερο απο
δεκτές από το ευρύτερο κοινωνικό 
σύνολο στη σημερινή εποχή.
Έτσι, η «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» 
θεωρήθηκε από ορισμένους ως το 
φάρμακο που θα οδηγούσε στην απο
κατάσταση της εμπιστοσύνης και 
στην κοινωνική νομιμοποίηση της 
δράσης και της κερδοφόρας λειτουρ
γίας τους. Διότι, εκτός των άλλων, η 
καλή φήμη δημιουργεί τις προϋποθέ
σεις για προσέλκυση περισσότερων 
πελατών - καταναλωτών, άρα θέτει 
τις βάσεις για μεγαλύτερο τζίρο και 
υψηλότερα κέρδη. Η προσπάθεια

όμως αυτή προσκρούει σε ορισμένα 
εγγενή εμπόδια. Το πρώτο είναι ότι 
οι επιχειρήσεις είναι μέρος ενός συ
στήματος. Εκείνο λοιπόν που ενδια
φέρει τους πολίτες δεν είναι μόνο η 
συμπεριφορά της κάθε επιχείρησης 
ξεχωριστά, αλλά συνολικά οι επι
πτώσεις από τη λειτουργία του συ
στήματος σε σχέση με την ανεργία, 
την ακρίβεια, το περιβάλλον, την 
κατανομή των εισοδημάτων κλπ. 
Πώς να πείσει μια Τράπεζα π.χ. για 
την «κοινωνική της ευθύνη» όταν η 
κοινωνία θεωρεί το τραπεζικό σύ
στημα συνολικά στυγνό εκμεταλλευ
τή των αναγκών της;
Το δεύτερο είναι ότι η καταπάτηση 
των εργασιακών δικαιωμάτων, η πα
ράβλεψη των κανόνων προστασίας 
του περιβάλλοντος, η αθέτηση των 
φορολογικών και άλλων υποχρεώσε
ων, η ανομία γενικότερα, συνιστούν 
πηγή κέρδους και «ανταγωνιστικό 
πλεονέκτη μα» στο πλαίσιο του μεταξύ 
των επιχειρήσεων ανταγωνισμού. 
Όπου ιδιαίτερα τέτοιες πρακτικές 
είναι διαδεδομένες, το θετικό παρά
δειγμα όχι μόνο δεν φέρνει αποτέλε
σμα, αλλά και μπορεί να αντιμετω
πίζεται με καχυποψία.
Το θέμα επομένως της κοινωνι
κής ευθύνης των επιχειρήσεων δεν 
μπορεί να αφεθεί και ούτε θα έχει 
καμία τύχη αν αφεθεί στην καλή

θέληση και την οικειοθελή διάθεση 
των επιχειρηματιών.
Αν η προστασία του περιβάλλοντος, 
αν ο σεβασμός της αξιοπρέπειας των 
εργαζομένων και των καταναλω
τών αναγνωρίζονται ως μέρος αυτής 
της ευθύνης, τότε για να έχει αυτή η 
αναγνώριση κάποιο πρακτικό αντί
κτυπο, μόνο ένας τρόπος, κατά τη 
γνώμη μου, υπάρχει: να αναγνωρι
στεί αυτός ο σεβασμός ως καταστα
τική υποχρέωση των επιχειρήσεων, 
να θεσμοθετηθούν οι συναφείς υπο
χρεώσεις και να εξασφαλιστούν απο
τελεσματικοί μηχανισμοί εποπτείας 
και ελέγχου της τήρησής τους.
Με άλλα λόγια, η «κοινωνική 
ευθύνη» πρέπει να καταστεί καθο
λική υποχρέωση των επιχειρήσεων 
και όχι ένα δικαίωμα, η άσκηση του 
οποίου επαφίεται στη διακριτική 
τους ευχέρεια. Τα παραπάνω ανα- 
δεικνύουν μια ευρύτερη ανάγκη: 
Εκείνη του επαναπροσδιορισμού των 
σχέσεων επιχειρήσεων και κοινωνί
ας συνολικά και επανεξέταση των 
πλαισίων και των όρων λειτουργίας 
της επιχειρηματικότητας σε σχέση με 
τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, 
τους καταναλωτές. Και η επελαύ- 
νουσα κρίση, που δεν είναι μόνο οι
κονομική αλλά και κοινωνική, είναι 
βέβαιο, θα κάνει την ανάγκη αυτή 
πιο επιτακτική και πιο άμεση. *



Η λύση στην κρίση απαιτεί
περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη

Του Νίκου Χρυσόγελου, , , .
μέλους χης Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, συντονιστή της εκλογικής καμπανιας
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ια χρόνια επικρατού
σε η άποψη ότι οι οι
κολογικές προτάσεις 
αντιστρατεύονται την 
οικονομία. Σήμερα 
φαίνεται ότι οι πράσινες λύσεις 
είναι οι μόνες που μπορεί να βοη

θήσουν στην έξοδο από την κρίση με 
την αλλαγή του κυρίαρχου μοντέλου 
ανάπτυξης που ευθύνεται τόσο για 
την οικονομική όσο και την κλιματι
κή και περιβαλλοντική κρίση.
Την εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
της αλληλεξάρτησης απαιτείται περι
βαλλοντική και κοινωνική υπευθυνό
τητα και από τους πολιτικούς και από 
τους οικονομικούς παράγοντες.
Η οικολογική κρίση, είτε με τη 
μορφή της ρύπανσης του περιβάλλο
ντος, όπως συμβαίνει στον Ασωπό, 
είτε της εξάντλησης των φυσικών 
πόρων (πχ. Κορώνεια, Θεσσαλι- 
κός και Αργολικός κάμπος) είτε της 
ανατροπής του κλίματος οδηγεί σε 
κατάρρευση επιμέρους τομέων της 
παραγωγής είτε συνολικά της οικο
νομίας και απειλεί την κοινωνική 
σταθερότητα.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι επιδιώκουμε 
με την είσοδό μας στη Βουλή και την 
Ευρωβουλή να επηρεάσουμε τις πο
λιτικές εξελίξεις και να φέρουμε τα 
θέματα αυτά στο κέντρο της πολιτι
κής. Μιλάμε για την ανάγκη ενός 
Πράσινου Κοινωνικού Συμβολαίου 
(Creen New Deal) που θα θέσει τις 
βάσεις για μια πράσινη στροφή της 
οικονομίας, ώστε να αντιμετωπιστεί 
η βαθιά κοινωνική κρίση, να περιο
ριστούν η άνοδος της θερμοκρασίας 
και η οικολογική κατάρρευση και να 
δημιουργηθούν εκατομμύρια πράσι
νες θέσεις εργασίας.

Ένα Πράσινο Κοινωνικό Συμβό
λαιο θα μπορούσε να συμβάλει στην 
πραγματική ευημερία ολόκληρου 
του πλανήτη, όχι απλώς μιας μικρής 
ομάδας του πληθυσμού.
Στο πλαίσιο της κοινής καμπάνι-

ας του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμ
ματος (ιδρυτικό μέλος του οποίου 
είναι οι Οικολόγοι Πράσινοι) ξεκί
νησε, αρχές Μαρτίου, μια μεγάλη 
προσπάθεια συλλογής εκατομμυρί
ων υπογραφών και άσκησης πίεσης 
στην Κομισιόν και τις κυβερνήσεις 
των κρατών - μελών για στροφή 
στην Πράσινη Οικονομία.
Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία 
5.000.000 θέσεων εργασίας σε κοι
νωνικά και περιβαλλοντικά αναγκαί
ες δραστηριότητες (ιοο.οοο από τις 
οποίες στην Ελλάδα), θ α  απαιτη
θούν πανευρωπαϊκά περίπου 500 δι
σεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να 
προέλθουν από δημόσιους αλλά και 
ιδιωτικούς πόρους, που με κίνητρα 
και αντικίνητρα θα κατευθυνθούν 
προς αυτές τις δραστηριότητες. 
Εργαλεία, όπως η μείωση του ΦΠΑ 
για πράσινες επενδύσεις, και η 
αύξηση, αντίθετα, του ΦΠΑ για μη 
βιώσιμες υπηρεσίες και προϊόντα, 
σε συνδυασμό με πράσινες μεταρ
ρυθμίσεις γενικότερα στο φορολογι
κό σύστημα, θα μπορούσαν να χρη
σιμοποιηθούν για να ενθαρρυνθούν 
οι αλλαγές.
Το Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο 
μπορεί να αλλάξει πολλά στην οικο
νομία. Ο κατασκευαστικός τομέας 
μπορεί, εγκαταλείποντας την επι
δίωξη συνεχούς επέκτασης των κα
τασκευών σε αδόμητες περιοχές, 
να στραφεί στην οικολογική αναζω
ογόνηση των πόλεων, στην αισθητι
κή και ενεργειακή αναβάθμιση των 
κτιρίων, στην εξοικονόμηση νερού, 
ενέργειας και πόρων στα υπάρχοντα 
κυρίως οικοδομήματα.
Η οικονομική και η κοινωνική πολι
τική και όχι μόνο η περιβαλλοντική, 
μπορούν να επωφεληθούν από την 
στροφή σε δημόσια μέσα μεταφο
ράς, κυρίως σταθερής τροχιάς, που 
βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και περιβαλλοντικά υπεύ
θυνα βιοκαύσιμα.

Η βελτίωση των οικονομικών των πο
λιτών περνάει πιθανώς και μέσα από 
τις ηλιακές στέγες που συνεισφέ
ρουν στο προσωπικό εισόδημα ή την 
επέκταση της χρήσης ποδηλάτων. Η 
ενίσχυση των αγροτών δεν μπορεί να 
βασίζεται σε επιδόματα στα όρια της 
νομιμότητας αλλά σε σωστά σχεδια
σμένα προγράμματα βιώσιμης ανά
πτυξης της υπαίθρου, στη στροφή 
προς τη βιολογική γεωργία και κτη
νοτροφία, καθώς και στην οικολογι
κή καλλιέργεια πρώτων υλών.
Η βελτίωση της ποιότητας ζωής ή 
η ενίσχυση κοινωνικών πολιτικών 
μπορεί να επιτευχθούν με την υιο
θέτηση πράσινων πολιτικών. Η βελ
τίωση των περιβαλλοντικών συν
θηκών και η μείωση των ασθενειών 
που προκαλούνται από περιβαλλο
ντικούς παράγοντες μπορεί να συμ
βάλουν στη διάσωση των ασφαλιστι
κών ταμείων.
Την εποχή που ορισμένοι τομείς θα 
καταρρέουν και θα είναι απίθανο 
να συγκρατηθούν στα επίπεδα που 
είχαμε γνωρίσει μέχρι πρόσφατα, η 
κοινωνία, οι πολιτικοί και οι επιχει
ρήσεις θα πρέπει να αντιληφθούν 
τις ευκαιρίες που αναδεικνύονται, 
μέσα από την κρίση, για καινοτο
μία, υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, 
αύξηση της απασχόλησης, ενδυνά
μωση τομέων που σήμερα έχουν ελά
χιστη ανάπτυξη.
Αν αντί για επίδομα θέρμανσης (που 
απλώς ενισχύει την κατανάλωση πε
τρελαίου) παρέχονταν οικονομική 
ενίσχυση στα χαμηλού εισοδήματος 
άτομα και φορολογικά κίνητρα για 
πιο εύπορα στρώματα για τη μόνωση 
των σπιτιών και MME, την εξοικονό
μηση ενέργειας και την απεξάρτηση 
από το πετρέλαιο, θα μπορούσε να 
αναζωογονηθεί η οικονομία, να βελ
τιωθεί η ζωή των οικονομικά αδύνα
μων στρωμάτων, να δημιουργηθούν 
πράσινες θέσεις εργασίας. Η πρό
κληση είναι μπροστά μας. φ



Του Αδώνιδος Α. Γεωργιάδη, βουλευτή Β’ Αθήνας ΛΑΟΣ
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον σύγ
χρονο κόσμο είναι μέγιστο θέμα. Η 
ιδέα ότι οι επιχειρήσεις έχουν ως απο
κλειστικό τους σκοπό το κέρδος, αδι
αφορώντας για όλα τα υπόλοιπα, έχει 
προ πολλού και ευτυχώς ξεπεραστεί.

Η κοινωνία μας χρειάζεται υπεύ
θυνα μέλη, υπεύθυνο κράτος, υπεύ
θυνους πολίτες και φυσικά κοινω
νικά υπεύθυνες επιχειρήσεις. Η 
παρούσα παγκόσμιος οικονομική 
κρίση και τα συνακόλουθα προβλή
ματα που αυτή φέρνει, καθιστούν 
τον κοινωνικό ρόλο των εταιρει
ών ακόμη πιο σημαντικό, αφού τα 
κράτη, ακόμη και αν είναι άριστα 
οργανωμένα δεν μπορούν μόνα τους 
να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν 
το σύνολο των προβλημάτων.

Όλοι πια σήμερα γνωρίζουμε ότι 
καμία επιχείρηση δεν μπορεί να μα- 
κροημερεύσει και να ευημερήσει σε 
μία καταρρέουσα κοινωνία, άρα η 
Εταιρική Κοινωνική ευθύνη, ο συν
δυασμός δηλαδή του υγιούς επιχειρη
ματικού πνεύματος, με το γενικότερο 
συμφέρον δεν είναι έννοιες ασύμβα
τες, αλλά αλληλοσυμπληρούμενες.

Στα πλαίσια αυτά, ευτυχώς και 
στην πατρίδα μας, όπου η επιχειρη
ματικότητα είναι πολλαπλώς συκο
φάντη μένη έννοια, ολοένα και πε
ρισσότερες επιχειρήσεις σπεύδουν 
να συνδράμουν το κράτος σε σειρά

δράσεων υπέρ των πολιτών. Δεν 
έχουν περάσει παρά δύο μήνες, από 
την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι το 
μεγαλύτερο νοσοκομείο Παίδων της 
χώρας, το «Αγλαΐα Κυριάκού», απέ
κτησε τεχνολογικό εξοπλισμό αξίας 
εκατομμυρίων ευρώ, χάρη στη χο
ρηγία μία μεγάλης εταιρείας, του 
ΟΠΑΠ συγκεκριμένα.

Αυτό που κυρίως πρέπει να συνειδη
τοποιήσουμε στην πατρίδα μας είναι 
ότι δεν μπορεί να χωρίζουμε την κοι
νωνία μας, στις επιχειρήσεις από τη 
μία και στους πολίτες από την άλλη. 
Αυτή η αντίληψη βλάπτει και τις επι
χειρήσεις που δρουν σε καθεστώς κα
χυποψίας, αλλά και τους πολίτες που 
δεν απολαμβάνουν τα οφέλη πολλών 
ακμαίων επιχειρήσεων. Άρα αποτε
λεί μεγάλο στοίχημα για μας, να εξη
γήσουμε στον κόσμο, ότι όλοι μας θα 
είμαστε πολλαπλώς κερδισμένοι από 
την επιτυχία των επιχειρήσεων που 
δρουν και δραστηριοποιούνται στη 
χώρα μας. Όμως για να γίνει αυτό, 
πρέπει και οι επιχειρήσεις από την 
άλλη να δείξουν έμπρακτα ότι επιδι
ώκουν αυτή την σχέση εμπιστοσύνης 
με την κοινωνία.

Δυστυχώς υπάρχουν πολλά πα
ραδείγματα, από τη συμπεριφορά 
ορισμένων Τραπεζών π.χ. (για ευ
νόητους λόγους δεν κάνω πιο συγκε
κριμένα αυτά τα παραδείγματα) ή

κάποιων μεγάλων βιομηχανιών, που 
με βλάβη στο περιβάλλον λειτουρ
γούσαν επί σειρά ετών, που έχουν 
δώσει λανθασμένη εικόνα και έχουν 
βλάψει αυτή την στενή σχέση επιχει
ρήσεων και κοινωνίας.

Είναι στο χέρι και προς το συμφέ
ρον όλων μας, ιδιαίτερα αυτή την 
κρίσιμη στιγμή, να κάνουμε μία νέα 
αρχή. Να επανακτήσουμε τη χαμένη 
εμπιστοσύνη και να ισχυροποιήσου
με τους δεσμούς της κοινωνίας μας. 
Σε αυτό το στοίχημα, εμείς οι πολι
τικοί έχουμε να διαδραματίσουμε 
σπουδαίο και κομβικό ρόλο.

Πρέπει από τη μία να παράσχου
με στις επιχειρήσεις σταθερό επι
χειρηματικό περιβάλλον, δίκαιο φο
ρολογικό σύστημα, κράτος που θα 
λύνει τα όποια προβλήματα όσο γί
νεται γρηγορότερα, αλλά από την 
άλλη, πρέπει να ορίσουμε κανόνες 
λειτουργίας και ελέγχου των επιχει
ρήσεων τέτοιους που να μη μένει σε 
κανέναν η παραμικρή αμφιβολία, 
ότι όποιος παραβαίνει αυτήν την 
ιερά σχέση εμπιστοσύνης θα το πλη
ρώσει ακριβά.Καθαρές σχέσεις Κρά
τους, Πολιτικού Κόσμου, Επιχειρη
ματιών, Επιχειρήσεων και Πολιτών 
είναι το ζητούμενο, για να ξεφύγει 
η Ελλάδα από τη μιζέρια. Αυτό είναι 
το όραμα που πρέπει να οικοδομή
σουμε τούτες τις κρίσιμες ώρες. *
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ρόλος και η λειτουργία 
των επιχειρήσεων συν
δέονται, κατά κύριο 
λόγο, με τη μεγιστο
ποίηση της διαφοράς 
εσόδων - δαπανών, στο πλαίσιο της 
παραγωγής και κατανάλωσης των 

προϊόντων τους. Όμως, ιδιαίτερα τη 
σημερινή περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, η επιχειρηματική δραστηρι
ότητα είναι αναγκαίο να περιβάλλε
ται από ένα πλαίσιο θεσμών, μηχανι
σμών και πολιτικών του κράτους.

Η διαμόρφωση ενός κλίματος κοι
νωνικής ευθύνης και διαπραγμάτευ
σης, εξαρτάται όχι από τον κατανα
γκασμό των επιλεκτικών «κινήτρων» 
αλλά από τη συνολική αντίληψη και 
τον προσανατολισμό των παραγω
γικών συντελεστών σε αξίες, κατευ
θύνσεις και στρατηγικές που ευνο
ούν την παραγωγική, αναπτυξιακή 
και κοινωνική προοπτική.

Διαφορετικά, η έννοια και η δια
δικασία της ανάπτυξης, θα νοηθεί 
ως σύνθεση οικονομικών παραμέ
τρων που ευνοούν την ανάπτυξη του 
υλικού κεφαλαίου και όχι ως σύνθε
ση και κοινωνικών παραμέτρων που 
ευνοούν την ανάπτυξη του κοινωνι
κού κεφαλαίου.

Από την άποψη αυτή, είναι ενδια
φέρον να τονισθεί η διεθνής εμπει
ρία, σύμφωνα με την οποία, κοινω
νικοί σχηματισμοί με υψηλό επίπεδο 
κοινωνικού κεφαλαίου επιτυγχάνουν 
τα καλύτερα αποτελέσματα, αναφο
ρικά με τη δυναμική, τη σταθερότη
τα και την ποιότητα της οικονομικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης.

Κατά συνέπεια, μέσα σ’ ένα τέτοιο 
πλαίσιο αντιλήψεων, στρατηγικών 
και πολιτικών, οι επιχειρήσεις μπο
ρούν να αναζητήσουν την έννοια και 
τις πρακτικές της κοινωνικής ευθύ
νης. Έτσι, ιδιαίτερα σε συνθήκες οι
κονομικής κρίσης, τα ζητήματα των 
διαρθρωτικών αλλαγών, της παρα
γωγικότητας και της ανταγωνιστι
κότητας, της απασχόλησης και των 
συνθηκών εργασίας, της υγιεινής

και ασφάλειας, των νέων τεχνολο
γιών και της προστασίας του περι
βάλλοντος, απαιτούν την αναζήτηση 
μορφών κοινωνικής διαπραγμάτευ
σης, τη διεύρυνση του πεδίου των 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας, 
τον σεβασμό των διεθνών συμβά
σεων εργασίας και των εργασιακών 
σχέσεων.
Αξιακή δέσμευση

Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμο να 
θεωρήσει κανείς ότι στα πλαίσια της 
οικονομικής δημοκρατίας η λειτουρ
γία των επιχειρήσεων και η ανάπτυξη 
προϋποθέτουν μία εκ των προτέρων 
αξιακή δέσμευση των κοινωνικών 
υποκειμένων.

Ένας μονόπλευρος προσανατολι
σμός της αντίληψης στον χώρο εργα
σίας που στοιχειοθετείται στη βάση 
τεχνοκρατικών κριτηρίων που πα
ράγουν μεν δεσμεύσεις υπέρ της πα
ραγωγικότητας και της οικονομικής 
αποδοτικότητας, αλλά υποτιμούν 
την κοινωνική διάσταση του όρου πα
ραγωγικότητα και μακροπρόθεσμα 
καταστρέφουν τις βάσεις κοινωνικής 
διαπραγμάτευσης και διαλόγου είναι 
από τα πράγματα απορριπτέος.

Αντιλήψεις που προβάλλονται 
κατά τη σημερινή περίοδο της οικο
νομικής κρίσης στην Ελλάδα, αλλά 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στη
ρίζονται στην προσέγγιση της «ανα
γκαστικής ελαστικότητας» και «ευ
ελιξίας», που ασκούν πιέσεις στους 
εργαζόμενους να αποδεχθούν αλλα
γές και να προσαρμοσθούν στις «νέες 
πραγματικότητες της αγοράς» χωρίς 
μακροπρόθεσμη δέσμευση απένα
ντι στην ευημερία τους δεν μπορούν 
να αποτελούν αντικείμενα κοινωνι
κής αποδοχής. Το ίδιο ισχύει και για 
άλλα επιχειρήματα όπως π.χ. αυτά 
που συνδέουν τη μείωση σταθερότη
τας στις θέσεις εργασίας με την πα
ράλληλη παρακίνηση για αύξηση της 
παραγωγικότητας.
Ουσιαστικός κοινωνικός διάλογος

Οι παραπάνω επισημάνσεις ωθούν 
στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της



επιχείρησης απαιτεί και την αναζή
τηση της έννοιας της κοινωνικής ευ
θύνης που απαιτεί όχι μόνο την υπεύ
θυνη θέση ως προς την ποιότητα του 
προσφερόμενου αγαθού, αλλά και 
την έμπρακτη ευαισθησία απέναντι 
στην εργασία που αποτελεί βασικό 
συντελεστή για την αύξηση της παρα
γωγικότητας, καθώς επίσης και για 
την κατάσταση στην οποία βρίσκεται 
το καταναλωτικό κοινό που αποτελεί 
τμήμα του κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτά τα πλαίσια είναι απαραί
τητη η ύπαρξη ενός ουσιαστικού και 
ειλικρινούς κοινωνικού διαλόγου είτε 
σε επίπεδο επιχείρησης είτε σε ευρύ
τερο επίπεδο με την ενεργό συμμετο
χή των παραγωγικών συντελεστών. 
Τα ζητήματα των διαρθρωτικών αλ
λαγών και της παραγωγικότητας σε 
συνδυασμό με την απασχόληση και 
τις συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα 
κατά την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης, απαιτούν την αναζήτηση 
των μορφών κοινωνικού διαλόγου με 
αντίστοιχο περιεχόμενο.

Το περιεχόμενο της συλλογικής δι
απραγμάτευσης μπορεί να συμπερι- 
λάβει σήμερα ιδιαίτερα σύνθετα ζη
τήματα σχετικά με την εισαγωγή της 
νέας τεχνολογίας, την πολαική κα
τάρτισης του εργατικού δυναμικού, 
τον τρόπο οργάνωσης της επιχειρη
ματικής μονάδας, τον εσωτερικό της 
κανονισμό, το περιεχόμενο των συν
θηκών εργασίας, τη διασφάλιση και 
ενίσχυση της απασχόλησης, τα ζητή
ματα του εργάσιμου χρόνου και σειρά 
άλλων επιμέρους πλευρών που αφο
ρούν στις εργασιακές σχέσεις.

Η προσέγγιση αυτή απέναντι στην 
παραπάνω θεματολογία στοχεύει στη 
δημιουργία όρων ώστε η αναζήτηση 
των οικονομικών επιτευγμάτων και 
της ανταγωνιστικότητας των επιχει
ρήσεων να εναρμονίζεται με συνακό
λουθους στόχους κοινωνικής αποδο
χής και ευημερίας.
Μακροπρόθεμα και βραχυπρόθε
σμα οφέλη

Όταν ομιλεί κανείς για την κοινω

νική ευθύνη των επιχειρήσεων θα 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και 
τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα 
της διεθνοποίησης. Σε αυτό το πλαί
σιο ιδιαίτερο ρόλο μπορεί να κατα
δείξουν οι συμμετοχικές διαδικασί
ες που μπορούν να αναπτυχθούν σε 
επίπεδο πολυεθνικών επιχειρήσεων 
και με αφορμή και την υιοθέτηση της 
κοινοτικής οδηγίας 45/94 για τα ευ
ρωπαϊκά συμβούλια επιχείρησης.

Η ανάπτυξη της οικονομικής δη
μοκρατίας συντελεί ώστε οι επιχει
ρήσεις να κατανοούν την ανάγκη του 
κοινωνικού διαλόγου και των συμμε
τοχικών διαδικασιών για την πορεία 
τους, είναι δε επίσης αναγκαίο να 
συνειδητοποιούν την κοινωνική 
ευθύνη που τους αναλογεί ως προς 
την πορεία του κοινωνικού γίγνεσθαι 
σε εθνικό και υπερεθνικό πεδίο.

Και τούτο γιατί πρέπει να γίνεται 
αντιληπτό ότι η αναζήτηση του μέγι- 
στου δυνατού κέρδους, ευνοούμενη 
ιδιαίτερα στις μέρες μας από τις πο
λιτικές απελευθέρωσης της αγοράς

και περιορισμού των κανόνων λει
τουργίας της, παρά το γεγονός ότι 
αποφέρει βραχυπρόθεσμα οφέλη 
στις επιχειρήσεις, μακροπρόθεσμα 
δημιουργεί παρενέργειες στον κοι
νωνικό τομέα με παρεπόμενες συνέ
πειες και στον οικονομικό τομέα.

Οι ενδεχόμενες αυτές εξελίξεις 
είναι γεγονός ότι μπορεί να εγκυμο
νούν σοβαρούς κινδύνους για κοινω
νικές εκρήξεις και εντάσεις με απρό
βλεπτα αποτελέσματα.
Δίκαιη αναδιανομή πλούτου

Τέλος, είναι προφανές ότι οποιο- 
δήποτε εγχείρημα απαιτεί, ως προς 
την επιτυχή έκβασή του, την ενεργό 
στήριξη της δημόσιας και ευρωπαϊ
κής κοινωνικής πολιτικής μέσα από 
επιλογές δίκαιης αναδιανομής των 
αποτελεσμάτων του παραγόμενου 

πλούτου.
Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι 

οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβά
λουν, κάτω από συγκεκριμένες προϋ
ποθέσεις, στην ανάπτυξη του κοινω
νικού κεφαλαίου, με την έννοια της

ιδιαίτερα σήμερα η επιχειρηματική 

δραστηριότητα είναι αναγκαίο να περι

βάλλεται από ένα πλαίσιο θεσμών, μη

χανισμών και πολιτικών του κράτους

ί Α Τ Ε
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εγκαθίδρυσης μίας κοινωνικής δυνα
μικής που βασίζεται: στη διαπραγ
μάτευση των κοινωνικά δρώντων, 
στην ποιότητα της εργασίας και στην 
ποιότητα της ανάπτυξης. Βέβαια, η 
συμβολή αυτή κινείται, στον βαθμό 
που την αφορά, μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
δύο βασικών λειτουργιών.

Μία λειτουργία «οικονομικού ελέγ
χου», με την έννοια της επίτευξης 
των στρατηγικών στόχων της επιχεί
ρησης και μία λειτουργία «κοινωνι
κού ελέγχου», με την έννοια διατήρη
σης της αναγκαίας κοινωνικής τους 
εικόνας και ακτινοβολίας. Στο πλαί
σιο αυτό, η λειτουργία των επιχειρή
σεων αναδεικνύει την κοινωνική της 
ευθύνη, αναφορικά με τα παραγόμε- 
να αγαθά και υπηρεσίες, το περιβάλ
λον, τις εργασιακές σχέσεις και τις 
συνθήκες εργασίας.

Όμως, μία τέτοια πτυχή της επι
χειρηματικής δραστηριότητας, προ
ϋποθέτει επιλογές που κυριαρχούν 
στο μακρο-επίπεδο της δημόσιας οι
κονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
και διασταυρώνονται με αποφάσεις 
που λαμβάνονται από τους κοινωνι
κούς συνομιλητές στο μικρο-επίπεδο 
της επιχείρησης.

Η προσέγγιση αυτή σχετικά με 
την προαναφερόμενη θεματολο
γία προϋποθέτει ουσιαστικά την 
ένταξη της ποιότητας των αγαθών, 
του περιβάλλοντος και της εργα
σίας, στις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας και αντίστοιχες δεσμεύ
σεις των επιχειρήσεων για σεβα
σμό των διεθνών συμβάσεων εργα
σίας και των εργασιακών σχέσεων, 
με την ανάληψη και δημιουργία 
μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγη
σης, επενδυτικών πρωτοβουλιών 
και υλοποίησης πολιτικών: χρήσης 
νέας τεχνολογίας, διαφανούς και 
ορθολογικής επένδυσης των κεφα
λαίων, προώθησης της έρευνας και 
των νέων πηγών ενέργειας, δια
σφάλισης της απασχόλησης και σε
βασμού των ανθρωπίνων και εργα
σιακών δικαιωμάτων. +



Του Διονύση Νικολάου, Γενικού Διευθυντή του ΣΕΒ

Η κρίση έθεσε τις επιχειρήσεις 
στο μικροσκόπιο της κοινωνίας

ολύ πριν το ξέσπασμα της παγκόσμι
ας κρίσης, η σύγχρονη οργανωμένη 
επιχείρηση ανεπιφύλακτα στήριζε 
με πράξεις -και όχι μόνο με λόγια- 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Και 
το έκανε μέσα από την καθημερινή 
της πρακτική. Σήμερα, που η κρίση 
τείνει να ανατρέψει πολλά από τα 
δεδομένα των τελευταίων 30 ετών, η 
σύγχρονη επιχείρηση οφείλει να επι- 
δείξει αυξημένη ευαισθησία απένα
ντι στην κοινωνία.

Είναι ευθύνη της αλλά είναι και 
συμφέρον της. Διότι, στην κρίση 
αυτή, είτε όλοι στεκόμαστε όρθιοι 
μαζί είτε όλοι πέφτουμε μαζί. Από 
την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης, η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτέ- 
λεσε εγγενή παράγοντα της λειτουρ
γίας του οικονομικού συστήματος. 
Για μία περίοδο, μετά τον Β’ Παγκό
σμιο Πόλεμο και περίπου μέχρι τα 
τέλη της δεκαετίας του 1970, η αυξα
νόμενη σημασία του Κράτους έτεινε 
να υποβαθμίσει αυτόν τον ρόλο της 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σταδιακά, 
όμως, καθώς ο ιδιωτικός τομέας γι
νόταν ο σημαντικότερος δημιουργός 
ανάπτυξης και καινοτομίας και ο 
μεγαλύτερος εργοδότης, αυτόματα 
άρχισε να φέρει μεγαλύτερη ευθύνη 
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Εξάλλου, τα προβλήματα οικο
νομικής φερεγγυότητας, ποιοτικής 
υποβάθμισης και αυξημένης ζήτη
σης που αντιμετώπιζε το κοινωνικό 
κράτος ενέτειναν την τάση αυτή.

Δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, 
παράλληλα, ότι ένα ολοένα και με
γαλύτερο μέρος της οικονομικής 
δραστηριότητας διεξάγεται από με
γάλες, οργανωμένες επιχειρήσεις,

εκτεθειμένες στον παγκόσμιο αντα
γωνισμό και στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων δημοκρατικών κοινωνι
ών. Γι’ αυτές τις επιχειρήσεις η εται
ρική κοινωνική ευθύνη δεν είναι μία 
παράπλευρη δραστηριότητα, αλλά 
μέρος του σκληρού πυρήνα της επι
χειρηματικής αντίληψης, πρωτο
βουλίας και δράσης.

Ανταποκρινόμενη στο αίσθημα 
αυτοσυντήρησης και θέλοντας να 
αναδείξει την ταύτιση των δικών της 
συμφερόντων με αυτά μιας ανοι
χτής, συνεκτικής και προοδεύου- 
σας κοινωνίας, η σύγχρονη επιχεί
ρηση συμπεριλαμβάνει την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη στη συστημική 
λειτουργία της που οφείλει να έχει 
και να καλλιεργεί ως επένδυση για 
την εξασφάλιση της μακροβιότητάς 
της. Γι’ αυτό, η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη -  τόσο ως καθημερινή πρα
κτική όσο και ως πρωτοβουλία και 
παροχή πέρα από τα αναμενόμε
να -  αποτελεί αναπόσπαστο και ση
μαντικό μέρος της λειτουργίας των 
σύγχρονων επιχειρήσεων.

Η σημερινή κρίση έχει θέσει τις 
επιχειρήσεις στο εξεταστικό μικρο
σκόπιο της κοινωνίας. Οι υπερβο
λές του χρηματοπιστωτικού τομέα 
έχουν επίπτωση σ’ όλον τον ιδιωτικό 
τομέα, ακόμη κι όταν αυτό σημαί
νει -κατά τη λαϊκή θυμοσοφία- ότι 
«κοντά στα ξερά καίγονται και τα 
χλωρά». Σήμερα, οι επιχειρήσεις κρί- 
νονται πιο αυστηρά παρά ποτέ από 
την κοινωνία. Σήμερα, πληρώνουν 
πιο άμεσα και πιο ακριβά από το 
παρελθόν κάθε τους λάθος. Σήμερα, 
πρακτικές που ήταν έστω και οριακά 
ανεκτές στο παρελθόν εγκαταλει-

πονται. Στο πλαίσιο της παγκόσμι
ας κρίσης η σύγχρονη και υπεύθυ
νη επιχείρηση οφείλει να βασίζεται 
στην αξιοκρατία, στη δημιουργική 
πρωτοβουλία, στην επαγγελματική 
συνείδηση, στον σχεδίασμά και στην 
έμπνευση.

Να έχει αυξημένο αίσθημα ευθύ
νης. Να φροντίζει ενεργά για την 
τήρηση των υποχρεώσεών της και 
να ενσωματώνει στη λειτουργική και 
οργανωτική της διαδικασία ολοένα 
και περισσότερο τις αρχές της εται
ρικής διακυβέρνησης, της διαφάνει
ας, της ατομικής υπευθυνότητας. 
Κι αυτή η ίδια αντίληψη της αυξη
μένης λόγω της κρίσης ευθύνης την 
οδηγεί υποχρεωτικά και σε επενδύ
σεις και σε αυξημένες παροχές προς 
τους εργαζόμενους και τους συνερ
γάτες -  προς την ευρύτερη κοινωνία 
και προς το περιβάλλον.

Η σύγχρονη επιχείρηση δεν πρέπει 
να χρειάζεται κανενός την προτρο
πή για να το κάνει αυτό. Οφείλει να 
το πράττει αυτόματα - εφόσον έχει 
κέρδη, είναι αποδοτική και υπάρ
χει εμπνευσμένη ηγεσία. Διαφορε
τικά, θα μείνει πίσω και, μοιραία, 
θα οδηγηθεί στο περιθώριο από τις 
ίδιες τις αυξανόμενες απαιτήσεις 
της κοινωνίας.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη έχει 
τη δυνατότητα να αποκαταστήσει 
μία καλύτερη, δηλαδή μία πιο απο
τελεσματική, ισορροπία ανάμεσα 
στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 
και να διορθώσει με τον τρόπο αυτόν 
μερικές από τις πιο επίμαχες ελλεί
ψεις του Κράτους και μερικές από 
τις πιο κραυγαλέες ακρότητες της 
ελεύθερης αγοράς. φ



Η κοινωνική ευθύνη
είναι μονόδρομος 
για τις επιχειρήσεις

Του Κωνσταντίνου Μίχαλου, Προέδρου ΕΒΕΑ

ανάγκη ανταπόκρισης των επιχειρή
σεων στις αλλαγές που τα τελευταία 
χρόνια προέρχονται από τις συνεχείς 
εξελίξεις που συντελούνται στο πα- 
γκοσμιοποιημένο κοινωνικό και οι
κονομικό τοπίο, είτε λόγω της αυ
ξανόμενης ευαισθητοποίησης των 
κοινωνικών συνόλων σε θέματα πε
ριβάλλοντος, ανθρώπινης αλληλεγ
γύης είτε λόγω των τεχνολογικών 
εξελίξεων που επιταχύνουν τη διά
δοση της πληροφορίας είτε λόγω των 
νέων μορφών απειλής της ασφάλει
ας, κοινωνικής συνοχής, ευημερί
ας και ανάπτυξης, έχουν οδηγήσει 
τις επιχειρήσεις στην αναγκαιότητα 
διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος 
«εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».
Σε αυτό το πλαίσιο οι επιχειρήσεις 
καλούνται να λειτουργήσουν με γνώ
μονα τη διασφάλιση της επιχειρημα
τικής τους εξέλιξης, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τους κοινωνικούς κιν
δύνους ώστε να ενισχύονται και να 
θωρακίζονται οι σχέσεις τους με τα 
ειδικά κοινά και την κοινή γνώμη ευ
ρύτερα.
Από την άλλη πλευρά σήμερα οι επι
χειρήσεις καλούνται να επιβιώσουν 
μέσα στη δίνη μιας παγκόσμιας οικο
νομικής κρίσης. Πολλοί είναι εκείνοι 
που μπορεί να σκεφτούν ότι προκει- 
μένου να εξασφαλίσουν τη συνέχιση 
της λειτουργίας των επιχειρήσεών 
τους, θα μπορούσαν να περικόψουν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από

την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους, 
επιλέγοντας το κοντόφθαλμο βραχυ
πρόθεσμο όφελος από το μακροπρό
θεσμο συμφέρον.
Η αντίληψη και η τακτική αυτή είναι 
λανθασμένη. Δεν πρέπει να χρησι
μοποιηθεί η κρίση ως άλλοθι για τον 
ενταφιασμό της Εταιρικής Κοινω
νικής Ευθύνης. Αντίθετα, οφείλου
με συνεπώς να βγάλουμε τα συμπε- 
ράσματά μας από την κρίση, να μην 
αποθαρρυνθούμε από τις συνέπειές 
της, αλλά αντίθετα να την κάνουμε 
να λειτουργήσει και ως πολλαπλασι
αστής της εταιρικής κοινωνικής ευ
θύνης και ως επιταχυντής της αντί
ληψης ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι 
ξένο σώμα με την κοινωνία, αλλά 
αντίθετα αποτελούν όχημα ανάπτυ
ξης της εθνικής οικονομίας από τη 
μία και από την άλλη αξιόπιστο και 
ειλικρινή αρωγό της κοινωνίας μας 
στην οποία όλοι μαζί ζούμε και δημι
ουργούμε.
Την κρίση τη δημιούργησαν θολές, 
κοντόφθαλμες και καιροσκοπικές 
επενδύσεις. Η απάντηση στο πρό
βλημα που παρατηρείται, λοιπόν, 
σήμερα δεν είναι άλλη από την εξα
σφάλιση των όρων και των προϋπο
θέσεων για την τόνωση της υγιούς 
επιχειρηματικότητας, της επένδυ
σης στο υγιές επιχειρείν και στην 
απενοχοποίηση του νόμιμου θεμιτού 
κέρδους.
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη απο

τελεί εχέγγυο ότι οι επιχειρήσεις 
μας θα συνεχίσουν να λειτουργούν 
εφόσον είναι ένα με την κοινωνία. 
Η παρούσα συγκυρία, λοιπόν, είναι 
η προσφορότερη για να αποδείξου
με ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
δεν είναι απλά ακόμα ένα επικοινω- 
νιακό τρικ στη φαρέτρα του μάρκε
τινγκ των επιχειρήσεων, αλλά ένα 
δομικό στοιχείο κοινωνικής ευαισθη
σίας και ένας τρόπος επικοινωνίας 
με τον κοινωνικό περίγυρο ο οποίος 
και τους δίνει λόγο ύπαρξης.
Αν, λοιπόν, θέλουμε να κληροδοτή
σουμε ένα βιώσιμο και υγιές μέλλον 
στις επόμενες γενιές, μια κοινωνία 
με περισσότερη συνοχή, και μια συλ
λογική αντίληψη για την αντιμετώπι
ση των όποιων προβλημάτων κατά 
καιρούς προκύψουν, οφείλουμε 
όλοι από κοινού να αλλάξουμε τους 
όρους του σήμερα. Αν πραγματικά 
ενδιαφερόμαστε να αντιστρέφουμε 
τις όποιες αρνητικές προοπτικές που 
ήδη διαφαίνονται, τότε οφείλουμε 
να ενσωματώσουμε τις ευαισθησί
ες μας για την κοινωνία και το περι
βάλλον στις επιλογές πολιτικής μας 
και να τις ανεβάσουμε στην ιεραρχι
κή ατζέντα της θεματολογίας μας.
Η εθελοντική διάθεση οφείλει να 
γίνει αυτονόητη συμπεριφορά όλων 
των θεσμικών εταίρων και η εται
ρική κοινωνική ευθύνη μονόδρομος 
στη συνολική συμπεριφορά των επι
χειρήσεων. ♦



Λάμπρος Κανελλόπουλος ,  Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF «

Η φτώχεια δεν 
αντιμετωπίζεται 
μόνο με 
ανθρωπιστικές 
παρεμβάσεις
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της 

UNICEF περιγράφει τον ρόλο των επιχειρήσεων και τη 

συμβολή τους στην ανάπτυξη των προγραμμάτων της 

Οργάνωσης, επισημαίνοντας ότι ο αναλφαβητισμός και 
η παιδική θνησιμότητα μπορούν επιλυθούν ουσιαστικά 

με τη ριζική ανακατανομή του παγκόσμιου πλούτου.

Συνέντευξη στον 
Νίκο Β. Τσίτσα

Φωτογραφίες:
ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΟΣ



Κύριε πρόεδρε, σε ποιο βαθμό 
συμβάλλουν οι επιχειρήσεις στο 
έργο που υλοποιεί η UNICEF;
Η συμβολή των επιχειρήσεων στο αν
θρωπιστικό έργο της UNICEF είναι 
πολυσήμαντη. Αναμφίβολα χωρίς τη 
συμμετοχή και τη συνεργασία τους 
η ανθρωπιστική δράση της UNICEF, 
όπως εκφράζεται μέσα από πολύ συ
γκεκριμένα προγράμματα, θα ήταν 
ελλειμματική.
Την τελευταία δεκαετία και στην 
Ελλάδα αναπτύσσεται με εξαιρετι
κούς ρυθμούς το Δίκτυο της Εταιρι
κής Κοινωνικής Ευθύνης, στο οποίο 
συμμετέχουν οι σημαντικότερες επι
χειρήσεις που λειτουργούν στη χώρα 
μας. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
σαν αντίληψη, σαν φιλοσοφία, 
άνοιξε νέους δρόμους σκέψης για 
την οικοδόμηση ενός νέου σύγχρονου 
κοινωνικού ρόλου της επιχείρησης. 
Συνέδεσε τις επιχειρήσεις με τις σύγ
χρονες κοινωνικές, πολιτιστικές ανά
γκες. Μεγάλα κοινωνικά προβλήμα
τα που συνδέονται με την προστασία 
των παιδιών, με την καταπολέμηση 
ασθενειών, αντιμετωπίζονται πιο 
αποτελεσματικά με την οικονομική 
ενίσχυση των επιχειρήσεων. Επίσης 
πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει 
στην ενίσχυση δράσεων προστασίας 
του περιβάλλοντος. Στην προστασία 
και στην προώθηση έργων υποστήρι
ξης πολιτιστικών-ιστορικών-αρχαιο- 

λογικών χώρων.

Ποια είναι τα προγράμματα που 
υλοποιούνται αυτή την περίοδο;
Τα προγράμματα που προωθεί η 
UNICEF σε όλο τον κόσμο διακρίνο- 
νται για την τεκμηριωμένη προβολή 
τους, για τη σοβαρότητα και τη συνέ
πεια υλοποίησης των στόχων που θέ
τουμε, για τη διαφάνεια που χαρα
κτηρίζει κάθε φάση υλοποίησής τους. 
Είναι αυτοί οι λόγοι που καθιστούν 
την UNICEF κορυφαία στον κόσμο ορ
γάνωση οικουμενικής αποδοχής.
Η καταπολέμηση του trafficking, οι 
εμβολιασμοί για την καταπολέμη-

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, σαν 

αντίληψη, σαν φιλοσοφία, άνοιξε 

νέους δρόμους σκέψης για την 

οικοδόμηση ενός νέου σύγχρονου 

κοινωνικού ρόλου της επιχείρησης.

ση φονικών ασθενειών που οδηγούν 
σε θάνατο περισσότερα από ίο  εκατ. 
παιδιά ετησίως (τέτανος, ιλαρά, ελο
νοσία, διφθερίτιδα, πολιομυελίτιδα). 
Προγράμματα καταπολέμησης του 
υποσιτισμού, της φτώχειας και της 
πείνας, προγράμματα για την προ
στασία παιδιών θυμάτων ή φορέων 
του AIDS, προγράμματα έκτακτων 
καταστάσεων, όπως π.χ. η προ
στασία των παιδιών από την κατα
στροφή της Γάζας, προγράμματα 
που συνδέονται με τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στα παιδιά. 
Προγράμματα που καταπολεμούν 
τις διακρίσεις εις βάρος των γυναι
κών και μια σειρά άλλων δράσεων, 
τοπικού ή περιφερειακού χαρακτή
ρα στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Θεωρείτε ότι υπάρχει κοινωνική 
αναγνώριση των επιχειρήσεων 
που διαθέτουν κοινωνική ευθύνη 
και συμβάλλουν στο έργο σας;
Ναι, πιστεύω ότι διαρκώς αυξάνει ο 
αριθμός των πολιτών που ευαισθη
τοποιούνται αναγνωρίζοντας την 
κοινωνική διάσταση του ρόλου των 
επιχειρήσεων. Η κοινωνική ευθύνη 
κάθε επιχείρησης ωστόσο δεν μπορεί 
να χαρακτηρίζεται από εποχικότητα

και αποσπασματικότητα, αλλά από 
συνέπεια-σοβαρότητα, γιατί έτσι κα- 
τακτάται η αξιοπιστία και η κοινωνι
κή αποδοχή. Η εποχή των προσχη
ματικών ρητορικών εξαγγελιών δεν 
έχει απήχηση σήμερα γιατί οι πολί
τες είναι περισσότερο ενημερωμένοι 
απ’ όσο νομίζουν οι επιχειρήσεις.

