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Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) αποτελεί ένα θέµα το οποίο τελευταία συζητείται 
όλο και πιο συχνά. Και το ερώτηµα που τίθεται είναι αν άραγε πρόκειται για µια νέα 
εταιρική µόδα κι ένα επικοινωνιακό τρυκ, για ένα παιχνίδι εντυπώσεων ή για κάτι 
πολύ ουσιαστικότερο? 

Σήµερα, όλο και περισσότερο, καθίσταται σαφές, ότι στόχος κάθε επιχείρησης, 
πρέπει να είναι η µακροπρόθεσµη και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, που δηµιουργεί 
προστιθέµενη αξία για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Όπως φαίνεται και από την 
ιστορία των επιχειρηµατικών κολοσσών, οι εταιρείες που επιδεικνύουν κοινωνική 
ευθύνη, στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε στέρεες βάσεις. Αντίθετα, εκείνες που 
αναπτύσσονται µε γνώµονα το βραχυπρόθεσµο κέρδος δηµιουργούν συχνά 
παράπλευρες απώλειες, τις οποίες αργά ή γρήγορα καλούνται να πληρώσουν, είτε µε 
τη µορφή τεράστιων προστίµων, είτε µε µέτρα που µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και 
στο κλείσιµο της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές το τελικό τίµηµα είναι πολύ 
µεγαλύτερο, σε σχέση µε το κόστος της εξ’ αρχής υιοθέτησης µιας προσέγγισης ΕΚΕ. 
Σήµερα η ΕΚΕ, έχοντας διαχωριστεί από τις έννοιες της φιλανθρωπίας και της 
χορηγίας µε τις οποίες κατά καιρούς λανθασµένα ταυτίζεται, αντικατοπτρίζει τη 
φιλοσοφία, τη σοβαρότητα, την ηθική, τις υγιείς αρχές µε τις οποίες πορεύεται µία 
επιχείρηση. Καθορίζει εκ νέου τους στόχους της επιχειρηµατικής δράσης θέτοντας 
στέρεα θεµέλια, στα οποία η εταιρεία βασίζεται και µε τα οποία δοµείται και 
πορεύεται.  

Η ΕΚΕ ξεκινάει από το εσωτερικό της επιχείρησης, και τους εργαζοµένους της, µέσω 
πολιτικών που εξασφαλίζουν δίκαιη και ισότιµη µεταχείριση, ίσες ευκαιρίες για 
όλους, διάφανη λειτουργία, επίδειξη ευαισθησίας και σεβασµό της διαφορετικότητας. 
Αντικατοπτρίζεται στην καθηµερινή της λειτουργία, η οποία σέβεται πραγµατικά και 
δεν τραυµατίζει το φυσικό περιβάλλον και τον κοινωνικό περίγυρο. Τέλος, 
επιδεικνύεται  στις επιχειρηµατικές της επιλογές, δηλαδή στο πώς επιλέγει, σχεδιάζει 
και προωθεί προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής και 
δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και για την κοινωνία και το περιβάλλον.  

Αυτές οι εσωτερικές πρακτικές και λειτουργίες είναι σκόπιµο να γνωστοποιούνται και 
να επικοινωνούνται ως παραδείγµατα προς µίµηση, ως ορθές επιχειρηµατικές 
πρακτικές που διαµορφώνουν µια ισχυρή εταιρική εικόνα.  

Και φυσικά, η εικόνα αυτή της  εσωτερικής λειτουργίας, πρέπει να συµβαδίζει και να 
δίνει το στίγµα µε το οποίο η επιχείρηση καθορίζει την κοινωνική και περιβαλλοντική 
της δράση και εκτός εταιρίας. Γιατί, για τις εταιρείες που ασπάζονται τις αρχές της 
ΕΚΕ, τέτοιου είδους δράσεις δεν αποτελούν δαπάνες, αλλά πραγµατική επένδυση στο 
όνοµα, στην εικόνα, στην αναγνωσιµότητα, στην αξία και τελικά στη βιωσιµότητά 
τους. ∆ηµιουργούν προστιθέµενη αξία και αποτελούν τη φιλοσοφία, η οποία 
συνδυάζει την επιχειρηµατική µε την κοινωνική δράση, αφήνοντας ένα πραγµατικό 
κέρδος τόσο οικονοµικό όσο και κοινωνικό.  

Η κοινωνία των πολιτών απαιτεί σήµερα από τις επιχειρήσεις τέτοιου είδους 
πρακτικές και δράσεις, αρχίζοντας να συνειδητοποιεί την καταναλωτική της δύναµη 
και να την κατευθύνει προς εταιρίες που έχουν ένα ανθρωποκεντρικό προφίλ και 



λειτουργούν µε αξίες που συνδυάζουν την επιχειρηµατική δράση µε κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες.  

Τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) αποτελούν το παράδειγµα ενός οµίλου που 
χαρακτηρίζεται από έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, µε στόχο τη βιώσιµη 
κερδοφόρο ανάπτυξη. ∆ραστηριοποιείται στην έρευνα, παραγωγή και εµπορία 
υδρογονανθράκων κατέχοντας τρία διυλιστήρια στην Ελλάδα και ένα στο εξωτερικό. 
Είναι κυρίαρχη στην αγορά πετροχηµικών και χηµικών προϊόντων, απασχολώντας 
5.250 άτοµα. Επίσης, παράγει ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το φυσικό αέριο, παρέχει 
µελέτες και τεχνικές υπηρεσίες για τεχνικά έργα και συµµετέχει σε µεταφορά αργού 
πετρελαίου και προϊόντων µέσου αγωγών και θαλάσσιων µεταφορών.  