Μπορεί τελικά η φτώχεια και ο 
αναλφαβητισμός στον κόσμο να κα
ταπολεμηθεί με την καταβολή χρη
μάτων που προέρχονται από την 
κερδοφορία των επιχειρήσεων; 
Όχι, δεν τρέφω τέτοιες αυταπάτες, 
ούτε συμμερίζομαι την αξία των δι
αφόρων ιδεολογημάτων που φετι- 
χοποιούν τον ρόλο των επιχειρήσε
ων στην αντιμετώπιση των μεγάλων 
προβλημάτων που κυριαρχούν στην 
παγκόσμια σκηνή σήμερα.
Γιατί η φτώχεια, ο αναλφαβητισμός, 
ο υποσιτισμός, η παιδική θνησιμό
τητα, οι διακρίσεις, οι αποκλεισμοί 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων σαν 
κορυφαία διακυβεύματα του σύγ
χρονου κόσμου δεν αντιμετωπίζο
νται με ανθρωπιστικές παρεμβάσεις 
-αυτές ανάσες δίνουν σ’ έναν κόσμο 
που βρίσκεται σε απόγνωση- αλλά με 
τη ριζική ανακατανομή του πλούτου.

Ποια είναι τα σχέδια του τοπικού 
παραρτήματος της UNICEF για 
τη συνέχιση του έργου της στο 
μέλλον;
Ο στρατηγικός σχεδιασμός της 
UNICEF στην Ελλάδα εντάσσεται 
στο συνολικότερο σχεδίασμά της 
UNICEF στον κόσμο. Η προβολή των 
δικαιωμάτων των παιδιών, η αντι
μετώπιση των ανησυχητικών φαινο
μένων της παιδικής εκμετάλλευσης 
(trafficking), η δημιουργία δομών 
με τη συνεργασία της εκπαιδευτικής 
κοινότητας για ενημέρωση, για συμ
μετοχή και δράση πάνω στα ζητήμα
τα του ρατσισμού και της ξενοφοβί
ας στα σχολεία.
Η ανάπτυξη προγραμμάτων κα
ταπολέμησης των διακρίσεων σε 
βάρος των μεταναστών -Ρομά- ει
δικές κοινωνικές ομάδες, η εμμονή 
μας στην ανάγκη ευαισθητοποίη- 
σης, ενημέρωσης και κινητοποί
ησης των Ελλήνων πολιτών για τη 
σημασία που έχουν για τον σύγχρο
νο πολιτισμό μας τα δικαιώματα 
των παιδιών και η προστασία τους 
και βέβαια η αμετακίνητη θέση 
μας ότι η ανθρωπιστική αλληλεγ
γύη αποτελεί την ασπίδα και εγγύ
ηση για καλύτερο κόσμο. φ
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Οι επιχειρήσει!; πρέπει να 
αποδείξουν ότι είναι ενεργά

μέλη της κοινωνίας
Του Νίκου Αναλυτή, Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η
 σημερινή οι

κονομική συ
γκυρία έχει 
οδηγήσει σε 
αλλαγές που 
επ η ρ εά ζουν 

και θα επηρεάζουν την καθημερι
νή ζωή ατόμων και επιχειρήσεων για 
απροσδιόριστο διάστημα.

Οι οικονομίες όλων των κρατών 
έχουν προβλήματα.

Η εμπιστοσύνη προς τις επιχειρή
σεις και τις αγορές έχει διαβρωθεί.

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει 
ότι στην Αμερική τρεις στους τέσσε
ρις πολίτες εμπιστεύονται λιγότερο 
τις επιχειρήσεις από ό,τι έναν χρόνο 
πριν. Στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 
σχεδόν το ίδιο και δεν υπάρχει αμφι
βολία ότι για κάποιους κλάδους το πο
σοστό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο.

Όλα αυτά οδηγούν τις επιχειρήσεις 
σε ένα σταυροδρόμι όπου θα πρέπει να 
δουν τα πράγματα από μια διαφορετι
κή οπτική γωνία. Αν πράγματι θέλουν 
να ευημερήσουν και να συ μ βάλουν 
στη βιώσιμη ανάπτυξη με ανταγωνι
στικότητα, αλλά και προστασία του 
περιβάλλοντος και κοινωνική συνοχή, 
σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, θα πρέπει 
να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και 
ενεργά μέλη των κοινωνιών μέσα στις 
οποίες δραστηριοποιούνται.

Και η προσπάθεια για επανοικο- 
δόμηση της χαμένης αξιοπιστίας 
και εμπιστοσύνης πρέπει να αρχί
σει άμεσα. Πρέπει να μπει μέσα στις 
προτεραιότητες των επιχειρήσεων 
και πρέπει να περιλαμβάνει μια βα
θύτερη γνώση για τον ρόλο που παί
ζουν μέσα στην κοινωνία. Τα μα

θήματα που πήραν από εκείνα που 
συνέβησαν στις χρηματοοικονομικές 
αγορές, όπου διαπιστώθηκε η, σε μη 
αναμενόμενο βαθμό, ύπαρξη ατο
μικισμού και απληστίας, θα πρέπει 
να οδηγήσουν στην εφαρμογή αρχών 
και κανόνων που θα επιτρέπουν στις 
αγορές να λειτουργούν προς όφελος 
της κοινωνίας.

Φυσικά, σε καμιά περίπτωση δεν 
αμφισβητείται ότι κύριος προορι
σμός των επιχειρήσεων είναι η δη
μιουργία πλούτου. Όμως αυτό θα 
πρέπει να γίνεται με τρόπο που δια
σφαλίζει βιώσιμη ανάπτυξη και κοι
νωνική συνοχή.

Είναι βέβαιο ότι οι επιχειρήσεις 
που θα περάσουν μέσα από την κρίση 
με τον πλέον ανώδυνο τρόπο είναι 
εκείνες που θεωρούν την εταιρική 
κοινωνική ευθύνη ως μέρος της βασι
κής τους επιχειρηματικής πολιτικής. 
Είναι εκείνες που έχουν αναπτύξει 
καινοτόμους τρόπους συνεργασί
ας με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, 
εκείνες που έχουν αξίες και αρχές, 
εκείνες που θα προσανατολίσουν τις 
δράστη ριότητές τους στην οικονομία 
του μέλλοντος, εκείνες που θα συνει
δητοποιήσουν ότι έχουμε μπει σε μια 
«νέα εποχή ευθύνης».

Η προβολή της δικαιολογίας ότι η 
έλλειψη πόρων θα οδηγήσει στη δι
ακοπή των δράσεων εταιρικής κοι
νωνικής ευθύνης δεν είναι επαρκής 
και αυτό είναι κάτι που ol επιχειρή
σεις πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα, 
γιατί είναι βέβαιο, όπως ανέφερα 
και πιο πάνω, ότι εκείνες που θα συ- 
νεχίσουν τη δέσμευσή τους στην ΕΚΕ 
θα δρέψουν κάποια στιγμή τα οφέλη,

σε αντίθεση με εκείνες που θα δια- 
κόψουν και έτσι θα χάσουν τη φήμη 
και εικόνα τους στα μάτια των κατα
ναλωτών. Και οι καταναλωτές έχουν 
μεγάλη και βαθιά μνήμη.

Τον πιο σημαντικό ίσως ρόλο στη 
νέα πορεία θα παίξει η διαφάνεια 
και η δημοσιοποίηση των μη οικονο
μικών επιδόσεων των επιχειρήσεων. 
Οι επενδυτές που μπορούν να αξι
ολογήσουν τον ρόλο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης στη μελλοντική 
ευημερία και βιωσιμότητα μιας εται
ρείας μπορούν να επηρεάσουν σημα
ντικά τη δημιουργία της οικονομίας 
στην οποία προσβλέπουμε.

Αν οι επιχειρήσεις περιμένουν 
κάποια ανταμοιβή από την αγορά 
για την επίδοσή τους στα θέματα 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τότε 
θα πρέπει να δημοσιοποιούν τα επι- 
τεύγματά τους με διαφανή και αξι
όπιστο τρόπο. Εδώ βέβαια αναφέ- 
ρομαι στη δημοσίευση κοινωνικών 
απολογισμών εκ μέρους των επιχει
ρήσεων.

Σε άλλες περιοχές η κρίση θα διαρ
κέσει λιγότερο και σε άλλες περισσό
τερο. Όμως ελπίζω ότι στο τέλος θα 
έχουμε την ευκαιρία να διαπιστώ
σουμε τα θετικά επιτεύγματα από 
την εφαρμογή νέας κουλτούρας για 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Να διαπιστώσουμε ότι οι υπεύθυ
νες πρακτικές όλων των ενδιαφερο
μένων μερών συνέβαλαν στον πε
ριορισμό των ζημιών από αυτήν την 
κρίση και έδωσαν νέες ευκαιρίες για 
βιώσιμη ανάπτυξη και ότι η μακρο
χρόνια λογική επικράτησε των βρα
χυχρόνιων, ευκαιριακών λύσεων. #
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ιοί το WWF τόσο στην Ελλάδα όσο 
και διεθνώς, η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη δεν αποτελεί πηγή χορηγιών, 
αλλά ευκαιρία για συνεργασίες που 
θα αποφέρουν ξεκάθαρο περιβαλ
λοντικό όφελος μέσα από τη βελτίω
ση των περιβαλλοντικών επιδόσεων 
των επιχειρήσεων. Επειδή ο ιδιωτι
κός επιχειρηματικός τομέας έχει πα
ρελθόν (σε πολύ μεγάλο βαθμό και 
παρόν) που είναι άρρηκτα συνδεδε- 
μένο με το κυνήγι του κέρδους, χωρίς 
κοινωνικό ή περιβαλλοντικό προσα
νατολισμό, η ανάπτυξη της ΕΚΕ δίνει 
σημαντικές υποσχέσεις για πραγμα
τική μείωση του οικολογικού αποτυ
πώματος τους.

ΕΚΕ δεν είναι μόνο δωρεές, δεν- 
δροφυτεύσεις και άλλες τέτοιες «εύ
κολες» δράσεις με αμιγώς επικοινωνι- 
ακό σκοπό. Σίγουρα επίσης η ΕΚΕ δεν 
μπορεί να είναι «πράσινο ξέπλυμα» 
(greenwash). ΕΚΕ σημαίνει επανα- 
προσανατολισμός των πρακτικών των 
ίδιων των επιχειρήσεων προς την κα
τεύθυνση της μείωσης του περιβαλλο
ντικού τους αποτυπώματος. Σε βάθος 
χρόνου, απώτερος στόχος είναι το λε
γόμενο net positive impact (δηλ. 
μία επιχείρηση δεν αποφεύγει απλά 
την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
αλλά συνεισφέρει μέσα από τις δρά- 
σεις/διαδικασίες/πολιτικές της στην 
επιπρόσθετη ευρωστία του περιβάλ
λοντος, π.χ. μία εταιρεία παραγωγής

χαρτιού προάγει την αύξηση των δα
σικών εκτάσεων, όχι μόνο τη διατήρη
σή τους σε σταθερά επίπεδα).

Προφανώς η ανάπτυξη της ΕΚΕ 
αποτελεί μεγάλη πρόκληση και για τις 
ίδιες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
Σίγουρα πιο βολικός θα ήταν ο περιο
ρισμός στη σχέση χορηγού-υποστηρι- 
ζόμενου και η πλαισίωσή της με επι- 
κοινωνιακές δράσεις χωρίς ουσιαστικό 
περιβαλλοντικό όφελος. Η διαμόρφω
ση στρατηγικών συνεργασιών με επιχει
ρήσεις, με ή χωρίς οικονομικό όφελος 
για τις οργανώσεις, απαιτεί γενναία 
δέσμευση και «επένδυση» και από τις 
δυο πλευρές. Προφανώς από τις επι
χειρήσεις, αλλά και από τις περιβαλ
λοντικές οργανώσεις που οφείλουν να 
αντιμετωπίσουν με ειλικρίνεια και δι
αφάνεια όλες εκείνες τις περιπτώσεις 
«πράσινου ξεπλύματος» ή ανεπαρκούς 
επιχειρηματικής δέσμευσης.

Εκτός Ελλάδας υπάρχουν σημα
ντικά παραδείγματα περιβαλλοντι
κών συνεργασιών μεταξύ WWF και 
επιχειρήσεων, από τις οποίες ο πλα
νήτης έχει αποκομίσει σημαντικά 
οφέλη. Μια τέτοια αξιόλογη συνερ
γασία είναι με τη Macks &. Spencer, 
κολοσσό που δεσμεύθηκε να μηδενί
σει το ισοζύγιο άνθρακα από τη λει
τουργία του ομίλου στη Βρετανία και 
την Ιρλανδία, να μηδενίσει τον όγκο 
των απορριμμάτων της που κατα
λήγουν σε χώρους ταφής και να επι

τύχει γενναία επέκταση της χρήσης 
πρώτων υλών που έχουν παραχθεί 
με αειφορικό τρόπο. Στο πλαίσιο της 
ίδιας συνεργασίας, το WWF ανα
πτύσσει περιβαλλοντικές δράσεις 
που θα συνεισφέρουν στην προσπά
θεια της εταιρείας για περιβαλλο
ντικά βιώσιμη αλυσίδα παραγωγής, 
ενώ παράλληλα υποστηρίζει την πε
ριβαλλοντική ενημέρωση και δρα- 
στηριοποίηση των πελατών και εργα
ζομένων στον όμιλο.

Δυστυχώς, τέτοια παραδείγμα
τα δεν έχουμε ακόμα στην Ελλάδα. 
Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός 
ότι τα τελευταία χρόνια οι επιχειρή
σεις έχουν εισαγάγει εμφανώς το 
«πράσινο» μάρκετινγκ στη συνολι
κή στρατηγική προώθησης των προ
ϊόντων τους. Αυτό προφανώς δηλώ
νει ότι υπάρχει κοινωνική πίεση για 
αλλαγή προς όφελος του πλανήτη. 
Το πράσινο μάρκετινγκ όμως ούτε 
αρκετό είναι, ούτε και πιάνει την 
ουσία της αναγκαίας στροφής προς 
παραγωγικά πρότυπα χαμηλού οικο
λογικού αποτυπώματος. Η ανάδει
ξη του περιβάλλοντος σε ολοένα και 
πιο ξεκάθαρο κοινωνικό αίτημα απο
τελεί εγγύηση ότι αργά ή γρήγορα η 
μείωση του αποτυπώματος των με
θόδων λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και παραγωγής καταναλωτικών προ
ϊόντων θα αποτελεί μονόδρομο για 
την ίδια τη βιωσιμότητά τους. *



ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ

να από ία  βασικότερα χαρακτηριστι
κά της έννοιας της Εταιρικής Κοινω
νικής Ευθύνης είναι αναμφίβολα το 
γεγονός ότι πρόκειται για μία στάση, 
μία φιλοσοφία, που υιοθετείται από 
τις επιχειρήσεις εθελοντικά.

Δεν υπάρχει κάποιο θεσμικό πλαί
σιο το οποίο να υποχρεώνει τις εται
ρείες να αναλάβουν δράση και να 
συμβάλουν έμπρακτα στη βελτίωση 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
δομών, μέσα στις οποίες λειτουργούν.

Αντίθετα πρόκειται για μία συ
νειδητή απόφαση των επιχειρήσεων 
που πιστεύουν ότι οφείλουν να απο
τελούν ενεργό μέλος της κοινωνίας, 
ενώ η συνεπής και υπεύθυνη επιχει
ρηματική δράση που υιοθετούν απο
σκοπεί όχι μόνο στη βελτίωση της 
οικονομικής αποδοτικότητάς τους 
αλλά και στην ανταπόδοση προς την 
κοινωνία που τις στηρίζει μέρους 
από τα κέρδη τους.

Ο εθελοντικός χαρακτήρας της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 
υιοθετείται ως πολιτική από τις εται
ρείες, αλλά και το πνεύμα της προ
σφοράς προς το κοινωνικό σύνολο 
είναι οι αρχές που δίέπουν κατεξο- 
χήν τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα και 
για τον λόγο αυτό, πιστεύουμε πως 
η εταιρεία ως κοινωνικός παράγο
ντας μπορεί να παίξει πολύ σημα
ντικό ρόλο στην προώθηση των αν
θρωπιστικών αξιών.

Μέσα από τη συνεργασία μας με 
μια εταιρεία που επιθυμεί να συ
νεισφέρει στο ανθρωπιστικό έργο 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, δια
σφαλίζουμε τους απαραίτητους 
για τις αποστολές μας οικονομι
κούς πόρους, αλλά και πετυχαίνου
με μεγαλύτερη ενημέρωση και ευ- 
αισθητοποίηση της κοινωνίας για

τους πληθυσμούς που χρήζουν βοή
θειας, ενώ η εταιρεία έχει τη δυνα
τότητα να ενισχύσει την ταυτότη
τα και την αξιοπιστία της απέναντι 
στην κοινωνία, τους πελάτες και 
τους εργαζόμενούς της, επιδεικνύ
οντας ταυτόχρονα ενεργό ανάμειξη 
στα κοινωνικά πράγματα, ευαισθη
σία και κοινωνική ευθύνη.

Η οικονομική ύφεση των ημερών 
μας, αλλά και η εντεινόμενη ανα
σφάλεια σε όλα τα επίπεδα, δημι
ουργεί αρκετά ερωτήματα για το 
μέλλον και την εξέλιξη της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης. Ως πολιτική θα 
συρρίκνωθεί, καθώς θα συρρικνώ
νονται τα περιθώρια κερδοφορίας 
των εταιρειών; Ή μήπως έχει ήδη 
ριζώσει τόσο βαθιά ως ιδέα και ως 
πρακτική στους ανθρώπους που επι
λέγουν μέσα από την καταναλωτι
κή συμπεριφορά τους να είναι ταυ
τόχρονα ενεργοί πολίτες ώστε καμιά 
εταιρεία δε θα είναι σε θέση να αγνο
ήσει αυτήν την τάση;

Στην πρώτη περίπτωση, ο περι
ορισμός ή και η απουσία της εται
ρικής κοινωνικής ευθύνης των επι
χειρήσεων μπορεί να έχει τεράστιο 
αντίκτυπο στη δυνατότητά μας να 
ανταποκρινόμαστέ άμεσα και απο
τελεσματικά στους πληθυσμούς που 
μας έχουν ανάγκη.

Καθώς ως οργάνωση έχουμε επι- 
λέξει να στηριζόμαστε σχεδόν απο
κλειστικά σε ιδιωτικούς οικονο
μικούς πόρους, προκειμένου να 
διατηρούμε το δικαίωμα να δρούμε 
με ανεξαρτησία, η υποστήριξη ή 
όχι μιας εταιρείας στο έργο μας 
θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά 
μεταξύ ζωής και θανάτου σε ανθρώ
πους που πλήττονται από ασθένει
ες, επιδημίες, ένοπλες συγκρού

σεις ή φυσικές καταστροφές.
«Σε ταραγμένους καιρούς» γράφει 

ο Daniel Pink, συγγραφέας του FTee 
AgenT Nation, «οι άνθρωποι ψά
χνουν να βρουν νόημα». Σήμερα, και 
εν όψει των δύσκολων ημερών που 
έπονταμ οι εταιρείες που αντιλαμ
βάνονται τα μηνύματα των καιρών 
θα έχουν μία μεγάλη ευκαιρία να χτί
σουν το κοινωνικό τους προφίλ και 
τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους.

KaL η επένδυση των εταιρειών σε 
έναν γεμάτο νόημα σκοπό, όπως 
είναι η υποστήριξη και προστασία 
της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί 
παρά να είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να προσφέρουν με ουσιαστι
κό τρόπο στο κοινωνικό σύνολο και 
βέβαια μία πράξη που θα επιτρέψει 
στους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα να τη
ρήσουν τη δέσμευση και την απο
στολή τους.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είναι 
μια διεθνής, ανεξάρτητη ιατρι
κή ανθρωπιστική οργάνωση, που 
στόχο έχει την παροχή ιατρικής 
βοήθειας οπουδήποτε υπάρχει 
ανάγκη χωρίς καμιά φυλετική, 
θρησκευτική, πολιτική ή άλλη δι
άκριση, με το χρέος να ευαισθη
τοποιεί τις κοινωνίες για τη θέση 
των πληθυσμών που βοηθά. Κάθε 
χρόνο, περισσότεροι από 3·8οο 
εθελοντές και 20.000 ντόπιο προ
σωπικό συμμετέχουν στις αποστο
λές της οργάνωσης, παρεμβαίνο- 
ντας σε περίπου γο  χώρες με στόχο 
να σωθούν όσο το δυνατόν περισ
σότερες ζωές. Το ελληνικό τμήμα 
ιδρύθηκε το 1990 και σήμερα δρα
στηριοποιείται στη Ζάμπια, τη ΛΔ 
Κονγκό, τη Λιβερία, τον Νίγηρα 
και την Ελλάδα. φ



ΝΕΟ INKA

Δ ίκ α ιο  και Α λ λ η λ έ γ γ υ ο  Εμπόριο:

μπορεί να κλείσει το χάσμα  
Δύσης - Τρίτου Κόσμου

Της Σηλιας Τσέκερη, Νομικής Συμβούλου Νέου INKA
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Μ
πορεί στ' αλή
θεια να αλλά
ξει κανείς τον 
κόσμο ψωνίζο
ντας; Σε άλλες 
εποχές αυτή η φράση θα ακουγό- 
ταν τουλάχιστον αφελής. Στις σημε

ρινές δυτικές κοινωνίες όμως, όπου 
κυριαρχεί το δόγμα «καταναλώνω, 
άρα υπάρχω», ίσως τελικά πρέπει 
να αναζητηθούν καινούργιοι τρόποι 
πολιτικής δραστηριοποίησης.

Οι εκφάνσεις του καταναλωτι
σμού εκφράζουν σε έναν βαθμό τη 
σύγχρονη κουλτούρα μας, συνεπώς 
οι όποιες αντιδράσεις των πολιτών 
για τα κοινωνικά και περιβαλλοντι
κά ζητήματα μπορούν να διοχετευ- 
θούν και μέσω των αγοραστικών 
επιλογών τους. Άλλωστε, η πρακτι
κή των μποϊκοτάζ υπήρξε αρκετά 
διαδεδομένη σε πλήθος δυτικών 
αγορών, αποτελώντας τη διέξοδο 
της αγανάκτησης και της δυσφορίας 
των καταναλωτών.

Παράλληλα, όμως αρχίζει να ανα
πτύσσεται και ένα κίνημα ηθικού κα
ταναλωτισμού, που, αντί να καταδι
κάζει και να απορρίπτει προϊόντα, 
φροντίζει να αγοράζει εκείνα που θε
ωρούνται πιο ηθικά ή που, ακόμη κα
λύτερα, συμβάλλουν στην παγκόσμια 
κοινωνική ευμάρεια (Μγεοττίτ^).

Ο καταναλωτισμός αποτελεί μια 
παρεξηγημένη έννοια και θεωρεί
ται από πολλούς, ίσως λαθεμένα, 
μια κατ' εξοχήν παθητική λειτουρ
γία. Όμως οι καταναλωτές δεν είναι 
αναγκαστικά «παθητικά ενεργούμε- 
να»· μπορούν και να διαμορφώσουν 
καταστάσεις. Οι επονομαζόμενοι 
«οικονομικοί ψηφοφόροι» έχουν τη 
δική τους ξεχωριστή δύναμη στην 
«αγοραστική δημοκρατία».

Επιλέγουν προϊόντα και μάρκες 
και με αυτό τον τρόπο επιβραβεύ
ουν ή καταψηφίζουν πρακτικές πα
ραγωγής και διακίνησης. Κι αν ως 
σήμερα θεωρούσαμε ότι μπροστά

στα ράφια του σουπερμάρκετ κρί
νουμε μόνο τον συσχετισμό τιμής 
και ποιότητας, μάλλον θα πρέπει να 
αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. 
Ένα προϊόν δεν μπορεί να αποκοπεί 
από την ηθική διάσταση της παρα
γωγικής του διαδικασίας. 
«ΕΜΠΟΡΙΟ, ΟΧΙ ΒΟΗΘΕΙΑ»

Η οικονομική εκμετάλλευση των 
αγροτών και των εργαζομένων στις 
υπό ανάπτυξη χώρες δεν είναι και
νούργιο φαινόμενο.

Οι αναλογίες είναι συντριπτικές, 
ειδικά αν σκεφτούμε το τεράστιο 
ποσοστό αγαθών που παράγεται 
στις χώρες της Αφρικής, της Λατινι
κής Αμερικής και της Ασίας. Οι ερ
γαζόμενοι στο νότιο ημισφαίριο βρί
σκονται εγκλωβισμένοι σε ένα άδικο 
εμπορικό σύστημα, που τους υπο
χρεώνει να παράγουν χωρίς ουσια
στική ανταμοιβή έτσι ώστε να μπο
ρούμε να καταναλώνουμε όλοι οι 
υπόλοιποι.

Το «Εναλλακτικό Εμπόριο» 
(«Alternative Trade»), όπως ακόμη 
ονομαζόταν το Δίκαιο και Αλληλέγ
γυο Εμπόριο στις πρώτες δεκαετίες 
ανάπτυξής του, ήρθε να απαντήσει 
σε αυτή την άδικη κατανομή του πα
γκόσμιου πλούτου μεταξύ Βορρά και 
Νότου.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ «ΦΙΛΙΚΑ ΠΡΟΣ 
ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ»

Μετά τη δεκαετία του '8ο και τα 
«φιλικά προς το περιβάλλον» προϊ
όντα που έρχονταν να απαντήσουν 
στους κινδύνους που έθετε η οικολο
γική ρύπανση, μπορούμε πλέον να 
μιλάμε και γ ί ' αυτά που είναι «φιλικά 
προς τους ανθρώπους». Πρόκειται 
για προϊόντα που διακινούνται μέσω 
οργανισμών δίκαιου εμπορίου και 
επιχειρούν να δώσουν απάντηση στην 
οικονομική εξαθλίωση που βιώνουν 
εκατομμύρια άνθρωποι των χωρών 
του Τρίτου Κόσμου.

Ο σκοπός των προϊόντων του δί
καιου και αλληλέγγυου εμπορίου

είναι να θέσουν κάποιες ελάχιστες 
εγγυήσεις για τους μικροκαλλιεργη- 
τές και τις οικογένειές τους. Σε αντί
θεση με τους κανόνες του συμβατι
κού μοντέλου της προσφοράς και 
ζήτησης εξασφαλίζεται μια ελάχι
στη και δεδομένη υψηλή ανταμοιβή 
για τους παραγωγούς. Με αυτό τον 
τρόπο καλύπτεται πλήρως το κόστος 
παραγωγής, αφήνοντας ταυτόχρονα 
και ικανοποιητικά έσοδα στους μι- 
κροκαλλιεργητές ώστε να ορθοποδή
σουν οικονομικά και να κάνουν πιο 
μακροχρόνιους σχεδιασμούς.

Πέρα όμως από τον περιορισμό 
της φτώχειας, το δίκαιο εμπόριο 
στοχεύει και στη βιώσιμη ανάπτυξη 
των τοπικών κοινωνιών, προστατεύ
οντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
το περιβάλλον, εξασφαλίζοντας ίσες 
ευκαιρίες μεταξύ των δύο φύλων 
και προσφέροντας υγιείς και ασφα
λείς συνθήκες εργασίας.

Στο εξωτερικό μεγάλες αλυσί
δες σουπερμάρκετ διαθέτουν αυτά 
τα προϊόντα, ενώ ακόμη και πολυ
εθνικές εταιρείες έχουν αρχίσει να 
συνεργάζονται με οργανισμούς δί
καιου εμπορίου. Η ανταπόκριση 
του κόσμου σε αυτές η ς  προσπάθει
ες φαίνεται να είναι ενθαρρυντική. 
Οι πωλήσεις αυξάνονται με ραγδαίο 
ρυθμό σε πολλές δυτικές αγορές, 
προμηνύοντας πιθανόν τον δρόμο 
που θα ακολουθήσει κάποια στιγμή 
και η χώρα μας.

Το Νέο INKA σε συνεργασία με 
την Consumers International μέσω 
της καμπάνιας ενημέρωσης και ευ- 
αισθητοποίησης του κοινού για το 
Δίκαιο και Αλληλέγγυο Εμπόριο επι
χειρεί να αφυπνίσει τις συνειδή
σεις των καταναλωτών έτσι ώστε να 
ασκούν την αγοραστική τους δύναμη 
θετικά και να προωθήσει αλλαγές 
στους κανόνες και τις μεθόδους του 
συμβατικού διεθνούς εμπορίου προ- 
κειμένου να διασφαλιστούν τα αν
θρώπινα δικαιώματα. #



Σ ο φ ία  Σταικου:

Η κοινωνική υπευθυνότητα
είναι στο DNA της Τράπεζας Πειραιώς

Κυρία Στάικου, είστε η επικεφα
λής του τομέα ΕΚΕ του Ομίλου Πει
ραιώς. Πόσο έχει επηρεάσει η σημε
ρινή «κρίση» τις δράσεις της ΕΚΕ;

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
φιλοσοφίας και της δραστηριότητας 
της Τράπεζας Πειραιώς. Ήδη από το 
2003 όλες οι μέχρι τότε σχετικές ενέρ
γειες ενσωματώθηκαν σε συγκεκρι
μένο Τομέα, ο οποίος και απέκτησε 
στη συνέχεια διακριτή ταυτότητα στο 
οργανόγραμμα του Ομίλου.

Ειδικά αυτήν την εποχή της διε
θνούς οικονομικής κρίσης, ο ρόλος 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
αποκτά ακόμα πιο μεγάλη σημασία 
για την Τράπεζα Πειραιώς.

Και αυτό διότι το δυσμενές πα
γκόσμιο κλίμα δεν ανατρέπει τους 
βασικούς κοινωνικούς στόχους της 
Τράπεζας Πειραιώς. Αντίθετα προ
σφέρει σημαντική ευκαιρία για να 
επιβεβαιωθεί η υπευθυνότητα και η 
ευαισθησία της απέναντι στους πε
λάτες της, τους οποίους στηρίζει με

Το δυσμενές παγκόσμιο κλίμα δεν ανατρέπει τους βα

σικούς κοινωνικούς στόχους της Τράπεζας Πειραιώς. 

Αντίθετα προσφέρει σημαντική ευκαιρία για να επιβε

βαιωθεί η υπευθυνότητα και η ευαισθησία της απένα

ντι στους πελάτες της, τους οποίους στηρίζει με κάθε 

τρόπο στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα, 

υπογραμμίζει η πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύματος 

και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, Σοφία 

Στάικου, σε συνέντευξή της στο «ΕΘΝΟΣ-ΕΚΕ»

κάθε τρόπο στις δυσκολίες που αντι
μετωπίζουν σήμερα.

Η Τράπεζα Πειραιώς πίστευε και 
πιστεύει ότι η επιχειρησιακή της 
δραστηριότητα όταν αναπτύσσεται 
σε ένα υγιές κοινωνικά και δυναμι
κό περιβάλλον αποκτά περισσότερη 
αξία. Για τον λόγο αυτό, στον ανα
πτυξιακό της σχεδίασμά, η Τράπε
ζα συνυπολογίζει παραμέτρους της 
αειφορίας, θεωρώντας τις δράσεις 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
«στρατηγική επένδυση».

Ειδικά αυτήν την περίοδο λοιπόν, 
παρόλο που οι χρηματοπιστωτικοί ορ
γανισμοί βάλλονται, εμείς θεωρού
με «αδιαπραγμάτευτα» τα θέματα 
της ΕΚΕ και ιδιαίτερα τα θέματα που 
ακουμπάνε τα κοινωνικά μέτρα στή
ριξης των πελατών μας.

Ποιοι ακριβώς είναι οι τομείς 
της ΕΚΕ στην Τράπεζα Πειραιώς;

Για μας οι αρχές της εταιρικής δι
ακυβέρνησης, οι σχέσεις με τους πε
λάτες και τους προμηθευτές, το αν
θρώπινο δυναμικό, οι κοινωνικές

παρεμβάσεις, η περιβαλλοντική πο
λιτική και το πολιτιστικό έργο απο
τελούν τους πυλώνες της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης. Οι παρεμβά
σεις μας στους παραπάνω τομείς 
σχεδιάζονται και συντονίζονται από 
τη θεσμοθετημένη Επιτροπή της ΕΚΕ 
στην οποία συμμετέχουν οι αρμόδι
ες Διευθύνσεις της Εταιρικής Δια
κυβέρνησης, του Επιχειρηματικού 
Σχεδιασμού, του Ανθρώπινου Δυνα
μικού, του Πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου Πειραιώς και της Υπηρεσίας 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων.

Πόσο σημαντικός πιστεύετε ότι 
είναι ο ρόλος που παίζουν οργανι
σμοί, όπως η Τράπεζα Πειραιώς, 
σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποί- 
ηση του κοινού σε «αντι-οικονο- 
μικά» θέματα όπως η προστασία 
του περιβάλλοντος;

Καταρχάς δεν θεωρώ τα θέματα 
της προστασίας του περιβάλλοντος, 
της κοινωνίας ή και του πολιτισμού 
ως «αντι-οικονομικά».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η 
έκθεση του λόρδου Stern, που απο
τύπωσε με συγκεκριμένο και ολι
στικό τρόπο τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες της μη αντι
μετώπισης του προβλήματος των 
κλιματικών αλλαγών και του φαι
νομένου του θερμοκηπίου. Είναι 
πλέον ξεκάθαρη αυτή η οικονομική 
χροιά αλλά και το ότι και το κόστος 
αυτό θα πολλαπλασιαστεί εάν δεν 
ληφθούν έγκαιρα μέτρα.

Είναι επίσης γνωστό ότι τα περι
βαλλοντικά προβλήματα δημιουρ
γούν ταυτόχρονα και έντονα κοινω
νικά προβλήματα. Οι κοινωνικές 
αναταραχές σε διάφορα μέρη του 
πλανήτη από την έλλειψη νερού 
και τροφίμων είναι τα πρώτα ση
μάδια των επιπτώσεων των κλιμα
τικών αλλαγών. Πιστεύω ότι μια 
μεγάλη και υπεύθυνη επιχείρηση 
μπορεί με τη συμπεριφορά της να 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ευαι- 
σθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
που αφορούν το περιβάλλον, την 
κοινωνία και τον πολιτισμό.

Η Τράπεζα Πειραιώς, για παρά
δειγμα, υλοποιεί προγράμματα για 
τη μείωση του Περιβαλλοντικού της 
Αποτυπώματος, όπως ανακύκλωση 
χαρτιού, μελανοδοχείων, μπαταρι
ών και του ηλεκτρονικού της εξοπλι
σμού, ενεργοποιώντας το ανθρώ
πινο δυναμικό της που ταυτόχρονα 
εκπαιδεύεται και ενημερώνεται τα
κτικά. Οι εργαζόμενοι μπορούν να 
μεταφέρουν στις οικογένειές τους 
και στους πελάτες την εμπειρία που 
αποκτούν δημιουργώντας νέες στά
σεις και συμπεριφορές. Αυτή είναι 
κατά τη γνώμη μου, η πολλαπλασι
αστική προσφορά μιας επιχείρησης 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Πιστεύετε ότι η ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς καλλι
εργεί εκτός των άλλων και τον 
σεβασμό στο περιβάλλον;

Ο πολιτισμός και το περιβάλλον 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Η διατή

ρηση της πολιτιστικής μας κληρονομι
άς εμπεριέχει την έννοια της προστα
σίας του περιβάλλοντος ως φυσικό 
κληροδότημα για τις επόμενες γενιές. 
Κατά τη γνώμη μου, όποιος σέβεται 
τα δημιουργήματα του ανθρώπου, 
δεν μπορεί παρά να σέβεται και το 
περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και δη
μιουργεί ο άνθρωπος.

Σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν 
ότι βασική αιτία της παρακμής και 
πτώσης μεγάλων πολιτισμών στην 
ιστορία του ανθρώπου, ήταν μεταξύ 
άλλων και η καταστροφή των φυσι
κών πόρων που οδήγησε σε οικονο
μικό και κοινωνικό μαρασμό.

Επιπλέον, με αυτήν την ευκαιρία, 
θα ήθελα να προσθέσω σε αυτή την 
παράμετρο για την ελληνική πραγμα
τικότητα και το θέμα του τουρισμού, 
ως όχημα όχι μόνο βραχυπρόθεσμης 
-ετήσιας- ανάπτυξης αλλά και ως 
όχημα διατήρησης των δύο προηγού
μενων «κεφαλαίων» της Ελλάδας.

Δηλαδή, το περιβάλλον και ο πο
λιτισμός αποτελούν υγιείς πόλους 
έλξης επισκεπτών στη χώρα μας 
και κατά συνέπεια θα πρέπει να δι
αφυλαχθούν ως «όλον». Η ολιστική 
αυτή προσέγγιση πρέπει να υπάρ
ξει και από την πλευρά της πολιτεί
ας τόσο σε θεσμικό όσο και σε εκτε
λεστικό επίπεδο.

Κυρία Στάικου, είστε επίσης η 
Πρόεδρος του Πολιτιστικού Ιδρύ
ματος του Ομίλου Πειραιώς. Ανά
μεσα από όλες τις δραστηριότη
τες του ποια θα επιλέγατε ως πιο 
σημαντική;

Δύσκολα θα μπορούσα να ξεχω
ρίσω μία από τις πολλές δραστηρι
ότητες του Πολιτιστικού Ιδρύματος. 
Ίσως μία από αυτές που μου δίνουν 
μια ιδιαίτερη ικανοποίηση είναι 
ότι τα θεματικά μουσεία που έχουν 
δημιουργηθεί από το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς και 
λειτουργούν στην περιφέρεια, έχουν 
πετύχεί τον πολλαπλό στόχο τους: 
Τη διάσωση της ελληνικής βιομη

χανικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
και ταυτόχρονα έχουν γίνει ζωντα
νά κύτταρα στις τοπικές κοινωνίες, 
και ιδιαίτερα για την νεολαία. Συ
νεχώς οργανώνονται εκπαιδευτικές 
και επιστημονικές εκδηλώσεις, οι 
οποίες πλαισιώνονται από ποικίλα 
πολιτιστικά γεγονότα και οργανώ
νονται σε συνεργασία με τους κατοί
κους των περιοχών.

Λειτουργώντας σε τραπεζικό 
περιβάλλον, είστε εξοικειωμέ
νη με την έννοια της στοχοθεσί- 
ας... Ποιοι είναι λοιπόν οι άμεσοι 
στόχοι σας;

Η ολοκλήρωση του Δικτύου των 
Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύμα
τος στην ελληνική περιφέρεια και η 
συνειδητή εμπλοκή της επιχειρημα
τικής κοινότητας σε θέματα ευαι- 
σθητοποίησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι δύο διακριτοί 
στόχοι για το άμεσο μέλλον.

Αν και η διατήρηση του πολιτι
σμού και του περιβάλλοντος, δύο εκ 
των σημαντικότερων «κεφαλαίων» 
της Ελλάδας σήμερα, όπως είπαμε 
και παραπάνω, αποτελούν πρωταρ
χική υποχρέωση του κράτους, θα 
πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε εκεί 
που φαίνεται ότι δυστυχώς αυτό δεν 
μπορεί να αντεπεξέλθει.

Κάνοντας έναν σύντομο απο
λογισμό, ποιες ήταν οι μεγαλύ
τερες προκλήσεις που κληθήκατε 
να αντιμετωπίσετε σε ό,τι αφορά 
την περιβαλλοντική και κοινωνι
κή ευαισθησία σας;

Η μεγαλύτερη πρόκληση, αλλά 
και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη ικα
νοποίηση ήταν το πάντρεμα του 
πολιτισμού και του περιβάλλο
ντος με τις κύριες δραστηριότητες 
μιας τράπεζας. Αυτό που πριν από 
μερικά χρόνια φάνταζε σαν κάτι 
«ξένο» κάτι σαν «εκτός θέματος», 
σήμερα είναι δομημένο και σταθε
ρό και αποτελεί στοιχείο του «DNA» 
της Τράπεζας Πειραιώς. φ



Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
«οδηγός» της αειφόρου
ανάπτυξης
Του Δημήτρη Μαύρου, Προέδρου του Ινστιτούτου Επικοινωνίας 
και Προέδρου του Coτpoτate Responsibility Institute

α μου επιτρέψετε να αρχίσω, λέγο
ντας ότι είναι λανθασμένη η θέση 
που προβάλλεται από ορισμένους 
κύκλους ότι η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη (ΕΚΕ) δεν μπορεί να συνυ
πάρξει με το εταιρικό όφελος. Τουνα
ντίον, από την ύπαρξη στρατηγικής 
και εφαρμογής ενός προγράμμα
τος ΕΚΕ, έχουν να ωφεληθούν όλοι, 
αγορά, κοινωνία εν γένει και η ίδια η 
επιχείρηση.

Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να 
δούμε την ΕΚΕ σε συνδυασμό με την 
έννοια των Άυλων Περιουσιακών 
Στοιχείων (ΑΠΣ) που διαθέτει κάθε 
επιχείρηση και οργανισμός. Μελέτες 
σε όλο τον κόσμο αλλά και στη χώρα 
μας, δείχνουν ότι κατά μέσο όρο τα 
2/3 της αξίας μιας επιχείρησης προ
έρχεται όχι από τα εργοστάσια, τον 
μηχανολογικό της εξοπλισμό ή τα κε
φάλαια που διαθέτει, αλλά από τα 
άυλα περιουσιακά της στοιχεία τα 
οποία δεν είναι άλλα από: 
ι .  τις σχέσεις που έχει οικοδομή
σει η επιχείρηση με όλους τους 
stakeholdets
2. τις δεξιότητες και οι ικανότητες 
των εργαζομένων
3. την οργάνωση και τα συστήματά της
4 . την κουλτούρα και τις αξίες
5. τη γνώση και τη διαχείρισή της
6. την ηγεσία και την επικοινωνία - 
εσωτερική και εξωτερική
7. τη φήμη και την εμπιστοσύνη 
που απολαμβάνει από όλους τους 
stakeholders

Η άσκηση της ΕΚΕ έχει σχέση με 
τις περισσότερες από αυτές τις περι-

οχές των Άυλων Περιουσιακών Στοι
χείων και συμβάλλει στην προσπά
θεια για την επίτευξη της αειφόρου 
ανάπτυξης.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 
όλοι μας ότι η ΕΚΕ δεν αποτελεί απλά 
μια ευκαιρία προβολής ούτε μία ευ
καιρία για φιλανθρωπίες ή χορηγίες 
σε πολιτιστικά γεγονότα.

Η έρευνα που διεξάγει κάθε χρόνο 
το Ινστιτούτο Επικοινωνίας σε συ
νεργασία με το Πάντειο Πανεπιστή
μιο και την MRB Hellas ανέδειξε για 
μία ακόμη φορά σημαντικά στοιχεία 
για τη συμπεριφορά του καταναλω
τή απέναντι στις μη κοινωνικά υπεύ
θυνες εταιρείες, για την επικοινωνία 
των εταιρειών και την αποτελεσμα- 
τικότητά της, καθώς kol για τους 
τομείς στους οποίους ο καταναλωτής 
επιθυμεί να δει τις εταιρείες να δρα
στηριοποιούνται.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δεί
χνουν ότι η ενσυνείδητη πράξη επι
βράβευσης ή η αντίστοιχη σκέψη 
μιας τέτοιας ενέργειας σημειώνει ση
μαντική αύξηση σε σύγκριση με την 
έρευνα CSR που πραγματοποιήθηκε 
πριν 3 χρόνια (από ίο ,6% το 2003 σε 
5ΐ,ι% το 2006.). Το 50,9% των Ελλή
νων καταναλωτών δηλώνει ότι στη δι
άρκεια του προηγούμενου έτους έχει 
«τιμωρήσει» μια κοινωνικά μη υπεύ
θυνη εταιρεία (είτε μέσω μη αγοράς 
ενός προϊόντος είτε μέσω αρνητικών 
σχολίων που εκφράστηκαν για τη συ
γκεκριμένη εταιρεία).

Σήμερα, οι καταναλωτές εκδηλώ
νουν με μεγαλύτερη υπευθυνότητα



τη θέση τους με δράση (θετική ή αρ
νητική) τοποθετώντας τους Ενεργούς 
πολίτες στο 58,4% του συνόλου των 
ερωτηθέντων.

Οι Έλληνες καταναλωτές θεωρούν 
ότι οι εταιρείες θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνες για θέματα που σχετίζο
νται με την οργάνωση και την παρα
γωγική διαδικασία με κύριο στόχο 
την προστασία του περιβάλλοντος 
για το οποίο φαίνονται ιδιαίτερα ευ
αισθητοποιημένοι και ανήσυχοι για 
τις επιπτώσεις στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τους Έλληνες κατα
ναλωτές, ο κλάδος Η/Υ και υψηλής 
τεχνολογίας ανταποκρίνεται καλύ
τερα στις κοινωνικές του υποχρεώ
σεις απέναντι στην κοινωνία καθώς 
και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, οι 
φαρμακευτικές εταιρείες, οι εται
ρείες ρουχισμού, οι αυτοκινητοβιο
μηχανίες, οι εταιρείες τροφίμων και 
ποτών.

Η επικοινωνία των εταιρικών κοι
νωνικών απολογισμών φαίνεται να 
επηρεάζουν απολύτως θετικά την 
εικόνα μιας εταιρείας με άμεσο απο
τέλεσμα την αγορά των προϊόντων/ 
υπηρεσιών της.

Οι επιχειρήσεις πρέπει πλέον να 
εντάξουν ή να ενισχύσουν τα προ
γράμματα που προωθούν την κοινω
νική τους ευθύνη ως σημαντικό συ

στατικό της στρατηγικής τους, αλλά 
και να το γνωστοποιούν για να έχουν 
το σεβασμό και την εκτίμηση των 
Ενεργών πολιτών.

Η πρώτη περιοχή είναι εξαιρετι
κά αποκαλυπτική και για πολλούς 
μη αναμενόμενη. Οι Έλληνες πολί
τες σε ποσοστό 53% δίνουν ιδιαίτερη 
σημασία στην προσήλωση της επιχεί
ρησης στη σωστή και ποιοτική παρα
γωγική διαδικασία και επιχειρηματι
κή λειτουργία. Ποιοτικά προϊόντα σε 
όσον το δυνατόν χαμηλές τιμές, που 
δεν βλάπτουν το περιβάλλον και την 
υγεία των καταναλωτών, με υλικά 
που έχουν παραχθεί με κοινωνικό και 
περιβαλλοντικό τρόπο.

Η δεύτερη περιοχή συνδέεται στο 
μυαλό των πολιτών σε ποσοστό 55% 
με τον κοινωνικό ρόλο του εργοδότη. 
Απαιτούν από την επιχείρηση να εξα
σφαλίζει ίση μεταχείριση των εργαζο
μένων και βελτίωση της εκπαίδευσης 
και των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
του. Θεωρούν κοινωνικά υπεύθυνη 
την επιχείρηση που κάνει ό,τι είναι 
απαραίτητο για να δημιουργήσει ένα 
εργασιακό περιβάλλον όπου επικρα
τεί η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία, ο 
σεβασμός και η δικαιοσύνη.

Η τρίτη περιοχή θεμάτων που υπο
στηρίζει το ιι%  των πολιτών έχει να 
κάνει με τον ρόλο της επιχείρησης

ως εταιρικός πολίτης. Κατ’ αυτούς, 
η κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση 
πρέπει να συμβάλει στην προστασία 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να 
υποστηρίζει τη φιλανθρωπία και κοι
νωνικά προγράμματα και να ανταπο- 
κρίνεται με ευαισθησία σε ζητήματα 
που απασχολούν την κοινωνία.

Αυτό που έλειπε μέχρι σήμερα από 
την προσπάθεια εταιρειών και οργα
νισμών που ασχολούνται με την προ
ώθηση της έννοιας και των πρακτι
κών της ΕΚΕ ήταν ένας δείκτης για 
την απόδοση των οργανισμών και 
επιχειρήσεων στον τομέα της ΕΚΕ. Ο 
δείκτης αυτός είναι απαραίτητος και 
σαν benchm arking αλλά και σαν μέ
τρηση που θα μας επιτρέψει να βελ
τιώσουμε και να ασχοληθούμε με 
επαγγελματισμό και σοβαρότητα με 

την ΕΚΕ.
To Corporate Responsibility 

Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης) είναι μία προσφά- 
τως ιδρυθείσα Αστική μη Κερδοσκο
πική Εταιρεία που έχει αναλάβει 
την αποκλειστική εκπροσώπηση του 
CR Index στην Ελλάδα σε συνερ
γασία με το BITC (Business in the 
Community). Στόχος του είναι να 
παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
και Οργανισμούς το πιο αναγνω
ρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και

σημείο αναφοράς για την αναγνώ
ριση των επιδόσεών τους σε θέματα 
ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια.

To BITC, υπό την προεδρία του 
Πρίγκιπα της Ουαλίας, αποτελεί 
έναν από τους κορυφαίους Μη Κερ
δοσκοπικούς Οργανισμούς που δρα
στηριοποιούνται στον τομέα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 
και υποστηρίζει εδώ και 25 χρόνια 
κορυφαίους οργανισμούς και επιχει
ρήσεις στην προσπάθειά τους να εν
σωματώσουν καλές πρακτικές στις 
λειτουργίες τους. Στο πλαίσιο αυτό 
έχει αναπτύξει το CR Index, το οποίο 
αποτελεί κορυφαίο σημείο αναφο
ράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ευρώπη για τη συγκριτική αξιολόγη
ση επιχειρήσεων, ως προς τις επιδό
σεις τους στον τομέα της ΕΚΕ.

Στην πρωτοβουλία αυτή έχουν ήδη 
εκφράσει την υποστήριξή τους η Ελ
ληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρή
σεων, το Ινστιτούτο Επικοινωνίας, η 
Λέσχη Επιχειρηματικότητας και το 
Ελληνικό Δίκτυο Εταιρειών για την

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Στόχος των δράσεων του Ινστι

τούτου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ
νης είναι η περαιτέρω εδραίωση της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην 
Ελλάδα και η τοποθέτηση των ελληνι
κών εταιρειών στον παγκόσμιο χάρτη 
εταιρειών που διακρίνονται για τις 
επιδόσεις τους στον τομέα αυτό.

Ο Corporate Responsibility Index 
CRI είναι ένα κορυφαίο εργαλείο αξι
ολόγησης και σημείο αναφοράς για 
τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδό
σεων των επιχειρήσεων και των ορ
γανισμών στον τομέα της Εταιρικής 
Ευθύνης.

Πιο αναλυτικά ο δείκτης CRI με
τράει την απόδοση των επιχειρήσεων 
και την επίδρασή τους:

ι .  Στην κοινωνία, αξιολογώντας 
την υποστήριξη που παρέχει σε πρω
τοβουλίες των τοπικών και εθνι
κών κοινωνιών βοηθώντας στο χτίσι
μο εποικοδομητικών σχέσεων με τις 
κοινωνίες αυτές και τη δημιουργία 
Αμοιβαίας Εμπιστοσύνης.

2. Στο περιβάλλον, αξιολογώντας 
τις πολιτικές τους και τις ενέργειές 
τους για τον περιορισμό των δυσμε
νών επιδράσεων που εξασκεί στις κλι
ματικές αλλαγές βοηθώντας να συνει
δητοποιήσουν ότι η μετάβασή τους σε 
μια οικονομία που απαιτεί περιορισμό 
του διοξειδίου του άνθρακος αντιπρο
σωπεύει τόσο ένα μεγάλο ρίσκο όσο 
και μια μεγάλη ευκαιρία.

3. Στην αγορά και τους κατανα
λωτές, αξιολογώντας την επίδοσή 
τους στις σχέσεις τους με τους πελά
τες τους και την αγορά και στο κατά 
πόσο παρακολουθούν, κατανοούν 
και ανταποκρίνονται στις συνεχώς 
μεταλλασσόμενες ανάγκες των κατα
ναλωτών. Στο πώς δηλαδή πωλούν τα 
προϊόντα και τις υπηρεσίες με υπευ
θυνότητα, σωστή ποιότητα και τιμές

4 . Στους εργαζομένους, αξιο
λογώντας τη συμπεριφορά και 
τις πολιτικές τους στα εργασιακά 
θέματα όπως: Ασφάλεια, Υγιεινή, 
Ειλικρινή Επικοινωνία και Δίκαιη 
Μεταχείριση. +



Η σημασία της πρώτης παρουσίασης 
g του CR Index για τον επιχειρηματικό 
S κόσμο στην Ελλάδα

V τις μερες ασταθει-

W  ας και οικονομικής
Μ  Λ  κρίσης, οι προηγμέ-

νες εταιρείες όλων 
των κλάδων επιβάλλεται να εξα
σφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την 
επιχειρηματική τους αριστεία, λαμ- 
βάνοντας πλήρως υπόψη τις ανά
γκες όχι μόνο των οικονομικών επι
τελείων, αλλά και του συνόλου των 
ενδιαφερομένων από τη δράση 
τους μερών (stakeholders). Ένας 
σίγουρος δρόμος προς την επιτυ
χία σε αυτή την πρόκληση είναι η 
υιοθέτηση διεθνών αναγνωρισμέ
νων εργαλείων, όπως το Corporate 
Responsibility Index, πιο γνωστό 

ως CR Index
To CR Index είναι ο πιο σημα

ντικός διεθνώς δείκτης μέτρησης 
της απόδοσης των επιχειρήσεων 
στον τομέα της Εταιρικής Κοινω
νικής Ευθύνης (ΕΚΕ) και χρησιμο
ποιείται ως εθνικός δείκτης ΕΚΕ 
σε διάφορες χώρες. Ως ένα κορυ
φαίο εργαλείο αξιολόγησης αποτε
λεί και σημείο αναφοράς για τη συ
γκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε 4 
επιμέρους τομείς: Κοινωνία, Περι
βάλλον, Εργαζόμενοι και Αγορά.

To CR Index είναι προϊόν της συ
νεργασίας με το το BITC (Business 
in  the Com m unity), ενός από τους 
μεγαλύτερους και σημαντικότερους 
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς

παγκοσμίως για την προώθηση της 
ΕΚΕ. Βρίσκεται υπό την προεδρία 
του Πρίγκιπα της Ουαλίας και εδώ 
και 25 χρόνια υποστηρίζει διάφο
ρους οργανισμούς και επιχειρήσεις 
στην προσπάθειά τους να ενσωμα
τώσουν κοινωνικά και περιβαλλο
ντικά υπεύθυνες πρακτικές στις 
λειτουργίες τους

Στην Ελλάδα το CR Index εκ
προσωπείται αποκλειστικά από 
το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνι
κής Ευθύνης, μια Αστική μη Κερ
δοσκοπική Εταιρεία, που παρέχει 
στις ελληνικές επιχειρήσεις και ορ
γανισμούς το πιο αναγνωρισμένο 
εργαλείο αξιολόγησης και σημείο 
αναφοράς για την αναγνώριση 
των επιδόσεών τους σε θέματα 
ΕΚΕ με βάση τα διεθνή πρότυπα 
και κριτήρια.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί έναν 
ακόμα σημαντικό σταθμό για την πε
ραιτέρω εδραίωση της ΕΚΕ στη χώρα 
μας και την τοποθέτηση των ελληνι
κών επιχειρήσεων στον παγκόσμιο 
χάρτη των προηγμένων επιχειρήσε
ων που διακρίνονται για τις επιδό
σεις τους στον τομέα της ΕΚΕ.

Κάθε εταιρεία που συμμετείχε 
στη διαδικασία αξιολόγησης από 
τον CR Index αξιολογείται από ανε
ξάρτητους εμπειρογνώμονες - αξι- 
ολογητές που έχουν εκπαιδευτεί 
ειδικά από τον BITC και παρέχουν 
αναλυτικό Feedback και συγκριτικά

Του Νίκου Αυλώνα, Αντιπρο
έδρου του Ινστιτούτου Εταιρι
κής Κοινωνικής Ευθύνης, Διευ- 
θύνοντος Συμβούλου Κέντρου 
Αειφορίας & Αριστείας (Centre 
for Sustainability &. Excellence 
CSE)

αποτελέσματα σε κάθε επιχείρηση.
Υπάρχουν 4 επίπεδα (bands) δι

άκρισης των κοινωνικών και πε
ριβαλλοντικών επιδόσεων ενός 
οργανισμού, σύμφωνα με το CR 
Index: Platinum , Gold, Silver και 
Bronze. Στην Ελλάδα φέτος δια- 
κρίθηκαν οι ακόλουθες εταιρείες 
στο Silver επίπεδο: COCA-COLA 
ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ, DIAGEO HELLAS, 
OTE και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Στην 
Bronze κατηγορία διακρίθηκαν η 
ΓΕΦΥΡΑ, η MICROSOFT HELLAS, η 
PISCINES IDEALES και η RECENCY 
ENTERTAINMENT.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην 
πρώτη αξιολόγηση εταιρειών βάσει 
του δείκτη CR δεν υπήρξαν εταιρεί
ες που να ανήκουν στο Platinum  
και Cold επίπεδο. Με βάση τα αυ
στηρά κριτήρια του CR Index, η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν 
φαίνεται να έχει ακόμα ενσωματω
θεί στη στρατηγική των επιχειρήσε
ων πλήρως, ούτε και να έχει απο
δώσει αντίστοιχα τα μέγιστα οφέλη 
προς τις επιχειρήσεις.

Αδιαμφισβήτητο είναι πάντως ότι 
η συστηματική χρήση του CR Index 
ως εργαλείου αυτοαξιολόγησης σε 
συνεχή βάση μπορεί να συμβάλει 
καθοριστικά στην πλήρη ενσωμά
τωση της ΕΚΕ στη συνολική στρατη
γική της επιχείρησης και στη δημι
ουργία ξεκάθαρου ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. φ

Τι είναι το CR INDEX
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To CR INDEX είναι ένα κορυφαίο 
εργαλείο αξιολόγησης και σημείο 
αναφοράς για τη συγκριτική αξιολό
γηση των επιδόσεων των επιχειρήσε
ων και των οργανισμών στον τομέα 
της Εταιρικής Ευθύνης.

Το πρώτο ελληνικό CR Index εισή- 
χθη το 2008 από το Ινστιτούτο Εται
ρικής Ευθύνης, σε συνεργασία με το 
BITC (Business in the Community) 
και μέχρι σήμερα έχει προσελκύσει 
τη συμμετοχή ενός σημαντικού αριθ
μού αξιόλογων ελληνικών εταιρειών 
και πολυεθνικών επιχειρήσεων που 
επενδύουν σε αυτόν τομέα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ TO BITC

To BITC, υπό την προεδρία του Πρί

γκιπα της Ουαλίας, αποτελεί έναν 
από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκο
πικούς Οργανισμούς που δραστηριο
ποιούνται στον τομέα της Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Εδώ και 25 χρόνια το BITC υπο
στηρίζει κορυφαίους οργανισμούς 
και επιχειρήσεις στην προσπάθειά 
τους να ενσωματώσουν καλές πρα
κτικές στις λειτουργίες τους. Στο 
πλαίσιο αυτό έχει αναπτύξει το CR 
Index, το οποίο αποτελεί κορυ
φαίο σημείο αναφοράς στο Ηνωμέ
νο Βασίλειο και την Ευρώπη για τη 
συγκριτική αξιολόγηση επιχειρή
σεων, ως προς τις επιδόσεις τους 
στον τομέα της ΕΚΕ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

To Corporate Responsibility 
Institute (Ινστιτούτο Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης) είναι μία Αστική 
μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει 
αναλάβει την αποκλειστική εκπρο
σώπηση του CR Index στην Ελλάδα 
σε συνεργασία με το BITC (Business 
in the Community). Στόχος των δρά
σεων του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης είναι η περαιτέρω 
εδραίωση της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης στην Ελλάδα και η τοποθέτη
ση των ελληνικών επιχειρήσεων στον 
παγκόσμιο χάρτη εταιρειών που δια- 
κρίνονται για τις επιδόσεις τους στον 
τομέα αυτό. Στην πρωτοβουλία αυτή 
έχουν ήδη εκφράσει την υποστήριξή 
τους η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, το Ινστιτούτο Επικοι
νωνίας, η Λέσχη Επιχειρηματικότη
τας και το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρειών 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ CR 
INDEX

Η διαδικασία αξιολόγησης των 
εταιριών που επιθυμούν να συμμε- 
τάσχουν στο δεύτερο ελληνικό CR 
Index, ξεκινάει άμεσα. Για περισ
σότερες πληροφορίες σχετικά με την 
αίτηση συμμετοχής αλλά και τη δυ
νατότητα ενημερωτικής συνάντησης 
μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 
CRI, info@cri.org.gr ή να απευθυν
θείτε στην ιστοσελίδα του Ινστιτού
του: w w w .cri.org.gr φ

Band Εταιρία Κλάδος

Platinum

Cold

Silver COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ Consumer Coods/ Beverages

DIAGEO HELLAS Consumer Coods/ Beverages

OTE Telecommunications/ 
Telecom munication Services

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Financials/ Banks

Bronze ΓΕΦΥΡΑ Consumer Services & 
Industrials/ Support Services

MICROSOFT HELLAS Technology/ Information 
Technology Software

PISCINES IDEALES Industrials/ Construction

RECENCY
ENTERTAINMENT

Consumer Services/ Leisure &. 
Hotels

mailto:info@cri.org.gr
http://www.cri.org.gr


Η εταιρεία
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι 

η μεγαλύτερη εταιρεία παραγω
γής και εμπορίας μη αλκοολούχων 
ποτών στην Ελλάδα, με 2.400 εργα
ζόμενους και γεωγραφική παρουσία 
σε όλη τη χώρα. Αποτελεί μέλος του 
ελληνικού πολυεθνικού ομίλου, της 
Coca-Cola Heilerde, ενός από τους 
μεγαλύτερους εμφιαλωτές, παγκό
σμιός, προϊόντων της The Coca-Cola 
Company αλλά και άλλων μη αλκο
ολούχων προϊόντων εν γένει.Με 40 
χρόνια επιτυχημένης δραστηριοποί- 
ησης και συνεχούς ανάπτυξης, η 
Coca-Cola ΤρίαΈψιλον έχει κερδίσει 
την εμπιστοσύνη του κοινού για το 
σύνολο των υψηλής ποιότητας προ
ϊόντων της.

Ρητή δέσμευση της εταιρείας είναι 
να δρα ως «υπεύθυνος πολίτης». Για το 
σκοπό αυτό εφαρμόζει ένα ολοκληρω
μένο Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυ
νότητας που εκτείνεται σε όλους τους 
τομείς της επιχειρηματικής της δρα
στηριότητας: Χώρος Εργασίας -  Αγορά 
-  Περιβάλλον - Κοινωνία.

Η συνεπής υλοποίηση αυτού 
του προγράμματος μας επιτρέπει 
σήμερα να εφαρμόσουμε τη διαδι
κασία αξιολόγησης στο πρώτο CR 
Index που γίνεται στην Ελλάδα. Η 
διάκρισή μας μάλιστα στο υψηλό
τερο για την Ελλάδα «στρώμα» με 
βάση τη διαδικασία και τις προδι
αγραφές του διεθνούς οργανισμού 
Business in the Com muniry (BITC) 
μας δίνει ιδιαίτερη χαρά και δύναμη 
για να συνεχίσουμε και να εξελι

Coca-Cola Τρία Εψιλον

Σίσσυ Ηλιοπούλου,
Διευθύντρια επικοινωνίας COCA COLA 3Ε

χθούμε ακόμα περισσότερο στον 
τομέα της Κοινωνικής Υπευθυνότη
τας δημιουργώντας έναν οργανισμό- 
πρότυπο.
Στρατηγικές ΕΚΕ 
και δραστηριότητες 

Η έννοια της Κοινωνικής Υπευ
θυνότητας από στρατηγικού σχεδι- 
ασμού αποτελεί κύριο στοιχείο στη 
λήψη των επιχειρησιακών πλάνων 
και αποφάσεων της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον, από τα πρώτα κιόλας χρόνια 
δραστηριοποίησης της εταιρείας. 
Προτεραιότητά μας είναι: 

α) να λειτουργούμε κατά τρόπο 
περιβαλλοντικά υπεύθυνο και σύμ
φωνα με περιβαλλοντικά πρότυπα, 

β) να αντιμετωπίζουμε τις κοι
νωνικές ανάγκες και να συμβάλου
με στην αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών, 

γ)ναδιατηρούμεπροϊόνταυψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και 

δ) να φροντίζουμε για τη δημι
ουργία και διασφάλιση ενός εργα
σιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι 
άνθρωποι της εταιρείας αντιμετωπί
ζονται με σεβασμό, εκπαιδεύονται, 
εξελίσσονται και λαμβάνουν υλική 
και ηθική ικανοποίηση. Στο πλαίσιο 
αυτό, το πρόγραμμα δράσης ΕΚΕ 
που εφαρμόζει η εταιρεία μας ανα
πτύσσεται με βάση 4 άξονες δράσης: 
Περιβάλλον, Κοινωνία, Αγορά και 
Χώρος Εργασίας.

Στην κορυφή της περιβαλλοντικής 
μας δράσης βρίσκεται το πρόγραμμα 
«Αποστολή Νερό», η εφαρμογή του 
οποίου ξεκίνησε το 2θθ6. Φέτος, με

την «Αποστολή Νερό» ολοκληρώνου
με και την εγκατάσταση Συλλογής 
Όμβριων Υδάτων στα νησιά Σύρο, 
Τήνο και Νάξο για την ορθή διαχεί
ριση και αξιοποίηση των συλλεγόμε- 
νων όμβριων υδάτων αλλά και την 
εκπαίδευση μαθητών και κατοίκων.

Ένα από τα σημαντικότερα προ- 
γράμματά μας για την Κοινωνία 
είναι το πρόγραμμα «Ιατρική Ανά
βαση στην Ηπειρωτική Ελλάδα» το 
οποίο, για τη χειμερινή περίοδο, 
ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες. 
Στο πλαίσιο αυτού, ομάδα έμπειρων 
και άρτια εκπαιδευμένων νοσηλευ
τών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυ
ρού διασχίζει την'Ηπειρο, τη Μακε
δονία και τη Θράκη και εκπαιδεύει 
431 μαθητές και κατοίκους απομα
κρυσμένων περιοχών της περιφέ
ρειας σε θέματα Πρώτων Βοηθειών 
και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογό
νησης.
Η συμμετοχή στη διαδικασία

Η συμμετοχή μας στη διαδικασία 
αξιολόγησης του CR Index ήταν μία 
πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδο
μητική για εμάς εμπειρία. Η δια
δικασία συμπλήρωσης του ερωτη
ματολογίου αξιολόγησης αλλά και 
το feedback report της ομάδας των 
εξωτερικών αξιολογητών του Index 
μάς έδωσε την ευκαιρία να συγκε
ντρωθούμε όλες οι ομάδες από τα 
διαφορετικά τμήματα της εταιρεί
ας μας που εμπλεκόμαστε στην υλο
ποίηση της Κοινωνικής Υπευθυνότη
τας και να κάνουμε μία ανοιχτή και 
αντικειμενική «αυτοαξιολόγηση». ♦

D IA C E O  H E L L A S
Κορυφαία προϊόντα, υπεύθυνος εταιρικός πολίτης

Α. Αγγελή, Α. Ευαγγέλου,
Διευθύντρια εταιρικών σχέσεων Γενικός διευθυντής
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DIACEO HELLAS DIACEO HELLAS

Ποιοι είμαστε
H Diageo είναι η κορυφαία εται

ρεία prem ium  αλκοολούχων ποτών 
στην Ελλάδα και τον κόσμο. Το 
όνομα Diageo προέρχεται από τη 
συνένωση δύο λέξεων: τη λατινική 
λέξη Dia που σημαίνει ημέρα και τη 
λέξη Geo που προέρχεται από την ελ
ληνική γαία. Το όνομά μας αντικα
τοπτρίζει το όραμα της εταιρείας να 
Γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε ημέρα, σε 
όλη τη γη, υπεύθυνα...

Ο σκοπός αυτός εμπνέει την ανα
πτυξιακή δυναμική των μαρκών της 
Diageo και περικλείει τις αξίες και 
το ήθος της επιχείρησης. Σημαί
νει ότι η εταιρεία παρέχει προϊόντα 
υψηλής ποιότητας και εικόνας και τα 
εμπορεύεται με υπευθυνότητα, έτσι 
ώστε αυτά να συνεχίσουν να αποτε
λούν μέρος της χαράς και της γιορ
τής των ανθρώπων, σε όποιο σημείο 
της γης κι αν βρίσκονται.

Η επιτυχία για την Diageo Hellas 
δεν ορίζεται στα στενά πλαίσια των 
οικονομικών επιδόσεων, αλλά επε- 
κτείνεται στην ηγετική συμπερι
φορά που επιδεικνύει απέναντι σε 
ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
θύνης, με έμφαση στην υπεύθυνη 
κατανάλωση αλκοόλ.

Προάγουμε ισορροπημένα πρό
τυπα κατανάλωσης των αλκοολού
χων ποτών, μέσα από την εφαρμογή

αυστηρών κανόνων για τη διαφήμι
ση και την προώθηση των μαρκών 
μας. Παράλληλα, αξιοποιούμε τη 
γνώση και την εμπειρία μας στο 
m arketing, προκειμένου να σχεδι
άσουμε επιτυχημένα προγράμματα 
επικοινωνίας που έχουν στόχο την 
αντιμετώπιση αρνητικών συμπερι
φορών σε σχέση με το αλκοόλ και 
εστιάζουν στο ζήτημα αλκοόλ και 
οδήγηση, με επίκεντρο το μήνυμα 
«Δεν πίνω πριν οδηγήσω».

Για την αντιμετώπιση της υπερβο
λικής κατανάλωσης και των συνεπει
ών της, συνεργαζόμαστε με υψηλού 
κύρους μη κερδοσκοπικές οργανώ
σεις, όπως το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και 
ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιο- 
λόγων, με κρατικούς φορείς και την 
τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ενώ έχουμε εστιάσει στα παραπά
νω ζητήματα που σχετίζονται άμεσα 
με την επιχειρηματική μας δράση, 
ταυτόχρονα στηρίζουμε την κοινω
νία και το περιβάλλον με ολοένα 
αυξανόμενης έντασης προγράμμα
τα ανάλογα με τις συνθήκες που 
επικρατούν στις τοπικές κοινωνίες 
όπου έχουμε παρουσία.

Η πρώτη μας συμμετοχή στο 
Corporate Responsibility Index μάς 
έδωσε τη δυνατότητα να μετρήσου
με το κοινωνικό μας αποτύπωμα,

ενώ παράλληλα παρέχει το πλαί
σιο και τις συνθήκες για τη διαρκή 
βελτίωση της επιχείρησής μας στην 
προσπάθεια να προσθέτει αξία στην 
κοινωνία και να προστατεύει το πε
ριβάλλον.

Websites
www. diageo. com
www.dontdrinkanddrive.gr
www.drinkiq.com
www.diageogivingforgood.com

Σ τ η ν  Ε λ λ ά δ α , η  D ia g e o  δ ια κ ιν ε ί  μ ία  

μ ο ν α δ ικ ή  σ ε ιρ ά  α π ό  δ η μ ο φ ιλ ε ίς  μ ά ρ κ ε ς  

μ ε τ α ξ ύ  τ ω ν  ο π ο ίω ν  ε ίν α ι  τ α  w h is k ie s  

J o h n n ie  Walker, H a ig ,  D im p le ,  C a rd h u  

κ α ι τ α  Classic M a l t ,  η  S m ir n o f fV o d k a ,  το  

C o rd o n  's C i n ,  η T e q u ila  C u e rv o , το Baileys 
C re a m y  liq u e u r , η U rs u s  κ α ι η ο α μ π ά ν ια  

V e u v e  C l iq u o t .

http://www.dontdrinkanddrive.gr
http://www.drinkiq.com
http://www.diageogivingforgood.com


OTE

Ντ. Τζιμέα
Διευθύντρια εταιρικής επικοινωνίας
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O OTE τα τρία τελευταία χρόνια 
εντείνει τις προσπάθειές του για τη 
συστηματοποίηση, εμβάθυνση και 
εξέλιξη των πρακτικών Εταιρικής 
Υπευθυνότητας (ΕΥ), που εφαρμό
ζει, καθώς και την ευθυγράμμισή 
τους με διεθνή πρότυπα. Ιδιαίτερη 
έμφαση έχει δοθεί στην αποτίμηση 
του περιβαλλοντικού μας αποτυπώ
ματος και παράλληλα στην εφαρ
μογή πολιτικών φιλικών προς το πε
ριβάλλον, στις σχέσεις μας με τους 
κοινωνικούς εταίρους, αλλά και στην 
υπεύθυνη παρουσία μας στην αγορά 
και απέναντι στους καταναλωτές, 
στοιχεία τα οποία αποτυπώνονται 
αναλυτικά στον «Απολογισμό Εταιρι
κής Υπευθυνότητας» του 2007.

O OTE επέλεξε να συμμετέχει 
στην Έρευνα του Business in  the 
Com m unity θέλοντας να στηρίξει 
αυτή την αξιόλογη προσπάθεια και 
το εξαιρετικά θετικό βήμα για την 
προώθηση, κατανόηση και εξέλι
ξη της ΕΥ στην Ελλάδα. Παράλλη
λα θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η 
πιστοποίηση των Απολογισμών μας 
παραμένει στην κρίση Διεθνών Προ
τύπων και Δεικτών, όπως το CRI και 
το FTSE4Cood.
Στρατηγικές Εταιρικής 
Υπευθυνότητας και κύριες 
δραστηριότητες

O OTE, διαχρονικά, έχει συνδέσει 
την παρουσία του με την κοινωνική 
προσφορά, ενώ ενσωματώνει, στα
διακά, τις αρχές Εταιρικής Υπευ

θυνότητας στην επιχειρηματική του 
στρατηγική. Η πρωτοβουλία αυτή 
βασίζεται στην πεποίθηση ότι η βι
ωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα 
της εταιρείας εξαρτώνται τόσο από 
την προσφορά σύγχρονων και ποιο
τικών υπηρεσιών, όσο και από την 
ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομέ
νων μερών. Το Πρόγραμμα «Σχέση 
Ευθύνης», που αποτυπώνεται στον 
Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνό
τητας , αποτελεί δέσμευση όχι μόνο 
για τους πελάτες και τους εργαζό
μενους, αλλά και για το σύνολο της 
κοινωνίας.

Πιστεύουμε ότι η εταιρεία μας, 
οφείλει να λειτουργεί οργανωμέ
να και συστηματικά ως «υπεύθυ
νος πολίτης» και προς αυτή την κα
τεύθυνση το Πρόγραμμα Εταιρικής 
Υπευθυνότητας έχει ως βασικές 
του δράσεις-προτεραιότητες την 
κοινωνία, τους εργαζόμενους, το 
περιβάλλον και την αγορά.

Στην κοινωνία, στόχος μας είναι 
να λειτουργούμε ως ενεργός «κοινω
νικός εταίρος» συμβάλλοντας έτσι 
στην ευημερία της χώρας. Η στήριξη 
των ευπαθών κοινωνικών ομάδων 
και ιδιαίτερα των παιδιών, η προώ
θηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία 
της κοινωνίας και η διατήρηση της 
πλούσιας πολιτιστικής μας κληρονο
μιάς, είναι μερικές από τις βασικές 
μας προτεραιότητες.

Ακόμα, φροντίζουμε τους εργαζό
μενους της εταιρείας ενθαρρύνοντας 
την εξέλιξή τους, μέσω της ενημέρω
σης, της προώθησης πολιτικής ίσων 
ευκαιριών, της «διά βίου» εκπαίδευ
σης και επιβράβευσής τους, διαμορ
φώνοντας συνθήκες που ευνοούν 
την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασί-

ας και εξασφαλίζοντας την ευημερία 
τους με πρόσθετες παροχές.
Ως προς τον τομέα του περιβάλλο
ντος, έχουμε ξεκινήσει την καταγρα
φή του «οικολογικού αποτυπώμα
τος» της εταιρείας και δεσμευόμαστε 
για την προστασία του περιβάλλο
ντος, υλοποιώντας προγράμματα 
μείωσης της κατανάλωσης ενέργει
ας, ανακύκλωσης των υλικών που 
χρησιμοποιούμε, χρήσης ανακυκλώ- 
σιμων υλικών και στήριξης περιβαλ
λοντικών Μη Κυβερνητικών Οργα
νώσεων.

Όσον αφορά στις δράσεις μας για 
την αγορά, αξιοποιούμε τις τεχνο
λογικές δυνατότητες και υποδομές 
μας για να βελτιώσουμε την ποιότη
τα ζωής των καταναλωτών μας και 
εργαζόμαστε για την παροχή ποιο
τικών υπηρεσιών καθώς και για τη 
γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος, 
εξασφαλίζοντας στους πολίτες πρό
σβαση στα οφέλη των νέων τεχνολο
γιών και της ευρυζωνικότητας.
Η συμμετοχή 
στη διαδικασία

Η συμμετοχή της ομάδας Εταιρι
κής Υπευθυνότητας στην καταγρα
φή των στοιχείων για τη συμμετοχή 
μας στον δείκτη CRI ήταν πολύ εποι
κοδομητική. Μας βοήθησε να εμ
βαθύνουμε στις αρχές της Εταιρικής 
Υπευθυνότητας, καθώς και να εξετά
σουμε ένα δείκτη που δίνει βαρύτη
τα σε διαφορετικές πτυχές από αυτές 
του CRI και του FTSE4COOD όπως η 
Κοινότητα και το Περιβάλλον.

Η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθ
μού εταιρειών στο δείκτη CRI θα 
βοηθήσει στην περαιτέρω εξέλιξη 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας στη 
χώρα μας.

ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 

1916. Από τον Δεκέμβριο του 1991 
που ιδιωτικοποιήθηκε, παρουσιά
ζει συνεχή και ταχεία ανάπτυξη ερ
γασιών, μεγεθών και δραστηριοτή
των. Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς 
ηγείται ενός Ομίλου επιχειρήσεων 
που καλύπτουν το σύνολο των ερ
γασιών και δραστηριοτήτων του 
χρηματοοικονομικού τομέα στην 
Ελλάδα (universal bank).

Η Τράπεζα Πειραιώς διαθέτει ιδι
αίτερη τεχνογνωσία στον χώρο των 
μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχει
ρήσεων, στις υπηρεσίες προς ιδιώτες, 
στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαια
γοράς και επενδυτικής τραπεζικής, 
καθώς και στη χρηματοδοτική μίσθω
ση . Η παρουσία του Ομίλου της Τρά
πεζας Πειραιώς στο εξωτερικό είναι δι- 
ασπαρμένη σε 9 χώρες, εκ των οποίων 
οι 4 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στρατηγική επένδυση η ΕΚΕ 
για την Τράπεζα Πειραιώς 

Η Τράπεζα Πειραιώς θεωρεί τις 
δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
θύνης (ΕΚΕ) «στρατηγική επένδυση» 
και όχι κόστος. Το 2003 οργανώθηκε ο 
Τομέας της ΕΚΕ, ενώ το 2007 συστή- 
θηκε και η Επιτροπή Εταιρικής Κοινω
νικής Ευθύνης του Ομίλου Πειραιώς. 
Οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνη
σης, οι σχέσεις με τους πελάτες και 
τους προμηθευτές, το ανθρώπινο δυ
ναμικό, οι κοινωνικές παρεμβάσεις, η 
περιβαλλοντική πολιτική και το πολι
τιστικό έργο αποτελούν τους πυλώνες 
της ΕΚΕ της Τράπεζας Πειραιώς. 
Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θεσπί
σει τη Γενική Διεύθυνση Εταιρικής 
Διοίκησης και διαθέτει Διεύθυν
ση Εσωτερικού Ελέγχου. Η Τράπε
ζα Πειραιώς δημοσιοποιεί, με ετή
σιες αναφορές, τα αποτελέσματα 
της ΕΚΕ ακολουθώντας το διεθνές 
πρότυπο του Global Reporting

Initiative (CRI).Η Τράπεζα Πει
ραιώς συμμετέχει στο Οικουμενι
κό Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. (UN Global 
Compact), πληροί τα κριτήρια του 
δείκτη FTSE4Cood και έχει υπο
γράψει τη Διακήρυξη Οικονομικής 
Πρωτοβουλίας του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP FI). 
Κοινωνία

Η Τράπεζα Πειραιώς αναπτύσσει 
έντονες κοινωνικές παρεμβάσεις, 
όπως : το πρόγραμμα για την ενίσχυ
ση των πολυμελών οικογενειών στη 
Θράκη, η ενίσχυση κοινοτήτων απε
ξάρτησης και προγραμμάτων επα
νένταξης, η ενίσχυση άπορων και 
ορφανών παιδιών και η παροχή προ
ληπτικής ιατρικής σε απομονωμένες 
περιοχές στην Ελλάδα. 
Πολιτισμός

Το πολιτιστικό έργο υλοποιείται 
από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 
Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) με βασικούς 
στόχους:

ι. Τη διάσωση της παραδοσιακής 
τεχνολογίας και της βιομηχανικής κλη
ρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί 
δίκτυο επτά θεματικών μουσείων.

2. Την ενίσχυση της έρευνας και 
της παιδείας με εκδόσεις και επι
στημονικές εκδηλώσεις σχετικά με 
την ιστορία της τεχνολογίας, της οι
κονομίας και της νεότερης ταυτότη
τας του ελληνικού πολιτισμού. 
Ανθρώπινο δυναμικό, πελά
τες & προμηθευτές

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει 
επιπλέον παροχές και Προγράμ
ματα Υποστήριξης & Ενεργητικής 
Διαχείρισης της Υγείας & Ευεξίας 
στο προσωπικό της. Η καθημερι
νή δράση της Τράπεζας Πειραιώς 
προσδίδει αμεσότητα και ιδιαίτερη 
αξία τόσο στην επαφή με τους ερ
γαζόμενους όσο και στις σχέσεις και 
συνέργειες που αναπτύσσει με πε
λάτες και προμηθευτές.
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Περιβάλλον
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει, από το 
2003, συγκεκριμένη Περιβαλλοντική 
Πολιτική που συντονίζει η Υπηρεσία 
Περιβαλλοντικών Θεμάτων. Υλοποι
εί προγράμματα ανακύκλωσης, ενερ
γειακού σχεδιασμού των υποδομών 
της, προμήθειας φιλικών προς το πε
ριβάλλον υλικών, ευαισθητοποίησης 
και εκπαίδευσης του ανθρώπινου 
δυναμικού, ανάπτυξης «πράσινων» 
τραπεζικών προϊόντων με έμφαση 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
συνεργασίας με φορείς της Κοινωνί
ας των Πολιτών για την προστασία 
της βιοποικιλότητας. Κύριο στοιχείο 
της περιβαλλοντικής στρατηγικής 
της Τράπεζας είναι σήμερα το Πρό
γραμμα «CREENbanking4LIFE» που 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρω
παϊκή Επιτροπή.
Η συμμετοχή στην αξιολό
γηση του CRI 

Η αξιολόγηση του CRI, έδωσε την 
ευκαιρία να δοθεί μια ολοκληρωμένη 
εικόνα τόσο των επιτυχιών όσο και των 
σημείων εκείνων που μπορεί να βελτι
ωθούν αναφορικά με το έργο εταιρι
κής υπευθυνότητας της Τράπεζας. 
Η θεσμοθέτηση του δείκτη CRI και η 
μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων 
θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στις 
επιχειρήσεις που εφαρμόζουν προ
γράμματα ΕΚΕ στην Ελλάδα, ενώ η 
επέκταση των κριτηρίων για αποτε
λεσματικές πολιτιστικές παρεμβάσεις 
θα εμπλούτιζε ακόμη περισσότερο το 
καθαρά κοινωνικό «προφίλ» του συ
γκεκριμένου δείκτη.



Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. είναι η παραχω- 
ρησιούχος εταιρεία της Ζεύξης Ρίου 
- Αντιρρίου, με συμβατική αποστο
λή την κατασκευή και τη λειτουργία 
της Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης». 
Ήδη από τα χρόνια της κατασκευής, 
είχε επιδείξει αξιοσημείωτες δρά
σεις εταιρικής κοινωνικής ευθύ
νης, ωστόσο ήταν στα τέλη του 2007 
που η Διεύθυνσή της παρουσίασε το 
πρώτο συγκροτημένο πλάνο πολιτι
κής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
που θα ίσχυε από το 2θο8.

Ο στόχος ήταν να λογίζεται μεταξύ 
των σοβαρών «παικτών» του χώρου, 
στο πλαίσιο του χαρακτήρα αλλά και 
των δυνατοτήτων της. Τα ιδιαίτερα 
ικανοποιητικά αποτελέσματα που 
καταγράφηκαν εντός του πρώτου 
έτους εφαρμογής στα οποία περι
λαμβάνονται εθνικές και διεθνείς 
βραβεύσεις, είχαν ως φυσικό επα
κόλουθο την ποιοτική αναμέτρηση 
της εταιρείας με τον εαυτό της.

Η απόφαση της συμμετοχής στη δι
αδικασία αξιολόγησης του CRI Index 
βασίστηκε στην επιθυμία να αποτι- 
μηθούν ορθολογικά και ποσοτικά οι 
δρομολογημένες πολιτικές, με τρόπο 
που επιτρέπει την ποιοτική και ποσο
τική παρακολούθηση των δράσεων, 
με επιδίωξη τη συνεχή βελτίωση. Το 
εργαλείο που επελέγη σε αυτή την κα
τεύθυνση είναι ένας από τους πλέον 
αξιόπιστους διεθνώς δείκτες Ε.Κ.Ε. 
που βάζει τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στον μονό
δρομο της διαρκούς αυτοβελτίωσης. 
Αυτό το εργαλείο λέγεται CRI Index.

ΓΕΦΥΡΑ Α . Ε
Του Γιάννη Φρέρη, Υπεύθυνου Εταιρικής Επικοινωνίας 
& Αειφόρου Ανάπτυξης ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε.

Στρατηγικές ΕΚΕ
Όλη η κοινωνική φιλοσοφία της 

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. στηρίζεται στο τρίπτυ- 
χο «Μέσα στην κοινωνία -  Από την 
κοινωνία -  Για την κοινωνία», αφού 
η εταιρεία που είχε την ευθύνη για 
την κατασκευή και τη λειτουργία της 
Ζεύξης Ρίου -  Αντιρρίου αναγνώριζε 
ανέκαθεν τη συμβολή της τοπικής 
κοινωνίας στην υλοποίησή του, αλλά 
και επεδίωκε την (εντελώς εξωσυμ- 
βατική, άρα και μη υποχρεωτική) 
κοινωνική ανταποδοτικότητα της 
Γέφυρας «ΧαρίλαοςΤρικούπης».

Η στρατηγική της υπερβαίνει την 
οικονομική και επικοινωνιακή υπο
στήριξη πρωτοβουλιών, προχωρώ
ντας στην προσωπική δραστηριοποί- 
ηση των στελεχών της εκείνων που 
επωμίζονται τις κοινωνικές δράσεις 
ως εμψυχωτές των φορέων ή κινή
σεων πολιτών που τις υλοποιούν. 
Ως εταιρεία του Ομίλου VINCI, η 
ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. προκρίνει την ενεργο
ποίηση των πολιτών, θεωρώντας τέ
τοιους και τους εργαζομένους της. 
Έτσι το μεγαλύτερο μέρος των δρά
σεων κοινωνικής (π.χ. Δίκτυο Κι
νήσεων Υποστήριξης ΑΜΕΑ Αιτω
λοακαρνανίας, Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς») αλλά 
και περιβαλλοντικής (π.χ. «Κυανή 
Κοινωνία», Περιβαλλοντικός Πόλος 
Ναυπάκτου) ευθύνης της εταιρείας, 
υλοποιούνται με τη συνέργεια συλ
λόγων και κινήσεων πολιτών. Στην 
εποχή της κλιματικής αλλαγής την 
οποία διανύουμε, δεν θα μπορούσε 
να νοηθεί σοβαρή πολιτική εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης και αειφορίας 
που δεν θα περιελάμβανε συγκεκρι
μένη στρατηγική προς αυτή την κα
τεύθυνση. Έτσι οι δύο εταιρικές οντό
τητες της Γέφυρας Ρίου -  Αντιρρίου,

ΓΕΦΥΡΑ A . Ε. και η ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡ- 
ΠΑ Α.Ε., σε συνεργασία με το Κέντρο 
Αειφορίας &. Αριστείας (CSE) και τον 
ελβετικό οργανισμό «My Climate», 
πρωτοπορούν με την εφαρμογή πολι
τικής ελαχιστοποίησης του οικολογι
κού αποτυπώματος της Ζεύξης και της 
αντιστάθμισης των ρύπων CÛ2 που 
παράγονται από τη λειτουργία της.
Ο στόχος της ελαχιστοποίησης και 
της αντιστάθμισης ρύπων που έχουν 
έμμεση σχέση με τη Γέφυρα, επιδι
ώκεται και μέσα από εκστρατείες 
ενημέρωσης των οδηγών-χρηστών 
για την οικολογική οδήγηση και τη 
συμβολική αντιστάθμιση των δικών 
τους ρύπων για το διάστημα της δι
άρκειας των εκστρατειών. Τέλος, το 
γεγονός ότι η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. περιλαμ
βάνεται μεταξύ των πρώτων ελλη
νικών εταιρειών που μέσω του CRI 
Index τοποθέτησαν στο ύψος των δι
εθνών standards τις απαιτήσεις που 
έχουν από τον εαυτό τους, αποτελεί 
τον ακροτελεύτιο άξονα της στρατη
γικής της ο οποίος λειτουργεί ως βα
τήρας φυγής προς τα εμπρός χωρίς 
ουσιαστική δυνατότητα πισωγυρί- 
σματος.

Η συμμετοχή στη διαδικασία
Η συμμετοχή στη διαδικασία διευ

κόλυνε τη διασύνδεση της εφαρμοζό
μενης πολιτικής εταιρικής κοινωνι
κής ευθύνης με το μεγαλύτερο δυνατό 
φάσμα λειτουργιών της εταιρείας, 
ενώ κατέστησε δυνατή τη συνειδη
τή και άμεση εμπλοκή της ανώτερης 
διοίκησης στην επιδίωξη στόχων που 
αναβαθμίζουν το status της ΓΕΦΥΡΑ 
Α.Ε. και την εντάσσουν μεταξύ των 
καλών παραδειγμάτων του επιχειρη
ματικού κόσμου, που αποδεικνύουν 
έμπρακτα τη δέσμευσή τους για αει- 
φορία και βιώσιμη ανάπτυξη. «

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
«Η δ ια δικα σ ία  για  τη συμμετοχή  μ α ς  στο C R  In d ex α π οτέλεσ ε μ ια  ιδ ια ίτερα  π ολύτιμ η  εμ π ειρ ία , 

κα θώ ς είχα μ ε τη ν ευκ α ιρ ία  να  λειτουρ γή σ ουμ ε ω ς ο μ ά δ α  και να  β οηθή σουμε σ η μ α ντικ ά  ο ένα ς τον  

ά λλο ν γ ια  το  α π ο τέλεσ μ α . Μ έ σ α  α π ό τη ν α να ζή τη ση , τη  συνεργα σία και τη συνδυαστική  σκέψη γνω ρί

σ α μ ε α κόμ η  κ α λύ τερ α  τη  M icro so ft κα ι τ ις  α π ερ ιό ρ ισ τες  δ υ ν α τό τη τες  π ου  προσφ έρει σε ό λους μ α ς» .

Κωνσταντίνα Λογοθέτη,
PR Manager, Microsoft Hellas
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ EKE 
Το πρόγραμμα κοινωνικής ευ

θύνης που εκπονούμε εδώ στη 
Microsoft Ελλάς συνδυάζει καινοτό- 
μες τεχνολογίες, ένα πλέγμα συνερ
γασιών και μία σειρά από ενέργειες 
που στόχο έχουν τη δημιουργία οικο
νομικών, εκπαιδευτικών και κοινω
νικών ευκαιριών για όλους, καθώς 
και τη δημιουργία ενός ασφαλέστε
ρου περιβάλλοντος για μικρούς και 
μεγάλους χρήστες υπολογιστών.

Μέσα από την Κοινωνική Ευθύνη 
της Microsoft επικεντρωνόμαστε σε 
τρεις τομείς:
α) το πρόγραμμα Απεριόριστες 
Δυνατότητες
β) την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
γ) την Κοινωνική Συνεισφορά. 

Απεριόριστες Δυνατότητες
Το παγκόσμιο πρόγραμμα της 

Microsoft «Απεριόριστες Δυνατότη
τες» (Unlimited Potential) ξεκίνη
σε το 2003 προσβλέποντας στη δημι
ουργία κοινωνικών και οικονομικών 
ευκαιριών που βελτιώνουν τη ζωή 
των ανθρώπων, μετασχηματίζουν 
τις τοπικές κοινωνίες και στηρίζουν 
τις τοπικές οικονομίες. Στόχος της 
Microsoft μέσα από το πρόγραμμα 
Απεριόριστες Δυνατότητες είναι: 

α) να μετασχηματίσει την εκπαί
δευση, ενδυναμώνοντας εκπαιδευ
τικούς και μαθητές σε ολόκληρο τον 
κόσμο προκειμένου, μέσα από τη

δύναμη της τεχνολογίας, να μπορέ
σουν να μεγιστοποιήσουν τις δυνα- 
τότητές τους

β) να δημιουργήσει ίσες ευκαιρί
ες για όλους ώστε ακόμη και μέλη 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων να 
έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευ- 
θούν και να πιστοποιηθούν δωρεάν 
στις βασικές δεξιότητες υπολογιστή

γ) να ενισχύσει την καινοτομία, δί
νοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανά
πτυξή της σε τοπικό επίπεδο αφ’ 
όσον αποτελεί βασικό παράγοντα της 
οικονομικής προόδου κάθε χώρας. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση του Κέ
ντρου Καινοτομίας της Microsoft φι
λοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία 
νέων ευκαιριών που θα οδηγήσουν 
στην ενίσχυση της ελληνικής ανταγω
νιστικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ασφ άλεια στο Δ ιαδίκτυο
Στόχος της Microsoft Ελλάς είναι 

η ενημέρωση των πολιτών, η πρό
ληψη αλλά και η αντιμετώπιση κιν
δύνων που σχετίζονται με τις νέες 
τεχνολογίες πληροφορικής και ηλε
κτρονικών επικοινωνιών, μέσα από 
ημερίδες που πραγματοποιούνται 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

Συνεργαζόμαστε στενά με αρμό
διες αρχές και οργανισμούς όπως 
την Ομάδα DART της Ειδικής Γραμ
ματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Οικονομίας &. Οικονο
μικών.