Τους βασικούς πυλώνες του στόχου για αειφόρο ανάπτυξη αποτελούν ο παράγων 
άνθρωπος -εντός και εκτός της εταιρίας-, η ασφάλεια και υγιεινή, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η ποιότητα και οι νέες βελτιωµένες τεχνολογίες. Ενδεικτικά, µόνο 
στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν επενδυθεί 160εκ. ευρώ σε καθαρά περιβαλλοντικά 
έργα µε στόχο την εφαρµογή των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών. Η εταιρεία από 
ιδρύσεώς της δεν ακολουθεί απλώς την δεδοµένη πρακτική συµµόρφωσης µε τη 
νοµοθεσία, αλλά προπορεύεται αυτής, µέσω της υιοθέτησης µιας φιλοσοφίας, η 
οποία υπερβαίνει τις νοµοθετικές υποχρεώσεις.  

Οι άνθρωποι θεωρούνται ως κινητήρια δύναµη και η ορθή αξιοποίησή τους ως 
επένδυση. Κύριο µέληµα παραµένει η ανάπτυξη των εργαζοµένων µέσα σε ένα κλίµα 
οµαδικότητας και συνεργασίας, τόσο ως προς τις µεταξύ τους σχέσεις, όσο και ως 
προς τρίτους µε τους οποίους έρχονται σε επαφή και επικοινωνία, όπως πελάτες, 
προµηθευτές, επενδυτές, µέσα µαζικής ενηµέρωσης, τοπικές κοινωνίες, 
κυβερνητικούς ή µη κυβερνητικούς οργανισµούς. ∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στη 
διαφορετικότητα µε µέριµνα για πολιτικές ίσων ευκαιριών. Τέλος η υγιεινή και 
ασφάλεια των εργαζοµένων αποτελεί ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας στην 
καθηµερινή λειτουργία της βαριάς αυτής βιοµηχανία.  

Το πολύ υψηλό ποσοστό παραµονής των εργαζοµένων στην εταιρεία αποδεικνύει την 
ύπαρξη ενός κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος. Κι αυτό διαµορφώνεται µεταξύ 
των άλλων και από παροχές όπως λειτουργία ιατρείων, πρόσθετη ιατροφαρµακευτική 
και νοσοκοµειακή περίθαλψη, ασφάλεια ζωής, συνταξιοδοτικά προγράµµατα, 
µαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών, δωρεάν µετακίνηση από και προς τον χώρο 
εργασίας, δωρεάν σίτιση το µεσηµέρι στο εστιατόριο της εταιρείας, εορταστικές 
εκδηλώσεις για τους εργαζόµενους και τις οικογένειες τους, φροντίδα για τα παιδιά 
ως επίδοµα κατασκηνώσεων ή παιδικών σταθµών. Επίσης, βράβευση των 
αριστούχων µαθητών και φοιτητών, εκδροµές για τους εργαζόµενους και τις 
οικογένειές τους, Χριστουγεννιάτικες γιορτές, ανοικτές επισκέψεις στους χώρους των 
διυλιστηρίων, συµµετοχή στους πανευρωπαϊκούς αγώνες επιχειρήσεων µε µεγάλο 
αριθµό εργαζοµένων, συµµετοχή σε ειδικούς αγώνες που οργανώνονται µεταξύ των 
πετρελαιοειδών εταιρειών, κ.α.  

Η εταιρεία στέκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, καθώς θεωρεί πως πρέπει να 
οφελούνται από τη λειτουργία της, υποστηρίζοντας ένα ευρύ φάσµα αθλητικών, 
πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Παροτρύνει τη 
συµµετοχή όλων των εργαζοµένων της σε προγράµµατα εθελοντικής αιµοδοσίας. 
Τέλος, συµµετέχει και ενισχύει δράσεις υποστήριξης AµεΑ, µέσω δωρεών και 
παροχής εργασίας. Η ίδια κοινωνική δράση ακολουθείται και εκτός των συνόρων, 
δίνοντας έµφαση στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, µε στόχο τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών, αλλά και των ωφελειών που προκύπτουν από τη 
διαφορετικότητα της κουλτούρας των χωρών όπου ασκούνται οι δραστηριότητες. 
Εκτός της µητρικής εταιρείας, η ΕΚΕ ως φιλοσοφία διαπερνά όλες τις επιχειρηµατικές 



δραστηριότητες και θυγατρικές εταιρείες του οµίλου, µε κύριο γνώµονα τον 
παράγοντα «άνθρωπο». 

Συµπερασµατικά, επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτηµα, καταλήγουµε πως η ΕΚΕ 
αποτελεί βασική φιλοσοφία λειτουργίας και µακάρι να την δούµε να εξαπλώνεται 
τόσο ώστε να αποτελέσει τη νέα επιχειρηµατική, αλλά συνειδητή «µόδα», αφήνοντας 
κέρδος για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία, συµβαδίζοντας µε τις 
προκλήσεις της εποχής και µε αυτό το οποίο πλέον ζητάει και απαιτεί η κοινωνία.  