Κοινωνική Συνεισφορά
Η Κοινωνική Συνεισφορά της 

Microsoft Ελλάς έχει ως στόχο τη βο
ήθεια του κοινωνικού συνόλου με 
δωρεές προϊόντων της Microsoft, 
αλλά και με εθελοντική εργασία του 
ανθρώπινου δυναμικού της. Ενδει
κτικά αναφέρουμε ότι η εταιρεία για 
τρεις συνεχείς χρονιές απέστειλε μόνο 
ηλεκτρονικές ευχετήριες κάρτες και 
πρόσφερε το ποσό, που θα διέθετε για 
την παραγωγή και εκτύπωση χριστου
γεννιάτικων καρτών, στο Χατζηκυρι- 
άκειο ίδρυμα το 2006 και στο Τμήμα 
Ενδοσοκομειακής Νοσηλείας (Τ.Ε.Ν.) 
της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπι
στημίου Αθηνών και σε δημοτικά σχο
λεία του Πρώτου Διαμερίσματος του 
Δήμου Αθηναίων.

Η εταιρεία
Η Microsoft (Nasdaq “MSFT”), η 

οποία ιδρύθηκε το 1975, είναι κορυ
φαία εταιρεία λογισμικού, υπηρεσιών 
και λύσεων με στόχο τη μεγιστοποίη
ση των δυνατοτήτων ατόμων και επι
χειρήσεων. Η Microsoft Corporation 
έχει αναπτύξει επιχειρηματική δρα
στηριότητα σε ολόκληρο τον κόσμο 
και διατηρεί γραφεία σε περισσότερες 
από ιο ο  χώρες. Στην Ελλάδα δραστη
ριοποιείται από το 1992 με στόχο να 
καταστήσει την τεχνολογία προσβάσι- 
μη σε όλους τους Έλληνες. Όραμα της 
εταιρείας αποτελεί η ουσιαστική προ
σφορά στην ελληνική κοινωνία. «
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Διευθύντρια τομέα Εταιρικής Ευθύνης

Η Piscines Ideales ιδρύθηκε το 
1991 και είναι ο μεγαλύτερος κατα
σκευαστής πισίνας στην Ευρώπη. 
Όραμα της εταιρείας είναι να απο
τελεί παγκόσμιο πρότυπο για τον 
τρόπο άσκησης της επιχειρηματι
κότητας. Τα τελευταία χρόνια είναι 
σταθερά η καλύτερη εταιρεία για 
να εργάζεται κανείς στην Ελλάδα 
και πρώτη για τον Σεβασμό που 
δείχνει στους Ανθρώπους της. Η 
Piscines Ideales έχει 25 καταστήμα
τα Franchisee σε όλη την Ελλάδα, 
απασχολεί 240 άτομα, έχει περισ
σότερους από 7-500 πελάτες, και 
μόνο το 2008 κατασκεύασε πάνω 
από 1.150 πισίνες. Επίσης δραστη
ριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και 
στον τομέα των spa, προσφέροντας 
στην ελληνική αγορά τα μοναδικά 
Ideales Spa.

Στρατηγικές EKE της εταιρείας 
σας και κύριες δραστηριότητες

Εστιάζουμε σε τρεις άξονες: το 
Περιβάλλον, την Κοινωνία και τον 
Άνθρωπο. Μερικές από τις δραστη- 
ριότητές μας τα τελευταία χρόνια 
είναι καθαρισμοί δασών και δημοτι
κών χώρων, η ανακύκλωση χαρτιού, 
μπαταριών, γυαλιού, πλαστικού, 
μελανοδοχείων αλλά και ηλεκτρι
κών συσκευών, η συμμετοχή μας 
στην Αναδάσωση της Πεντέλης και 
της Πάρνηθας, και πολλές καμπά- 
νιες ενημέρωσης και ευαισθητοποί- 
ησης των ανθρώπων μας για την τε
ράστια αξία που έχει το περιβάλλον 
και η κοινωνία γύρω μας.

Η μεγαλύτερή μας όμως προσφο
ρά στο περιβάλλον είναι το ίδιο μας 
το προϊόν (The Eco Pool). Πρόσφατα 
κερδίσαμε το 2ο Βραβείο Οικολογι
κού Προϊόντος, από τον Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων 
για το Περιβάλλον (ΠΑΣΕΠΠΕ).

Η οργάνωση Χριστουγεννιάτικων 
και Πασχαλινών Bazaar με αντικεί
μενα που φτιάχνουν οι ίδιοι οι ερ
γαζόμενοί μας, η εταιρική Τράπε
ζα αίματος, η υιοθέτηση παιδιών σε 
συνεργασία με την Action Aid, η πε
ριοδική συλλογή ρούχων και βιβλί
ων και διάθεσή τους σε ιδρύματα, η 
αγορά εισιτηρίων για φιλανθρωπικό 
σκοπό κλπ., είναι δράσεις μας προς 
την κοινωνία.

Η φροντίδα της Piscines Ideales 
για τον Άνθρωπο είναι μοναδική. 
Υψίστη σημασία για εμάς έχει ο υγι
εινός τρόπος ζωής και η άσκηση, 
η ισορροπία επαγγελματικής και ιδι
ωτικής ζωής η εκπαίδευση, η προ
σωπική ανάπτυξη, η ψυχαγωγία και 
η συντροφικότητα. Έχουμε θεσπί
σει διάφορα προγράμματα σχετικά 
με την προώθηση του οράματος και 
των αξιών μας. Δεν είναι άλλωστε 
τυχαίο ότι θεωρούμαστε σταθερά ο 
καλύτερος εργοδότης στην Ελλάδα 
καί μέσα στους 5 καλύτερους στην 
Ευρώπη.

Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοί μας 
να υιοθετήσουν μια κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση σε 
όλες τις πτυχές της ζωής τους και όχι 
μόνο στα πλαίσια της εργασίας τους.

Απώτερος στόχος μας είναι η μετά
δοση της κουλτούρας και των αξιών 
μας και στην οικογένεια, στους 
φίλους και γνωστούς μας με σκοπό 
να επηρεάσουμε και να εκπαιδεύ
σουμε την ευρύτερη κοινωνία.

Βασική μας πεποίθηση είναι ότι η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη προϋ
ποθέτει ατομική κοινωνική ευθύνη 
του καθενός από εμάς. Μόνο έτσι 
μπορούμε να έχουμε διαρκή και 
ουσιαστική προσφορά προς το πε
ριβάλλον και την κοινωνία. Όλα 
τα παραπάνω τα κάνουμε διότι πι
στεύουμε ακράδαντα ότι αυτό είναι 
πρώτα και πάνω απ’ όλα καλό για 
μας τους ίδιους. Γινόμαστε καλύτε
ροι πολίτες και καλύτεροι επαγγελ- 
ματίες και έτσι εξυπηρετούμε πολύ 
καλύτερα τους πελάτες μας.

Η συμμετοχή στη διαδικασία
Συμμετείχαμε στην αξιολόγηση 

από ένα εργαλείο υψηλοτάτου επι
πέδου όπως το CR Index με στόχο 
να κριθεί η αποτελεσματικότητά μας 
στον τομέα ΕΚΕ. Έχουμε μοναδικό 
στόχο να γινόμαστε καθημερινά κα
λύτεροι, πιο παραγωγικοί, δηλαδή 
πιο ανταγωνιστικοί. Τα πάντα στην 
εξυπηρέτηση του πελάτη με σεβα
σμό στην κοινωνία και τη φύση που 
μας φιλοξενεί.

Περιμένουμε να μας επισκεφθεί- 
τε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση 
w w w .ideales.gr ♦
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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ 
ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η συμμετοχή μας στο CR Index μάς 
έβαλε σε μια ουσιώδη διαδικασία να αξι
ολογήσουμε οι ίδιοι την εταιρεία μας, τις 
δραστηριότητες μας, την αποδοτικότητά 
μας και τις στρατηγικές λειτουργίας μας σε 
μια προσπάθεια να επανατοποθετηθούμε 
και να αναδιοργανωθούμε στον τομέα της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Μέσα από 
αυτή τη διαδικασία εντοπίσαμε τις αδυνα
μίες και τα πλεονεκτήματα μας, τα δυνατά 
αλλά και τρωτά μας σημεία με αποτέλεσμα 
να διαπιστώσουμε την πρόοδο που έχουμε 
επιτύχει τα δύο τελευταία χρόνια αλλά και 
να θέσουμε νέους στόχους για βελτίωση στο 
μέλλον.
Αφροδίτη Μποντζόρλου,
CSR & Corporate Affairs Officer

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ EKE
Μια από τις μεγαλύτερες προ

κλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επι
χειρήσεις σήμερα είναι η ειλικρι
νής ανταπόκριση στις προσδοκίες 
του κοινωνικού συνόλου. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει 
να ακούμε, να μαθαίνουμε και να 
ανταποκρινόμαστε σ’ αυτά που μας 
λένε οι επισκέπτες μας, οι άνθρωποί 
μας και η κοινωνία γενικότερα. Να 
αναγνωρίζουμε τα λάθη μας όταν 
τα κάνουμε και να προσπαθούμε 
συνεχώς να βελτιωνόμαστε σε κάθε 
πτυχή της δουλειάς μας.

Με υπευθυνότητα και σεβασμό 
προς το κοινωνικό σύνολο αναλάβα
με την πρωτοβουλία για τη δημιουρ
γία του Κώδικα Δεοντολογίας για το 
υπεύθυνο παιχνίδι στα καζίνο μας. 
Στόχος μας είναι να θέσουμε υψηλά 
επιχειρηματικά πρότυπα και προ
σφέρουμε ένα ευχάριστο και ασφα
λές περιβάλλον όπου οι επισκέπτες 
μας θα διασκεδάζουν με μέτρο, έχο
ντας πλήρη γνώση των κανόνων δι

εξαγωγής των παιχνιδιών. Επίσης, 
όλοι αναγνωρίζουμε σήμερα πως μια 
ακόμη μεγάλη πρόκληση που αντι
μετωπίζει ο πλανήτης, είναι η κατα
στροφή του περιβάλλοντος και αυτό 
απαιτεί εντατική κινητοποίηση όλων 
(κρατών, πολιτών, φορέων, επιχει
ρήσεων κλπ.) για την προστασία του. 
Στο σημείο αυτό η Regency αναλαμ
βάνει τον ρόλο που της αναλογεί και 
υποστηρίζει όσους έχουν δυνατότητα 
παρέμβασης για την αναδάσωση της 
Πάρνηθας και της Θεσσαλονίκης, 
ενώ απευθύνεται σε εργαζόμενους, 
επισκέπτες και πολίτες με στόχο την 
ευαισθητοποίησή τους για το περι
βάλλον. Ήδη από την επομένη της 
καταστροφής στην Πάρνηθα, η εται
ρεία προσέφερε ι  εκ. ευρώ για την 
αναδάσωση του Δρυμού, καθώς και 
τρία υπερσύγχρονα πυροσβεστικά 
οχήματαγιατη φύλαξη της περιοχής. 
Λίγο αργότερα, η εταιρεία ίδρυσε το 
Μικρό Μουσείο της Πάρνηθας, με 
πλούσιο υλικό για την ιστορία και τη 
σημασία του δρυμού, τροφοδοτώ
ντας παράλληλα το αίσθημα της προ
σωπικής ευθύνης του κάθε πολίτη 
για την προστασία του δάσους. Στη 
Θεσσαλονίκη, κάθε χρόνο η εταιρεία 
υποστηρίζει το έργο αναδάσωσης της 
Νομαρχίας, έχοντας μέχρι σήμερα 
χρηματοδοτήσει την αναδάσωση ιοο  
στρεμμάτων στις καμένες περιοχές 
των Δήμων Ασσήρου και Λαγκαδά. 
Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι οι 
άνθρωποί μας αποτελούν κινητήριο 
μοχλό της επιτυχίας μας στον τομέα 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανά
πτυξη, τη διαρκή εκπαίδευση και 
επιμόρφωσή τους παρέχοντας περί
που 13.000 ώρες εκπαίδευσης ετη- 
σίως. Ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή 
τους στη λήψη αποφάσεων και τη δι
αμόρφωση της στρατηγικής καθώς
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θεωρούμε ότι με τις εξειδικευμέ- 
νες γνώσεις τους, τις εμπειρίες και 
τη διαφορετική σκέψη, συμβάλλουν 
στη δημιουργία καινοτόμων δράσε
ων. Επιδίωξή μας είναι η δημιουρ
γία ενός ευχάριστου εργασιακού πε
ριβάλλοντος, με ίσες ευκαιρίες όπου 
όλοι οι εργαζόμενοι μοιράζονται ένα 
κοινό όραμα και νιώθουν υπερήφα
νοι γι’ αυτό που κάνουν. Στο πλαί
σιο αυτό εντάσσονται και άλλες πα
ροχές όπως η διατήρηση Τράπεζας 
Αίματος σε συνεργασία με δημόσια 
νοσοκομεία αλλά και η ανάπτυξη 
εθελοντικών δράσεων στις οποίες οι 
άνθρωποί μας είναι ευπρόσδεκτοι να 
συμμετέχουν.

Η εταιρεία
Η Regency Entertainment είναι η 

κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσι
ών διασκέδασης καζίνο στην Ελλάδα. 
Διευθύνει 2 από τα μεγαλύτερα 
καζίνο της χώρας (Regency Casino 
Mont Pames και Regency Casino 
Thessaloniki), καθώς και το ξενοδο
χείο HYATT στη Θεσσαλονίκη. Εκτός 
από διαχειριστής, η Regency είναι 
επίσης ιδιοκτήτης του καζίνο και του 
ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, αλλά 
και μέτοχος πλειοψηφίας της κοι
νοπραξίας που κατέχει το 49% του 
καζίνο της Πάρνηθας.Τον Μάιο του 
2006 η BC Partners, μία από τις με
γαλύτερες εταιρείες διαχείρισης κε
φαλαίων στον κόσμο, εξαγόρασε στη 
χώρα μας τη Regency Entertainment 
έναντι τιμήματος ειδις πιστεύοντας 
στην αξία και τις προοπτικές ανάπτυ
ξης της δεύτερης στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον της Ελλάδας. «

http://www.ideales.gr


Έ ν α  μ εγά λο  έργο αττική οοος 
μ ε σεβ α σ μ ό  στο π ερ ιβά λλον

Ο σεβασμός και η προστασία ίου περιβάλλοντος αποτελεί βασική 
παράμετρο τόσο για την κατασκευή της Αττικής Οδού όσο και για την 
καθημερινή λειτουργία της. Ένα μεγάλο έργο όπως η Αττική Οδός 
οφείλει να εναρμονίζεται με το φυσικό περιβάλλον, να εξασφαλίζει 
οφέλη για αυτό, ενώ ταυτόχρονα να υλοποιεί δράσεις για την προ
στασία του ................................................................................................................................. Του Διονύση Περπερίδη

Περισσότερο πράσινο
Οι «πράσινες ζώνες» στον αυτοκινη
τόδρομο αποτελούν μια φυσική ζώνη 
για εμφύτευση και εμπλουτισμό της 
χλωρίδας. Επιπλέον, σύμφωνα με 
έρευνες, η ανάπτυξη της χλωρίδας 
λειτουργεί ως φίλτρο απορρόφησης 
των εκπεμπόμενων σωματιδίων από 
την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 
Προκειμένου να μη διαταρα- 
χθεί το φυσικό περιβάλλον, στην 
Αττική Οδό εκπονήθηκε φυτοτε- 
χνική μελέτη, η οποία πρότεινε την 
ανάπτυξη και καλλιέργεια τοπι
κών ειδών χλωρίδας. Εκτεταμένες 
φυτεύσεις έγιναν και εκατέρωθεν 
του ίδιου του δρόμου. Συγκεκριμέ
να, στη φάση ολοκλήρωσης της κα
τασκευής φυτεύτηκαν συνολικά 
ι.ο ο ο .ο ο ο  φυτά.
Ειδικά στη Δυτική Περιφερειακή 
Λεωφόρο Υμηττού, έγινε προσπά
θεια για πλήρη αποκατάσταση του 
τοπίου. Κατασκευάστηκαν σήραγ
γες με την τεχνική της εκσκαφής 
και επίχωσης (cut &. cover), προκει
μένου να μην αλλοιωθεί η φυσική 
εικόνα του βουνού και να διατηρη
θεί η δυνατότητα διέλευσης στην 
άγρια πανίδα της περιοχής. Οι κα
τασκευές αυτές δημιουργήθηκαν με 
φυτά ίδια με της υπάρχουσας χλωρί
δας, έτσι ώστε ο αυτοκινητόδρομος 
να εντάσσεται ομαλά στο τοπίο.
Η αρχική εκτεταμένη φύτευση του 
δρόμου συμπληρώθηκε το 2007. 
Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθη
καν εκτεταμένες εργασίες φύτευ
σης 1.868 δένδρων, 6.626 θάμνων 
και ΐ2.2ΐο φυτών εδαφοκάλυψης. 
Για τη συντήρηση και επέκταση του 
πρασίνου στον αυτοκινητόδρομο, η 
εταιρεία απασχολεί σε μόνιμη βάση 
εξειδικευμένο προσωπικό. 
Προστασία της πανίδας και 
αντιπλημμυρική θωράκιση 
Οι τεχνικές ανάπλασης ειδικά στη 
Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο 
Υμηττού, επιτρέπουν τις διελεύσεις 
των τοπικών ειδών. Παράλληλα, η 
υψηλή περίφραξη προστατεύει την

τοπική πανίδα από την είσοδο στον 
αυτοκινητόδρομο, ενώ για τις διε
λεύσεις ζώων εκτροφής αξιοποιήθη- 
καν οι υπάρχουσες υπόγειες διαβά
σεις του αυτοκινητόδρομου. Ειδική 
πρόβλεψη έχει γίνει για να μην προ
σκρούουν στα γυάλινα πετάσματα 
τα διερχόμενα πουλιά.
Ήδη, από τη φάση κατασκευής 
της Αττικής Οδού, διευθετήθηκαν 
ομαλά όλα τα μεγάλα ρεύματα, οι 
χείμαρροι και τα ποτάμια τα οποία 
συναντούσε ο δρόμος στη χάραξή 
του, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ασφαλής κυκλοφορία των οχημάτων 
αλλά και η βελτίωση της ροής των 
όμβριων υδάτων στο λεκανοπέδιο. 
Τα αποχετευτικά και αντιπλημμυ- 
ρικά έργα πραγματοποιήθηκαν με 
σεβασμό στη φύση και αποτελούν 
το ενδιάμεσο τμήμα (λόγω γεωγρα
φικής θέσης) του συνολικού και ενι
αίου σχεδιασμού αντιπλημμυρικών 
έργων για την Αττική, συμβάλλο

ντας στην αντιπλημμυρική προστα
σία της πρωτεύουσας. 
Αναδάσωση και αποκατά
σταση λατομείων
Η Αττική Οδός, εκμεταλλευόμενη 
τη μεγάλη παραγωγή εκσκαφής από 
τα επιμέρους εργοτάξια και σε συ
νεργασία με τον Οργανισμό Αθήνας 
και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Ατ
τικής, ξεκίνησε μια προσπάθεια 
αποκατάστασης (μορφολογικής και 
περιβαλλοντικής) των παλιών λατο
μικών χώρων.
Τελικός στόχος ήταν η αναδάσωσή 
τους και η δημιουργία προϋποθέ
σεων για τη λειτουργία χώρων ανα
ψυχής, πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και αθλητισμού. Με την εποπτεία 
του Οργανισμού Αθήνας και των 
Δασικών Υπηρεσιών, αξιοποιήθη- 
καν πάνω από 15.000.000 κυβικά 
των εκσκαφών και αναπλάστηκαν 
τα παλιά λατομεία. Μετά το πέρας 
της αποκατάστασης των λατομείων
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δημιουργούνται χώροι υπερτοπικού 
πρασίνου προς όφελος των κατοίκων 
των περιοχών. Στους συγκεκριμέ
νους χώρους η τοπική αυτοδιοίκηση 
διαμορφώνει περιοχές περιπάτου, 
αναψυχής και χώρους πολιτιστικών 
εκδηλώσεων καθώς και αθλητικές 
εγκαταστάσεις.
Ανακύκλωση
Στην Αττική Οδό υλοποιείται ένα 
μεγάλο πρόγραμμα ανακύκλωσης 
τόσο των αποβλήτων από τη λει
τουργία των γραφείων όσο και από 
τη λειτουργία του ίδιου του αυτοκι
νητόδρομου.
Περιορισμός ρύπανσης - 
ηχορύπανσης
Σύμφωνα με τις μελέτες και εκτιμή
σεις αρμόδιων φορέων, ένα αυτοκί
νητο μέσου κυβισμού (1400 κ.ε.) 
καταναλώνει 6ο% λιγότερη βενζί
νη όταν χρησιμοποιεί την Αττική 
Οδό από όση όταν χρησιμοποιεί 
το αστικό υπερφορτωμένο δίκτυο 
(όπου κινείται με μέση ταχύτητα 
μόλις 20 χλμ/ώρα).
Η μείωση στην κατανάλωση καυ
σίμων -εκτός από τη σημαντική οι
κονομία που συνεπάγεται για τον 
χρήστη του αυτοκινητόδρομου- είναι 
μεγάλης οικολογικής σημασίας, δε
δομένου ότι περιορίζει την ατμο
σφαιρική ρύπανση.
Στην Αττική Οδό η ατμοσφαιρική ρύ
πανση παρακολουθείται συστηματι
κά μέσω 8 σταθμών που βρίσκονται 
εγκαταστημένοι σε καίρια σημεία 
του αυτοκινητόδρομου.
Με την αποφόρτιση του κεντρικού 
άξονα κυκλοφορίας της Αττικής, 
εκτός από τη μείωση της ατμοσφαι
ρικής ρύπανσης, σημαντική μείωση 
παρατηρείται και στην ηχορύπανση. 
Ειδικά για τη μείωση των θορύβων 
στην Αττική Οδό έχει γίνει ανάλογη 
μελέτη και εφαρμόζονται ουσιαστι
κά αντιθορυβικά μέτρα, σε συνάρτη
ση με την εδαφική διαμόρφωση και 
τις ανάγκες κάθε περιοχής. 
Συγκεκριμένα, έχουν τοποθετηθεί 
ηχοπετάσματα αρκετών χιλιάδων

τετραγωνικών μέτρων καθώς και 
ακουστικές ζώνες προκηπίων και 
αναχωμάτων με ειδικές φυτεύσεις. 
Για τη διαρκή παρακολούθηση του 
επιπέδου των θορύβων λειτουργούν 
στην Αττική Οδό 8 αυτόματοι σταθ
μοί μέτρησης θορύβου. 
Προσφορά στην τοπική κοι
νωνία και στον πολιτισμό 
Η Αττική Οδός, προκειμένου να 
ενταχθεί αρμονικά στο οικιστικό και 
φυσικό περιβάλλον όπως και να απο
δώσει οφέλη στις τοπικές κοινωνίες/ 
δήμους από τους οποίους διήλθε, 
αξιοποίησε με τη συνεργασία της Το
πικής Αυτοδιοίκησης τις ανισόπεδες 
διαβάσεις και τα σκεπαστά του αυ
τοκινητόδρομου. Στα σημεία αυτά

δημιουργήθηκαν χώροι άθλησης και 
αναψυχής, οι οποίοι βελτιώνουν την 
όψη της πόλης, δίνουν ανάσα ζωής 
στους κατοίκους και αποτελούν γέ
φυρες κοινωνικής και πολιτιστικής 
δραστηριότητας.
Η Αττική Οδός είναι ένα έργο πρω
τοποριακό, που κατασκευάστηκε 
για το σήμερα και το μέλλον, με σε
βασμό στο παρελθόν και την πολι
τιστική κληρονομιά της χώρας μας. 
Στο πλαίσιο κατασκευής της Αττικής 
Οδού πραγματοποιήθηκε η μεγαλύ
τερη ανασκαφή που έγινε ποτέ στο 
Λεκανοπέδιο και η οποία αποκάλυψε 
πλήθος αρχαιολογικών ευρημάτων, 
φέρνοντας την Αττική πιο κοντά στην 
ιστορία της. Περίπου 200 ειδικευμέ

νοι αρχαιολόγοι, συντηρητές και τε
χνίτες εργάστηκαν σε όλες τις πτυχές 
του έργου με σκοπό τη διερεύνηση, 
τον εντοπισμό, την καταγραφή και 
την ανάδειξη των στοιχείων της πο
λιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι επι
στήμονες αξιολόγησαν τη σημαντικό- 
τητα των ευρημάτων, τα οργάνωσαν 
και επέβλεψαν τις εργασίες που χρει
άστηκαν για να έλθουν στην επιφά
νεια. Οι ανασκαφές, που πάντα 
προηγούνται των χωματουργικών 
εργασιών, αποκάλυψαν σημαντικό 
υλικό τόσο από τη νεολιθική εποχή 
όσο και από τους υπόλοιπους ιστο
ρικούς χρόνους, το οποίο αποδόθηκε 
στην Αρχαιολογική αρχή και εκτίθε
ται σε μουσειακό χώρο.
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Βραβεύσεις και πιστοποίη
ση κατά ISO
Η προσπάθεια για αρμονική συνύ
παρξη του αυτοκινητόδρομου με το 
περιβάλλον αναγνωρίσθηκε με δύο 
σημαντικά βραβεία:

Το Διεθνές πρώτο βραβείο στην 
κατηγορία «Διαχείριση Περιβαλλο
ντικών Επιπτώσεων Οδικών Υποδο
μών» , που απένειμε η Διεθνής Οδική 
Ομοσπονδία στην εταιρεία λειτουρ
γίας της Αττικής Οδού, Αττικές Δι
αδρομές Α.Ε., για τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος στην Αττική Οδό.

Το βραβείο «Αειφόρου Κατασκευ
ής» για την περιβαλλοντική διαχείρι
ση κατά την κατασκευή της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού, 
που απέσπασε η κατασκευαστική 
εταιρεία «ΑΚΤΩΡ» (leader της κατα
σκευής της Αττικής Οδού) κατά την 
Απονομή των Ελληνικών Βραβείων 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Επιπλέον, η Αττική Οδός έχει τιμη
θεί για την προσπάθεια περιορισμού

της ηχορύπανσης από το Conseil 
National de Bruit της Γαλλίας (Δι
εθνές Συμβούλιο μελέτης του θορύ
βου) με το ειδικό βραβείο «Decibel 
d ’ Or».
Το ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σύ
στημα το οποίο εφαρμόζει η Αττική 
Οδός για τη διαχείριση των περιβαλ
λοντικών θεμάτων έχει λάβει πιστο
ποίηση κατά ISO 14001.
Με την πιστοποίηση αυτή η ΑΤΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ ελέγχει και διαχειρίζεται τα 
πάσης φύσεως απόβλητα που προ
κύπτουν από τη λειτουργία του αυ
τοκινητόδρομου και τα σημεία υπο
στήριξής του, κατά τρόπο οικολογικό 
και εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις 
των διεθνών προτύπων και τάσεων 
ανακύκλωσης και οικολογικής διά
θεσης των αποβλήτων.
Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ είναι ο μοναδικός 
αυτοκινητόδρομος της χώρας με πι
στοποιητικό ISO 14001 και το πρώτο 
περιβαλλοντικά πιστοποιημένο έργο 
παραχώρησης τόσο στη χώρα μας 
όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
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1o βραβείο

στις Αττικές Διαδρομές Α.Ε. 
για την Αττική Οδό

Η σημαντική διάκριση α πά τη  Διεθνή Οδική Ο μοσπονδία (International Road Federation 
IRF), τον έγκριτο μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με 500 μέλη και συμμετοχή δημόσιω ν και 
ιδιωτικών φορέων απ' όλο τον κόσμο, επιβραβεύει τις προσπάθειες μας. Με την υλοποίηση 
ουσιαστικών έργων διαχείρισης περιβάλλοντος ήδη από την κατασκευή και με προηγμένες 
και αποτελεσματικές μεθόδους  λειτουργίας, η Αττική Οδός α π ο δ ε ικνύ ε ι ότι ένας 
σύγχρονος αυτοκινητόδρομος μπορεί να συνυπάρχει σε αρμονία με το περιβάλλον.
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„I χ ρ Ευθύνη απέναντι 
μ  στο κοινωνικό σύνολο

Ο Περικλής Λιβάς, Αντιπρόεδρος &.Δ. Σύμβουλος της 

A LAPIS ΑΒΕΕ, περιγράφει τους άξονες της πολιτικής 
ΕΚΕ της εταιρείας, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν 

μία συμβατική υποχρέωση, αλλά τμήμα της κουλτού

ρας της εταιρείας.
Συνέντευξη στον Νίκο Β.Τσίτσα

Τι σημαίνει Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη για την Alapis; Αποτελεί 
μια «υποχρέωση» των καιρών ή 
τμήμα της εταιρικής κουλτούρας;

Κάθε δραστηριότητα της Alapis 
αναπτύσσεται με βάση τις αξίες 
της διοίκησης για ανταπόκριση 
στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Στόχος της είναι να στέκεται πρω
τοπόρος σε επιχειρηματικό επίπεδο 
αλλά και στη σχέση της με το κοινω
νικό σύνολο. Η Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη αποτελεί για την εταιρεία 
τμήμα της εταιρικής κουλτούρας. 
Η διοίκηση της εταιρείας φροντίζει 
-για το παρόν και το μέλλον- η επι
χειρησιακή πρόοδος και εξέλιξή της 
να συμβαδίζει με προσφορά στο κοι
νωνικό σύνολο με τη διαφύλαξη της 
ποιότητας ζωής και την προστασία 
του περιβάλλοντος .

Ποιοι είναι οι τομείς ΕΚΕ στους 
οποίους δραστηριοποιείται η 
εταιρεία;

Η Alapis δραστηριοποιείται σε 
δύο τομείς:

α) Στον τομέα της υγείας, ο οποίος 
περιλαμβάνει την παραγωγή και δι
ανομή φαρμακευτικών και κτηνια
τρικών προϊόντων, την εμπορία αξε- 
σουάρ μικρών ζώων καθώς και την

αντιπροσώπευση ιατρικών μηχανη
μάτων και εξοπλισμού.

β) Στον τομέα των καλλυντικών, 
απορρυπαντικών και βιολογικών 
προϊόντων. Υπόσχεση ωστόσο της 
εταιρείας μας είναι η συνεχής φρο
ντίδα για ποιοτικά προϊόντα που 
προάγουν την επιστήμη και αποτε
λούν εργαλείο για την κατάκτηση 
του μέλλοντος με υγεία και οικολο
γική αρμονία.

Ωστόσο, η εταιρεία συνδέει τις 
δραστηριότητές της αυτές πέραν της 
επιχειρηματικής αναπτυξιακής πο
ρείας και με άλλες δράσεις - προ
σφορές στην Τέχνη, τον Πολιτισμό, 
τα Γράμματα και την Επιστήμη. Η 
έρευνα είναι κομβικός τομέας για 
την Α ^ρίε. Επενδύουμε σημαντικά 
στην έρευνα και στην ανάπτυξη προ- 
κειμένου η εταιρεία να έχει συνε
χώς το προβάδισμα στον κλάδο της 
υγείας, καθώς αποτελεί τον κύριο 
όγκο των δραστηριοτήτων της.

Χρηματοδοτούμε πανεπιστημια
κά ερευνητικά προγράμματα στην 
Ελλάδα, ενισχύοντας την έρευνα 
των ελληνικών Ιδρυμάτων. Χορη
γούμε και υποστηρίζουμε εκδηλώ
σεις πολιτιστικού χαρακτήρα, συμ
μετέχουμε δημιουργικά στις τοπικές

κοινωνίες. Η αξία μας είναι συνώ
νυμη της προσφοράς μας. Καθημε
ρινή φροντίδα μας είναι η αρωγή και 
η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο 
είτε μέσω των προϊόντων μας, είτε 
μέσω της χορηγίας αξιόλογων και 
κοινωφελών σκοπών και πολιτιστι
κών δράσεων.

Η διασφάλιση της ποιότητας 
αποτελεί δράση κοινωνικής υπευ
θυνότητας ή μέρος του σκοπού 
της λειτουργίας της εταιρείας;

Και τα δύο. Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη για την Α ^ρίε σημαίνει πο
λύπλευρη προσφορά στο κοινωνι
κό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτών των 
δραστηριοτήτων η ποιότητα χωρίς 
την κοινωνική υπευθυνότητα δεν 
μπορεί να επιτευχθεί, ούτε βεβαίως 
η επιτυχημένη αναπτυξιακή πορεία 
της εταιρείας. Η Αίπρίε διασφαλίζει 
την υψηλή ποιότητα στα προϊόντα 
και στις υπηρεσίες της κι αυτό απο
τελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφί
ας και της λειτουργίας της.

Κάθε στάδιο της διαδικασίας, από 
την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι 
την παραγωγή και την αποθήκευση 
του προϊόντος προς διανομή, υπό- 
κειται σε αυστηρούς ελέγχους, οι 
οποίοι εξασφαλίζουν την πληρότη
τα τήρησης των υψηλών προδιαγρα
φών. Η χρήση τυποποιημένων δια
δικασιών λειτουργίας εγγυάται ότι 
σε όλα τα στάδια τηρούνται οι αυ

στηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. 
Παράλληλα, με την εγκατάσταση και 
εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών 
πληροφορικής προσφέρεται τεχνική 
υποστήριξη υψηλού επιπέδου που 
μας δίνει δυνατότητα για εκτενέστε
ρους και πιο αξιόπιστους ελέγχους.

Επικεντρώνοντας στον τομέα 
του περιβάλλοντος, ποιες είναι 
οι βασικές δράσεις που αναδει- 
κνύουν την κοινωνική υπευθυ
νότητα της εταιρείας και ποια τα 
σχέδιά σας για το μέλλον;

Οι αναπτυξιακοί και επιχει
ρηματικοί στόχοι της Α ^ ρίε 
υλοποιούνται, όπως υπογραμμί
ζουμε με κάθε ευκαιρία, υπό την 
προϋπόθεση ότι η δραστηριότητά 
της θα διασφαλίζει την αρμονική 
συνύπαρξη της λειτουργίας της με 
το περιβάλλον.

Στη φιλοσοφία της διοίκησης 
της εταιρείας μας, η προστασία 
του περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, 
έδαφος, βιοποικιλότητα, αειφο- 
ρική ανάπτυξη, προστασία ζωικού 
και φυτικού βασιλείου, υγεία του 
ανθρώπου) είναι θεμελιώδης αξία 
και πάγια επιδίωξη.

Είναι κομμάτι της καθημερινότη- 
τάς μας, της ηθικής που υιοθετού
με απέναντι στην κοινωνία. Είμαστε 
ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιμελείς 
στην παραγωγή, τυποποίηση, απο
θήκευση, μεταφορά και διανομή

των προϊόντων μας, τηρούμε τις δι
εθνείς προδιαγραφές με βάση τα δι
εθνώς καθιερωμένα πρότυπα για το 
περιβάλλον.

Τηρούμε πιστά τους κανόνες που 
αφορούν στη συντήρηση των εγκα- 
ταστάσεών μας ώστε να περιορίζο
νται οι εκπομπές ρύπων, να ελα
χιστοποιούνται τα απόβλητα που 
επιβαρύνουν το περιβάλλον και 
εφαρμόζουμε Σύστημα Περιβαλλο
ντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΜΑδ.

Με συνεχείς μετρήσεις και δι
αρκείς επιθεωρήσεις καταβάλλου
με κάθε προσπάθεια ώστε να απο
φεύγουμε κάθε είδους διαρροή 
χημικών ή άλλων ουσιών για τη δι
αφύλαξη του εργασιακού, όσο και 
του ευρύτερου φυσικού περιβάλ
λοντος. Όλα όσα προαναφέραμε 
αποτελούν για την εταιρεία κρίσι
μο παράγοντα ευθύνης μας απένα
ντι στο κοινωνικό σύνολο.

Καθημερινά μια μεγάλη ομάδα 
ανθρώπων ασχολείται με το πώς 
θα κάνουμε καλύτερες τις εταιρεί
ες του ομίλου ως προς το εξωτερικό 
και εσωτερικό περιβάλλον. Από τα 
ειδικά πρωτοποριακά φίλτρα μέχρι 
και τις καινοτομίες στον τρόπο δια
σφάλισης ποιότητας. Είναι πρόκλη
ση για εμάς να συνεχίσουμε να προ
σφέρουμε στον πολιτισμό, στη φύση 
και στον άνθρωπο. ♦



ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

πιχειρη ματ ικοτη  
ΐς κρίση |

Του Βρασίδα Ζάβρα,
Υπεύθυνου Περιβάλλοντος της Τράπεζας Πειραιώς

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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m  ιναι μάλλον σαφές on η λεγο-

μενη «πράσινη» επιχειρημα-
Μ  τικότητα θα αποτελεί ένα δυ-

Μ ναμυ<ό κομμάτι της αυριανής 
■ 1 ^ ^ ·  οικονομίας. Η αποσαφήνιση 

όμως κάποιων βασικών εννοιών είναι 
σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ.
Η πράσινη επιχειρηματικότητα απο
τελεί ένα μέρος της «πράσινης» οι
κονομίας, η οποία περιλαμβάνει και 
τομείς που δεν άπτονται απαραίτητα 
της επιχειρηματικής δράσης, αλλά 
μπορεί να αφορούν, για παράδειγ
μα, μέτρα δημοσιονομικού ή φορο
λογικού χαρακτήρα που προωθούν 
την προστασία του περιβάλλοντος.
Η «πράσινη» οικονομία είναι με τη 
σειρά της ένα μέρος της πράσινης 
ανάπτυξης, η οποία για να επιτευ
χθεί πρέπει να συμπεριλάβει και την 
περιβαλλοντική παιδεία, την εφαρ
μογή της περιβαλλοντικής νομοθε
σίας, την ενσωμάτωση πράσινων 
πολιτικών στον κατασκευαστικό 
τομέα όσον αφορά την εξοικονόμη
ση ενέργειας, την ορθολογική δια
χείριση των προστατευόμενων περι
οχών, κλπ.
Τέλος η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί 
έναν μόνο από τους τρεις πυλώνες 
της αειφόρου ανάπτυξης. Χωρίς τον 
κοινωνικό και ασφαλώς τον οικονο
μικό πυλώνα σε «συνυπολογισμό» 
δεν μπορεί να επιτευχθεί το επιθυ
μητό αποτέλεσμα, που είναι η ευη
μερία των ανθρώπων σε αρμονική 
συνύπαρξη με τη φύση χωρίς ταυ
τόχρονα να διακυβεύεται η δυνατό
τητα των μελλοντικών γενεών να δι- 
εκδικήσουν το δικό τους μερίδιο σ’ 
αυτή την ευημερία.
Επιστρέφοντας στο θέμα της πρά
σινης επιχειρηματικότητας, αναρω
τιέται κανείς αν και σε ποιο βαθμό 
θα επηρεάσει η τρέχουσα χρηματο
πιστωτική και οικονομική κρίση την 
ανάπτυξη των πράσινων αγορών. 
Είναι γεγονός ότι οι επενδύσεις σε 
πράσινες τεχνολογίες και προϊόντα 
είναι, συνήθως, εντάσεως κεφαλαί
ου και συνεπώς απαιτούν σημαντι-

κή χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να 
προέρχεται κατά περίπτωση από 
τραπεζικό δανεισμό, ιδιωτικά κεφά
λαια, το χρηματιστήριο ή και εται
ρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου 
(Venture Capitals). 
Ητρέχουσαχρηματοπιστωτική κρίση 
έκανε το χρήμα πιο δυσεύρετο και 
συνεπώς όλες οι παραπάνω πηγές 
χρηματοδότησης, σε διαφορετικό 
βαθμό η κάθε μία, έχουν θίγει από 
την κρίση. Άλλωστε το μεγαλύτερο 
πρόβλημα σήμερα και μάλιστα σε 
διεθνή κλίμακα και για όλους τους 
κλάδους της οικονομίας, δεν είναι 
τόσο το κόστος του δανεισμού αλλά 
η ίδια η ροή επαρκών κεφαλαίων.
Αν πάρουμε για παράδειγμα τις με
τοχές των εταιρειών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) -ενός κατά 
τεκμήριο δυναμικού «πράσινου» 
κλάδου- έπεσαν σημαντικά και μά
λιστα περισσότερο από άλλους κλά
δους μέσα στο 2θο8.
Βέ βαια, το γεγονός αυτό ήταν μάλλον 
αναμενόμενο δεδομένου ότι πρόκει
ται για νέες και αναδυόμενες αγορές 
που δεν έχουν ωριμάσει ακόμη χρη
ματιστηριακά και παρουσιάζουν 
έντονη μεταβλητότητα. Η μεγάλη 
πτώση των τιμών των μετοχών εται
ρειών ΑΠΕ ξεκίνησε νωρίτερα από 
την πρόσφατη κρίση -την άνοιξη του 
2008-, μετά από μία ξέφρενη άνοδο 
το 2007. Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν 
δεν υπήρχε η πρόσφατη κρίση, θα 
περίμενε κανείς να υπάρξει κάποια 
σημαντική διόρθωση.
Σε κάθε περίπτωση όμως, και ανε
ξάρτητα από την αιτία, οι εταιρείες 
ΑΠΕ δεν μπορούν να ελπίζουν βρα
χυπρόθεσμα στην άντληση σημαντι
κών κεφαλαίων από τα χρηματιστή
ρια, αν και μακροχρόνια οι τάσεις 
αναμένεται να αναστραφούν.
Και ασφαλώς δεν θα πρέπει να πα
ραγνωρίσουμε και τον παράγοντα 
«ψυχολογία» της αγοράς. Τίτλοι δι
εθνών MME του τελευταίου τετρα- 
μήνου, όπως: «Will Alternative



Energy Run Out O f Cas?», «Winds 
Shift for Renewable Energy as Oil 
Price Sinks, Money Cets Tight», 
«Wind dying down», «Money Is 
Tight in the Green Sector» γράφο
νταν την ώρα που οι σχετικές αγορές 
γνώριζαν τη μεγαλύτερη ανάπτυ
ξη στην ιστορία τους, δημιουργώ
ντας μια αρνητική ψυχολογία στην 
αγορά, επιβεβαιώνοντας το γεγο
νός ότι την ψυχολογία τη φτιάχνουν 
κυρίως οι τίτλοι των ειδήσεων και λι
γότερο οι πραγματικοί αριθμοί... 
Μία πρόσφατη όμως ανάλυση της 
Deutsche Bank (Οκτ. 2θο8) έδειξε 
ότι οι πράσινες τεχνολογίες αντιμετω
πίζουν μεν σε αρκετές χώρες τα ίδια 
σχεδόν προβλήματα ρευστότητας με 
τους υπόλοιπους κλάδους της οικο
νομίας, αλλά οι μακροχρόνιες προο
πτικές τους παραμένουν εξαιρετικά 
λαμπρές, επειδή οι θεμελιώδεις πα
ράμετροι που ευνοούν την ανάπτυξή 
τους παραμένουν ισχυρές.
Δηλαδή, αν και οι πράσινες αγορές 
δεν είναι αδιάβροχες απέναντι στο 
τσουνάμι της οικονομικής κρίσης, 
τα θεμελιώδη μεγέθη που εγγυώ- 
νται την σε βάθος χρόνου ανάπτυξή 
τους παραμένουν ισχυρά:
Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έρχεται να 
απαντήσει σε μια σειρά από κρίσιμα 
προβλήματα που σχετίζονται με τις 
κλιματικές αλλαγές, τις ευμετάβλη
τες τιμές των συμβατικών καυσίμων 
και την ενεργειακή ασφάλεια.
Με πιστωτική κρίση ή χωρίς αυτή, η 
ανθρωπότητα πρέπει να αντιμετω
πίσει τις κλιματικές αλλαγές. Χωρίς 
ουσιαστική ανάπτυξη των ΑΠΕ κάτι 
τέτοιο δεν είναι εφικτό.
Επίσης, η συνεχής συνειδητοποίη- 
ση των περιβαλλοντικών προβλημά
των, συνεπάγεται μία ισχυρή βάση 
για την ανάπτυξη και άλλων πράσι
νων αγορών (π.χ. βιοκαλλιέργειες, 
ανακύκλωση υλικών, προϊόντα πρά
σινης χημείας, οικολογική δόμηση, 
πράσινες μεταφορές, πράσινος του
ρισμός).

Με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε 
κανείς να υποστηρίξει ότι οι «πρά
σινες» αγορές δεν είναι στον πυρήνα 
της οικονομικής κρίσης, αλλά, αντι- 
θέτως, είναι μία ευκαιρία για την 
υπέρβασή της.
Αυτό άλλωστε, φαίνεται να συνειδη
τοποιούν ολοένα και περισσότερες 
κυβερνήσεις που διέθεσαν ήδη 43° 
δις $ στην πράσινη επιχειρηματικό
τητα μέσω των πακέτων σταθερο
ποίησης των οικονομιών τους. Χαρα
κτηριστικά αναφέρουμε πως μέχρι 
σήμερα η Κίνα διέθεσε 221,3 δις $ 
(38% του πακέτου σταθεροποίησης) 
στην πράσινη επιχειρηματικότητα, οι 
ΗΠΑ 63,2 δις $ (8%), η Γερμανία 13,8 
δις $ (ΐ3%), η Γαλλία 2,7 δις $ (21%) 
και η Βρετανία 2,ι δις $ (6%).
Επίσης δεν θα πρέπει να παραβλέ- 
ψουμε το γεγονός των νέων θέσεων 
εργασίας. Εκτιμάται ότι μόνο στους 
κλάδους των τεχνολογιών πράσι
νης ενέργειας απασχολούνται διε
θνώς περί τα 2,5 εκατ. άτομα και 
συγκεκριμένα 440.οοο στα αιολι
κά, 2θο.οοο στα φωτοβολταϊκά,
625.000 στα ηλιοθερμικά και πάνω 
από ι.ο ο ο .ο ο ο  στα βιοκαύσιμα και 
τη βιομάζα.
Η ελληνική πραγματικότητα δεν 
προσφέρει δυστυχώς τόσα ευοίω
να παραδείγματα, αν και ήδη πάνω 
από 6.500 άτομα απασχολούνται 
στους τομείς της πράσινης ενέργει
ας και οι προοπτικές διαγράφονται 
λαμπρές.

Η Τράπεζα Πειραιώς, αφουγκραζό- 
μενη τα μηνύματα των καιρών, δι
απιστώνοντας και εκτιμώντας τους 
κινδύνους που απορρέουν από τις 
κλιματικές αλλαγές και την υπο- 
βάθμιση του περιβάλλοντος, και 
αναλαμβανόμενη τις νέες ευκαιρί
ες που παρουσιάζονται για ανάπτυ
ξη πράσινων τραπεζικών προϊόντων 
και υπηρεσιών που ενθαρρύνουν και 
επιβραβεύουν την πράσινη επιχει
ρηματικότητα, έχει λάβει μία σειρά 
πρωτοβουλίες προς τις εξής κατευ
θύνσεις:
ι .  Στη μείωση των λειτουργικών επι
πτώσεων της Τράπεζας, με έμφαση 
στην ορθολογική χρήση της ενέργει
ας και τη μείωση του περιβαλλοντι
κού αποτυπώματος του οργανισμού 
(μέσω μέτρων εξοικονόμησης, αλ
λαγής του στόλου των οχημάτων με 
οχήματα χαμηλής ενεργειακής κα
τανάλωσης και εκπομπών, πιλοτι
κών εφαρμογών φωτοβολταϊκών συ
στημάτων σε κτίρια της Τράπεζας). 
2. Στη χρηματοδότηση έργων και τε
χνολογιών που συμβάλλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλ
λαγής.Έμφαση δίνεται σε δύο κατη
γορίες εφαρμογών: σε έργα ανανε
ώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικά, 
φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρι
κά) και εφαρμογές ΑΠΕ και εξοι
κονόμησης ενέργειας στον κτιριακό 
τομέα. Τα έργα αυτά χαίρουν κα
λύτερων όρων χρηματοδότησης από 
αντίστοιχα συμβατικά έργα ώστε να

ενθαρρυνθούν και να υποβοηθηθούν 
οι πελάτες της Τράπεζας να στρα
φούν προς αυτή την κατεύθυνση.
Η Τράπεζα χρηματοδοτεί ακόμη την 
ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων 
σε καινοτόμες τεχνολογίες (όπως 
είναι για παράδειγμα μονάδες πα
ραγωγής φωτοβολταϊκών τεχνολο
γίας th in  film) που στόχο έχουν τη 
μείωση του κόστους της παραγόμε- 
νης ηλιακής ενέργειας.
Οι πρωτοβουλίες μας όμως δεν εξα
ντλούνται στα παραπάνω. Οι διάφο
ροι τομείς της πράσινης επιχειρημα
τικότητας ανοίγονται σαν βεντάλια 
για να αγκαλιάσουν εν τέλει εκατο
ντάδες δραστηριότητες. Τα πράσι
να τραπεζικά προϊόντα για τα φωτο- 
βολταϊκά είναι ένα τμήμα μόνο της 
στρατηγικής μας για τις ΑΠΕ που με 
τη σειρά τους είναι κομμάτι μιας συ
νολικότερης προσέγγισης που περι
λαμβάνει ακόμη την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε κτίρια και επιχειρήσεις 
και τις πράσινες μεταφορές.
Ο ενεργειακός τομέας είναι ένας 
μόνο από το σύνολο των πράσινων 
δραστηριοτήτων της Τράπεζας που 
περιλαμβάνουν ακόμη τους τομείς 
της βιολογικής γεωργίας, των προ
ϊόντων πράσινης χημείας, τον οι- 
κοτουρισμό, την εναλλακτική δι
αχείριση των απορριμμάτων, την 
οικολογική δόμηση και όλους τους 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
που μπορούν να εγγυηθούν ένα βιώ
σιμο και καλύτερο αύριο.



φ  MARFIN EGNATIA BANK

Βαδίζουμε με γνώμονα τον Άνθρωπο, 
την Κοινωνία &το Περιβάλλον
Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ
νης της Marfin Egnatia Bank, στοχεύει όχι 
μόνο στην προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά κυρίως στην ενεργή προσφορά σε προ
σωπικό και κοινωνικό επίπεδο

Άνθρωπος-κοινωνία 
Αθλητισμός στη γειτονιά: Στη 
MARFIN EGNATIA BANK ενισχύ
ουμε αθλητικούς συλλόγους όπου 
παιδιά και νέοι χαίρονται το αγα
πημένο τους άθλημα. Ο αθλητισμός 
αποτελεί πρωταρχική ανάγκη όλων 
των παιδιών ανεξαρτήτως οικονομι
κής και κοινωνικής θέσης.
Το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυ
σης αθλητικών σωματείων για τα 
παιδικά τμήματα ξεκίνησε το 2007 
και θα συνεχιστεί, καθώς οι νέοι σε 
κάθε γειτονιά πρέπει να έχουν τη δυ
νατότητα συμμετοχής στη χαρά του 
αθλητισμού. Ενασχόληση πολλαπλά 
ευεργετική και αποτρεπτική από επι
κίνδυνες εκτροπές.
Το πρόγραμμα ενίσχυσης απευθύ
νεται κυρίως σε ερασιτεχνικά σωμα
τεία, ενώ δίνεται έμφαση σε εκείνα 
της περιφέρειας. Τα ποσά διατίθε
νται συνήθως σε υλικοτεχνικό εξο
πλισμό, βελτίωση χώρων άθλησης, 
καθώς και για τη συμμετοχή σε πρω
ταθλήματα και τουρνουά εντός και 
εκτός Ελλάδας.
Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί: 
Διοργανώνοντας τον Μαραθώνιο 
Αγάπης για παιδιά με ειδικές ανά
γκες και ιδιαίτερες ικανότητες, μπο
ρέσαμε να ενισχύσουμε οικονομι

κά περισσότερα από 55° ιδρύματα, 
συλλόγους και οικογένειες ανά την 
Ελλάδα, συμβάλλοντας στη βελτί
ωση των συνθηκών διαβίωσης, εκ
παίδευσης και θεραπείας των παιδι
ών αυτών. Φέτος τα Χριστούγεννα, ο 
Μαραθώνιος Αγάπης για το Παιδί, 
που διοργανώθηκε από τη Marfin 
Egnatia Bank, σε συνεργασία με 
το M arfin Foundation και την υπο
στήριξη των Εταιρειών του Ομίλου 
M arfin Investment Croup, στήρι
ξε ακόμη περισσότερα ιδρύματα και 
οικογένειες εισάγοντας σε αυτά συλ
λόγους και φορείς που φιλοξενούν 
παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια, 
λευχαιμία και άλλες σοβαρές ασθέ
νειες, καθώς και παιδιά που μεγα
λώνουν σε οικοτροφεία και ορφανο
τροφεία.
Ίδρυμα M arfin: Το'Ιδρυμα Marfin, 
αποτελεί το σημείο αιχμής της κοι
νωνικής συνείδησης του ομίλου και 
συστάθηκε με στόχο να συμβάλει 
στην αποτελεσματικότερη διαχείρι
ση της ήδη πολύπλευρης κοινωνικής 
και φιλανθρωπικής δραστηριότητάς 
του. Δραστηριότητα, η οποία αγκα
λιάζει πολλούς τομείς με έμφαση την 
αρωγή σε ανθρώπους χαμηλών εισο
δημάτων που αντιμετωπίζουν προ
βλήματα υγείας, τα παιδιά με ειδικές

ανάγκες, τους νέους, την προστασία 
περιβάλλοντος, τη βοήθεια σε πυρό
πληκτους και την προστασία δασών.
Περιβάλλον
Οι δράσεις του Προγράμματος Εται
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 
Ομίλου Marfin Investment Group 
που στηρίζει η Τράπεζα, εντοπίζο
νται στην προστασία της Πάρνηθας, 
του Πάρνωνα, καθώς και στην ανα
βίωση του ελαιώνα της Πελοποννή- 
σου που επλήγη από τις καταστροφι
κές πυρκαγιές του 2007.
Πάρνηθα: Σε συνεργασία με τον κρα
τικό «Φορέα Διαχείρισης του Εθνι
κού Δρυμού Πάρνηθας», εφαρμό
ζεται πρόγραμμα αναβάθμισης και 
προστασίας της Πάρνηθας, το οποίο 
περιλαμβάνει έργα αναδάσωσης, 
φύλαξη του Δρυμού, κατασκευή δε
ξαμενών, πυροφυλακίων, μετεω
ρολογικό σταθμό, καθώς και την 
προμήθεια των αναγκαίων πυροσβε
στικών. Παράλληλα, εφαρμόζεται 
πρωτοποριακή μελέτη διαχείρισης 
επισκεπτών του Δρυμού, διέλευσης 
αυτοκινήτων, επισκέψεις σχολείων, 
επιστημονική έρευνα και άλλων εκ
δηλώσεων δασικής αναψυχής. 
Πάρνωνας: Το οικοσύστημα του 
Πάρνωνα αποτελείται από πολλές 
περιοχές που έχουν ενταχθεί στο 
Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών 
NATURA 2000. Σε συνεργασία με το 
τοπικό Δασαρχείο εκτελούνται έργα 
δασοπροστασίας. Ενώ, τον Αύγου
στο του 2008 η Τράπεζα παρέδωσε

στις τοπικές αρχές το πρώτο κομμά
τι εξοπλισμού και υλικών δασοπρο
στασίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα 
όχημα με αυτόνομο σύστημα πυρό
σβεσης, πλήρη εξοπλισμό πυρασφά
λειας, καθώς και χάρτη του κεντρι
κού Πάρνωνα, συμβατό με CPS. 
Ελαιώνας ονομασίας προελεύσεως: 
Οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο κα
τέστρεψαν μεγάλο μέρος από τον 
ελαιώνα της περιοχής που αποτελεί 
πηγή ζωής για τον πληθυσμό και πο
λύτιμο κεφάλαιο για τον τόπο.
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έχουν 
καταστραφεί πάνω από 4 εκατομ
μύρια ελαιόδεντρα τα οποία θα αντι- 
κατασταθούν με δενδρύλλια υψηλής 
ποιότητας.
Η πρωτοβουλία της M arfin κατα
λήγει στην ενίσχυση της προσφοράς 
σε παραγωγούς των νομών Ηλείας, 
Μεσσηνίας και Λακωνίας των δέ
ντρων που κάηκαν, τα οποία θα 
αντικατασταθούν με δενδρύλλια εξα
σφαλισμένης ποιότητας, αλλά ποικι
λίας, ώστε να ενισχυθούν οι ποιότη
τες ονομασίας προελεύσεως.
Σε κοινοπραξία με την Εθνική Διε- 
παγγελματική Οργάνωση Ελαιόλαδου 
& Ελιάς (ΕΔΟΕΕ) στην οποία μετέχουν 
η ΠΑΣΕΓΕΣ, οι συνεταιριστικοί και 
επιχειρηματικοί φορείς του κλάδου, 
έχει ξεκινήσει συστηματική προσπά
θεια για τη διάσωση του ελαιώνα που 
κάηκε. Ήδη άρχισε η παράδοση δεν
δρυλλίων στις Ενώσεις Αγροτικών Συ
νεταιρισμών Ηλείας και Μεσσηνίας.
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Για την Εθνική Τράπεζα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
ίσως όχι με τη σημερινή οριοθετημένη έννοια, αλλά με 
την ευρύτερη κοινωνική της σημασία, αποτελούσε 
πάντα θεμελιώδη αξία και αδιαπραγμάτευτη αρχή σε 
όλη τη διάρκεια της ιστορικής της διαδρομής.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, τον 
πολιτισμό και το περιβάλλον, που αποτελούν βασικούς 
άξονες του προγράμματος «ΕΥΘΥΝΗ», η Εθνική 
Τράπεζα ενισχύει σταθερά, κάθε χρόνο, με πολλούς 
τρόπους και με σημανηκή οικονομική συνεισφορά, το 
έργο φορέων με αναγνωρισμένη δράση για την 
αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως

κοινωφελή ιδρύματα, συλλόγους, σωματεία, φορείς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νοσοκομεία.

Το τακτικό ετήσιο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Εθνικής Τράπεζας, εκτός εκτάκτων 
περιπτώσεων, προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο 
μεταξύ 1,5% και 2% των ετήσιων κερδών της.

Το 2008 η Τράπεζα υποστήριξε ουσιαστικά ένα μεγάλο 
αριθμό δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών, τη 
στήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, αλλά και την 
ενίσχυση και αποκατάσταση πληγέντων από 
καταστροφές.

Μερικές από τις σημαντικότερες 
χορηγικές κοινωνικές δράσεις 
που υλοποιήθηκαν, αφορούν:

■  Την ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού σε 
οικόπεδο ιδιοκτησίας της Ιερός Μητρόπολης 
Μονεμβασίας και Σπάρτης για την 
εξυπηρέτηση πολύτεκνων οικογενειών.

■  Το πρόγραμμα συντήρησης και εξοπλισμού 
των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου 
Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα που 
συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά.

■  Την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισμό 
του κτιρίου του Κέντρου Υποδοχής Αστέγων 
του Δήμου Αθηναίων.

■  Τη στήριξη συλλόγων, οργανώσεων και 
σωματείων για τη φροντίδα παιδιών και 
ατόμων με παθήσεις, καθώς και 
νοσοκομείων για την κάλυψη δαπάνης 
αγοράς εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού 
(Αγία Όλγα, Παίδων «Αγία Σοφία», Ελπίς, 
Σωτηρία, ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, 
Σισμανόγλειο Κομοτηνής κ.ά.).

■  Την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας και Αποκατάστασης. Αναπήρων 
Παίδων ΕΛΕΠΑΠ,

■  Τη συμμετοχή στην ανέγερση του πρώτου 
ογκολογικού νοσοκομείου για παιδιά στην 
Ελλάδα για το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με 
καρκίνο «ΕΛΠΙΔΑ».

■  Τη στήριξη της Εταιρείας Καταπολέμησης 
Διατροφικών Διαταραχών «ΑΝΑΣΑ».

■  Τη στήριξη του Κέντρου Φροντίδας Παιδιών 
και Εφήβων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες 
«ΙΡΙΣ».

■  Το πρόγραμμα επέκτασης των 
κατασκηνώσεων Ιεράς Μητρόπολης 
Αλεξανδρούπολης που συνεχίστηκε για 
δεύτερη χρονιά.

■  Τη συμμετοχή σε ειδικές πανελλαδικές 
ενέργειες συγκέντρωσης χρημάτων για 
κοινωφελείς σκοπούς (τηλεμαραθώνιος, 
έρανοι κ.λη.).

Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όλων 
των Ελλήνων πολιτών και η στήριξη 
ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού 

αποτελούν για την Εθνική Τράπεζα βασικές 
προτεραιότητες. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και ευαισθησία, θα συνεχίσει με συνέπεια 
να υποστηρίζει κάθε ενέργεια και δράση 

που συμβάλλει στη βελτίωση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών κοινωνικής 

μέριμνας και στην ανακούφιση των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Συαλοπκ Φίλον Παιλκ» μ Κλλινο
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"Η Αγία Σοφία"
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Με τεχνολογίες αιχμής και σεβασμό
στο περιβάλλον βαδίζουμε στη νέα εποχή
Με εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών, ασφάλεια, ταχύτητα, αξιοπιστία 
και κοινωνική υπευθυνότητα
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
για τη «ηιμμβτοχή της οτο διαγωνισμό 
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στο πλαίσιο του Ε€Ό2ΡΟΚΙ)Μ με θέμα: 
“ Επιχειρήσεις και Περιβάλλον”

Αριστοτέλης θω μόηουλος «έμης Καρτσιώ ιης
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ΟΡΓΑΝΩΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΕ! ΕΚΘΕΤΕΙ!- HELEXPO ΑΕ

Η ATEbank με την υλοποίηση του 
σχεδίου εκσυγχρονισμού της τα τε
λευταία χρόνια από τη Διοίκηση του 
κ. Δ. Μηλιάκου, συνεχίζει εντατικά 
προς την κατεύθυνση αυτή με τη λει
τουργία του νέου υπερσύγχρονου σε 
υποδομές και τεχνολογικές εφαρμο
γές Τεχνολογικού Κέντρου. Με την 
ολοκλήρωση των νέων εγκαταστάσε- 
ών του στο Μαρούσι, που ξεπερνούν 
τα ΐ2.οοο τ.μ ., έχει τη δυνατότητα 
όχι μόνο να εξασφαλίσει σε μέγιστο 
βαθμό τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας 
και τυποποίησης, αλλά χρησιμοποι
ώντας τεχνολογία αιχμής να σχεδιά
σει νέας γενιάς καινοτομικά προϊόντα 
και υπηρεσίες.
Η συνολική επένδυση της Τράπεζας 
κινήθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επί
πεδα κόστους, λόγω του σχεδιασμού

και της επίβλεψης από τις υπηρεσί
ες και το επιστημονικό δυναμικό της 
Τράπεζας. Το αποτέλεσμα ήταν όχι 
μόνο να περιοριστεί το κόστος, αλλά 
και να επιταχυνθεί ο χρόνος ολοκλή
ρωσης της προσπάθειας.

Φιλικό προς το περιβάλλον 
Στο κτίριο εφαρμόστηκαν καινοτομί
ες, οι οποίες το κατατάσσουν σε ένα 
από τα πιο σύγχρονα και φιλικά προς 
το περιβάλλον κτιριακά συγκροτή
ματα. Με σύγχρονα συστήματα υπο
δομών που επιτυγχάνουν τη μεγί
στη δυνατή εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας, το καθιστούν ένα από τα 
ελάχιστα σε διεθνές επίπεδο Green 
Data Center.
Οι φωτισμοί του κτιρίου με ανίχνευ
ση παρουσίας ατόμων και μέτρηση

φωτεινότητας των χώρων, ο κλιμα
τισμός με σύστημα Heat Recovery, 
η ψύξη των χώρων των μηχανών από 
το περιβάλλον, η χρησιμοποίηση ηλε
κτρικών διανομών με busbars αντί 
παροχικών καλωδίων, η χρησιμοποίη
ση τεχνολογίας ICTB και η πρόβλεψη 
για ανάπτυξη στο μέλλον εναλλακτι
κών πηγών ενέργειας, επιτυγχάνουν 
τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ηλε
κτρικής ενέργειας.
Σημαντικά είναι επίσης τα χαμηλά επί
πεδα θερμικών απωλειών του κτιρίου 
εξαιτίας της θερμομόνωσης και των 
επιλεγέντων υλικών χαμηλής ευφλε
κτότητας καί εκπομπής αλογόνων.
Η οικολογική διάσταση της λειτουργί
ας του κτιρίου συμπληρώνεται από τα 
οικολογικά ψυκτικά μέσα των μηχα
νημάτων κλιματισμού για να υπάρχει

ο μικρότερος επηρεασμός στο φαι
νόμενο του θερμοκηπίου και από τη 
συλλογή όλων των όμβριων υδάτων 
για τις αρδευτικές ανάγκες του πρά
σινου.
Η επιλογή της ηλεκτρικής εγκατάστα
σης του ΙΤ (Information Technology) 
επιτυγχάνει στον περιορισμό του χρο
νικού ρίσκου αστοχίας κατά 0,30sec/ 
έτος, ενώ διασφαλίζεται η αδιάλειπτη 
λειτουργία του κάτω από οποιοσδή
ποτε συνθήκες. Με ανάλογες αυστη
ρές προδιαγραφές κατασκευάστηκαν 
και τα δίκτυα δομημένης καλωδίωσης 
και ο κλιματισμός του ΙΤ.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας 
Οι τεχνολογικές εφαρμογές που ανα
πτύσσονται στο Κέντρο Τεχνολογίας 
για την εξυπηρέτηση των επιχειρησι
ακών αναγκών του Ομίλου ATEbank 
είναι οι πλέον σύγχρονες.
Στα αξιοσημείωτα θα πρέπει να ανα
φερθεί η υποδομή των πληροφορια
κών συστημάτων με πιστοποιημένη 
ταχύτητα έως ίο  Cbps σύμφωνα με 
τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα 
και με εγγύηση εφ’ όρου ζωής.
Τα συστήματα ασφαλείας για στο 
σύνολο των υπηρεσιών και τη λειτουρ
γία του δικτύου της Τράπεζας ικανοποι
ούν σε μέγιστο βαθμό τα διεθνή πρότυ
πα ασφαλείας και τυποποίησης.
Η μηχανογραφική υποστήριξη των 
εταιρειών του Ομίλου και του δικτύ
ου της Τράπεζας, η συνεχής διαθε
σιμότητα και στήριξη σε 24ωρη βάση 
των λειτουργιών του Ομίλου, η δυ
νατότητα εφαρμογής νέων μοντέλων 
εργασίας και σχεδιασμού νέων ευέ
λικτων διαδικασιών, η ταχύτητα στις 
συναλλαγές και στη μεταφορά δεδο
μένων και η αποτελεσματική αντιμε
τώπιση ακραίων φαινομένων αποτε
λούν βασικά χαρακτηριστικά της νέας 
εποχής που εισέρχεται η λειτουργία 
της ATEbank.
Με τις τεχνολογικές υποδομές του Κέ
ντρου Τεχνολογίας κατοχυρώνεται η 
δυνατότητα σχεδιασμού νέας γενιάς 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσι

ών νέας φιλοσοφίας (Web Banking, 
νέας επιχειρηματικότητας κ.ά.) και 
η δυνατότητα υποστήριξης τρίτων, 
η αυτοματοποίηση διαδικασιών του 
Ομίλου, η υποστήριξη σύνθετων προ
γραμμάτων και εργασιών (επιδοτή
σεις αγροτών κλπ.), η αξιοποίηση 
εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρ
νησης, η απελευθέρωση έμψυχου 
υλικού από χρονοβόρες διαδικασί
ες ρουτίνας και ο εφοδιασμός με ερ
γαλεία ενίσχυσης των πωλήσεων και 
επίτευξης των στόχων της ATEbank. 
Η δυνατότητα εφαρμογής καινοτό- 
μων συστημάτων (CRM, MIS κ.ά.), 
η ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Επι- 
χειρείν, η υποστήριξη προγραμμάτων 
εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (e- 
leaming) ολοκληρώνουν την επιχει
ρησιακή λειτουργία της ATEbank.
Το Κέντρο Τεχνολογίας διαθέτει αί
θουσες προσομοίωσης για την αξι
ολόγηση των ροών εργασίας, των 
διαδικασιών και των λύσεων που εν
σωματώνονται στην καθημερινότητα 
στον Όμιλο.
Σημαντική έμφαση δίνεται στην υπο
στήριξη του δικτύου ATM της Τρά
πεζας και τρίτων (FBB, ATEBANK 
ROMANIA), στην παραγωγή και δι
αχείριση πλαστικού χρήματος, στη 
μείωση κόστους εργασιών από την 
υλοποίηση έργων που μέχρι σήμερα 
καλυπτόταν από εξωτερικούς συνερ
γάτες, σε έργα καινοτομίας, στο σχε
δίασμά μοντέλων νέας επιχειρηματι
κότητας και στήριξης της στρατηγικής 
επιλογής της ATEbank για επέκταση 
στο Εξωτερικό.
Σημαντική τέλος είναι η υποδομή που 
υποστηρίζει τη λειτουργία του Κέ
ντρου Τήλε- Εξυπηρέτησης ATEbank.

Τεράστια οφέλη τω ν πελατών της 
ATEbank
Τα αποτελέσματα από την τεράστια 
επένδυση της ATEbank σε νέες τεχνο
λογικά καινοτόμες δραστηριότητες 
την καθιστούν πρωτοπόρα στο χώρο 
των Τραπεζών στη χώρα μας αλλά και 
στον ευρύτερο χώρο.

Κεντρικός Στόχος είναι η αναβάθμι
ση της καθημερινής προσωπικής επι
κοινωνίας από απλή εξυπηρέτηση σε 
σχέση εμπιστοσύνης και παροχής χρη
ματοοικονομικών συμβουλών.
Το υπερσύγχρονο Κέντρο Πληρο
φορικής της ATEbank, αποτελεί 
βασικό πυλώνα για να βρεθεί ο πε
λάτης στο Επίκεντρο της Εξυπηρέτη
σης. Έτσι, η ATEbank αναπτύσσο
ντας στρατηγικό πλάνο επέκτασής 
της σε νέες αγορές, με έμφαση στο 
χώρο των Εναλλακτικών Δικτύων 
Διανομής (ATM, phone banking, e- 
banking κλπ.), έχει τη δυνατότητα 
να συναντά τις ανάγκες της υφιστά
μενης και δυνητικής πελατειακής 
της βάσης στη γέννησή τους.
Στον τομέα των παρεχομένων προϊ
όντων και υπηρεσιών, με τις δυνα
τότητες που παρέχει το νέο μηχα
νογραφικό κέντρο της, η ATEbank 
θα συνεχίσει με πιο εντατικούς ρυθ
μούς την υλοποίηση εξωστρεφούς 
επιθετικής στρατηγικής, με αδιά
λειπτο σχεδίασμά νέων ολοκληρω
μένων λύσεων.
Με όχημα την εμπειρία, την αξιοπι
στία, το κύρος και την τεχνογνωσία, 
προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτή
ματα για τον Πολίτη από τη λειτουρ
γία του Κέντρου Τεχνολογίας, με αξι
οποίηση ανταγωνιστικών προϊόντων, 
με τη χρησιμοποίηση εναλλακτι
κών δικτύων διανομής (ATM, phone 
banking, e-banking κλπ.) και με 
εξατομικευμένες υπηρεσίες και ολο
κληρωμένες λύσεις.
Η συνεχής διαθεσιμότητα στα κανά
λια επικοινωνίας από οποιοδήποτε 
σημείο του κόσμου, η μέγιστη ασφά
λεια και αξιοπιστία στις συναλλα
γές, η αναβάθμιση της καθημερινής 
επικοινωνίας του Πολίτη, η αντιμε
τώπιση κρίσεων με αμεσότητα και 
αποτελεσματικότητα και η άμεση 
ανταπόκριση και εξυπηρέτηση των 
πληρωμών (αγροτικές επιδοτήσεις 
κλπ.) συμπληρώνουν τα οφέλη και τα 
πλεονεκτήματα που αποκτά ο σύγ
χρονος πελάτης της ATEbank.

ATE t
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ΤΤ HELLENIC POSTBANK
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Με τον τίτλο «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του Ταχυδρομικού Ταμιευ
τηρίου καλύπτει 4 βασικές πτυχές 
δράσης (Α) τον πολιτισμό, (Β) την παι
δεία, (Γ) το περιβάλλον και (Δ) τον 
ίδιο τον άνθρωπο. Κάθε δράση ανα
πτύσσεται μεμονωμένα και εμπερι
έχει πολυδιάστατες πτυχές δραστη- 
ριοποίησης. Η θέση που εκφράζει 
συλλογικά το ΤΤ Hellenic Postbank 
βασίζεται στην άποψη ότι η αξία της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έγκει
ται σε δύο παραμέτρους: τη διαχρονι- 
κότητα και την προσφορά.
Για το Τ.Τ. η φιλοσοφία πάνω στην 

οποία στηρίζονται οι δράσεις Ε.Κ.Ε 
χαρακτηρίζονται τόσο από διάρ
κεια μέσα στο χρόνο όσο και από την 
έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς. 
Μόνο έτσι μπορεί η εταιρική κοινωνι
κή ευθύνη να προσφέρει πραγματικά 
σε όσους έχουν ουσιαστική ανάγκη. 
Με απλότητα ως προς το στόχο και ει
λικρίνεια ως προς τα κίνητρα. Και το 
ΤΤ Hellenic Postbank συνεχίζει να 
αποδεικνύει μέσα στα χρόνια ότι δια
θέτει και συνέπεια και συνέχεια στην 
προσφορά του απέναντι στον άνθρω
πο και την κοινωνία 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοι
νωνία Ευθύνης» το ΤΤ Hellenic 
Postbank στάθηκε πλάι στους πυρό
πληκτους και στις οικογένειές τους, 
ενίσχυσε οικονομικά το Σύλλογο 
Φίλων Ατόμων με Σύνδρομο Down 
«Ηλιαχτίδα», τηνΕΛ.Ε.Π.Α.Π, το Δι
εθνές Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμά
των, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών 
«Ιπποκράτειο» για την αγορά εξοπλι

σμού απαραίτητου για την αναδιορ
γάνωση της Ογκολογικής Μονάδας.

Πρόσφατα, επεκτείνοντας την 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, 
δώρισε πέντε μηχανές μεγάλου κυ
βισμού, σύγχρονες και πλήρως εξο
πλισμένες. Με τη δωρεά αυτή εκ 
μέρους της τράπεζας, το ΕΚΑΒ δι
αθέτει πλέον 30 μηχανές συνολικά 
για όλη τη χώρα, που αποτελούν το 
δίτροχο στόλο των κινητών μονάδων 
για να αντιμετωπίζουν έκτακτα πε
ριστατικά, εξοικονομώντας πολύτι
μο χρόνο για τους πάσχοντες.
Με το σύνθημα «Κλωτσιά στη φτώ
χεια , τον ρατσισμό και τις εξαρτήσεις» 
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο βρέθηκε 
στο πλευρό αστέγων, προσφύγων και 
πρώην εξαρτημένων από ψυχότρο- 
πες ουσίες μέσω της χορηγίας του 6ου 
Παγκοσμίου Κυπέλλου Αστέγων Στην

ξεχωριστή πρωτοβουλία του περιοδι
κού «Γαλέρα» που είχε ως επίκεντρο 
την Ελληνική Ομάδα Αστέγων, το ΤΤ 
HELLENIC POSTBANK δεν αρκέστη- 
κε στο να παρακολουθεί τις εξελίξεις 
από την εξέδρα. Με στόχο την ανά
δειξη των προβλημάτων και την ενί
σχυση του αγώνα που δίνουν καθημε
ρινά για επανένταξη, η συμβολή της 
τράπεζας δεν περιορίστηκε στην οι
κονομική υποστήριξη της καμπάνιας, 
αλλά επεκτάθηκε και στην έμπρακτη 
συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμι
κού της. Πέραν από το αμιγώς ποδο
σφαιρικό κομμάτι, προηγήθηκε μια 
σειρά εκδηλώσεων που -με πολλές εν
διάμεσες στάσεις- κατέληξε στη Μελ
βούρνη της Αυστραλίας. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ποδοσφαιρική ομάδα του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου μπήκε 
στο γήπεδο κατά τη διάρκεια των

ανοιχτών τουρνουά ποδοσφαίρου και 
ενη μέρωσης που πραγματοποιήθηκαν 
σε Αθήνα και Πειραιά και «αντιμετώ
πισε» την Ομάδα Αστέγων, βάζοντας 
γκολ στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Ταυτόχρονα παραμένοντας πιστό 
στην παράδοσή του το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο αναζωπυρώνει μνήμες 
αποταμιευτικής συνείδησης, μυεί πο
λίτες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και 
κυρίως τους νέους, στην αποταμίευ
ση.Με αιχμή του δόρατος την εξοικεί
ωση των νέων σε αυτήν, η καμπάνια 
που έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με αμείω
τη επιτυχία σε 13 ακόμα πόλεις.
Με τον τίτλο «Κοινωνία Ευθύνης-Οι- 
κονομία και Περιβάλλον», ο διαγωνι
σμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρί
ου, ενέπνευσε συνολικά 129 νεαρούς 
καλλιτέχνες -από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας και το Αρι- 
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης (Τμήμα εικαστικών και εφαρμο
σμένων τεχνών)- που συμμετείχαν με 
έργα που ξεχώρισαν για το κοινωνικά 
μηνύματα, την πρωτοτυπία, την ευ
αισθησία και τη ζωντάνια τους.
Κοινό σημείο αναφοράς για όλα τα 
έργα ανεξαιρέτως απετέλεσε το σύμ
βολο του κουμπαρά, που είναι συνδε- 
δεμένο με την ιστορική και εμπορική 
φήμη του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρί
ου. Στόχος ήταν να προβληθεί μέσω 
αυτού η αποταμίευση σε κάθε της

μορφή, τόσο με την κυριολεκτική όσο 
και με τη μεταφορική της έννοια, για 
παράδειγμα την εξοικονόμηση κάθε 
μορφής ενέργειας.

Έπειτα από τη συνεδρίαση της Επι
τροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού 
που εξέτασε και αξιολόγησε αναλυτι
κά το φάκελο κάθε διαγωνιζόμενου, 
συνολικά 40 φοιτητές διακρίθηκαν. 
Στο διαγωνισμό απενεμήθησαν τα 
ακόλουθα βραβεία:
Πρώτο βραβείο: ιο.οοο ευρώ 
(ι έργο- βραβευθείς:
Κατσουδάς Δημήτρης)
Δεύτερο βραβείο: 5.000 ευρώ 
(ι έργο- βραβευθείσα:
Καφετζή Σμαράγδα)
Τρίτο βραβείο: 2.οοο ευρώ (8 έργα) 
Τέταρτο βραβείο: 500 ευρώ (30 έργα) 
Διατηρώντας αναλλοίωτο τον ανθρω
ποκεντρικό του χαρακτήρα, το Ταχυ
δρομικό Ταμιευτήριο στηρίζει οικονο
μικά κοινωφελείς δράσεις σε πολλούς 
τομείς της κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξε οικο
νομικά το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
έργο, την αποπεράτωση της Εγνατί- 
ας Οδού, με κοινό ομολογιακό δάνειο 
ύψους 400-000.000 ευρώ. Με την 
ολοκλήρωσή της η Εγνατία Οδός, 
με μήκος θχοχλμ., θα διασχίσει 12 
νομούς, συνδέοντας 4 λιμάνια και 6 
αεροδρόμια, εξυπηρετώντας 4 εκα
τομμύρια Έλληνες.
Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο έργο

με τεράστια εθνική σημασία και ιδιαί
τερη σημασία για τη Βόρεια Ελλάδα, 
καθώς αλλάζει πλέον τις δυνατότητες 
της ανάπτυξης της Βόρειας Ελλάδας 
και όλης της Ελλάδας.
Με τη συμφωνία που υπεγράφη, 
ανάμεσα στο ΥΠΕΧΩΔΕ και το Τα
χυδρομικό Ταμιευτήριο, η Τράπεζα 
δίνει λεφτά στην πραγματική οικονο
μία, λεφτά που καταλήγουν σε χιλιά
δες ανθρώπους που εργάζονται στην 
Εγνατία και από αυτούς σε άλλους 
επαγγελματίες, δίνοντας ζωή στη 
Βόρεια Ελλάδα.
Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρα
μένει ένας σημαντικός πυλώνας στή
ριξης της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας. Η ανθρωποκεντρικότητα 
ως κύρια αξία που οδηγεί την Τρά
πεζα, αποτελεί στρατηγικό στόχο της 
νέας διοίκησης, γεγονός που συνά- 
δει απόλυτα με τη φιλοσοφία και τις 
πράξεις του οργανισμού όλα αυτά τα 
χρόνια. Η φροντίδα για τα στρώματα 
που πλήττονται, η έμπρακτη αρωγή 
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και 
η γαλούχηση υπεύθυνων και συνει
δητοποιημένων πολιτών αποτέλεσαν 
εξαρχής βασικά συστατικά στοιχεία 
της λειτουργίας του.
Σήμερα, 109 χρόνια μετά, επεκτεί
νει τις δράσεις Ε.Κ.Ε σε όλους τους 
τομείς δραστηριοποίησής του βάζο
ντας στο επίκεντρο δράσης του τον 
άνθρωπο και την κοινωνία.



Όμιλος ΟΟβΜΟΤΕ:

Το περιβάλλον 
ως καθημερινή 
πρακτική σε 
όλες τις χώρες 
παρουσίας του

Βασικός άξονας του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της 
(ΖΟεΜΟΤΕ είναι μεταξύ άλλων η Πε
ριβαλλοντική Υπευθυνότητα. Η εται
ρεία, με επίγνωση της ευθύνης που 
της αναλογεί στην προστασία του πε
ριβάλλοντος, δραστηριοποιείται στον 
τομέα αυτό, προς δύο βασικές κατευ
θύνσεις: ως προς την επίδραση της 
λειτουργίας της στο περιβάλλον και 
ως προς το ρόλο της στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού σε 
θέματα περιβάλλοντος.
Με στόχο τα δύο επόμενα χρόνια να 
καταφέρει να περιορίσει στο ελάχι
στο το περιβαλλοντικό της αποτύπω
μα, η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης από το 
2005, πιστοποιημένο κατά το πρό
τυπο ΙδΟ 14001, με το οποίο αξιολο
γείται, σε ετήσια βάση, η περιβαλ
λοντική της επίδραση σε τέσσερις 
βασικούς άξονες: τη Διαχείριση Φυσι
κών Πόρων, τα Ανακυκλώσιμα Υλικά, 
την Ενέργεια και την Ακτινοβολία. 
Αξιοποιεί ολόκληρο το εμπορικό της 
δίκτυο ως σημεία συλλογής κινητών 
αξεσουάρ, μπαταριών και μελανοδο
χείων για ανακύκλωση. Ενσωματώ
νει την περιβαλλοντική της ευαισθη
σία και στην εμπορική της πολιτική, 
με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη νέα

υπηρεσία COSMOTE MY ACCOUNT, 
που συμβάλλει σημαντικά στη μείωση 
κατανάλωσης χαρτιού, ενώ μέσα από 
ολοκληρωμένα προγράμματα επικοι
νωνίας η εταιρεία ευαισθητοποιεί και 
το προσωπικό της. Τέλος υποστηρί
ζει εθελοντικές εκστρατείες αναδά
σωσης στο πλαίσιο της συνεχούς προ
σπάθειας της για την ανακούφιση της 
κοινωνίας και του περιβάλλοντος από 
τις συνέπειες των φυσικών καταστρο
φών, που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 
2007 και συνεχίζεται με στόχο την πε
ριβαλλοντική ανάκαμψη των πληγει- 
σών περιοχών.
Με τις ίδιες αρχές και αξίες, η 
COSMOTE υιοθετεί πρακτικές φιλι
κές προς το περιβάλλον μετατρέπο- 
ντας την περιβαλλοντική συνείδηση 
σε καθημερινή πρακτική, σε όλες τις 
αγορές στις οποίες δραστηριοποιεί
ται. Με τη σύμπραξη του ανθρώπι
νου δυναμικού τους, λαμβάνοντας τα 
μηνύματα όλων των ενδιαφερομένων 
μερών (τοπική κοινωνία, μέτοχοι,

προμηθευτές, εργαζόμενοι), αξιολο
γώντας την επίδραση της δικής τους 
λειτουργίας και αναλαμβάνοντας 
ρόλο στην ενημέρωση του κοινού, οι 
θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, 
AMC στην Αλβανία, CLOBUL στη 
Βουλγαρία και COSMOTE στη Ρουμα
νία, αντίστοιχα αναλαμβάνουν στο- 
χευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες 
για το περιβάλλον, που αποτελεί ση
μαντικό πυλώνα του προγράμματος 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους. 
Ενδεικτικά:
AMC Αλβανίας
Από τα τέλη του 2008 και με τη συμ
μετοχή του ανθρώπινου δυναμικού 
της η AMC εφαρμόζει στα κτίρια και 
τα καταστήματά της στα Τίρανα πρό
γραμμα ανακύκλωσης χαρτιού. Το εν 
λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται 
σε συνεργασία με το Ελβετικό Ίδρυμα 
για τα δικαιώματα του παιδιού «Teire 
des Hommes», που υλοποιεί το πρό
γραμμα ανακύκλωσης προς όφελος 
ευαίσθητων ομάδων παιδιών.

Ο θεοδοσηε. 
Moflís μόΑυνε 
τον nflavñtn
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γ ια  να  αποσυντεθεί, αν δεν α ν α κ υ κ λ ω θ ε ί.

Απο αγνοια, 
μπορεί να κάνειε κακό στη φύση.
Ελα στην ανακύκλωση, σε όλα τα καταστήματα ΟΟδΜΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
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Παράλληλα, με σκοπό την αύξηση 
του πρασίνου τόσο στα Τίρανα όσο 
και στην ευρύτερη περιοχή, η AMC 
συμμετέχει σε πρωτοβουλίες φύτευ
σης δέντρων.
CLOBUL Βουλγαρίας 
Με στόχο τη μείωση του περιβαλλο
ντικού της αποτυπώματος και θέλο
ντας να συμβάλει στη διαμόρφωση 
περιβαλλοντικής συνείδησης των ερ
γαζομένων και των πελατών της, η 
CLOBUL λανσάρισε το 2008, ολοκλη
ρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
με τίτλο «CLOBUL Creen». Οι σημα
ντικότερες δράσεις που περιλαμβάνει 
το πρόγραμμα είναι:
Ανακύκλωση κινητών τηλεφώνων 
και αξεσουάρ με τοποθέτηση ειδικών 
κάδων σε 240 σημεία συλλογής στα 
καταστήματα και κτίρια της CLOBUL 
καθώς και στην αλυσίδα καταστημά
των ΓΕΡΜΑΝΟΣ.
Δυνατότητα ενεργοποίησης της υπη
ρεσίας e-invoice για τα πλέον δημο
φιλή προγράμματα συμβολαίου της 
CLOBUL. Η υπηρεσία απευθύνεται 
στους οικιακούς πελάτες της CLOBUL 
και οι χρήστες που θα την επιλέγουν 
δεν θα λαμβάνουν έντυπους λογα
ριασμούς. Μέσα από τη μείωση κα
τανάλωσης χαρτιού, η εταιρεία συμ
βάλλει στην προσπάθειά της για 
ορθότερη χρήση των πολύτιμων φυσι
κών πόρων.
Αντικατάσταση των παλιών πλαστι-

κών σακουλών συσκευασίας με φιλι
κές προς το περιβάλλον βιοδιασπώ- 
μενες σακούλες από τον Ιούνιο του 
2008 στα καταστήματα της CLOBUL 
και στην αλυσίδα καταστημάτων ΓΕΡ
ΜΑΝΟΣ. Επιπλέον, συμβάλλοντας 
στην ευαισθητοποίηση των πολιτών 
σχετικά με την Εθνική Ημέρα Φυσι
κών Πάρκων, η CLOBUL θα υποστη
ρίξει μια σημαντική πρωτοβουλία της 
διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης 
WWF στη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, 
στις 23 Μαΐου 2009, χιλιάδες εθελο
ντές θα καθαρίσουν δημοφιλείς του
ριστικούς προορισμούς σε ι ι  φυσικά 
πάρκα της Βουλγαρίας.
COSMOTE Ρουμανίας 
Από το 2008 η COSMOTE Ρουμανί
ας ανέπτυξε και εφαρμόζει, το πρό
γραμμα «Creen Office» (“Πράσινο 
Γραφείο”), το οποίο έχει ως στόχο την 
μείωση του περιβαλλοντικού αποτυ
πώματος της εταιρείας, καθώς και τη 
συστηματική καλλιέργεια της οικο
λογικής συνείδησης του ανθρώπινου 
δυναμικού της. Οι δράσεις που πε
ριλαμβάνει το πρόγραμμα αφορούν: 
στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας - 
ρεύματος στους χώρους των γραφείων 
και των καταστημάτων, στη μείωση 
κατανάλωσης νερού καθώς και στην 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλω
ση του χαρτιού και των πλαστικών 
στους χώρους των γραφείων και των 
καταστημάτων.

Παράλληλα, στήριξε το έργο της 
«MaiMulrVerde» της μεγαλύτερης ορ
γάνωσης εθελοντών στη Ρουμανία συμ
βάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των 
πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος. Στο 
πλαίσιο της συνεργασίας, η COSMOTE 
Ρουμανίας συμμετείχε στην πρωτοβου
λία αναδάσωσης της οργάνωσης, όπου 
φυτεύτηκαν χο.οοο δέντρα κατά τη δι
άρκεια 3 ημερών. Στην ενέργεια συμ
μετείχαν εθελοντές εργαζόμενοι της 
COSMOTE Ρουμανίας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠ Ο Υ

ΔΙΕΥΘ ΥΝ ΣΗ  ΕΤΑΙΡΙΚΩ Ν ΣΧΕΣΕΩΝ 

τηλ. 2ΐο 6177566 - φαξ: 2ΐο 6177771 
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Προστασία για γονείε και παιδιά

«Τι κατεβάζει συνέχεια 
από το κινητό του»; 

«Είναι ασφαίΐέε το παιδί μου I να μπαίνει στο Διαδίκτυο 
μέσω κινητού»;

Η δ05Μ0ΤΕ φροντίζει να σαε 
προσφέρει τη γνώση και την ασφάλεια 
που χρειάζεστε για να έχετε τον κόσμο 

τηε κινητήε τηλεφωνίαε δικό σαε.
Γι' αυτό σαε καλύπτει 

με προηγμένεε Υπηρεσίεε Γονικού 
Ελέγχου, αλλά και με ολοκληρωμένη 

ενημέρωση που απαντάει 
σε όλεε τιε ερωτήσειε που μπορεί 

να σαε απασχολούν.

Όταν έχειε τη γνώση, έχειε τον κόσμο 
στα χέρια σου.
Αναζητήστε τα ειδικά έντυπα σε όλα τα καταστήματα ΟΟΒΜΟΤΕ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 
Περισσότερεε ηληροφορίεε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmote.gr 
ή στην Εξυπηρέτηση Πελατών, στο 1212 ή 1313.

Για πιο ασψαήή πΑοήγηση σιο διαδίκτυο επισκεφθείιε 
την ιστοσεάίδα www.saferinternet.er
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http://www.cosmote.gr
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Δουλεύοντας
για ένα Καλύτερο Μέλλον
Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Για την Coca-Cola Τρία Έψιλον η Κοινωνική Υπευθυνότητα δεν αποτελεί περιστασιακό 
ή πρόσφατο τομέα δραστηριοποίησης. Στα σαράντα χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία 
ως υπεύθυνος πολίτης, λειτουργεί στηριζόμενη στην πεποίθηση ότι η επιχειρηματική 
ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς φροντίδα για τους ανθρώπους, το φυσικό περι
βάλλον, αλλά και την ευμάρεια των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται.

4  είναι οι άξονες 
δραστηριοποίησης:
• Χώρος Εργασίας
• Αγορά
• Περιβάλλον
• Κοινωνία

Χώρος Εργασίας:
Οι άνθρωποί μας αποτελούν σημείο 
αναφοράς σε όλο το φάσμα της επιχει
ρηματικής μας δραστηριότητας. Πρώ
τιστο μέλη μα μας είναι η δημιουργία 
και η διασφάλιση ενός εργασιακού πε
ριβάλλοντος, στο οποίο οι άνθρωποι 
της εταιρείας αντιμετωπίζονται με σε
βασμό, εκπαιδεύονται, εξελίσσονται 
και λαμβάνουν υλική και ηθική ικανο
ποίηση από την εργασία τους. 
Στοχεύοντας στη συνεχή ανάπτυξη 
των ηγετικών και τεχνικών ικανοτή
των των ανθρώπων της, η εταιρεία 
εξασφαλίζει τη «δια βίου» εκπαίδευ
ση των εργαζόμενων. Αυτό συμβαί
νει μέσα από ειδικά θεσμοθετημένες 
διαδικασίες, που καλύπτουν δραστη
ριότητες όπως σεμινάρια, ημερίδες, 
εκμάθηση ξένων γλωσσών,ακαδημία 
πωλήσεων κλπ. Πολύ σημαντικό είναι

επίσης το γεγονός ότι η Coca-Cola 
Τρία Έψιλον διασφαλίζει τη δίκαιη 
και ισότιμη αντιμετώπιση όλων των 
εργαζομένων, με το σχεδιασμό, την 
εφαρμογή και τη διαχείριση ολοκλη
ρωμένων προγραμμάτων αμοιβών 
και παροχών. Επίσης, η εταιρεία έχει 
ορίσει συγκεκριμένη πολιτική, που 
αφορά σε θέματα υγιεινής και ασφά
λειας στην εργασία, με κύριο στόχο 
την εξάλειψη των ατυχημάτων και 
τη δημιουργία ενός εργασιακού περι
βάλλοντος, όπου οι κίνδυνοι αναγνω- 

. ρίζονται, εκτιμούνται και προλαμβά
νονται. Στην κατεύθυνση αυτή, όλες 
οι εργοστασιακές μονάδες έχουν πι
στοποιηθεί με το πρότυπο Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας OHSAS 
ι8οοι (Occupational Health & Safety 
Series) σύμφωνα με τις προδιαγρα
φές του φορέα πιστοποίησης Lloyd’s.

Αγορά:
Σε ότι αφορά τους καταναλωτές και 
συνεργάτες μας στην Αγορά, εστιά
ζουμε στη διατήρηση υψηλής ποιό
τητας για κάθε προϊόν και υπηρεσία 
που παρέχουμε. Σχεδιάζουμε προ
ϊόντα, που στόχο έχουν να ανταπο- 
κρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών. Δι
εξάγουμε τακτικούς και αυστηρούς 
έλεγχους σε όλη τη διάρκεια της πα
ραγωγικής διαδικασίας, διασφαλίζο
ντας την ασφάλεια και την ποιότητα 
όλων των παραγόμενων προϊόντων 
μας. Το κυριότερο χαρακτηριστικό 
και μοχλός ανάπτυξης της εταιρεί
ας μας είναι η καινοτομία, σε όλο το 
φάσμα της δραστηριοποίησής μας. 
Καινοτομία που εκφράζεται τόσο 
μέσα από τη δημιουργία πρωτοπορι
ακών προϊόντων και τον τρόπο προ

σέγγισης του καταναλωτή, όσο και 
από τις συνεχείς επενδύσεις σε υπερ
σύγχρονες υποδομές και νέα τεχνο
λογία στις γραμμές και διαδικασίες 
παραγωγής των προϊόντων. Η εται
ρεία προσφέρει σήμερα 500 περίπου 
κωδικούς προϊόντων.
Επιπλέον, η καθιέρωση και εφαρμο
γή του συστήματος HACCP (Hazard 
Analysis &. Critical Control Point), 
η πιστοποίηση όλων των εργοστασια
κών μονάδων κατά το πρότυπο ποιό
τητας ISO 9001, καθώς και οι σχετι
κές επιθεωρήσεις του Ενιαίου Φορέα 
Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), αναγνω
ρίζουν, αξιολογούν και διασφαλίζουν 
την ασφάλεια και την ποιότητα όλων 
των παραγομένων προϊόντων. 
Παράλληλα, με κύριο γνώμονα την 
άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα 
καταναλωτών, η εταιρεία διαθέτει 
Τμήμα Επικοινωνίας Καταναλωτών 
με γραμμές χωρίς χρέωση για όλα της 
τα προϊόντα.
Περιβάλλον:
Η εταιρεία έχει ενσωματώσει συ

γκεκριμένες πρακτικές και αξιολο
γεί συνεχώς την περιβαλλοντική της 
επίδοση, με στόχο να ελαχιστοποιή
σει τις επιπτώσεις της βιομηχανικής 
της δραστηριότητας και να συμβάλει 
στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Μια τέτοια 
πρακτική είναι η «Αποστολή Νερό» η 
οποία υλοποιείται μαζί με την Coca- 
Cola Hellas και την υποστήριξη του 
Μεσογειακού Σκέλους της Διεθνούς 
Σύμπραξης για το Νερό. Στόχος η 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
κοινής γνώμης για τον πιο πολύτιμο 
φυσικό πόρο του πλανήτη. Το πρό
γραμμα ξεκίνησε το 2θο6 κινητοποι
ώντας τους εργαζόμενούς της, ενώ 
το 2007 και 2θο8, απευθύνθηκε στο 
ευρύ κοινό, μέσω ευρείας ενημερω
τικής καμπάνιας.
Φέτος, εφαρμόζει το πιλοτικό πρό
γραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων 
σε νησιά των Κυκλάδων. Πιο συγκε
κριμένα, στα νησιά της Τήνου και 
της Σύρου, η «Αποστολή νερό» έχει 
ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση συ
στημάτων υδατοσυλλεκτών σε 4 δη
μόσια κτήρια με απώτερο σκοπό τη 
συλλογή υδάτων από τις στέγες των 
κτηρίων.
Κοινωνία
Ως υπεύθυνος πολίτης, η Coca-Cola 
ΤρίαΈψιλονεπενδύειχρόνο, εμπειρία 
και πόρους, αναπτύσσει πρωτοβουλί
ες και προγράμματα για τη βελτίωση 
της ζωής, αλλά και την ανταπόκριση 
στις κοινωνικές ανάγκες. Η εταιρεία

επενδύει στην Ελληνική Οικονομία 
ετησίως περίπου €35 εκ., ενώ απα
σχολεί 2.400 εργαζόμενους και προ
μηθεύεται το 8ο% των πρώτων υλών, 
προϊόντων και υπηρεσιών από Έλλη
νες συνεργάτες. Ταυτόχρονα, δηλώ
νει αρωγός της ελληνικής κοινωνίας, 
μέσω συγκεκριμένων αξόνων δράσης, 
που περιλαμβάνουν τον ισορροπημέ
νο τρόπο ζωής και την ανάδειξη υγιών 
προτύπων, την ανάπτυξη των νέων, 
τις τέχνες και τον πολιτισμό, καθώς 
και την αρωγή και στήριξη στις ευαί
σθητες κοινωνικές ομάδες και τις το
πικές κοινωνίες.
Με βάση τον άξονα στήριξης των το

πικών κοινωνιών σε θέματα υγείας, 
η Coca-Cola Τρία Έψιλον πραγματο
ποίησε κατά τις καλοκαιρινές περιό
δους 2007 - 2008 το πρόγραμμα «Ια
τρική Απόβαση στα Ελληνικά Νησιά» 
σε συνεργασία με την Επιστημονική 
Εταιρία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
(ΕΕΦΙΕ) και τη Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς.

Ομάδα 400 εθελοντών φοιτητών επι- 
σκέφτηκε 28 νησιά σε όλη την Ελλάδα 
και συνέβαλε στη βελτίωση των ια
τρικών υπηρεσιών κατά την καλο
καιρινή περίοδο, ενημέρωσε τους 
κάτοικους και τους παραθεριστές σε 
θέματα υγείας, ενώ απόκτησε σημα
ντική εργασιακή εμπειρία. Σε συ
νέχεια του καλοκαιρινού προγράμ
ματος, η Coca-Cola ΤρίαΈψιλον, σε 
συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό σχεδίασε και υλοποίησε την 
Ιατρική Ανάβαση στην Ηπειρωτική 
Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Φε
βρουάριο και Μάρτιο 2009, ομάδα 
εκπαιδευμένων νοσηλευτών του Ελ
ληνικού Ερυθρού Σταυρού, διέσχι
σε την Ήπειρο, την Μακεδονία K a t 
τη Θράκη και πραγματοποίησε μα
θήματα Πρώτων Βοηθειών και Καρ- 
διοπνευμονικής Αναζωογόνησης σε 
431 μαθητές σχολείων και κατοίκους 
απομακρυσμένων περιοχών των 
νομών Κιλκίς, Φλώρινας, Ξάνθης, 
Ιωαννίνων και Ημαθίας.



<7 Golenico o.e.
Υλοποιούμε με επίκεντρο τον Άνθρωπο

35 χρόνια στον τομέα της Υγείας, 
της Επιστήμης και της Ερευνας

G alénica είναι μια ελληνική φαρ
μακευτική βιομηχανία, που από την 
πρώτη ημέρα της λειτουργίας της δι- 
έπεται από ένα σύστημα εταιρικών 
αρχών, αξίες και ιδανικά, με απο
τέλεσμα η εταιρική υπευθυνότητα 
να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινής της λειτουργίας και 
φυσική συνέχεια των αρχών με τις 
οποίες η εταιρεία «επιχειρεί» από 
την ίδρυσή της.
Ακριβώς για τον λόγο αυτό, ως υπεύ
θυνη επιχείρηση, παράλληλα με την 
επίτευξη των εμπορικών της στόχων, 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον αντίκτυ
πο της λειτουργίας της στο σύνολο, 
σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικο
νομικό και ηθικό επίπεδο.
Η G alénica είναι εταιρεία που επα
ναπροσδιορίζει και διαμορφώνει 
την επιχειρηματική της στρατηγική, 
ενσωματώνοντας σύγχρονες αντιλή
ψεις εταιρικής κοινωνικής υπευθυ
νότητας.
Στην Galénica το αίτημα για μεγα
λύτερη κοινωνική συνέπεια δεν με
ταφράζεται ως αναγκαστικός περι
ορισμός του κέρδους, αλλά μια πιο 
μακροχρόνια προοπτική και μια προ
σέγγιση διαχείρισης, η οποία ενδυνα
μώνει τους δεσμούς της με την κοινω

νία και τον πολίτη, επενδύοντας στην 
κοινωνική συνοχή, στο παιδί, στην οι
κογένεια, στον πολιτισμό και στην πε
ριβαλλοντική προστασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη δι
άρκεια των 35 ετών που δραστηριο
ποιείται στον χώρο του φαρμάκου, 
η G alén ica  συνεχίζει σταθερά και 
με την ίδια θέρμη να υλοποιεί ση
μαντικό έργο εταιρικής υπευθυ
νότητας και να υποστηρίζει δρά
σεις που αφορούν τους τομείς της 
υγείας, της εκπαίδευσης, της κοι
νωνίας.
Η εταιρεία εστιάζεται σε δράσεις 
εταιρικού εθελοντισμού, καθώς και 
πλήθος χορηγικών δραστηριοτήτων 
με επίκεντρο το παιδί και τον άνθρω
πο. Μια σημαντική πρωτοβουλία 
αποτελεί για παράδειγμα η χορηγία 
του έργου ανάπλασης και αποπερά
τωσης της αίθουσας της Γ’ Πανεπι
στημιακής Κλινικής του Ιπποκράτει- 
ου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ένα 
από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία των 
Βαλκανίων, συνολικής έκτασης 6οο 
τ.μ . και δυναμικότητας 40 κλινών, 
όπου νοσηλεύονται ανά έτος πάνω 
από 2.500 μικροί ασθενείς. 
Επιπλέον, η G alénica, το καλοκαίρι 
του 2007, αντιλαμβανόμενη το βαρύ

πλήγμα που υπέστησαν οι πυρόπλη
κτες περιοχές της Ηλείας, απέστειλε 
εφόδια (φάρμακα, τρόφιμα, κ.λπ.), 
στους πυρόπληκτους κατοίκους. 
Παράλληλα, έχοντας ως βασικό της 
μέλη μα την προαγωγή και διάδο
ση του ελληνικού πολιτισμού και τη 
διεύρυνση της πολιτιστικής κουλ
τούρας του σύγχρονου πολίτη, η 
G alénica αναπτύσσει συχνά πρω
τοβουλίες σημαντικές, όπως για 
παράδειγμα η χρηματοδότηση επί 
σειρά ετών του ακαδημαϊκού προ
γράμματος «Διονύσιος Βαρελάς», το 
οποίο αφορά την ενίσχυση της διδα
σκαλίας των Βυζαντινών Σπουδών 
και υλοποιείται στο Ινστιτούτο Κλα
σικών, Βυζαντινών και Νεοελληνι
κών Σπουδών του Κρατικού Πανε
πιστημίου της Τιφλίδας.
Κλείνοντας, μία μοναδική για τα ελ
ληνικά δεδομένα ενέργεια εταιρι
κής υπευθυνότητας της εταιρείας 
G alénica, αφορά την ενίσχυση των 
γεννήσεων στις οικογένειες των ερ
γαζομένων της, για την καταπολέ
μηση του φαινομένου της υπογεννη- 
τικότητας, με επιχορήγηση μεγάλου 
χρηματικού ποσού σε κάθε οικογέ
νεια που φέρνει στον κόσμο μία νέα 
ανθρώπινη ζωή.

u e ,

\ Ο  ί V O  S Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα
science s.a. που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
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6  N O V A R T I S
caring and curing

Ανάπτυξη με γνώμ
Τ Π ν  K O I W " · -

ν το πλαίσιο της Εταιρι- 
W  κής Κοινωνικής Ευθύ-

Μ  Λ  νης, η Novartis εδώ
και χρόνια δραστη

ριοποιείται στο Εξωτερικό και στην 
Ελλάδα μέσα από ενέργειες που βα
σίζονται στους άξονες του περιβάλ
λοντος, της κοινωνίας, της αγοράς 
και του ανθρώπινου δυναμικού της.
Η Novartis υπήρξε μεταξύ των 
πρώτων εταιρειών οι οποίες συνυ
πέγραψαν το 2000 την Οικουμενι
κή Σύμβαση του Οργανισμού Ηνω
μένων Εθνών (UN Global Compact), 
αποτελούμενη από ίο  αρχές που κα
τοχυρώνουν και διασφαλίζουν τα αν
θρώπινα δικαιώματα, την εργασία, 
την προστασία του περιβάλλοντος

και την πάταξη της διαφθοράς. Υιο
θετεί και εφαρμόζει όλες τις θεμελι
ώδεις αρχές της Εταιρικής Κοινωνι
κής Ευθύνης σε όλες τις στρατηγικές 
της εταιρείας και στην καθημερινή 
επιχειρηματική δραστηριότητάτης.
Η Novartis συνεργάζεται συστημα
τικά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας για την καταπολέμηση της 
ελονοσίας, της λέπρας και της φυμα- 

τίώσης.
Σε συνεργασία με τον Π.Ο.Υ. από το 
2001 μέχρι σήμερα, η Novartis προ
μηθεύει σε τιμή κόστους το ανθελο
νοσιακό της φάρμακο σε χώρες όπου 
ενδημεί η ελονοσία, ενώ εκατομμύ
ρια συσκευασίες του ανθελονοσι
ακού σκευάσματος της έχουν δια

Ν χ . m

Λ

1

νεμηθεί σε 40 χώρες βοηθώντας να 
σωθούν 450.000 πάσχοντες από την 
ελονοσία.
Από το 2000, η Novartis έχει προ
σφέρει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή 
σε 4,3 εκατομμύρια πάσχοντες από 
λέπρα σε όλο τον κόσμο, ενώ για τη 
θεραπεία της φυματίωσης παρέ
χει δωρεάν συσκευασμένα σε κυ
ψέλες (blisters) δισκία συνδυασμού 
αντιφυματικών φαρμάκων σταθε
ρής περιεκτικότητας για τη θεραπεία 
5θο.οοο ασθενών στις Φτωχότερες 
χώρες του κόσμου.
Στη Novartis, οι τέσσερις πυλώνες 
της Κοινωνικής Ευθύνης είναι:

Α ΠΥΛΩΝΑΣ - Ασθενείς:
Η Novartis προσυπογράφει το δι
καίωμα κάθε ανθρώπου στην υγεία, 
ενώ είναι η πρώτη εταιρεία στην 
Ευρώπη στην οποία απονεμήθηκε το 
2005 to Αριστείο Εταιρικής Φιλαν
θρωπίας (Excellence in Corporate 
Philanthropy Award) σε αναγνώρι
ση της κοινωνικής αλληλεγγύης της 
προς εκατομμύρια απόρους ασθενείς 
σε όλο τον κόσμο.
Το 2007, με τα προγράμματα κοινω
νικής προσφοράς που έχει καθιερώ
σει, προσέφερε σε 66 εκατομμύρια 
ασθενείς φαρμακευτική περίθαλψη 
αξίας 937 εκατομμυρίων δολαρίων 
παγκοσμίως.
Τα προγράμματα κοινωνικής προ
σφοράς υλοποιούνται μέσω των δύο 
ιδρυμάτων της Novartis:
1. Το Ινστιτούτο Τροπικών Νόσων 
της Novartis (Novartis Institute for 
Tropical Diseases - NITD), με έδρα 
τη Σιγκαπούρη, που φέρνει επανα
στατικές εξελίξεις στις βιο-ιατρικές 
επιστήμες και τεχνολογίες οι οποίες 
αποσκοπούν να αντιμετωπίσουν πα
θήσεις που ενδημούν σε αναπτυσσό
μενες χώρες, όπως η φυματίωση και 
ο δάγκειος πυρετός.
2. Το'Ιδρυμα Novartis για την Αειφό
ρο Ανάπτυξη (Novartis Foundation 
for Sustainable Development) που 
επί περισσότερα από 25 χρόνια εργά

ζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης 
του πληθυσμού των αναπτυσσόμε
νων χωρών στη φαρμακευτική περί
θαλψη και την υγιεινή διαβίωση.

Β ΠΥΛΩΝΑΣ - Επιχειρηματική δεο
ντολογία
Η Novartis λειτουργεί με υπευθυνό
τητα και διαφάνεια, τηρώντας πιστά 
τους κανόνες δεοντολογίας σε όλες 
τις επιχειρηματικές μας δραστηριό
τητες. Αξιοποιώντας πλήρως τις θε
αματικές προόδους και τις τεράστιες 
δυνατότητες της επιστήμης και τε
χνολογίας στον χώρο της Υγείας και 
των ζητημάτων βιοηθικής που εν
δεχομένως προκύψουν, όπως π.χ. η 
έρευνα των βλαστικών κυττάρων ή 
το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να έχει 
πρόσβαση σε φαρμακευτική θερα
πεία, η Novartis αναγνωρίζει τη ση
μασία τεκμηριωμένης συζήτησης με 
όλους τους φορείς και χαιρετίζει τον 
αμοιβαίο δημιουργικό διάλογο στα 
ζητήματα αυτά.

Γ ΠΥΛΩΝΑΣ - Οι άνθρωποί μας και 
οι κοινωνίες
Κάθε χρόνο, την άνοιξη, αφιερώνεται 
η επέτειο της ημέρας της ίδρυσης της 
Novartis στην κοινωνία, καθιερώνο
ντας την ημέρα αυτή ως «Ημέρα Εθε
λοντικής Κοινωνικής Προσφοράς» 
προς τους συνανθρώπους που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας. Την 
ημέρα αυτή οι εργαζόμενοι της εται
ρείας βρίσκονται κοντά σε ηλικιω
μένους, παιδιά, και άλλους συναν
θρώπους που έχουν την ανάγκη μιας 
ζεστής αγκαλιάς και ενός γλυκού χα
μόγελου.
Όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και 
στη Novartis Hellas, οι εργαζόμε
νοι συμμετέχουν σε πολύ συγκινητι
κές πρωτοβουλίες, καθώς αγκάλια
σαν τα παιδιά στα «Παιδικά Χωριά 
SOS», βρέθηκαν κοντά στους ηλι
κιωμένους στο Γηροκομείο Αθηνών, 
δεντροφύτευαν μια καμένη πλαγιά 
του Διόνυσου, έζησαν μια ολόκλη
ρη μέρα μαζί με τα παιδιά του Συλ

λόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
στο Allou Fun Park και πολλά άλλα. 
Το 2008 φύτεψαν περισσότερα από 
1500 φυτά σε έξι κεντρικές πλατεί
ες του Δήμου Μεταμόρφωσης, δίνο
ντας όμορφο χρώμα και πνοή άνοιξης 
σε όλους τους δημότες, ενώ οι εργα
ζόμενοι της Novartis στη Θεσσαλονί
κη επέλεξαν να καθαρίσουν την Ακτή 
του Δήμου Πυλαίας, όπου η αλόγι
στη καταστροφή της φύσης ξεπερνά 
κάθε φαντασία.

Δ ΠΥΛΩΝΑΣ - Μέριμνα για το πε
ριβάλλον
Επιδίωξη της Novartis είναι να 

κάνει λελογισμένη χρήση των φυσι
κών πόρων και να ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις όλων 
των δραστηριοτήτων της καθώς και 
του κύκλου ζωής των προϊόντων της. 
Ενώ η παραγωγή της εταιρείας από 
το 1997 έως σήμερα διπλασιάσθηκε, 
έχει μειώσει τον ρυθμό αύξησης της 
κατανάλωσης ενέργειας και ύδατος. 
Η Novartis Hellas ανακυκλώνει 
επίσης χαρτί, μπαταρίες καί μελάνια 
εκτυπωτών, συμμετέχει ενεργά στην 
προσπάθεια ανακύκλωσης συσκευα- 
σιών δίνοντας κάθε χρόνο πάνω από 
5θ,οοο ευρώ στην Εταιρεία Αξιοποί
ησης Ανακύκλωσης ενώ μειώνει τις 
εκπομπές ρύπων χρησιμοποιώντας 
υβριδικά αυτοκίνητα.
Τέλος, η Novartis Hellas στηρίζει 
συνειδητά και συστηματικά συλλό
γους ασθενών, χορηγεί προγράμμα
τα σε νοσοκομεία και πανεπιστη
μιακές κλινικές - με πρόσφατη την 

Ίδρυση του Κέντρου Άσθματος στο 
Νοσοκομείο «Η Σωτηρία» - συνερ
γάζεται με το έγκυρο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών χορηγώντας υποτροφίες σε 
διάφορους τομείς που προάγουν την 
εξέλιξη στον θεραπευτικό τομέα ενώ 
επίσης βρίσκεται δίπλα στο Υπουρ
γείο Υγείας ως χορηγός της κεντρι
κής του καμπάνιας με τίτλο «Η Ζωή 
έχει χρώμα» και «Ρίξε το βάρος στο 
παιδί», που αναφέρεται σε βασικές 
ασθένειες της εποχής μας.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η
 εταιρική απάντηση 

στην ύφεση είναι η 
λυδία λίθος της δέ
σμευσης για μια πιο 
βιώσιμη κοινωνία. 

Η προοπτική της ύφεσης είναι ιδι
αίτερα ανησυχητική για όσους ασχο

λούνται με την εταιρική κοινωνική 
ευθύνη και την επικοινωνία.

Δικαιολογημένα, ο κόσμος αναρω
τιέται αν οι εταιρείες θα παγώσουν ή 
θα μειώσουν τις πρωτοβουλίες CSR 
καθώς και τον προϋπολογισμό για 
τις επικοινωνιακές τακτικές. Αυτό 
δεν συμβαίνει πάντα όταν τα πράγ
ματα δυσκολεύουν;

Η ύφεση στις αρχές της δεκαετί
ας του 1990 φαινόταν να ελέγχει την 
εκκολαπτόμενη οικολογία που δια
φάνηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
1980. Ωστόσο, για τους ενδιαφερο
μένους οι οποίοι παρακολουθούν 
τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, 
η εταιρική απάντηση στην ύφεση 
είναι μια μεγάλη δοκιμασία της δέ
σμευσης για ένα ευρύτερο όραμα 
για μια κοινωνικά και περιβαλλοντι
κά αειφόρο κοινωνία.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι, μέχρι 
σήμερα, αυτή η ύφεση δεν δείχνει 
να υποβαθμίζει τα ζητήματα βιωσι
μότητας και κατ’ επέκταση το CSR. 
Τα δυσάρεστα νέα -τουλάχιστον για 
τις εταιρείες και τους φορείς που 
εμμένουν στο ‘factory PR’- είναι ότι 
ο έλεγχος της εταιρικής συμπεριφο
ράς θα γίνει πιο έντονος από ποτέ, 
καθώς και ο έπαινος για τις αξιόλο
γες δεσμεύσεις θα γίνει δυσκολότε
ρος από ποτέ.

Στις επιχειρήσεις και τους συμ
βούλους που πιστεύουν ότι η εται
ρική στρατηγική και η συμβολή του 
CSR αποτελούν προτεραιότητες και 
θα πρέπει να ξεπεράσουν τις οικο
νομικές ταλαντεύσεις, προσφέρε- 
ται μια τεράστια ευκαιρία για να 
λάμψουν. Και ο καλύτερος τρόπος

για να γίνει αυτό είναι ο σχεδιασμός 
ηγετικών εκστρατειών να αντιμετω
πίζουν τους απλούς καταναλωτές 
όπως τους διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης καθώς επίσης και να ευθυ
γραμμίζουν τις αξίες της οργάνωσης 
με τις δικές τους.

Πάρτε για παράδειγμα τους δυ
σοίωνους Ολυμπιακούς Αγώνες 
2012 του Λονδίνου. Για πολλούς εν
διαφερομένους φορείς, σηματοδο
τεί ένα ορόσημο για τις βρετανικές 
μάρκες ώστε να αποδείξουν ότι κα
τανοούν και στηρίζουν ένα μεγάλο 
φάσμα δραστηριοτήτων CSR, από 
την τεχνολογία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα έως την 
ανακύκλωση και την προώθηση πιο 
υγιεινών τρόπων ζωής.

Για τις εταιρείες που είναι δια
τεθειμένες να λάβουν στα σοβαρά 
αυτά τα θέματα και να κοινοποι
ούν τις ενέργειές τους με δημιουργι
κό τρόπο, οι ευκαιρίες για την εναρ
μόνιση των αξιών είναι τεράστιες. 
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το εάν 
είναι επίσημοι χορηγοί ή όχι.

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για 
τους οποίους η εταιρική κοινωνι
κή ευθύνη είναι τώρα «απόδειξη 
ύφεσηε». Πρώτον, οι καταναλωτές 
γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί σχε
τικά με το τι αγοράζουν και από πού 
το αγοράζουν, και η μακροπρόθε
σμη τάση είναι οι «αξίες» να μετράνε 
όσο και η «αξία». Αυτό σημαίνει ότι 
οι επιχειρήσεις πρέπει να αποδει- 
κνύουν διαρκώς ότι καθοδηγούνται 
από συγκεκριμένες αξίες. Η ηγετική 
στρατηγική στο CSR είναι πιο σημα
ντική για την εταιρική φήμη σε περι
όδους ύφεσης.

Δεύτερον, η αλλαγή του κλίματος 
έχει πλέον σταθερά καθιερωθεί ως 
ένα τεράστιο παγκόσμιο πρόβλημα. 
Η αλλαγή του κλίματος συνεπάγεται 
ότι ο άνθρακας φέρει κόστη, σε συν
δυασμό με τους υδρογονάνθρακες

και άλλες αυξήσεις των τιμών των 
εμπορευμάτων, σημαίνει ότι τίθεται 
πλέον οικονομικό ζήτημα, παράλ
ληλα με το ηθικό, για τη μείωση της 
κατανάλωσης και των αποβλήτων.

Τρίτον, η ιδέα της «κοινωνικής 
ευθύνης» γρήγορα κερδίζει έδαφος 
στην ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχει 
μια αναδυόμενη σκέψη ότι οι επιχει
ρήσεις μπορούν και οφείλουν να δι
αδραματίσουν ένα ρόλο στο να βοη
θούν τους ανθρώπους να διάγουν τη 
ζωή που επιδιώκουν, χωρίς να βλά
πτουν τα φυσικά οικοσυστήματα, 
τον κοινωνικό ιστό ή τα συμφέροντα 
των ανθρώπων στον αναπτυσσόμε
νο κόσμο, οι οποίοι παρέχουν πολλά 
από τα αγαθά και τις υπηρεσίες.

Όποια και αν είναι η κατάσταση 
της οικονομίας, ένα καλά θεμελιω
μένο και ευρέως γνωστοποιημένο 
πρόγραμμα CSR παραμένει ουσια
στικό. Για να γίνει αυτό, οι επιχει
ρήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ένα 
πλαίσιο για διοχετευμένη δημιουρ
γική σκέψη για την παροχή ηγετικών 
προτάσεων και εκστρατειών στις 
επιχειρήσεις.

Αυτή είναι μια διαδικασία με δύο 
στάδια. Πρώτον, να εντοπιστούν 
οι ηγετικές ευκαιρίες που σχετίζο
νται με το brand, δηλαδή να αντι- 
ληφθούν τα ενδιαφερόμενο μέρη το 
κενό που υπάρχει. Στη συνέχεια να 
εντοπιστούν αυτοί οι μαγικοί χώροι 
όπου συναντιούνται το επιχειρημα
τικό μοντέλο, το brand και το θέμα 
Zeitgeist, δηλαδή τον χώρο που η 
εταιρεία έχει «άδεια» να μιλήσει για 
ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τους με
τόχους.

Η διαδικασία αυτή θα αναδεί- 
ξει τα ζητήματα και τις πλατφόρ
μες στις οποίες οι εταιρείες και τα 
brands μπορούν να δημιουργήσουν 
εκστρατείες, αναδεικνύοντας την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως ηγε
τική επιλογή τους. «
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Η οικονομική κρίση θα επηρεάσει την αντίληψη που θέλει την επιχειρημα

τική δραστηριότητα να κινείται σε δρόμους αντίθετους με τις πραγματικές 

ανάγκες των ανθρώπων και τις προτεραιότητες της κοινωνίας.
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Πιστεύετε ότι η οικονομική 
κρίση θα επηρεάσει αρνητικά την 
έννοια της ΕΚΕ;

Κάθε άλλο. Εκείνο που θα επηρεά
σει αρνητικά η οικονομική κρίση -και 
ευτυχώς-, είναι την αντίληψη που 
θέλει την επιχειρηματική δραστηριό
τητα να κινείται σε δρόμους αντίθε
τους με τις πραγματικές ανάγκες των 
ανθρώπων και τις προτεραιότητες της 
κοινωνίας. Όλοι, σε όλο τον κόσμο, 
αναγκαστικά έστω, ξανασκεφτόμα
στε τα πράγματα από την αρχή, εξαι- 
τίας αυτού του δυνατού σοκ. Και δεν 
μιλάω μόνο για την ανθρωπιστική 
πλευρά και τις κοινωνικές αρχές που 
ξαναμπαίνουν σε πρακτική βάση σε 
όλα τα επίπεδα. Μιλάω για την απλή 
και ξεκάθαρη αλήθεια ότι από την 
κρίση αυτή δεν θα εξαιρεθεί κανείς, 
δεν θα κερδίσει κανείς τελικά αν δεν 
δει τον εαυτό του ως μέρος μιας συλ
λογικής προσπάθειας ανάκαμψης.

Αν λοιπόν την κοινωνική αρχή που 
βρίσκεται πίσω από αυτή τη στάση 
-και την οποία εκφράζει πλήρως η 
έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευ
θύνης- πριν μια δεκαετία την ενστερ
νίζονταν μόνο λίγες επιχειρηματικές 
μονάδες που είχαν κάποιους ειδι
κούς λόγους, αργότερα και όσοι κα-

τανοούσαν ότι αυτή η στάση δίνει συ
γκριτικό πλεονέκτημα στα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, από εδώ και 
πέρα -και πιστεύω θα επίβεβαιωθώ- 
θα γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της 
υγιούς επιχειρηματικότητας. Εκεί
νης που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο 
σε όλες τις κοινωνικές του διαστά
σεις. Ως πολίτη και όχι μόνο ως κα
ταναλωτή .

Η εταιρεία σας ανέλαβε πρό
σφατα τον λογαριασμό της επι- 
κοινωνιακής προβολής της ΕΚΕ 
της ΟΠΑΠ. Πώς σκοπεύετε να 
τον διαχειριστείτε;

Όπως γνωρίζετε, η ΟΠΑΠ έχει μια 
μακρά διαδρομή κοινωνικής προ
σφοράς. Υπάρχει μια πολύ στέρεα 
βάση και μια νοοτροπία που έχει 
εμπεδωθεί μέσα στα χρόνια, αναζη
τώντας κάθε φορά και πάντα ανάλο
γα με την κοινωνική πραγματικότη
τα το επόμενο βήμα. Τον τρόπο ώστε 
να είναι οι δράσεις πιο αποτελεσμα
τικές για εκείνους που αφορούν και 
να μη μένουν μόνο σε επίπεδο δια
μόρφωσης μιας καλής, αλλά αφηρη- 
μένης εικόνας.

Ήδη αυτός ο στόχος έχει αποτυπω
θεί στην πολιτική χορηγιών και οι
κονομικών ενισχύσεων που διαμόρ

φωσε η ΟΠΑΠ από την άνοιξη του 
προηγούμενου χρόνου, του 2008, 
εμβαθύνοντας τη φιλοσοφία και την 
προσέγγισή της για την ΕΚΕ. Αυτό 
που επιλέγει σήμερα -και αυτό ακρι
βώς υπηρετεί η στρατηγική της επι
κοινωνίας- είναι να προχωρήσει με 
στοχευμένες δράσεις που δίνουν συ
γκεκριμένα οφέλη στις κοινωνικές 
ομάδες στις οποίες απευθύνονται. 
Για παράδειγμα δεν επιχορηγείται 
γενικώς και αορίστως ο τομέας της 
υγείας, αλλά δίνεται συγκεκριμένο 
ιατρικό μηχάνημα για συγκεκριμένη 
ιατρική πράξη.

Ένα πολύ κομβικό σημείο είναι ότι 
αλλάζει και η λογική χρήσης της ίδιας 
της επικοινωνίας ώστε να είναι στην 
υπηρεσία της ΕΚΕ και όχι μόνο στην 
προβολή της εικόνας. Αυτό σημαίνει 
επικοινωνία με σκοπό την ευαισθητο- 
ποίηση των πολιτών, ώστε να αθροί
ζονται δυνάμεις και να μεγαλώνουν 
τα αποτελέσματα από μια δράση.

Βέβαια, όλοι θυμόμαστε και την 
ιδιαίτερα επιτυχημένη κομπα
νία του νερού «Ζαγόρι» για την 
παροχή ποσίμου νερού σε περιο
χή της Κένυας, την οποία εμπνεύ
στηκε η εταιρεία σας.

Το μόνο που θέλω να πω εγώ για

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

αυτό είναι ότι ήταν από εκείνες τις 
στιγμές που αισθάνθηκα ευτυχής 
που κάνω αυτή τη δουλειά. Όλα 
έγιναν με τον πιο φυσικό τρόπο. 
Γιατί ο όμιλος ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ήρθε 
και μας βρήκε όχι με το ερώτημα «Τι 
να κάνω για να φτιάξω την εικόνα 
μου;» αλλά με μια προειλημμένη 
απόφαση και ένα ερώτημα άλλου 
τύπου «Διαχειρίζομαι το πολυτιμό
τερο αγαθό, το νερό. Πώς να βοηθή
σω ανθρώπους που το στερούνται;» 
Από εκεί και πέρα και η ιδέα μορ- 
φοποιείται και οι άνθρωποι δου
λεύουν δίνοντας τον καλύτερό τους 
εαυτό γιατί πιστεύουν σε αυτό που 
γίνεται. Στην ουσία το αποτέλεσμα 
έρχεται γιατί κοιτάς κάπου πολύ 
ψηλότερα από αυτό.

Τα πάντα λειτουργούν αλλιώς 
πλέον, και οι... αριθμοί που μετρά
νε την επιτυχία είναι πολύ καλύτε
ροι για το νερό «Ζαγόρι» που έγινε 
«το νερό όλου του κόσμου», αλλά 
και για την Politics που βραβεύ
τηκε για την αποτελεσματικότη- 
τα της επικοινωνίας γιατί όλοι μας 
στοχεύαμε σε έναν αριθμό πέρα 
από το όφελος: τους 43·θοο που 
δεν διψάνε πια στην Κένυα. Ήδη 
δουλεύουμε για την επόμενη ση
μαντική δράση. ·
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Η κοινωνική δράση δεν  είναι 
κόστος, είναι υποχρέω ση

Του Νίκου Β. Τσίτσα



Σε μία περίοδο όπου οι επιχειρήσεις προχωρούν σε περικοπές και 
μείωση των λειτουργικών τους εξόδων ώ στε να μπορέσουν να 

αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση, γεννάται το ερώτημα τι 
ρόλο διαδραματίζουν οι δράσεις ΕΚΕ στα επιχειρησιακά σχέδια;

διαφαινόμενη αρνητική ανάπτυξη 
της παγκόσμιας οικονομίας «κα
θοδηγεί» τη διαμόρφωση της στρα
τηγικής των επιχειρήσεων. Ερω
τήματα δημιουργούνται σχετικά 
με το μέλλον των πρωτοβουλιών 
που μέχρι σήμερα είχε αναπτύξει 
η παγκόσμια επιχειρηματική κοι
νότητα σχετικά με τη βιώσιμη ανά
πτυξη και τις δράσεις υπευθυνότη
τας για το περιβάλλον, τις τοπικές 
κοινωνίες και τους εργαζόμενους. 
Τελικά σε ποια θέση ιεραρχείται η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των 
επιχειρήσεων στην ατζέντα των θε
μάτων αντιμετώπισης της κρίσης; 
Στελέχη της αγοράς καταγράφουν 
το γεγονός ότι οι προϋπολογισμοί 
των εταιρειών για τα προγράμμα
τα ΕΚΕ συρρικνώνονται και θα συ- 
νεχίσουν αυτή την πορεία για τους 

επόμενους 12-24 μήνες.
Το γεγονός αυτό αποτελεί λογική 

εξέλιξη στην περίπτωση που μια επι
χείρηση μειώνει τους προϋπολογι
σμούς όλων των τμημάτων, προκει- 
μένου να διαφυλάξει τη βιωσιμότητά 
της και τις θέσεις εργασίας πλήθους 
εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις που 
δεν έχουν εντάξει την ΕΚΕ στη συ
νολική στρατηγική της εταιρείας και 
αντιμετωπίζουν τις συγκεκριμένες 
δράσεις ως «κόστος» και όχι ως μα
κροχρόνια επένδυση, προχωρούν 
στην παραπάνω εύκολη λύση των πε
ρικοπών. Τελικά η συζήτηση σχετι
κά με τη διαμόρφωση υποχρεωτικού 
πλαισίου για την υλοποίηση δράσεωνν

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
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365 ημέρες το χρόνο προσπαθούμε για το καλύτερο, 
ενσωματώνοντας τις αξίες της Εταιρικής Υπευθυνότητας, 
τόσο στον επιχειρηματικό σχεδίασμά μας, όσο και στον 
καθημερινό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

με το περιβάλλον

O OTE, σε όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 
έχει αναπτύξει μια ουσιαστική «Σχέση ευθύνης» με το περιβάλλον, 
επιδιώκοντας την προστασία του μέσω της μείωσης της κατανάλωσης 
ενέργειας, της ανακύκλωσης των υλικών που χρησιμοποιούνται, 
της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών και της στήριξης περιβαλλοντικών 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Φ 260 τόνοι χαρτιού ανακυκλώθηκαν το 2007, μόνο στην Αττική.

Φ100 OTESHOP διαθέτουν κάδους ανακύκλωσης τηλεπικοινωνιακών 
συσκευών και μπαταριών. Το 2007, συγκεντρώθηκαν πάνω από 
3,3 τόνοι μπαταριών πανελλαδικά.

φ 200 φωτοβολτάίκά συστήματα λειτουργούν από το 1994 για την 
τηλεφωνοδότηση αγροτικών περιοχών.

Φ 22 λεωφορεία μεταφέρουν μαζικά 1.000 εργαζόμενους εντός 
της Αττικής καθημερινά, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο μας στο 
περιβάλλον.

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του OTE παρουσιάζεται αναλυτικά στο www.ote.gr και στον 
Ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας ο οποίος διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ίδια διεύθυνση.

http://www.ote.gr


Σε περιόδους 

οικονομικής 

κρίσης οι δράσεις 

ΕΚΕ είναι μια 

πολύτιμη ευκαι

ρία για τις κοινω

νικά υπεύθυνες 

επιχειρήσεις να 

αναλάβουν ένα 

ρόλο «ηγετών 

της κοινωνίας» 

(social leaders)

ΕΚΕ, ξαναέρχεται στο προσκήνιο, 
αφού η εθελοντική βάση των συγκε
κριμένων δράσεων αποτελεί την αι
τιολόγηση των περικοπών που πραγ
ματοποιούνται στον συγκεκριμένο 
τομέα.

Στρατηγική επιλογή
Τέλος, στελέχη της M arfin 

Egnatia Bank αναφέρουν πως «η 
χρονιά που διανύουμε χαρακτηρί
ζεται από έντονη οικονομική αστά
θεια, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις 
να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα 
επικινδυνότητας και μερικές φορές 
να φτάνουν σε μερική ή ολική κα
τάρρευση.

Κατά γενική ομολογία δύο είναι 
οι όψεις του νομίσματος που αφο
ρούν στον συνδυασμό Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης και οικονομι
κής κρίσης:

Από τη μία η αισιόδοξη που λέει ότι 
η κρίση προσφέρεται ως «ευκαιρία», 
προκειμένου οι μεγάλες επιχειρήσεις 
μέσω της ΕΚΕ να επανακτήσουν την 
αξιοπιστία τους στην κοινωνία και η 
απαισιόδοξη, που ισχυρίζεται ότι οι 
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους 
να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους και 
να διαχειριστούν τον κίνδυνο αποτε
λεσματικά, παραγκωνίζουν την κοι
νωνική δραστηριότητα, αφού δίνουν 
προτεραιότητα στην εξασφάλιση της 
βιωσιμότητάς τους».

«Για τη M arfin Egnatia Bank», 
υπογραμμίζουν τα ίδια στελέχη, «το 
πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης αντανακλά αποκλειστικά 
την κοινωνική δραστηριότητα της 
Τράπεζας, χωρίς να συνδέεται με 
τις τάσεις της αγοράς ή να επηρεά
ζεται από αυτές σε περιόδους οικο
νομικών διακυμάνσεων.

Συνεπώς, σε εποχές οικονομικής 
κρίσης το πρόγραμμα λειτουργεί κα
νονικά, ανεξάρτητα από τις τάσεις 
της αγοράς και μάλιστα ανταποκρί- 
νεται στον μεγάλο όγκο των υποθέ
σεων, που προκύπτει από τις άσχη
μες συνθήκες. Η σημασία και η

σπουδαιότητα των ενεργειών ΕΚΕ 
δεν επηρεάζεται και δεν αναχαιτίζε
ται σε δύσκολες οικονομικές κατα
στάσεις, αντιθέτως διενεργείται με 
την ίδια αφοσίωση όπως και σε κάθε 
άλλη περίπτωση».

Παρουσιάζοντας τις δράσεις που 
αναπτύσσει η Τράπεζα υπογραμμί
ζουν ότι «το πολύπλευρο πρόγραμ
μα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της M arfin έχει ως γνώμονα την 
προστασία του φυσικού περιβάλλο
ντος, την αποκατάσταση με τρόπο 
μόνιμο και ουσιαστικό περιοχών της 
χώρας που έχουν πληγεί από τις κα
ταστροφικές πυρκαγιές, καθώς και 
την άμεση αρωγή σε ανθρώπους που 
χρειάζονται στήριξη (παιδιά που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα, τοπι
κούς αθλητικούς συλλόγους στους 
οποίους απασχολούνται νέοι και 
παιδιά, άτομα που χρειάζονται υπη
ρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας και 
δε διαθέτουν τα αντίστοιχα οικονο
μικά μέσα).

Επίσης, με στόχο την αποτελεσμα
τικότερη διαχείριση της ήδη πολύ
πλευρης κοινωνικής και φιλανθρω
πικής δραστηριότητας του Ομίλου, 
ιδρύθηκε, φέτος, η αστική μη κερ
δοσκοπική εταιρεία με το διακριτι
κό τίτλο Ίδρυμα M arfin. Το Ίδρυμα 
αποσκοπεί στη συμμετοχή και τη 
στήριξη κοινωφελών έργων, πρω
τοβουλιών και προσπαθειών στους 
τομείς της υγείας, της επιστήμης, 
του αθλητισμού και του περιβάλλο
ντος και στην ενίσχυση, υλική και 
ηθική, της πνευματικής, πολιτιστι
κής, επιστημονικής και κοινωνικής 
πρωτοβουλίας.

Το πρόγραμμα από τη στιγμή της 
έναρξής του διενεργείται με απόλυτη 
συνέπεια, χωρίς παρεκκλίσεις από 
τους βασικούς άξονές του, με συνεχή 
ροή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
και χωρίς να επηρεάζεται από εξωγε
νείς παράγοντες, που δε σχετίζονται 
με το κοινωνικό όραμα του Ομίλου.
Η αμέριστη προσοχή στο κοινωνικό 
έργο της Τράπεζας αποδεικνύεται,

ν

οι άνθρωποι ιου M ont Pames, 
να συμβαίνουμε με óñes \jos us δυνάμει, 

για να ξαναγίνει π Πάρνηθα πράσινη.

Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή pas 
καθημερινά, με πρωχοβουήίεε που pas 
κάνουν υπερήφανου5:

• Α ποτάσσουμε το περιβάλλον από 
12,5 lóvous αέριων ρύπων ετησίωδ, 
μεταφέρονταε δωρεάν tous επισκέπτεδ 
ίου Δρυμού με to νέο τελεφερίκ.

• Ενισχύουμε ιον εξοπλισμό npocrcaaías 
tou Δρυμού με ιη δωρεά καινούριων 
πυροσβεστικών οχημάτων.

• Υποστηρίζουμε οικονομικά το σχέδιο 
avaóáocoons tns Πάρνηθαδ με €  1 εκ.

• Εγκαινιάζουμε το Μικρό Μουσείο ms 
ílápvnBas στο σταθμό αφετηρίαδ του 
τελεφερίκ.

• ΟλοκληρώνονταΞ την αναγέννηση του 
ιστορικού Mont Pames θα εξοικονομούμε 
ενέργεια ικανή να τροφοδοτεί ένα 
ελληνικό χωριό για ένα χρόνο.

Για να ξαναγίνει η Πάρνηθα ο Δρυμόε 
που pas αξίζει.

REGENCY MONT PARNES



Επιβράβευση κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων
«Κατά τη διάρκεια του περασμένου χρόνου είχατε σκεφτεί να ανταμείψετε μ ια κοινωνικά υπεύθυνη εταιρεία 

είτε μ ε το να αγοράσετε τα προϊόντα της είτε με το να μιλήσετε θετικά γι'αυτήν σε άλλους; »

Ν= 1001 

+
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τους σε έναν ή και στους πέντε κοι
νωφελείς οργανισμούς που ενισχύει 
η M arfin Egnatia Bank (Γιατροί του 
Κόσμου, Χατζηπατέρειο'Ιδρυμα Κοι
νωνικής Εργασίας, Εταιρεία Νόσου 
Alzheim er & συναφών διαταραχών, 
Σύλλογος προστασίας Ενημέρωσης 
και Βοήθειας καρδιοπαθών παιδι
ών «Η Καρδιά του Παιδιού, Όμιλος 
Φίλων του Δάσους). Στη M arfin 
κάθε δράση με κοινωνική χροιά 
αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο σεβα
σμό και ευαισθησία, καθώς η έννοια 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
είναι αξία που διέπει τον Οργανι
σμό σε όλο το φάσμα των λειτουργι
ών του από την πρώτη κιόλας στιγμή 
της ίδρυσής του».

Τιμωρία μη κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων
«Κατά την διάρκεια του περασμένου χρόνου είχατε σκεφθεί να τιμω ρήσετε μ ία  επιχείρηση που δεν θεω ρείτε 

κοινω νικά υπεύθυνη ε ίτε  αρνούμενοι να αγοράσετε τα προϊόντα της ε ίτε  μιλώ ντας επ ικρ ιπ κά
για  αυτήν στους άλλους;»

1 Μ έτρησπ 2004 ■ Μέτρηση 2005 ■ Μ έτρηαη 2007 ■ Μέτρηση 2008 j 2007----► 2008

Πράγματι το έκανα τον 
περασμένο χρόνο + το 

έχω σκεφτεί αλλά 
τελικό δεν το έκανα

Δεν έχω σκεφτεί να το

ΔΓ/ΔΑ

Μ

επίσης, από τη δημιουργία δύο πρω
τοποριακών προϊόντων με κοινωνι
κή διάσταση, τον λογαριασμό ταμι
ευτηρίου ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ + ΥΓΕΙΑ, 
ο οποίος προσφέρει παροχές υγείας 
στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Δι
αγνωστικά Κέντρα ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ 
και ΛΗΤΩ lab, καθώς και την πιστω
τική κάρτα M arfin Προσφέρω που 
δίνει το προνόμιο στους κατόχους 
της να προσφέρουν \% των αγορών

Η ανάγκη της ΕΚΕ
Εν τέλει σε περιόδους οικονομι

κής κρίσης κατά πόσο είναι εφικτή 
η εφαρμογή πολιτικών ΕΚΕ, επικε
ντρώνοντας στην Ελλάδα και λαμ- 
βάνοντας υπόψη τα επιχειρηματικά 
ήθη της χώρας; Οι νέες οικονομικές 
συνθήκες που διαμορφώνονται θα 
οδηγήσουν σε αλλαγές στην ποιότη
τα αλλά και τον όγκο των δράσεων 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τη 
χρονιά που διανύουμε;

Ο Δημήτρης Σταρόγιαννης, δι
ευθυντικό στέλεχος της Εμπορικής 
Τράπεζας στον τομέα της Διαχεί
ρισης Κινδύνων, αναφέρει: «Σαν 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
εννοούμε το σύνολο των αξιών, πο
λιτικών, συστημάτων και δράσε
ων που αποσκοπούν στην προσθή
κη αξίας από την επιχείρηση προς 
όλους τους ενδιαφερομένους και συ
ναλλασσόμενους.

Αυτοί δεν είναι άλλοι από τους με
τόχους, εργαζόμενους, προμηθευ
τές, πελάτες, και η κοινωνία γενι
κότερα (Κράτος, Δήμοι, Αρχές). Σαν 
Δράση ΕΚΕ εννοώ κάθε πρωτοβουλία 
της Εταιρείας να προσθέσει αξία σε 
έναν τομέα συναλλαγής της με τους 
προαναφερόμενους φορείς, η οποία 
θα είναι πέραν της εκπλήρωσης των

Μια συγκροτημένη στάση 
κοινωνικής υπευθυνότητας 
από την
Φ INTERAMERICAN
Η INTERAMERICAN έχει ενσωματώσει την ιδέα 
της ΕΚΕ στην Αποστολή της από το 2004 και 
υλοποιεί ένα μακρόπνοο πρόγραμμα κοινωνικής 
προσφοράς, με την ταυτότητα «Πράξεις Ζωής», 
εστιάζοντας στους άξονες φροντίδα για την 
υγεία, εκπαίδευση για την αντιμετώπιση κινδύ
νων, στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και 
την προστασία του περιβάλλοντος.

Φροντίδα για την Υγεία
Η INTERAMERICAN φροντίζει την 
υγεία, με έμφαση στην πρόληψη. 
Συνεργάζεται και υποστηρίζει το έργο 
επιστημονικών φορέων και οργανώ
σεων όπως είναι το Ινστιτούτο Κοι
νωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, 
οι Γιατροί του Κόσμου, η Ελληνική 
Εταιρεία Μαστολογίας, η Ελληνική 
Αντικαρκινική Εταιρεία, ο Ερυθρός 
Σταυρός κ.ά.
Ενδεικτικά, το 2008 η Εταιρεία, σε 
συνεργασία με το κοινωφελές ίδρυμα 
των Μετόχων Eureko Achmea 
Foundation, διέθεσε το ποσόν των
75.000 ευρώ για την υποστήριξη του 
προγράμματος «Ανοιχτό Πολυιατρείο 
Αθήνας -  Παιδιατρικό Τμήμα» των 
Γιατρών του Κόσμου.

Φροντίδα για το Περιβάλλον
Η INTERAMERICAN προβαίνει σε 
ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητο- 
ποίησης και παρώθησης συμμετοχής 
για τη μείωση της επιβάρυνσης του

περιβάλλοντος, την ανάπλαση, την 
ανακύκλωση υλών και την εξοικονό
μηση μη ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας. Αποτελεί μέλος του UNEP/ 
Finance του OHE, έχοντας αναλά- 
βει δεσμεύσεις περιβαλλοντικής συ
μπεριφοράς αλλά και του Clobal 
Compact του OHE.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης οικολογι
κής -  φιλικής προς το περιβάλλον συ
μπεριφοράς στους χώρους εργασίας, 
η Εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση 
του προγράμματος «Green Office».

Υποστήριξη Ευπαθών 
Κοινωνικών Ομάδων
Η INTERAMERICAN υποστηρίζει το 
έργο οργανισμών και ιδρυμάτων για 
την αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού, την απεξάρτηση από 
τα ναρκωτικά, την προστασία και 
ένταξη στην κοινωνία ατόμων με ει
δικές ανάγκες καθώς και έκθετων/ 
κακοποιημένων παιδιών, την τρίτη 
ηλικία, τους πρόσφυγες. Συνεργά

«Αποστολή της 
ΙΝΤΕΒΑΜΕΒ,ΙΟΑΝ είναι 
να δημιουργεί και να προσφέρει 
ΑΞΙΑ στους πελάτες, στους εργαζό
μενους και στους συνεργάτες της, 
στους μετόχους της και στην Κοι
νωνία. Ειδικότερα στην Κοινωνία, 
να συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής 
των πολιτών με πράξεις Κοινωνικής 
Ευθύνης».

ζεται με τα Παιδικά Χωριά SOS, το 
Χαμόγελο του Παιδιού, τους Φίλους 
Κοινωνικής Παιδιατρικής «Ανοιχτή 
Αγκαλιά», τη UNICEF, το ΚΕΘΕΑ, τη 
Στοργή κ.ά.

Αντιμετώπιση Κινδύνων
Διαθέτοντας ειδικότερη γνώση 
για τη διαχείριση κινδύνων, η 
INTERAMERICAN αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης και εκ
παίδευσης των πολιτών για την αντι
μετώπιση καταστάσεων από ακραία 
φυσικά φαινόμενα και επικίνδυνη 
οδική συμπεριφορά. Η Κυκλοφορι- 
ακή Αγωγή αποτελεί πρόγραμμα δι
άρκειας πολλών ετών και υλοποιεί
ται με μια πανελλαδική εκστρατεία 
ενημέρωσης για τον περιορισμό των 
τροχαίων ατυχημάτων. Βασικός συ
νεργάτης του προγράμματος είναι ο 
οδηγός αγώνων αυτοκινήτου Ιαβέρης 
και κεντρικό μήνυμα της εκστρατεί
ας το «Ασφαλής Οδήγηση: 
Μονόδρομος στη Ζωή σου».



ελάχιστων νόμιμων απαιτήσεων που 
θα πρέπει να πληροί.

Είναι εύκολα κατανοητό ότι για τον 
σκοπό αυτό απαιτούνται πόροι, οι 
οποίοι σε περίοδο ύφεσης και κρίσης 
της ρευστότητας, όπως αυτή που δι
ανύουμε, γίνεται δύσκολο να διανε
μηθούν κατ' αυτόν τον τρόπο, διότι 
προέχει η επιβίωση της Επιχείρησης 
και η διασφάλιση των θέσεων εργα
σίας. Και εκεί θα μπορούσε να ξε
κινήσει η ΕΚΕ σε περιόδους κρίσης, 
δηλαδή στον συνετό προγραμμα
τισμό των μέτρων εξοικονόμησης 
πόρων και εισαγωγής καινοτομι
ών (π.χ. ευέλικτη εργασία) προκει- 
μένου να γίνουν μόνο οι απολύτως 
απαραίτητες περικοπές. Είναι άξια 
θαυμασμού η πρόσφατη συναίνεση 
μεταξύ σωματείων εργαζομένων και 
εταιρειών των μεγάλων αυτοκινη
τοβιομηχανιών που προκειμένου να 
μην απολύσουν, εισήγαγαν ευέλικτη 
εργασία με μειωμένες αποδοχές.

Τη θεωρώ πράξη εξαιρετικής ποι
ότητας και ευαισθησίας από την 
πλευρά των εταιρειών αλλά και 
δείγμα ευστροφίας των εργαζομέ
νων. Οι εταιρείες γνωρίζουν ποιο 
είναι το break even εσόδων-εξόδων 
που χρειάζονται για να μην έχουν 
ζημίες και να επιβιώσουν. Είναι 
απόλυτα φυσικό λόγω του κλίματος 
αβεβαιότητας να πράξουν συνετά 
και να σπεύσουν να δημιουργήσουν 
αποθεματικά για τις δύσκολες στιγ
μές που περιμένουμε να έρθουν.

Το αν περισσεύει κάτι να διανε
μηθεί σε δράσεις ΕΚΕ θα εξαρτηθεί 
από την κάθε περίπτωση. Εξίσου 
σημαντικός όμως είναι ο τρόπος και 
το πνεύμα που θα γίνει η διαχείριση 
της κρίσης και της διατήρησης της 
νομιμότητας, σεβασμού και ευαι
σθησίας σε όλους τους ενδιαφερομέ
νους φορείς από την επιχείρηση».

Η ανάγκη της ΕΚΕ
Η προοπτική των δράσεων ΕΚΕ 

στην ελληνική επιχειρηματική κοινό
τητα εξαρτάται από τον τρόπο αντί-

αδιάφοροι

MRB!

Δημιουργία 5 επιμέρους κοινών 
ανάλογα με τον  βαθμό κοινω νικής  υπευθυνότητας απέναντι στις επιχειρήσεις

2008

h Μη ενεργοί 
πολίτες

22,1% 56,2% (2007)
Οι μάλλον 
αδιάφοροι

1 7 ,7 %
Οι

παρορμητικοί
Ενεργοί
πολίτες
42,7%Οι μάλλον

16 2 %  Συνειδητοποιημένοι

Συνειδητοποιημένοι

μετώπισης της κοινωνικής υπευθυ
νότητας από την εταιρική κουλτούρα 
που έχει διαμορφωθεί. Ο Νίκος Αυ
λώνας, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέ
ντρου Αειφορίας CSE, έχει δηλώσει 
πως υπάρχουν πολλαπλοί λόγοι που 
συνηγορούν στη συνέχιση και την ενί
σχυση των προγραμμάτων ΕΚΕ από τις 
εταιρείες, εφόσον κατανοήσουν ότι οι

Η DIAGEO péAos in s συμμαχιας 
«Δρόμοι στο Μέλλον»

Δρόμοι στο Μέλλον
Συμμαχία για την ασφάλεια 
κα ι τον πολιτισμό στο δρόμο

«Δρόμοι σιο Μέλλον» ονομάζεται η συμμαχία για την ασφάλεια και τον πολιτισμό στο δρόμο, ένα όραμα, που γίνεται πραγματικότητα μέσω 
τηε νέαε πρωτοβουλίαε του Ινστιτούτου Οδικήε Ασφάλειαε «Πάνοε Μυλωνάε». Στόχοε τηε συμμαχίαε η δέσμευση ιδιωτικών φορέων να 
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών, αποσκοπώνταε στην πρόληψη και 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η συμμαχία έχει τουε εξήε άξονεε δράσηε: Αλκοόλ και Οδήγηση (DIAGEO Hellas), Παιδιά και Οδική 
Ασφάλεια (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ), Ασφαλήε Οδήγηση και Κινητό (COSMOTE), Καλή Υγεία για Ασφαλή Οδήγηση (GENESIS Pharma) και Οικολογική
Οδήγηση (ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε). Εχει την υποστήριξη τηε Ευρωπάίκήε Επιτροπήε, του European Transport Safety Council (ETSC) και του Συλλόγου 
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείαε και Koivcdvmns Αλληλεγγύηε, του Υπουργείου Μεταφορώ ν  
και Επικοινωνιών, του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, και του Δήμου Αθηναίων. Η Diageo, με επίκεντρο το μήνυμα «Δεν πίνω πριν οδηγήσω»,
ενεργοποιείται τα τελευταία 3 χρόνια με στόχο την
εδραίωση υηεύθυνηε νοοτροπίαε στουε Έλληνεε 
οδηγούε σε σχέση με το Αλκοόλ και την Οδήγηση, 
αξιοηοιώνταε ωε πλατφόρμα επικοινωνίαε την 
χορηγία του Johnnie Walker στην αγωνιστική ομάδα 
Formula 1 τηε McLaren Mercedes.

Α π ό αριστερά προς δεξιά: Η Mrs. Isabelle Kardacz, 
Επικεφαλής τον Τομέα Οδικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής μ α ζί με την κα. Βάσια Τρίφυλλη, Πρόεδρο τον 
Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας Δ ήμοιι Αθηναίων

DIAGEO

Από αριστερά προς τα δεξιά: Κ. Γιάννης Φρέρης, Υπ. Επικοινωνίας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε, κ. Τάσος Ευαγγέλου, 
Διευθύνων Σύμβουλος Νότιας Ευρώπης DIAGEO Hellas Α.Ε., κ. Βίκν Καρρά, Υπ. Δημοσίων Σχέσεων & 
ΕπικοινιανίαςόΕΝΕΣΙδΡΙιαηηαΑ.Ε,κ.ΚωνσταντίνοςΕυριπίδης, ΔιενθύνωνΣύμβουλοςΟΕΝΕΧΙ.ΊPharma 
Α.Ε., κ. Βασίλης Χαλκιάς, Διευθύνατν Σύμβουλος ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜ ΕΣ Α.Ε., κ. Αναστασία Αγγελή, 
Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων DIAGEO Hellas Α.Ε, κ. Άννα Πετρίδον, Υπ. Τμήματος Επικοινωνίας & 
ΕνημέρωσηςΑ ΤΤΙΚΕΣΔ ΙΑΔΡΟΜΕΣΑ.Ε, κ. Isabelle Kardacz, Επικεφαλήςτου Τομέα Οδικής Ασφάλειαςτης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Β. Δανέλλη-Μνλωνά, Πρόεδρος Δ.Σ. του Ι.Ο.ΛΣ. «Πάνος Μνλίωνάς», κ. Βάσια 
Τριφύλλη, Πρόεδρος ΟΡ.ΟΔ.Α. Δήμον Αθηναίων, κ. Σταυρούλα Αγγελοπούλον, Υπ/ντρια Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης & Δημοσίων Σχέσεων COSMOTE.

Οδήγησε την παρέα σου
Don’t Drink & Drive!

K EEP  WALKING

Winners always stay  in control

Η νέα εκστρατεία ενημέρωσηε και ευαισθητοηοίησηε σε σχέση με την Υπεύθυνη 
Κατανάλωση Αλκοόλ και την Οδήγηση έχει θέμα Οδήγησε την Παρέα σου. 
Don't Drink & Drive! Η Diageo Hellas, με την υπογραφή του Johnnie Walker, μέσω 
προωθητικών ομάδων σε κεντρικέε πλατείεε τηε Αθήναε και μέσω τηε ιστοσελίδαε τηε 
www.dontdrinkandrive.gr, ηροσκαλεί τουε ενδιαφερόμενουε να βρουν ιδέεε, λυσειε και 
πρακτικέε συμβουλέε υηεύθυνηε κατανάλωσηε και να συμμετάσχουν σε σχετικό 
διαγωνισμό.

Κάνονταε τιε σωστέε επιλογέε σε σχέση με την ασφαλή οδήγηση και το 
συναρπαστικό κόσμο τηε Formula 1, οι συμμετέχοντεε εξοικειώνονται με την έννοια του 
Οδηγού τηε Παρέαε και με άλλεε λύσειε για την ασφαλή επιστροφή στο σπίτι μετά τη 
διασκέδαση. Οι δύο πρώτοι νικητέε κερδίζουν μία εμπειρία τηε Formula 1 Racing for 
Real, όπου θα γίνουν μέλη τηε ομάδαε των μηχανικών ins F1 McLaren Mercedes και θα 
ζήσουν από κοντά την ένταση του αγώνα. Δέκα ακόμη τυχεροί θα κερδίσουν δωρεάν 
σεμινάρια Οδικήε Ασφάλειαε, όπου θα γευτούν την εμπειρία τηε ασφαλούε και 
απολαυστικήε οδήγησηε. ενώ πολλοί άλλοι θα κερδίσουν αυθεντικά δώρα F1 McLaren 
Mercedes.

K E E P  W A L K IN G
J o h n n j e  W a l k e r  C

W i n n e r s  a l w a y s  s t a y  i n  c o n t r o l

http://www.dontdrinkandrive.gr


Η σημασία των 

:νεργειών ΕΚΕ 

>εν αναχαιτίζεται 

ιε δύσκολες οι- 

ιονομικές κατα- 

ιτάσεις, αντιθέ- 

ως διενεργείται 

ιετην ίδια αψο- 

ιίωση

ενέργειες αυτές αποτελούν «επέν
δυση» και όχι «έξοδα». Σύμφωνα με 
τον κ. Αυλώνα οι λόγοι είναι

α) ότι σε περιόδους οικονομικής 
κρίσης οι δράσεις ΕΚΕ είναι μια πο
λύτιμη ευκαιρία για τις κοινωνικά 
υπεύθυνες επιχειρήσεις να αναλά
βουν ένα ρόλο «ηγετών της κοινωνί
ας» (social leaders) και να ανταπο- 
κριθούν στα αιτήματα της κοινωνίας 
σε συγκεκριμένα καυτά ζητήματα, 
όπως η ανεργία, ο υπεύθυνος δανει
σμός κ.ά.

β) οι δράσεις ΕΚΕ είναι το μόνο 
αξιόπιστο εργαλείο για να ενισχυθεί 
(ή να αποκτήσει τη χαμένη) η εμπι
στοσύνη των καταναλωτών στο προ- 
σφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία και

γ) η υπάρχουσα τάση να πορ
θούν μέτρα στον τομέα της ΕΚΕ που 
δίνουν έμφαση στην προστασία του 
περιβάλλοντος οδηγεί στην ανάγκη 
προώθησης καινοτόμων λύσεων.

Αντίστοιχα σε πρόσφατη ομιλία 
του ο πρόεδρος του Ελληνικού Δι
κτύου ΕΚΕ κ. Νίκος Αναλυτής ανέ
φερε πως «η πρόσφατη οικονομική 
κρίση έχει οδηγήσει στην υπονόμευ
ση της εμπιστοσύνης και αξιοπιστί
ας που έχει ο κόσμος προς τις επιχει
ρήσεις, ιδιαίτερα τις μεγάλες.

Απώλεια που σε αρκετές περιπτώ
σεις οφείλεται -  ευτυχώς δεν φαίνε
ται να υπάρχουν τέτοια παραδείγμα
τα στην Ελλάδα - σε σημαντικό βαθμό 
και στον τρόπο που επεδίωξαν και 
χειρίστηκαν τη διαχείριση των επιχει- 
ρήσεών τους κάποια στελέχη και στην 
άρση κάθε κανόνα λειτουργίας».

Αναμένοντας αύξηση της ανεργί
ας και μείωση της κατανάλωσης, ο 
κ. Αναλυτής ανέφερε ότι «η δικαι
ολογία ότι η έλλειψη πόρων οδηγεί 
στη διακοπή δράσεων ΕΚΕ δεν είναι 
επαρκής και πρέπει οι επιχειρήσεις 
να προσέξουν, γιατί είναι βέβαιο ότι 
εκείνες που θα συνεχίσουν τη δέ
σμευσή τους στην ΕΚΕ θα δρέψουν 
κάποια στιγμή τα οφέλη σε αντίθε
ση με εκείνες που θα διακόψουν και 
έτσι θα χάσουν τη φήμη και εικόνα

τους στα μάτια των καταναλωτών. 
Και οι καταναλωτές έχουν μεγάλη 
και βαθιά μνήμη», σημείωσε.

Επισήμανε δε πως «θα πρέπει να 
υπάρχει όραμα για συνεχή ανανέω
ση και πρόοδο του ανθρώπινου δυ
ναμικού, συμβολή στη διαμόρφωση 
της νέας κοινωνίας, “χτίσιμο” μα
κροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης 
με τους μετόχους, τους εργαζόμε
νους και τους πελάτες, δημιουργία 
αποτελεσματικότερων συνεργιών με 
τοπικές κοινότητες, ΜΚΟ και άλλες 
επιχειρήσεις.

Σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ 
διοίκησης και εργαζομένων

Ιδιαίτερα η οικοδόμηση εμπιστο
σύνης μεταξύ διοίκησης και εργατι
κού δυναμικού πρέπει να ενισχυθεί 
αν δεν θέλουμε να χαθεί η δέσμευση 
και πιστότητα προς την επιχείρηση. 
Η περικοπή πόρων για προγράμματα 
ΕΚΕ για τα οποία το προσωπικό εν- 
διαφέρεται δεν θα κάνει καλό στην 
επιχείρηση. Από την άλλη πλευρά, 
αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες πε
ρικοπές, η εξισορρόπηση μπορεί να 
προκόψει από τη μεγαλύτερη ενα
σχόληση πλεονάζοντος προσωπικού 
σε προγράμματα ΕΚΕ με την προ
σφορά εθελοντικής εργασίας».

Τόνισε ότι η ΕΚΕ θα πρέπει να οι- 
κοδομεί νέες δυνατότητες. «Η δι
άθεση πόρων σε φιλανθρωπίες δεν 
ήταν ποτέ τόσο αποτελεσματική όσο 
η παροχή βοήθειας για αναβάθμιση 
της ζωής ανθρώπων που βρίσκονται 
σε ανάγκη μέσα από κατάρτιση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επένδυση σε 
κοινότητες και ανθρώπους θα τους 
βοηθήσει να γίνουν πιο αυτάρκεις 
και οι κοινότητες πιο βιώσιμες».

Στοιχείο της εταιρικής 
κουλτούρας

Αντίστοιχα η Χριστίνα Ταμπου- 
ρέα, Διευθύντρια M arketing &. Επι
κοινωνίας, Ευρωκλινικής Αθηνών 
& Ευρωκλινικής Παίδων, αναφέρει 
στο ίδιο ερώτημα ότι «η ευαισθητο-
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ποίηση και η προσφορά στο κοινω
νικό σύνολο είναι ευθύνη όλων μας 
και ηθική υποχρέωση ιης κάθε εται
ρείας να δείχνει το κοινωνικό της 
πρόσωπο δημιουργώντας θετικά συ
ναισθήματα γύρω της».

Η οικονομική κρίση, αναφέρει, 
είναι ευκαιρία για ενδυνάμωση της 
κοινωνικής ευθύνης σε όλα τα επί
πεδα. «Ως νοσηλευτικά ιδρύματα 
κατανοούμε ιδιαίτερα το πολυτιμό
τερο αγαθό. Την υγεία. Μέλημά μας 
είναι να προσπαθούμε για ενέργειες 
οι οποίες θα έχουν πρωταρχικό στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
συνανθρώπων μας.

Πέρα από τη συνεισφορά βασικού 
ιατρικού εξοπλισμού σε μικρά ια
τρεία τοπικών κοινωνιών ή χωριών 
που επλήγησαν από κάποια κατα

στροφή, θα συνεχίσουμε να αναλαμ
βάνουμε δωρεάν τη διάγνωση αλλά 
και τη νοσηλεία όσων ανθρώπων την 
έχουν πραγματικά ανάγκη.

Θα συνεχίσουμε τις συνεργασίες 
μας με φιλανθρωπικές οργανώσεις 
και φορείς, προσπαθώντας πάντα 
να υλοποιούμε το κάθε αίτημά 
τους. Βεβαίως τα περισσότερα από 
αυτά δεν θα ήταν εφικτά εάν δεν 
είχαμε την αμέριστη υποστήρι
ξη από το ιατρικό και νοσηλευτικό 
μας προσωπικό.

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
είναι κουλτούρα την οποία όταν δι
αθέτει ένας οργανισμός, δεν πλήτ
τεται τόσο εύκολα σε περιόδους 
κρίσης», επισημαίνει.
Μ έτρηση της ΕΚΕ

Η οικονομική κρίση μπορεί να

δημιουργεί ένα δυσμενές οικονο
μικό περιβάλλον, όμως για αρκε
τές επιχειρήσεις αποτέλεσε την 
αφορμή να περάσουν σε άμεση πε
ρικοπή εξόδων.

Οι δείκτες μέτρησης της ΕΚΕ 
θα πρέπει να συμπεριλάβουν δι
άφορους παράγοντες συνδυαστι
κά στην αξιολόγησή τους όπως τη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας, 
την ουσιαστική συμβολή στην προ
στασία του περιβάλλοντος και την 
απόδοση κοινωνικού έργου στις το
πικές κοινωνίας. Η ευκαιρία που 
διαμορφώνεται για την ΕΚΕ τη 
συγκεκριμένη περίοδο είναι πως 
θα αναπτυχθεί ένα περιβάλλον το 
οποίο θα διαχωρίσει την υπεύθυνη 
εταιρική δράση από τη φιλανθρω
πία και τη χορηγία. +
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I Τράπεζα Πειραιώς |

Στόχος μας, ένα πράσινο μέλλον

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μια υπεύ
θυνη επιχείρηση, που με άξονα την 
αειφορία εντάσσει το περιβάλλον 
στις αποφάσεις της, σε μία περίοδο 
που παγκοσμίως οι χρηματοπιστωτι
κοί οργανισμοί επενδύουν σε νέες τε
χνολογίες και υπηρεσίες για την αντι
μέτωπη των κλιματικών αλλαγών, τη 
μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για την 
ανθρωπότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς 
έχει έτσι δεσμευτεί, μέσω της Εται
ρικής της Κοινωνικής Ευθύνης, να 
εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική 
που μειώνει τις περιβαλλοντικές επι
πτώσεις της τόσο από τη λειτουργία 
όσο και από την επιχειρηματική της 
δραστηριότητα.

Για τον καλύτερο συντονισμό του πε
ριβαλλοντικού της έργου η Τράπεζα 
έχει δημιουργήσει τη Μονάδα Πε
ριβάλλοντος που πλαισιώνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό. Σκοπός 
της Μονάδας είναι μέσα από προ
γράμματα ανακύκλωσης, ενεργει
ακού σχεδιασμού των υποδομών 
της, προμήθειας φιλικών προς το 
περιβάλλον υλικών, ευαισθητοποί- 
ησης και εκπαίδευσης του ανθρώ
πινου δυναμικού καθώς και ανάπτυ
ξης πράσινων τραπεζικών προϊόντων 
με έμφαση στις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, να μειώνει συνεχώς το

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της 
Τράπεζας.
Σήμερα, ένα μεγάλο μέρος της περι
βαλλοντικής πολιτικής της Τράπεζας 
υλοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος GREENbanking4Life 
με τη συμμετοχή πολλών Διευθύνσε
ων και Τομέων της Τράπεζας.
Τι είναι το Πρόγραμμα 
CREENbanking4Life;
Πρόκειται για ένα πρωτοπόρο πρό
γραμμα που εγκρίθηκε από την Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 
LIFE Environment. Το χρηματο
δοτικό εργαλείο LIFE υποστηρίζει 
δράσεις για την αντιμετώπιση των 
σύγχρονων περιβαλλοντικών προ
βλημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη 
φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
μέσω του LIFE Environment, υπο
στηρίζει την εφαρμογή της περιβαλ
λοντικής πολιτικής μιας τράπεζας.
Το τριετές Πρόγραμμα υλοποιείται 
από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε συ
νεργασία με την περιβαλλοντική ορ
γάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.
Σκοπός του Προγράμματος 
CREENbankingqLife είναι:
Να συστηματοποιήσει τον τρόπο που 
μετράει η Τράπεζα τις λειτουργικές 
και επιχειρηματικές επιπτώσεις της 
στο περιβάλλον.
Να διαχειριστεί και να μειώσει τις 
περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.
Να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυνα
μικό και να διαδώσει την τεχνογνω
σία που θα αποκτηθεί από το Πρό
γραμμα τόσο μέσα στην Τράπεζα 
όσο και στις θυγατρικές και στους 
πελάτες της, καθώς και στο ευρύτε
ρο κοινό.
Μέχρι σήμερα επιτεύγματα 
Δημιουργία πρωτοπόρου συστήμα
τος συλλογής και επεξεργασίας δε
δομένων που επιτρέπει τη συνεχή 
παρακολούθηση και τον λεπτομερή 
υπολογισμό των λειτουργικών περι
βαλλοντικών επιπτώσεων τόσο από 
την κατανάλωση ενέργειας, νερού

και άλλων φυσικών πόρων, όσο και 
από τη χρήση αναλώσιμων ειδών, 
αλλά και από τις μετακινήσεις του 
ανθρώπινου δυναμικού, για όλο το 
δίκτυο της Τράπεζας.
Επέκταση συστήματος ανακύκλωσης 
με σταθερή αύξηση της ανακύκλω
σης χαρτιού από τα Καταστήματα 
και τις Μονάδες Διοίκησης με αποτέ
λεσμα μέσα στο 2008 την ανακύκλω
ση πάνω από 240 τόνων χαρτιού. 
Δημιουργία συστήματος προμήθει
ας ανακυκλωμένου χαρτιού για τις 
βασικές λειτουργίες της Τράπεζας, 
με αποτέλεσμα την αποφυγή κοπής
26.000 δέντρων, τα τελευταία τρία 
χρόνια. Επιπλέον, υπήρξε μείωση 
κατανάλωσης συμβατικού χαρτιού 
κατά 8,8% ανά εργαζόμενο το 2008 
σε σχέση με το 2007.
Δημιουργία συστήματος έξυπνης 
χρήσης μελανοδοχείων με σημαντική 
μείωση της τάξης του ι6% ανά εργαζό
μενο στην κατανάλωση μελανιών και 
τόνερ το 2008 σε σχέση με το 2007. 
Συνολική ανακύκλωση 32,2 τόνων Η/ 
Y και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών 
με αποτέλεσμα την αποφυγή ρύπαν
σης του περιβάλλοντος από 8 τόνους 
γυαλιού, ι ι  τόνους αλουμινίου και η 
τόνους πλαστικού.
Χρήση συστημάτων BMS και άλλων 
πρακτικών εξοικονόμηση ενέργειας 
που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση 
κατά ι% το 2008, της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας ανά εργαζόμε
νο, που ισοδυναμεί με 421.000 κιλο
βατώρες ενέργειας συνολικά.
Χρήση ηλεκτρονικών προγραμμά
των (e-leaming) για την εκπαίδευση 
των εργαζομένων, τα δύο τελευταία 
χρόνια, με αποτέλεσμα τη μείωση 
των μετακινήσεων κατά 950.000 
χλμ. που ισοδυναμεί με την αποφυ
γή εκπομπών 170 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα (C02).
Ανάπτυξη και ενδυνάμωση των πρά
σινων αγορών στην Ελλάδα. 
Ανάπτυξη και προώθηση των πρώτων 
στην Ελλάδα πράσινων τραπεζικών 
προϊόντων που ενισχύουν επενδύσεις

φιλικές προς το περιβάλλον όπως για 
παράδειγμα επενδύσεις σε φωτοβολ- 
ταϊκά συστήματα. Οι χρηματοδοτή
σεις της Τράπεζας σε ΑΠΕ είχαν σαν 
αποτέλεσμα την ετήσια αποφυγή εκ
πομπής 400.000 τόνων διοξειδίου 
του άνθρακα (C02).
Δημιουργία πρωτοπόρου ηλεκτρονι
κού εκπαιδευτικού προγράμματος 
(e-leaming) για την εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση του προσωπικού 
της Τράπεζας σε θέματα κλιματικών 
αλλαγών, εξοικονόμησης ενέργει
ας, νερού, ανακύκλωσης υλικών και 
πράσινων προμηθειών.
Εφαρμογή συστηματικής εβδομα
διαίας ενημέρωσης όλου του αν
θρώπινου δυναμικού, μέσω του 
intranet και των τακτικών εκδόσε
ων της Τράπεζας, για τις παγκόσμι
ες εξελίξεις σε θέματα οικονομίας 
και περιβάλλοντος.
Δημιουργία του πρώτου «πρά
σινου» καταστήματος τράπεζας 
«CREEN BANKING» στα Βαλκά
νια. Οι επισκέπτες μπορούν, μέσα 
από ειδικά διαμορφωμένες μελέ
τες και εκτιμήσεις που παρέχει η 
Τράπεζα Πειραιώς να μάθουν τι 
είναι το Περιβαλλοντικό Αποτύ
πωμα μιας επιχείρησης και ποιο 
το όφελος όταν μειωθεί, να πληρο- 
φορηθούν για το αν και κατά πόσο 
υπάρχει επιχειρηματικός κίνδυ
νος από τις κλιματικές αλλαγές, 
να γνωρίσουν τις τάσεις της Ευρω
παϊκής Ένωσης σχετικά με την πε
ριβαλλοντική νομοθεσία, τις υπο
χρεώσεις και τις νέες επενδυτικές 
ευκαιρίες σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας, να μάθουν πώς μπο
ρούν να ωφεληθούν μειώνοντας 
την κατανάλωση ενέργειας ή κτί
ζοντας με βιοκλιματικό σχεδίασμά, 
να πληροφορηθούν για τα πράσινα 
προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς 
και να γνωρίσουν πώς αυτά συνει
σφέρουν στο κοινωνικό σύνολο.
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διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση 
έθεσε σε αμφισβήτηση την κοινω
νική δράση των τραπεζικών ιδρυμά
των. Ωστόσο, η οικειοθελής δέσμευ
ση των τραπεζικών οργανισμών για 
ένταξη στις επιχειρηματικές τους 
πρακτικές, κοινωνικών και περι
βαλλοντικών δράσεων, που είναι 
πέρα και πάνω από όσα επιβάλλο
νται από τη νομοθεσία και έχουν 
σχέση με όλους όσοι επηρεάζονται 
από τις δραστηριότητές τους, απο
τελεί και σήμερα βασική τους επι
λογή. Στην Ελλάδα, οι δράσεις των 
ελληνικών τραπεζών για το περι
βάλλον έχουν διπλή διάσταση: Α) 
Αφορούν το εσωτερικό περιβάλλον 
δηλαδή την εκπαίδευση των εργα
ζομένων αλλά και την ενσωμάτωση 
λειτουργιών που σέβονται το περι
βάλλον και βοηθούν στην εξοικονό
μηση ενέργειας. Β) Προσδιορίζουν 
τη σχέση της τράπεζας με τους πε
λάτες, τους προμηθευτές και την 
τοπική κοινωνία (εξωτερικό περι
βάλλον). Οι σχέσεις αυτές βασίζο
νται σε αρχές και αξίες που έχουν 
ως επίκεντρό τους την προστασία 
του περιβάλλοντος και την εξοικο
νόμηση φυσικών πόρων. Εδώ, γί
νεται προσπάθεια για «εξαγωγή» 
και «μεταφορά» της Εταιρικής Κοι
νωνικής Ευθύνης του Οργανισμού, 
με σκοπό τον πολλαπλασιασμό των 
ωφελειών για το περιβάλλον. Η επε
ξεργασία των δημοσιευμένων στοι
χείων του κοινωνικού απολογισμού 
για το περιβάλλον, τεσσάρων με-

γάλων ελληνικών τραπεζών (Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 
Eurobank EFC και Τράπεζα Πειραι
ώς) για το 2006, επιβεβαιώνει τη 
σημαντική συμβολή του χρηματο
πιστωτικού συστήματος της χώρας 
στην προστασία της φύσης.

Περιβαλλοντική πολιτική
Σε σχέση με τους συνεργάτες 

τους, οι τράπεζες ακολουθούν πο
λιτικές οι οποίες μεταφέρουν την 
κοινωνική τους υπευθυνότητα για 
το περιβάλλον και στους προμη
θευτές τους. Η Τράπεζα Πειραι
ώς στο πλαίσιο του προγράμματος 
Life, που είναι το κατ’ εξοχήν χρη
ματοδοτικό εργαλείο για την προώ
θηση της περιβαλλοντικής πολιτικής 
της Ε.Ε, κατέθεσε πρόταση με την 
επωνυμία CREENBANKINC 4 LIFE 
η οποία θεωρήθηκε μία από τις αρ
τιότερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 
πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια 
και προϋπολογισμό €2εκ. Εταίρος 
του προγράμματος είναι η Οικολογι
κή Εταιρεία Ανακύκλωσης. Σκοπός 
του είναι η μείωση των περιβαλλο
ντικών επιπτώσεων της Τράπεζας 
από την εσωτερική και επιχειρησια
κή της λειτουργία αλλά και η μετά
δοση της τεχνογνωσίας σε επιχειρή
σεις και υπηρεσίες που συνδέονται 
μαζί της καθώς και στο ευρύτερο 
κοινό. Ενώ, η Εθνική Τράπεζα εφαρ
μόζει σε όλους τους διαγωνισμούς 
προμήθειας εξοπλισμού την αρχή 
της συμμετοχής του προμηθευτή στο^

Στην Τράπεζα Κύπρου η Εται
ρική Κοινωνική Ευθύνη είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την επιχειρηματική της δρα
στηριότητα, καθώς εκφρά
ζει και υλοποιείτο εταιρικό 
όραμα «... να είμαστε ωφέ
λιμοι για την κοινωνία στην 
οποία λειτουργούμε». Οι 
κύριοι τομείς δράσης είναι 
το Παιδί και η Εκπαίδευση, ο 
Εθελοντισμός, ο Πολιτισμός 
και το Περιβάλλον.

Στον Τομέα Εκπαίδευση, 
η Τράπεζα Κύπρου υλοποιεί εδώ και 
ίο  χρόνια το Οίκαδε, ένα μοναδικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που τελεί 
υπό την αιγίδα των Υπουργείων Παι
δείας Ελλάδας και Κύπρου.
Στόχος του προγράμματος είναι να 
φέρει πιο κοντά τα παιδιά όλου του 
κόσμου προσφέροντας γνώσεις και 
ψυχαγωγία. Στην ιστοσελίδα w w w. 
oikade.gr έχει δημιουργηθεί ένας δι
αδικτυακάς τόπος, όπου κάθε παιδί 
μπορεί να μάθει με διαδραστικό 
τρόπο για τον ελληνικό πολιτισμό και 
να διασκεδάσει με τους φίλους και 
την οικογένειά του.
Παράλληλα, μέσα στην ιστοσελί
δα, φιλοξενείται ένα παγκόσμιο 
ηλεκτρονικό δίκτυο σχολείων, όπου 
περισσότερα από 120 δημοτικά 
σχολεία σε Ελλάδα, Κύπρο και ελ
ληνόφωνα σχολεία από το εξωτερι
κό πραγματοποιούν ζωντανές ηλε
κτρονικές συναντήσεις.
Μέσα από το Οίκαδε τα παιδιά συμ
μετέχουν ενεργά στη διαδικασία της 
μάθησης και καλλιεργούν δεξιότητες, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρο
νες κοινωνικές απαιτήσεις.
Στον τομέα Παιδί 
και με γνώμονα την ποιοτική ψυ
χαγωγία των παιδιών, η Τράπεζα 
Κύπρου ανέλαβε αποκλειστικός χο
ρηγός στην παιδική θεατρική πα
ράσταση «Ομήρου Οδύσσεια -  Το

παραμύθι των παραμυθιών» σε σκη
νοθεσία και διασκευή της Κάρμεν 
Ρουγγέρη, που παρουσιάζεται στη 
σκηνή του θεάτρου του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού.
Στον τομέα Εθελοντισμός, 
η Τράπεζα Κύπρου ενθαρρύνει και 
ενισχύει οικονομικά πρωτοβουλίες 
εργαζομένων της για την εθελοντι
κή στήριξη κοινωφελών ιδρυμάτων 
και τη διοργάνωση αθλητικών δρα
στηριοτήτων. Συνολικά, μέσα από 
τις πρωτοβουλίες των εργαζομένων, 
έχουν ενισχυθεί περισσότερες από 
140 οργανώσεις, ιδρύματα και τοπι
κοί πολιτιστικοί και φιλανθρωπικοί 
φορείς σε όλη την Ελλάδα.Επίσης, η 
Τράπεζα βοηθά στο έργο τους τις 
ΜΚΟ Unicef, Γιατροί του Κόσμου, 
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυ
γες, Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασί
ας Ελλάδας, Χαμόγελο του Παιδιού, 
Αλληλεγγύη, Θεόφιλος και Αγάπη. 
Στον τομέα Πολιτισμός, 
αξιόλογο έργο επιτελεί το Πολι
τιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας 
Κύπρου που ιδρύθηκε το 1984, πα
ράρτημα του οποίου δραστηριοποι
είται και στην Ελλάδα. Στόχος του 
Ιδρύματος είναι η διαφύλαξη και 
προβολή της ελληνικής και κυπρια
κής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα 
από εκδόσεις και εκθέσεις, ενώ δι
αθέτει δύο μουσεία και έξι συλλο
γές, νομισμάτων, χαρτών, σπάνιων

χειρογράφων και έργων τέχνης. 
Στον τομέα Περιβάλλον, 
η Τράπεζα συνεργάστηκε με την πε
ριβαλλοντική Μη Κυβερνητική Ορ
γάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, 
προκειμένου να συμβάλει στο έργο 
τους σχετικά με την ευαισθητοποίη- 
ση τόσο των παιδιών, όσο και του ευ
ρύτερου κοινού σε θέματα προστασί
ας του περιβάλλοντος, μέσα από τον 
Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 
Καλλιτεχνικής Δημιουργίας «Πλανή
της Γη -  Το κοινό μας σπίτι» και πρω
τότυπα περιβαλλοντικά εργαστήρια 
για παιδιά.
Στο Διαγωνισμό συμμετείχαν περισ
σότεροι από 2.000 μαθητές με ι.45θ 
έργα από όλη την Ελλάδα, τα οποία 
εκτέθηκαν στην αίθουσα του Μετρό 
στο Σύνταγμα.
Παράλληλα, υλοποιείται συστημα
τικό πρόγραμμα ανακύκλωσης 
χαρτιού σε όλα τα κεντρικά κτίρια 
Διοίκησης της Τράπεζας, στο οποίο 
συμμετέχουν περισσότεροι από 
ι.ο ο ο  εργαζόμενοι.
Η Τράπεζα Κύπρου είναι μέλος 
από το 1996 στο UNEP Finance 
Initiative και από τα πρώτα μέλη 
του «Ελληνικού Δικτύου για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Έχει 
τιμηθεί για τη συνεχή κοινωνική 
προσφορά της με δύο Αριστεία στη 
διοργάνωση «Αριστεία Κοινωνικής 

Προσφοράς 2003».
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πλαίσιο αρχών

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής 
Διαχείρισης (ΔΗΗΕ), εξασφαλίζο
ντας τη νόμιμη και αποτελεσματι
κή εναλλακτική διαχείρισή του. Την 
ίδια στιγμή, η Alpha Bank δίνει 
έμφαση στην ανάπτυξη περιβαλλο
ντικών κριτηρίων για την περαιτέρω 
προώθηση της περιβαλλοντικής συ
νείδησης στους συνεργάτες και τους 
προμηθευτές της.

Χαρακτηριστικά, οι εταιρείες από 
τις οποίες προμηθεύεται είδη καθα
ρισμού ή τα συνεργεία καθαρισμού 
της τράπεζας δεσμεύονται να χρησι
μοποιούν υλικά εγκεκριμένα από το 
Γενικό Χημείο του Κράτους. Τέλος, η 
Eurobank EFG, στον τομέα της αξιο
λόγησης περιβαλλοντικού κινδύνου, 
έχει υιοθετήσει από το 2004 κριτή
ρια αξιολόγησης περιβαλλοντικής 
επίδοσης των επιχειρήσεων που συ
νεργάζονται μαζί της. Έχουν εγκρι- 
θεί, το 2006, 20 δάνεια σε πιστού- 
χους με δραστηριότητες υψηλής 
όχλησης με συνολικό ύψος δανείων 
της τάξης των €83 εκατ.

Ενδο-εταιρικές πρακτικές
Πλήθος δράσεων και μοντέλων 

διακυβέρνησης προσδιορίζουν την 
εσωτερική οργάνωση των τραπεζι
κών οργανισμών για την ανάπτυξη 
δράσεων προστασίας του περιβάλ
λοντος. Στον τομέα της εκπαίδευ
σης των εργαζομένων, κοινό χαρα
κτηριστικό αποτελεί η ενσωμάτωση 
της περιβαλλοντικής παραμέτρου 
στις πολιτικές των οργανισμών. Η 
Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει Σύστη
μα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
από το 2004 πιστοποιημένο κατά 
ISO 14001, ενώ και οι τέσσερις τρά
πεζες συμμετέχουν στους δείκτες 
FTSE4COOD Europe, FTSE4GOOD 
Global που σχεδιάστηκαν από τον 
διεθνή οργανισμό FTSE για τη δια
μόρφωση αντικειμενικών κριτηρί
ων. Η Eurobank EFC, πέρα από την 
πιστοποίηση από τον ΕΔΟΤ (2004) 
κατά ISO 14001, είναι η πρώτη Τρά
πεζα στην Ελλάδα και μια από τις

λίγες ευρωπαϊκές, που έχουν πιστο
ποιηθεί για την εφαρμογή Συστήμα
τος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Από τον Ιούνιο του 2005, η 
Eurobank EFG είναι ενεργό μέλος 
του United Nations Environment 
Program-Finance Initiative (UNEP- 
FI), το οποίο αποτελεί ένα διεθνές 
δίκτυο χρηματοοικονομικών οργα
νισμών, με στόχο την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανά
πτυξη .

Η τράπεζα έχει ιδρύσει Γραφείο 
Περιβάλλοντος με σκοπό τη διασφά
λιση συνεχούς και ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των δράσεων και των 
διαδικασιών που υλοποιούνται σε 
εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της 
Πολιτικής. Παράλληλα, έχει συστα- 
θεί Επιτροπή Περιβάλλοντος, της 
οποίας προΐσταται ο γενικός διευ
θυντής Εργασιών, Τεχνολογίας και 
Οργάνωσης με στόχο το στρατηγικό 
σχεδίασμά των πολιτικών και δράσε
ων για την περιβαλλοντική διαχείρι
ση.

Ενημερώνει το προσωπικό της 
Τάπεζας μέσω του περιοδικού 
Eurobanker, ενώ το 9 % των υπαλλή
λων έχουν παρακολουθήσει σεμινά
ρια για περιβαλλοντικά θέματα.

Η Alpha Bank έγινε μέλος του 
UNEP-FI, και στο οργανόγραμμά 
της συμπεριλαμβάνει ειδική διεύ
θυνση που ασχολείται με την Εταιρι
κή Κοινωνική Ευθύνη.

Τέλος, η Τράπεζα Πειραιώς συμ
μετέχει στο Οικουμενικό Σύμφωνο 
του Ο.Η.Ε. (UN Clobal Compact), 
το οποίο περιλαμβάνει δέκα βασι
κές αρχές αναφορικά με τα ανθρώ
πινα δικαιώματα, τα δικαιώματα 
εργασίας, την καταπολέμηση της δι
αφθοράς και την προστασία του πε
ριβάλλοντος.

Είναι μέλος του UNEP-FI και έχει 
διακριθεί ανάμεσα στις 20 εταιρείες 
με το καλύτερο εργασιακό περιβάλ
λον στην Ελλάδα. Η ενημέρωση του 
προσωπικού έχει ξεκινήσει από το 
προηγούμενο έτος.

Εξοικονόμηση ενέργειας
Οι συγκεκριμένες τράπεζες έχουν σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας στις εγκαταστά

σεις των οργανισμών τους Οι αριθμοί αφορούν απόλυτα νούμερα που προκύπτουν από τις συγκρίσεις σε σχέση με το 
έτος 2005.

Οι επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας

Εθνική Τράπεζα Alpha Bank Eurobank Τράπεζα Πειραιώς Συνολικά

Δ ια φ ο ρ ά  κ α τ α ν . ε ν έ ρ γ ε ια ς  
( σ ε  Μ\λ/) - 429,49 + 1.3 0 8  O -8 .6 8 2 ,2 21 - 1 8 7 6 -9 -679,71

Δ ια φ ο ρ ά  κ α τ α ν . ν ε ρ ο ύ  
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Α ν α κ ύ κ λ ω σ η  χ α ρ τ ιο ύ  

( σ ε  τ ό ν ο υ ς )

239 τ ό ν ο ι  

(17,3 κ ιλ ά  α νά  
ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο )

3 5 0 251,3 98 4 0 0 1.240

Α π ο λ ο γ ισ μ ο ί  Ε τ α ιρ ικ ή ς  
Κ ο ιν ω ν ικ ή ς  Ε υ θ ύ ν η ς  

Τ ρ α π ε ζ ώ ν  2 0 0 6

Οφέλη από ανακύκλωση χαρτιού

Δέντρα που 
δεν κόπηκαν

Μείωση καταν. 
ενέργειας (σε MW)

Μείωση καταν. 
νερού (σε m3)

Μείωση στερών 
αποβλήτων (τόνοι)

Αποφυγή έκλυσης 
C02 (τόνοι)

2 1.0 8 0 5-815 4 0 .9 2 0 631,16 1.185,44

Τα 40-920 πΐ3 νερό αντιστοιχούν στην ετήσια κατανάλωση 2.046 κατοίκων αναπτυσσόμενων χωρών οι οποίοι κα
ταναλώνουν 20 πΐ3 ετησίως ο καθένας. Τα 5.815 Μ\ν αντιστοιχούν στην ενέργεια που καταναλώνουν 415 ελληνικά 
νοικοκυριά το χρόνο, ενώ τα 2ΐ. οδοδέντρα, υπολογίζοντας ιο ο  δέντρα ανά στρέμμα, μπορούν να «πρασινίσουν» πε
ριοχή μεγαλύτερη των 2ΐο στρεμμάτων.

Η θετική επίδραση
Ο συνδυασμός των δράσεων που 

αναπτύσσουν οι τράπεζες δείχνει ένα 
νέο δρόμο για την αντιμετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, που 
χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, 
ρεαλισμό και προσπάθεια διάδοσης 
ενός νέου πλαισίου αρχών, βάσει του 
οποίου θα πρέπει να συμπεριφέρο- 
νται εταιρείες και καταναλωτές.

Τώρα που η υφήλιος βρίσκεται «σε 
κατάσταση συναγερμού», οι κοινω
νικά υπεύθυνες συμπεριφορές των 
εταιρειών, μπορούν να τοποθετή
σουν ένα ακόμα μικρό αλλά σημαντι
κό λιθαράκι στην προσπάθεια για τη 
διάσωση του πλανήτη. Παράλληλα 
οι τράπεζες επιδόθηκαν και σε πολι
τική μείωσης των μετακινήσεων των 
υπαλλήλων τους με σκοπό την ελα- 
χιστοποίηση των ποσοστών αερίων 
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα.

Τέλος εξοικονόμησαν χρήματα και 
ενέργεια με την αξιοποίηση της σύγ
χρονης τεχνολογίας ή την επαναχρη- 
σιμοποίηση υλικών.

Η Εθνική Τράπεζα μετέτρεψε από 
έντυπη σε ηλεκτρονική μορφή το εκ
παιδευτικό της υλικό εξοικονομώ
ντας δο.οοο σελίδες Α4 για το 2006, 
ενώ με την ανάπτυξη του συστή ματος 
ηλεκτρονικής διακίνησης αλληλογρα
φίας θα εξοικονομήσει ιι.ο ο ο .ο ο ο  
σελίδες Α4.

Παράλληλα εφαρμόστηκε κατά 
ιο ο χ  η επαναχρησιμοποίηση και η 
ανακύκλωση 768 τεμαχίων αναλώ
σιμων εξοπλισμού σε επτά μονάδες 
της Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραι
ώς μείωσε ελάχιστα τις μετακινή
σεις ανά υπάλληλο στο εσωτερικό της 
χώρας έχοντας ως μέσο όρο ι8ο χλμ./ 
υπάλληλο σε αεροπορικές μετακινή
σεις για το 2006. Η τράπεζα είναι ο

μεγαλύτερος χρήστης ανακυκλωμέ
νου και μη χλωριωμένου χαρτιού στα 
Βαλκάνια. Η Alpha Bank τοποθέτη
σε πιλοτικά σ’ ένα κτίριο των εγκα
ταστάσεων της, ηλεκτρονική διάτα
ξη για την εξοικονόμηση ενέργειας. 
Από τα αποτελέσματα των μετρήσε
ων θ’ αποφασίσει εάν θα προχωρήσει 
στην εγκατάσταση της διατάξεως και 
στο υπόλοιπο δίκτυό της.

Τέλος η Eurobank το 2006 συνέ
χισε την προμήθεια υλικών που δεν 
επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως 
για παράδειγμα μπαταρίες ξηρού 
τύπου προκειμένου να αποφεύγο
νται τυχόν διαρροές επικίνδυνων 
υγρών χημικών ουσιών.

Η συνολική χρήση toner ανήλθε 
σε 5,05 τεμάχια/ εργαζόμενο έναντι 
5,09  το 2005 και 5,45 το 2004. Επι
πλέον το 2οο6 ανακυκλώθηκαν 5.067 
τεμάχια τόνερ έναντι 930 το 2005.



Την εθελοντική εκστρατεία αναδάσωσης 
στην Αργυρούπολη υποστηρίζει η COSMOTE

Μετά τη μεγαλύτερη εθελο
ντική εκστρατεία αναδάσω

σης με δενδροφύτευση 40.000 δέ
ντρων από 2θ.οοο εθελοντές, που 
πραγματοποιήθηκε στην Πεντέ
λη, καθώς και την αναδάσωση στο 
Κορωπί Αττικής, μια πρωτοβου
λία του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) με 
τη συνεργασία του Δήμου Κρωπί- 
ας, η (ΖΟδΜΟΤΕ συνεχίζει δυναμικά 
στέλνοντας το δικό της μήνυμα για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Την Κυριακή 22 Μαρτίου η ΟΟδΜΟΤΕ 
υποστήριξε την αναδάσωση στην Αρ

γυρούπολη, μία ακόμα πρωτοβου
λία του Συνδέσμου Προστασίας και 
Ανάπτυξης Υμηττού (Σ.Π.Α.Υ.) με 
τη συνεργασία του Δήμου Αργυρού- 
πολης. Πιο συγκεκριμένα, στην πε
ριοχή στο τέρμα της οδού Ολυμπίας, 
σε μια έκταση 50 καμένων στρεμ
μάτων φύτεψε 5· ο ο ο  δέντρα. Στο 
πλαίσιο της χορηγίας η (ΖΟδΜΟΤΕ 
υποστήριξε οικονομικά τόσο την 
αγορά των 5.000 δενδρυλλίων, όσο 
και τη μελλοντική συντήρηση, τη λί
πανση και το πότισμά τους. Παράλ
ληλα, συμμετείχε ομάδα εθελοντών 
εργαζομένων της εταιρείας που συ

νέδραμε στην ενέργεια της αναδά
σωσης, επιδεικνύοντας την ευαι
σθησία τους στα περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Η ενέργεια εντάσσεται 
στο πλαίσιο του προγράμματος Κοι
νωνικής Ευθύνης της (ΖΟδΜΟΤΕ και 
της συνεχούς προσπάθειάς της για 
την ανακούφιση της κοινωνίας και 
του περιβάλλοντος από τις συνέπει
ες των φυσικών καταστροφών, που 
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 και 
συνεχίζεται με στόχο την οικονομι
κή, κοινωνική, περιβαλλοντική και 
πολιτιστική ανάκαμψη των πληγει- 
σών περιοχών.

ΤΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙΣ ΕΙΝΑΙ... 
PLUS 4 U!

Το να προσφέρεις είναι καλό για σένα, για τον συνάν
θρωπό σου και για την κοινωνία ολόκληρη. Με αυτό 

το σύνθη μα το e-mail plus4u. gr εγκαινίασε το πρόγραμμα 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Στο πλαίσιο του προγράμ
ματος αυτού, η εταιρεία προέβη σε δωρεά στο σύλλογο 
«Χαμόγελο του Παιδιού». Συγκεκριμένα μια αντιπροσω
πεία εργαζομένων του Plus4u.gr επισκέφθηκε την Κυρι
ακή 8 Μαρτίου το σπίτι φιλοξενίας του συλλόγου που βρί
σκεται στον Καρέα και μοίρασε δώρα και χαμόγελα στα

παιδιά. Το Plus4u.gr όντας μια πολύ νέα εταιρεία με 
νέους ανθρώπους στηρίζει τα παιδιά και τα ενθαρρύνει 
να κάνουν όνειρα και να μάχονται γι’ αυτά, όπως κάνει η 
ίδια. Επίσης, δίνει ένα μήνυμα σε όλους μας ότι... η προ
σφορά δεν έχει ημερομηνία, οι ημέρες αγάπης είναι 365 
μέρες το χρόνο, κάθε χρόνο.
Ας προσφέρει ο καθένας ό,τι μπορεί... αξίζει τον κόπο. 

Plus4u .g r
Η λ εκτρ ο ν ικό  Π ο λ υ κ α τά σ τη μ α

ALAPIS ΑΒΕΕ:
Η ΕΚΕ κατέχει εξέχοντα ρόλο

Στον όμιλο εταιρειών της ΑΣΑΡΙδ ΑΒΕΕ, η Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη κατέχει εξέχοντα ρόλο. Συγκεκρι

μένα, οι επιχειρηματικοί στόχοι πραγματοποιούνται ταυ
τόχρονα και σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλο
ντος, τη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών και την πολύπλευρη προσφορά 
στο κοινωνικό σύνολο.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην παραγωγική διαδικασία, 
αυτή διέπεται σε κάθε στάδιο από την εφαρμογή αυστη
ρών ελέγχων και συγκεκριμένα την εφαρμογή του Συστή
ματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης όπως ορίζει ο Ευρω
παϊκός Κανονισμός ΕΜΑδ, ούτως ώστε να περιορίζεται 
στο ελάχιστο η επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Ταυτό
χρονα, η χρήση Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουρ
γίας εγγυάται τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας των 
προϊόντων και των υπηρεσιών. Η προστασία του περι
βάλλοντος και η εξαιρετική ποιότητα, είναι αξίες μεγί
στης σημασίας και μέρος της φιλοσοφίας και της ηθικής 
της ΑΣΑΡΙδ ΑΒΕΕ.
Η ΑΣΑΡΙδ ΑΒΕΕ φημίζεται για την προσφορά της στο κοι

νωνικό σύνολο. Πραγματοποιήθηκαν μεγάλες δωρεές σε 
πυρόπληκτους και για αναδασώσεις. Πολύ μεγάλη βο
ήθεια δίνεται επίσης σε συνεργασία με φιλανθρωπικά 
σωματεία και την εκκλησία για την ενίσχυση ανθρώπων 
που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Η προσφορά του ομίλου 
ΑΙΑΡΙδ επεκτείνεται βέβαια και στη χορηγία εκδηλώ
σεων πολιτιστικού και καλλιτεχνικού χαρακτήρα, όποτε 
αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η Galénica κοντά στους μικρούς ασθενείς 
του νοσοκομείου «Αγία Σοφία»

Δύο υπέροχες παραστάσεις μαριονετών πραγματο
ποιήθηκαν την Πέμπτη 26 Φεβρουάριου, για τους μι

κρούς ασθενείς του νοσοκομείου «Αγία Σοφία». Πρόκειται 
για μια πρωτοβουλία, που πραγματοποιήθηκε από το σω
ματείο «Ανοικτή Αγκαλιά», με την ευγενική χορηγία της 
ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας Galénica.
Οι δύο ιστορίες με θέμα «Η Μαρμαρωμένη Βασιλοπούλα» 
και «Ο Τοτός και η Τιτίκα» «ξεδιπλώθηκαν» με μοναδικό 
τρόπο από το Ινστιτούτο Ψυχαγωγίας του Παιδιού «Ελλη
νικές Μαριονέτες».
Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής, η οποία αποτελεί ακόμα 
μια πράξη αγάπης της Galénica προς τα παιδιά, ήταν 
να νιώσουν χαρά τις εορταστικές ημέρες του καρναβαλι
ού, που ενώ όλοι ξεφαντώνουν εκείνα νοσηλεύονται με 
σοβαρά χρόνια προβλήματα υγείας.
Η επιλογή του θέματος των δύο παιδικών έργων, πέρα από 
τον ενθουσιασμό που γέννησε στους μικρούς και τους με
γάλους που τα παρακολούθησαν, «πέρασε» σημαντικά μη
νύματα αγάπης και αισιοδοξίας.
Η προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών υγείας και ζωής 
των παιδιών, αποτελεί για την Galénica έναν από τους κύ

ριους στόχους και βασική συνιστώσα στον σχεδίασμά της 
κοινωνικής της προσφοράς και υπευθυνότητας. 
Σημειώνεται, δε, πως στο πλαίσιο της εφαρμογής κανόνων 
εταιρικής υπευθυνότητας και πέρα από τις πρωτοβουλίες 
που αναπτύσσει μεμονωμένα, η Galénica συνεργάζεται 
πολύ συχνά με κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, σωμα
τεία και οργανώσεις που μεριμνούν για τα παιδιά, ενισχύ- 
οντας το έργο τους, καθώς αντιλαμβάνεται κάθε μορφής 
προσφορά ως αυτονόητη υποχρέωση, ως πράξη αγάπης. 
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρικής υπευθυνότη
τας που έχει ως επίκεντρο το παιδί, είναι και η ανάπλαση 
- αποπεράτωση της Γ’ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Ιπ- 
ποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, ένα από τα με
γαλύτερα Νοσοκομεία των Βαλκανίων, συνολικής έκτα
σης 6οο τ.μ ., δυναμικότητας 40 κλινών, που νοσηλεύει 
ανά έτος πάνω από 2.500 μικρούς ασθενείς.
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο στο οποίο η ελληνι
κή φαρμακευτική εταιρεία Galénica υπήρξε βασικός χορη
γός, από την πρώτη στιγμή. Για την υλοποίηση του σκοπού 
αυτού η Galénica συνεργάστηκε με την Ανοιχτή Αγκαλιά 
των Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής.



Η INTER.AMER.ICAN χορηγός των Ελληνικών Βραβείων 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με 
το κύρος της παρουσίας του 

Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευ
ρωπαϊκής Επιτροπής κ. Σταύρου 
Δήμα, πραγματοποιήθηκε την Τε
τάρτη 4 Μαρτίου η εκδήλωση της 
απονομής των Ελληνικών Βραβείων 
Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον, 
που οργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύν
δεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) με την 
υποστήριξη του Συμβουλίου ΣΕΒ για 
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Η INTERAMERIC ΑΝ, η πρώτη εται
ρεία από τον ελληνικό ασφαλιστικό 
κλάδο που έχει δεσμευθεί για την 
περιβαλλοντική συμπεριφορά της 
προσυπογράφοντας τη Διακήρυξη 
του ΟΗΕ για το Περιβάλλον (United 
Nations Environment Programme 
/ Finance Initiative), αλλά και του 
Global Compact, ήταν χορηγός των 
Βραβείων.
Είναι γεγονός ότι η πράσινη επι
χειρηματικότητα έχει μπροστά της 
ένα ευρύ πεδίο εμπορικών και πε
ριβαλλοντικών - κοινωνικών εφαρ
μογών, όπου συνδυάζονται οι επεν
δύσεις σε πράσινη τεχνολογία με τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, 
όπως τόνισε ο κ. Δήμας.
Η ασφαλιστική βιομηχανία καλεί
ται, στο πλαίσιο αυτό, να διαδραμα
τίσει τον δικό της ρόλο, για τον οποίο 
η INTERAMERICAN έχει προετοι
μαστεί κατάλληλα, σύμφωνα με 
δήλωση του κ. Thomas Brinkm ann, 
Γενικού Διευθυντή Γενικών Ασφα
λίσεων της εταιρείας.
Ήδη, η INTERAMERICAN προω
θεί ιδιαίτερα ασφαλιστικές εργα
σίες στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και είναι έτοιμη 
με σχέδια κάλυψης Αστικής Ευθύνης 
Περιβάλλοντος των επιχειρήσεων 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της 
ελληνικής αγοράς. Παράλληλα, η

εταιρεία διαμορφώνει στο εσωτερι
κό της κουλτούρα και συμπεριφορά 
φιλικές προς το Περιβάλλον σε ζητή
ματα διαχείρισης και λειτουργιών. 
Τα ελληνικά βραβεία αυτού του ευ
ρωπαϊκού θεσμού, που διοργανώ- 
θηκαν για δεύτερη φορά στη χώρα 
μας, έλαβαν οι επιχειρήσεις: 
Βραβείο περιβαλλοντικής διαχεί
ρισης:

Vodafone (ιη), ΑΚΤΩΡ (2η), 

Aldem ar (3η).
Βραβείο οικολογικού προϊόντος: 
FRICOCLASS (ΐη),
PISCINES IDEALES (2η)
Βραβείο καθαρής τεχνολογίας: 
CENTRAL PROTEIN (ΐη), 
Κερίδης ΑΕ (2η),
Βραβείο αειφόρου κατασκευής: 
ΑΚΤΩΡ.

Η ανακύκλωση του Κωτσόβολου 
πήρε τους δρόμους!

Η πράσινη ομάδα του Κωτσόβολου ενημέρωσε τους κατοίκους της Αθήνας

Ειδικές πράσινες ομάδες του Κω
τσόβολου περιοδέυσαν σε πο

λυσύχναστα σημεία της Αθήνας για 
να ενημερώσουν τους καταναλω
τές για τα οφέλη που προσφέρει η 
ανακύκλωση των παλαιών ενεργο- 
βόρων ηλεκτρικών και ηλεκτρονι
κών συσκευών στο περιβάλλον και 
στην τσέπη τους. Η ενέργεια πραγ
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρω
τοβουλίας του Κωτσόβολου για τη 
δωρεάν ανακύκλωση και απόσυρση 
των παλιών και ενεργοβόρων οικια
κών συσκευών που πρώτος ξεκίνησε 
τον Απρίλιο του 2θθ8.
Από την Πέμπτη 19 έως και το Σάβ
βατο 2ΐ Μαρτίου οι πράσινες ομάδες 
του Κωτσόβολου μετέφεραν τις 
παλιές τους ηλεκτρικές και ηλεκτρο
νικές συσκευές για ανακύκλωση περ
νώντας από κεντρικά σημεία της 
Αθήνας.
Οι περαστικοί έδειξαν μεγάλο ενδια
φέρον για την πρωτότυπη αυτή «εξόρ
μηση» και δεν σταμάτησαν να ρωτούν 
τα μέλη των πράσινων ομάδων για τα 
περιβαλλοντικά οφέλη της κίνησης 
αλλά και τις επιδοτήσεις που προ
σφέρει η ανακύκλωση συσκευών στα 
καταστήματα Κωτσόβολος.
Για άλλη μια φορά ο Κωτσόβολος 
δίνει δυναμικά το «παρών» στην προ
σπάθεια για την προστασία του περι
βάλλοντος και την εξασφάλιση καλύ
τερων τιμών για τον καταναλωτή με 
ένα νέο έξυπνο street promo.
Οι ενθουσιώδεις πράσινες ομάδες 
του Κωτσόβολου έδωσαν πρώτες το 
παράδειγμα, πηγαίνοντας τις ογκώ
δεις και ενεργοβόρες παλιές τους 
ηλεκτρικές συσκευές στην αλυσίδα 
που πρώτη ξεκίνησε πριν από πε
ρίπου ένα χρόνο τη διαδικασία συλ
λογής και ανακύκλωσης. Περισ

σότερο υλικό και βίντεο από την 
«πράσινη περιοδεία» μπορείτε να 
βρείτε online στη διεύθυνση www. 
oursocialmediarelease. com

Σχετικά με την εταιρεία 
«ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ»
Η «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» είναι η No 1 αλυ
σίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» ξεκίνη
σε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην 
Αθήνα. Σήμερα λειτουργεί 90 κατα
στήματα και απασχολεί πάνω από
2.000 εργαζομένους. Από το Σεπτέμ
βριο του 2004, κάτοχος της πλειονό
τητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της 
εταιρείας είναι ο'Ομιλος DSCi. 
Επιπλέον, η δυναμική ανάπτυ
ξη της «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» τα τελευ
ταία χρόνια την έχει καταστήσει κυ
ρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 
ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξει
δικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικια
κών συσκευών, φωτογραφικού εξο
πλισμού, τηλεπικοινωνιακών προ
ϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες 
συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον Όμιλο DSCi pic
Η DSCi pic είναι ένας από τους κο
ρυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στην 
πώληση ηλεκτρικών ειδών.
Ο Όμιλος εφαρμόζει μια πολιτική 
πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών 
ειδών, με περισσότερα από 1.300 κα
ταστήματα και ηλεκτρονικά καταστή
ματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί πε
ρίπου 40.000 εργαζόμενους.
Κάθε χρόνο, περισσότεροι από ιοο  
εκατομμύρια πελάτες πραγματο
ποιούν τις αγορές τους online και

μέσα από τα καταστήματα του 
Ομίλου DSCi. Οι Έλληνες κατανα
λωτές μπορούν να χρησιμοποιούν το 
site της «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» στη διεύ
θυνση www.kotsovolos.gr, είτε για 
να κάνουν τις αγορές τους online, είτε 
για να κάνουν κράτηση των προϊόντων 
που τους ενδιαφέρουν (reservation), 
ώστε να τα παραλάβουν οι ίδιοι από 
το κατάστημα που τους εξυπηρετεί 
καλύτερα. To site της «ΚΩΤΣΟΒΟ
ΛΟΣ» είναι φιλικό προς τον χρήστη και 
παρέχει μέγιστη ασφάλεια ως προς 
τις δικτυακές συναλλαγές. Οι αλυσί
δες και οι ηλεκτρονικές αλυσίδες του 
Ομίλου DSCi pic περιλαμβάνουν τα 
Currys, Dixons.co.uk και PC World 
στη Μ. Βρετανία και Ιρλανδία, την 
Elkjop στις Σκανδιναβικές χώρες, τη 
UniEuro στην Ιταλία, την «ΚΩΤΣΟ
ΒΟΛΟΣ» στην Ελλάδα, την ELECTRO 
WORLD στην Κεντρική Ευρώπη, την 
Ελλάδα και την Τουρκία, την PC City 
στην Ισπανία, την Ιταλία, τη Σουηδία 
και την Pixmania.com σε ολόκληρη 
την Ευρώπη.

http://www.kotsovolos.gr
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Τα αποτελέσματα της έρευνας «Υπεύθυνη 

Κατανάλωση και Εταιρική Κοινωνική Ευθύ
νη, 05^2008 » του Ινστιτούτου Επικοινωνίας 

αποδεικνύουν τον ρόλο που διαδραματίζει 
η εταιρική υπευθυνότητα στην επιλογή των 

καταναλωτών

έρευνα διεξήχθη σε 32 χώρες ταυτό
χρονα, από μεγάλους φορείς επικοι
νωνίας και έρευνας αγοράς, βασι
σμένη στο διεθνές ερωτηματολόγιο 
της ClobeScan Inc. Στην Ελλάδα η 
έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε 
για τρίτη φορά από το Ινστιτούτο Επι
κοινωνίας, σε συνεργασία με το Πά- 
ντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Η έρευνα πε- 
ριελάμβανε, για πρώτη φορά, ενότη
τα για την Υπευθυνότητα των MME.

Συγκεντρώνει σημαντικά ευρήμα
τα για τους Έλληνες καταναλωτές 
και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν 
τις εταιρείες και τα προϊόντα τους. 
Πιο συγκεκριμένα, 22% των Ελλή
νων καταναλωτών, στη διάρκεια του 
2007, έχει ανταμείψει μια κοινωνι
κά υπεύθυνη εταιρεία (είτε μέσω 
αγοράς ενός προϊόντος είτε μέσω 
θετικών σχολίων που εκφράστηκαν 
για τη συγκεκριμένη εταιρεία), ενώ 
ΐ7,ι% έχει σκεφτεί να το πράξει (39,1 
% συνολικά έχει πράξει και έχει σκε
φτεί να ανταμείψει μια κοινωνικά 
υπεύθυνη εταιρεία).

Η ενσυνείδητη πράξη επιβράβευ
σης ή η αντίστοιχη σκέψη μιας τέ
τοιας ενέργειας (39,1%) σημειώ
νει πτώση 12% σε σύγκριση με την 
έρευνα CSR 2007 (51,1%). Σταθε
ρή καταγράφεται ωστόσο η συχνό-

τητα με την οποία εκδηλώνεται η 
ενσυνείδητη πράξη επιβράβευσης 
κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσε
ων (6ι ,4% σήμερα - 64,9% ίο  2007). 
Αντίστοιχα, το 37,1% ίω ν Ελλήνων 
καταναλωτών, στη διάρκεια του 
2007, έχει «τιμωρήσει» μια μη υπεύ
θυνη κοινωνικά εταιρεία (είτε μέσω 
μη αγοράς ενός προϊόντος είτε μέσω 
αρνητικών σχολίων που εκφράστη
καν για τη συγκεκριμένη εταιρεία), 
ενώ 2ΐ% έχει σκεφτεί να το πράξει 
(58,1% συνολικά έχει πράξει και έχει 
σκεφτεί να τιμωρήσει μια κοινωνικά 
μη υπεύθυνη εταιρεία).

Η ενσυνείδητη πράξη «τιμωρίας» 
ή η αντίστοιχη σκέψη μιας τέτοιας 
ενέργειας παραμένει σε υψηλά πο
σοστά με πάνω από τους μισούςΈλ- 
ληνες να δηλώνουν πρόθεση τιμω
ρίας (από 15,9%/CSR 2004 σε 3°,9% 
/CSR 2005 σε 64 ,9%/ το 2007 σε 
58,1% το 2008). Στη δημογραφική 
ανάλυση των υπεύθυνων πολιτών/ 
καταναλωτών μεγαλύτερη υπευ
θυνότητα παρουσιάζεται σε νεότε
ρες ηλικίες, ανώτερης και ανώτατης 
μόρφωσης, κάτοικων Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης.

Συνολικά, σε σχέση με τον βαθμό 
κοινωνικής υπευθυνότητας, το 
42,7% των ερωτηθέντων δηλώνουν
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θετική ή αρνητική δράση απέναντι 
στις εταιρείες, και 56,2% των ερωτη- 
θέντων δηλώνουν «μη ενεργοί/ αδιά
φοροι πολίτες» (39.6% το 2007).

Σύμφωνα με δηλώσεις του Προ
έδρου του Ινστιτούτου Επικοινωνί
ας κου Μαύρου «η καταγεγραμμέ- 
νη μείωση της ενσυνείδητης πράξης 
-θετικής ή αρνητικής- των πολι
τών καταναλωτών σε σχέση με το 
βαθμό κοινωνικής υπευθυνότητας 
θα πρέπει επίσης να συνδεθεί -και 
σε μεγάλο βαθμό- να αποδοθεί στην 
επιφύλαξη και δυσπιστία που διατυ
πώνουν οι καταναλωτές όσον αφορά 
στον υπεύθυνο ρόλο που εμφανίζουν 
οι εταιρείες απέναντι στην κοινωνία 
και τα συνολικά κίνητρά τους».

Βαθμολόγηση υπευθυνότητας
Περισσότεροι του ενός στους 3 

ερωτηθέντες (36,5%) θεωρεί ότι το 
ποσοστό που οι μεγάλες εταιρεί
ες που λειτουργούν στη χώρα μας 
κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για 
να είναι πιο υπεύθυνες απέναντι 
στην ευρύτερη κοινωνία, κυμαίνε
ται κάτω του 25% (ως προς την δημο- 
γραφική ανάλυση: άνδρες, ηλικίες

45-54 &- 55-64, ανώτατης μόρφωσης, 
κάτοικοι Αθήνας).

Με έντονη επιφύλαξη επίσης, οι 
ερωτώμενοι αντιμετωπίζουν την 
κοινωνική και περιβαλλοντική ευαι
σθησία που επιδεικνύουν οι εταιρεί
ες. Η δυσπιστία αυτή καταγράφεται 
από την πλειοψηφία των ερωτηθέ- 
ντων (70,7%) που διαφωνεί με την 
άποψη ότι «Οι περισσότερες εται
ρείες αφουγκράζονται το κοινωνι
κό σύνολο και ανταποκρίνονται στις 
ανησυχίες του σε κοινωνικά και πε
ριβαλλοντικά θέματα».

Επίσης, ακόμη εντονότερη δυσπι
στία εκδηλώνει η πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων ως προς τους λόγους 
δράσης και ως προς την ειλικρίνεια 
σε σχέση με την κοινωνική και πε
ριβαλλοντική δράση των εταιρει
ών. Πιο συγκεκριμένα, το 86,2% των 
ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι εται
ρείες δείχνουν ένα κοινωνικό πρό
σωπο για να βελτιώσουν την εταιρι
κή τους εικόνα και όχι γιατί θέλουν 
να συμβάλλουν θετικά στο κοινωνι
κό σύνολο.

Ομοίως, το 77,6% των ερωτηθέ
ντων διαφωνεί με την ειλικρίνεια

και την τιμιότητα της κοινωνικής 
και περιβαλλοντικής δραστηριότη
τας των εταιρειών (αύξηση 35,9% 
από CSR 2005).

Αξιολόγηση εταιρειών/ επιμέ- 
ρους κλάδων ως προς την κοινω
νική υπευθυνότητα

Ο κλάδος που ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις κοινωνικές του υπο
χρεώσεις απέναντι στην κοινωνία 
είναι αυτός των εταιρειών Τροφί
μων/ Ποτών/ Εστιατορίων γρήγορης 
εστίασης (17,8%). Άλλοι κλάδοι εται
ρειών που ανταποκρίνονται καλύ
τερα στις υποχρεώσεις τους απένα
ντι στην κοινωνία είναι αυτοί των 
εταιρειών κινητής τηλεφωνίας /τη
λεπικοινωνιών (9,5%), των σούπερ 
μάρκετ- μπακάλικα (4,3%) και των 
αυτοκινήτων /μηχανών/ αυτοκινητο

βιομηχανιών (3,9%)·
Αντίστοιχα, σύμφωνα με το κα

ταναλωτικό κοινό της Ελλάδας, ο 
κλάδος που δεν ανταποκρίνεται κα
λύτερα στις κοινωνικές του υποχρε
ώσεις απέναντι στην κοινωνία είναι 
ομοίως ο κλάδος των εταιρειών Τρο
φίμων/ Ποτών/ Εστιατορίων γρήγο

ρης εστίασης (14,4%)· Άλλοι κλάδοι 
εταιρειών που δεν ανταποκρίνονται 
στις υποχρεώσεις τους είναι αυτοί 
των τραπεζών/ ασφαλειών (8,2%), 
των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας / 
τηλεπικοινωνιών (7,9%), των πετρε
λαιοειδών (3,8%) και των εταιρειών 
παροχής ηλεκτρισμού (2,6%).

Πιο συγκεκριμένα, για τον κλάδο 
των τραπεζών αυτό που συμπεραί
νουμε από την ερευνά αυτή είναι 
ότι ενώ ο κλάδος δραστηριοποιεί
ται στον χώρο της ΕΚΕ με διάφο
ρες πρωτοβουλίες και ενέργειες, εν 
τούτοις οι καταναλωτές απαιτούν 
πιο συγκεκριμένες και στοχευμέ- 
νες ενέργειες και προγράμματα που 
θα επικεντρώνονται στον τομέα της 
σωστής παροχής υπηρεσιών και προ
ϊόντων προς την αγορά και τους πο
λίτες. Αυτό θα είναι η πιο σημαντική 
προσφορά τους στην εφαρμογή των 
αρχών της ΕΚΕ στην Ελλάδα.

Ο ρόλος
των μεγάλων εταιρειών
Διχασμένοι ως προς τον ρόλο των 

μεγάλων εταιρειών στην επίλυση 
κοινωνικών προβλημάτων εμφανί

ζονται οι ερωτηθέντες, με το 51,7% 
από αυτούς να συμφωνεί οριακά με 
την άποψη ότι οι εταιρείες δεν θα 
έπρεπε να εμπλέκονται άμεσα στην 
επίλυση κοινωνικών προβλημάτων 
στην κοινωνία μας, εκδηλώνοντας 
ίσως με τον τρόπο αυτό τη δυσπιστία 
τους ως προς την αρμοδιότητα, τη 
δικαιοδοσία και τις «ευγενείς» προ
θέσεις των εταιρειών να επιλύσουν 
κοινωνικά προβλήματα.

ΟΈλληνας καταναλωτής θεωρεί, 
ερωτώμενος σε αυθόρμητο επί
πεδο, ότι οι εταιρείες -πρωταρχι
κά- θα πρέπει να είναι υπεύθυνες 
για θέματα που σχετίζονται με την 
καλή ποιότητα των προϊόντων, τον 
σεβασμό του περιβάλλοντος και 
την αξιόπιστη και φερέγγυα εικόνα 
της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, το 69,4% ίων 
ερωτηθέντων πιστεύει επίσης ότι οι 
εταιρείες θα πρέπει να συμβάλουν 
ενεργά στη δημιουργία μιας καλύτε
ρης κοινωνίας και να κινηθούν πέρα 
από τον παραδοσιακό τους ρόλο - 
δηλαδή στο «να επικεντρώνουν στο 
κέρδος, να πληρώνουν φόρους και 
να παρέχουν εργασία όπως ορίζουν

οι νόμοι». Πρέπει να σημειωθεί ότι 
η συμφωνία με τη μη εμπλοκή των 
εταιρειών στην επίλυση κοινωνικών 
προβλημάτων σημειώνει αύξηση 
18,5 ποσοστιαίων μονάδων σε σύ
γκριση με τη έρευνα CSR 2004 (από 
33,2% /CSR2004 σε s i ,7% CSR2008). 
Σημαντικό όμως είναι το εύρημα ότι 
διαγράφεται μια αρνητική τάση του 

Έλληνα καταναλωτή να μην δέχε
ται την οποιαδήποτε «μετακύλιση» 
της κοινωνικής υπευθυνότητας των 
εταιρειών εις βάρος δικό του.

Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου επι
κοινωνίας κος Μαύρος έχει δηλώ
σει στο παρελθόν πως «ο ρόλος της 
επικοινωνίας για τα προγράμματα 
ΕΚΕ που εφαρμόζουν οι επιχειρή
σεις είναι σημαντικός, φθάνει να 
αναφέρεται στις ενέργειες που οι 
καταναλωτές και οι εργαζόμενοι θε
ωρούν σημαντικές. Ιδιαίτερη προ
σοχή πρέπει να δίνεται ούτως ώστε 
οι οποιεσδήποτε επικοινωνούμενες 
ενέργειες να μπορούν να στοιχειο- 
θετηθούν και να αποδεικνύονται με 
στοιχεία. Στην αντίθετη περίπτωση 
η επικοινωνία μπορεί να έχει αρνη
τικές επιπτώσεις». Φ
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Της Διονυσίας Λαγιου

Πρώτη στην αναγέν
νηση χρησιμοποιη
μένων λιπαντελαίων 

σε σχέση με την εγ
χώρια κατανάλωση, 
έρχεται η Ελλάδα 

στην Ευρώπη και τε
λευταία στην ανα
κύκλωση συσκευα- 
σιών, αφού η χώρα 

μας ενεργοποίησε 

συστήματα αξιοποί
ησης με μεγάλη κα
θυστέρηση. Τη δεύ
τερη θέση στην ΕΕ, 
μετά τη Γερμανία, 
κατέχει η Ελλάδα 

στην τοποθέτηση 

κάδων ανακύκλω
σης φορητών μπα
ταριών, ενώ θετική 

είναι η πρόοδος 

στην ανακύκλωση  

οχημάτων στο τέλος 

ζωής τους και παλαι
ών ελαστικών οχη
μάτων.



ετ’ εμποδίων προχωράει η ανακύ
κλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρο
νικών αποβλήτων, αφού δήμοι και 
λιανοπωλητές δεν συνεργάζονται 
με το «Συλλογικό Σύστημα Εναλ
λακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξο
πλισμού» του «Ελληνικού Κέντρου 
Ανακύκλωσης» (ΕΚΑΝ).

Επιπροσθέτως δεν έχει γίνει καμία 
πρόοδος στη διαχείριση των αποβλή
των των εκσκαφών, κατασκευών 
και υλικών κατεδάφισης, καθώς και 
για την ανακύκλωση του έντυπου 
υλικού, με αποτέλεσμα τα έντυπα 
να συλλέγονται στους μπλε κάδους 
για τις συσκευασίες και να λερώνε

ται το χαρτί.
Το γεγονός αυτό κάνει πιο δαπα

νηρή τη διαδικασία επεξεργασίας 
του χαρτιού και το τελικό προϊόν δεν 
είναι καλής ποιότητας.

Στο μηδέν βρίσκεται η ανακύκλω
ση για υφάσματα, ρουχισμό και για 
τα ογκώδη αντικείμενα, δηλαδή 
έπιπλα, στρώματα κ.ά.

Ελπιδοφόρο είναι το γεγονός της 
λειτουργίας, εδώ και δύο χρόνια, 
του «Εργοστασίου Μηχανικής Ανα
κύκλωσης -  Κομποστοποίησης» 
(ΕΜΑΚ) στα Άνω Λιόσια, το οποίο 
είναι το μεγαλύτερο και το πιο σύγ
χρονο στην Ευρώπη. Το ΕΜΑΚ από 
τους 6.500 τόνους απορριμμάτων 
που διατίθενται ημερησίως στο κύτ
ταρο της Φυλής ανακυκλώνει τους 
ι . ιο ο  -  ι.2θθ τόνους ημερησίως.

Από τους ι . ιο ο  -  ι.2θθ τόνους που 
προωθούνται καθημερινά στο εργο
στάσιο προς αξιοποίηση παράγο- 
νται: 150 τόνοι κομπόστ (οργανικό 
λίπασμα), 400 τόνοι RDF (πλαστι
κό, χαρτί, ξύλο, ύφασμα), ανακτώ
νται περίπου ι  τόνος αλουμινίου και 
15-20 τόνοι σιδήρου, ενώ υπάρχουν

Η χώρα μας παράγει 5 εκατομμύρια 

τόνους απορριμμάτων ημερησίως, 

εκ των οποίων ανακυκλώνεται 

μόλις το 6,9%.

κατάλοιπα της τάξης των 280-300 
τόνων και άλλες απώλειες (υγρα
σία και αέρια). Η χώρα μας παράγει 
5 εκατομμύρια τόνους απορριμμά
των ημερησίως, εκ των οποίων ανα
κυκλώνεται μόλις το 6 ,9?«. Χαρτί, 
αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί, αντί 
να αξιοποιούνται, καταλήγουν στις 
χωματερές, αφού οι μισοί περίπου 
δήμοι απέχουν από το σύστημα εναλ
λακτικής διαχείρισης, ενώ σύμφωνα 
με τον νόμο 1650/86 οι «Οργανισμοί 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (OTA) είναι 
οι υπόχρεοι φορείς για τη διαχείριση 
των Στερεών Αποβλήτων.

Μόνο 550 από τους 1.033 δήμους 
και κοινότητες της χώρας μας με
τέχουν στο «Σύστημα Συλλογικής 
Εναλλακτικής Διαχείρισης» (ΣΣΕΔ) 
της «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίη
σης Ανακύκλωσης» (ΕΕΑΑ ΑΕ).

Παρ’ όλα αυτά το 2007 υπήρξε 
αύξηση κατά 29%, σε σχέση με το 
2006, στην αξιοποίηση των αποβλή
των συσκευασίας.

Σήμερα πάνω από 6 ,ι εκατομμύ
ρια κάτοικοι σε ολόκληρη την Ελλάδα 
έχουν τη δυνατότητα ανακύκλωσης 
υλικών συσκευασίας. Το 2006 το 
σύνολο των ποσοτήτων αποβλήτων 
συσκευασίας που αξιοποιήθηκαν

από τα έργα τα οποία λειτούργησε 
ή χρηματοδότησε η «ΕΕΑΑ» ανήλ- 
θαν σε 266.623 τόνους, ενώ το 2007 
σε 344-362 τόνους, παρουσιάζοντας 
αύξηση 29% σε σχέση με το 2006.

Οι ποσότητες των αποβλήτων συ
σκευασίας που αξιοποιήθηκαν το 
πρώτο εννιάμηνο του 2008 ανέρ
χονται περίπου σε 270.000 τόνους 
και εκτιμάται ότι τέλος του έτους 
θα φτάσουν περίπου τους 400.000 
τόνους. Σύμφωνα με την «ΕΕΑΑ», 
τα έργα ανακύκλωσης που οργα
νώνει ή στηρίζει οικονομικά η εται
ρεία θα έχουν επιτύχει στο τέλος του 
2008 περίπου τα 2/3 του στόχου που 
έχει τεθεί για όλη την Ελλάδα για το 
έτος 2012. Εκτός από την «ΕΕΑΑ», 
πολλές επιχειρήσεις (αλυσίδες 
σούπερ μάρκετ, πολυκαταστήματα 
κ.ά .) συλλέγουν και ανακυκλώνουν 
υλικά συσκευασίας.

Συνολικά το 2007 από 1.050.000 
τόνους αποβλήτων συσκευασίας 
οδηγήθηκαν προς αξιοποίηση -  ανα
κύκλωση 504-000 τόνοι, που αντι
στοιχεί σε ποσοστό 48%, όπως προ
κύπτει από στοιχεία του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώ
νει», ο νόμος 2939 του 2001 υποχρε
ώνει τους διαχειριστές συσκευασιών^



Μόνο 550 από τους ι.033 δήμους και 

κοινότητες της χώρας μας μετέχουν 

στο «Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτι

κής Διαχείρισης» (ΣΣΕΔ) 

της «Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης 

Ανακύκλωσης» (ΕΕΑΑ ΑΕ).

και άλλων προϊόντων να μετέχουν 
σε συστήματα ανακύκλωσης.

Όλοι οι παραγωγοί και οι εισα
γωγείς πρέπει είτε να οργανώσουν 
είτε να συμμετάσχουν σε συστή
ματα εναλλακτικής διαχείρισης, 
ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμέ
νοι ποσοτικοί στόχοι αξιοποίησης- 
ανακύκλωσης.

Ο διαχειριστής για να μετάσχει 
στα συστήματα εναλλακτικής δι
αχείρισης πρέπει να καταβάλει σε 
αυτό χρηματική εισφορά κατά τε
μάχιο ή βάρος του χρησιμοποιημέ
νου προϊόντος προς ανακύκλωση. 
Δηλαδή πληρώνει για την ανακύ

κλωση του χρησιμοποιημένου προϊ
όντος, διότι κατά τη νομοθεσία έχει 
ευθύνη στην παραγωγή αποβλήτων. 
Ωστόσο, το βάρος του κόστους της 
ανακύκλωσης επωμίζεται ο κατανα
λωτής, εφόσον η χρηματική εισφορά 
για την ανάκτηση του παλαιού προ
ϊόντος προστίθεται στην τιμή του 
νέου προϊόντος, από τον παραγωγό 
ή τον εισαγωγέα.

Σήμερα στην Ελλάδα οι ανακυ- 
κλωτές υλικών συσκευασίας είναι 
περίπου ιοο και σε αυτούς διοχε
τεύεται το υλικό από τους ιδιοκτή
τες - διαχειριστές των «Κέντρων Δι
αλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών»

(ΚΔΑΥ).Με ευθύνη ή χρηματοδότη
ση της «ΕΕΑΑ» λειτουργούν συνολι
κά 17 «ΚΔΑΥ» σε όλη τη χώρα.Μετά 
τη διαλογή τα υλικά προωθούνται 
στους ανακυκλωτές και σύμφωνα 
με στοιχεία της «ΕΕΑΑ»:

Το 84% του χαρτιού ανακυκλώ
νεται στην Ελλάδα και το ι6% εξά
γεται, το 44% ίου πλαστικού ανα
κυκλώνεται στην Ελλάδα και το 
56% εξάγεται, ο σίδηρος ανακυ
κλώνεται ιοο% στη χώρα μας και 
απορροφάται από την εγχώρια βι
ομηχανία, το γυαλί εξάγεται κατά 
ιοο% και το αλουμίνιο κατά ιοο% 
ανακυκλώνεται εδώ. Φ



Το μοναδικό πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων, 
μπαταριών και αξεσουάρ που εφαρμόζεται πανελλαδικά από το 2003 .
Κάδοι ανακύκλωσης έχουν τοποθετηθεί και στα 418 καταστήματα της 
Vodafone σε όλη την Ελλάδα, ενώ μέχρι σήμερα έχουν ανακυκλωθεί 
πάνω από 90.000 προϊόντα κινητής τηλεφωνίας.

Σκέψου έξυπνα. Σκέψου υπεύθυνα. Σκέψου Vodafone. 
Ζησε τη στιγμή vodafone

Κάνε το κινητό σου 
καρέκλα, τηγάνι, κόσμημα 
Ανακύκλωσέ το.

http://www.vodafone.gr
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΜΦΥΤΗ.
Η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί το 
πρόγραμμα 0 *ΕΕΝ03ηΙ<ΪΓ^4υίθ.
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Τι είναι το GREENbank¡ng4Life;
Είναι ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Εππροπή στο πλαίσιο του LIFE Enviroment και υλοποιείται 
από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Σκοπός του GREENbanking4Life
•Να διαχειριστεί και να μειώσει τις περιβαλλονεικές επιπτώσεις της Τράπεζας Πειραιώς.
• Να διαδώσει την τεχνογνωσία του προγράμματος στις θυγατρικές εταίρες, στους πελάτες και στο ευρύτερο κοινό.

Τα κέρδη του GREENbanking4Life
• Μεώση εκπομπών διοξειδίου ίου άνθρακα.
•Ανακύκλωση χαρτιών, μελανών, πλαστικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.

• Εξοικονόμηση νερού σε περιοχές του δικτύου των καταστημάτων με προβλήματα λειψυδρίας.
• Προμήθεια φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων (ανακυκλωμένο χάρη', μη τοξικά καθοριστικά προϊόντα κλπ),
•Ανάπτυξη «πράσινων» αγορών στην Ελλάδα και δημιουργία τραπεζικών προϊόντων που ενισχύουν επενδύσεις 
φιλικές προς το περιβάλλον.

• Εκπαίδευση και ευαισθπτοποΐηση ανθρώπινου δυναμικού.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
Τράπεζας Πειραιώς

Κοινωνία - Περιβάλλον - Πολιτισμός

http://www.greenbanking.gr

