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� Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι κάτι
πολύ περισσότερο

� Συνυφασµένη µε τη σοβαρή και οραµατική
επιχειρηµατική δράση

Μόδα? 

Επικοινωνιακό τρυκ?

Παιχνίδι εντυπώσεων? 

Στόχος

Η µακροπρόθεσµη και βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, 
που δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για τον άνθρωπο

και το περιβάλλον.
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Από τις ιστορίες επιχειρηµατικών κολοσσών : 

� Εταιρίες που επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη
στηρίζουν την ανάπτυξή τους σε στέρεες βάσεις

� Εταιρίες µε στόχο το βραχυπρόθεσµο κέρδος δηµιουργούν
παράπλευρες απώλειες, τις οποίες αργά ή γρήγορα
καλούνται να πληρώσουν µε ακριβό τίµηµα.

ΕΚΕ
∆εν είναι φιλανθρωπία και χορηγίες. 
Αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία, τη σοβαρότητα, την ηθική, τις

υγιείς αρχές, τους στόχους, µε τους οποίους δοµείται και

πορεύεται µια εταιρία, που όλα µαζί αποτελούν στέρεα

θεµέλια. 



ΗΗΗΗΗΗΗΗ ΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕ εντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντόςεντός τηςτηςτηςτηςτηςτηςτηςτης εταιρίαςεταιρίαςεταιρίαςεταιρίαςεταιρίαςεταιρίαςεταιρίαςεταιρίας

Μέριµνα: 
1. για τους εργαζοµένους

� δίκαια και ισότιµη µεταχείριση

� ίσες ευκαιρίες

� διάφανη λειτουργία

� µε ευαισθησία σε κάθε ανθρώπινη µονάδα

2. στην καθηµερινή λειτουργία της

µε σεβασµό στο φυσικό περιβάλλον και στον κοινωνικό περίγυρο

3. στις επιχειρηµατικές επιλογές της

προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις προκλήσεις της
εποχής και δηµιουργούν προστιθέµενη αξία για την κοινωνία και
το περιβάλλον.
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� Σκόπιµη η γνωστοποίηση και επικοινωνία των εσωτερικών

πρακτικών. Παράδειγµα ορθής επιχειρηµατικής πρακτικής και
διαµόρφωση µιας ισχυρής εικόνας προς την κοινωνία. 

� Το ίδιο αυτό στίγµα µπορεί να το δώσει και µε άλλες δράσεις

κοινωνικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα εκτός εταιρίας.

� ∆εν αποτελούν «δαπάνη» αλλά «επένδυση» : 

στο όνοµα, την εικόνα, την αναγνωρισιµότητα, την αξία της εταιρίας. 

∆ηµιουργούν προστιθέµενη αξία. 

� Συνδυασµός επιχειρηµατικής δράσης µε την κοινωνική δράση-
κέρδος για την κοινωνία. 

� Η κοινωνία και οι πολίτες το απαιτούν και αρχίζουν να

συνειδητοποιούν και να κατευθύνουν την καταναλωτική τους

δύναµη προς τις εταιρίες που λειτουργούν µε αξίες και συνδυάζουν

την επιχειρηµατική τους δράση µε κοινωνικές και περιβαλλοντικές

ευαισθησίες. 



ΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικά ΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαιαΠετρέλαια ΑΕΑΕΑΕΑΕΑΕΑΕΑΕΑΕ
ΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕ

� Αντικείµενο
� 3+1 ∆ιυλιστήρια

� Εµπορία προϊόντων πετρελαίου

� Έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων.

� Παραγωγή και εµπορία πετροχηµικών και χηµικών.

� Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

� Προώθηση χρήσης φυσικού αερίου

� Παροχή µελετών και τεχνικών υπηρεσιών για τεχνικά έργα.

� Συµµετοχή στη µεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων
(αγωγοί, θαλάσσιες µεταφορές)

Ο όµιλος µε στοιχεία του 2007

Εργαζόµενοι σε Eλλάδα και εξωτερικό 5.251 άτοµα

Σύνολο ενεργητικού € 5.059 εκατ.

Ίδια κεφάλαια € 2.580 εκατ. 

Kύκλος εργασιών € 8.538 εκατ. 



ΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕ
καικαικαικαι ΕταιρικήΕταιρικήΕταιρικήΕταιρική ΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνική ΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνη ---- ΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕ

� Ισχυρός όµιλος µε έντονα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

για µια βιώσιµη κερδοφόρο ανάπτυξη.

� Κύριο µέληµα

� η ανάπτυξη των εργαζοµένων της-οµαδικότητα και συνεργασία.

� η αρµονική συνεργασία µε τρίτους (πελάτες, προµηθευτές, 
επενδυτές, ΜΜΕ, τοπικές κοινωνίες, κυβερνητικούς και ΜΚΟ).

� Ενδιαφέρον και υποστήριξη για τις ανάγκες της τοπικής αλλά
και της ευρύτερης κοινωνίας σε τρέχοντα κοινωνικά
προβλήµατα. 

� Μέλος του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

� Μέλος της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρώπης

� «Κοινωνική και Περιβαλλοντική Ετήσια Έκθεση»



∆ιαστάσεις αειφόρου ανάπτυξης

1. Πρωταρχικός ρόλος στον παράγοντα άνθρωπο

� Ανάπτυξη και εκπαίδευση εργαζοµένων

� Φροντίδα για τους «ανθρώπους γύρω µας»

2. Ασφάλεια και υγιεινή

Ζήτηµα πρώτης προτεραιότητας

3. Προστασία περιβάλλοντος
160 εκ € σε 5 χρόνια-Βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές-

Ευρωπαϊκή & Εθνική νοµοθεσία

4. Ποιότητα και νέες βελτιωµένες τεχνολογίες

ΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕ
καικαικαικαι ΕταιρικήΕταιρικήΕταιρικήΕταιρική ΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνική ΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνη ---- ΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕ



Στόχος : 

Φροντίδα για τους ανθρώπους γύρω µας

1. Για τους εργαζόµενους

2. Κοντά στις Τοπικές Κοινωνίες

3. Παρουσία στην ευρύτερη κοινότητα

4. Κοινωνική δράση στο εξωτερικό

ΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕΕΛΠΕ
καικαικαικαι ΕταιρικήΕταιρικήΕταιρικήΕταιρική ΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνικήΚοινωνική ΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνηΕυθύνη ---- ΕΚΕΕΚΕΕΚΕΕΚΕ



1. Για τους εργαζόµενους

� Επένδυση και ορθή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού

� ∆ιαφοροποίηση και ποικιλοµορφία: οφέλη και πρόκληση/ Ίσες ευκαιρίες

� Μισθολογικό Σύστηµα / Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας / / 
Σύστηµα Αµοιβής των ∆ιευθυντικών Στελεχών / Σύστηµα Αξιολόγησης
προσωπικού όλων των βαθµίδων κλπ

� ∆ιαρκής εκπαίδευση σε όλους τους τοµείς.

� Συνθήκες εργασίας

� Ποσοστό παραµονής εργαζοµένων: 

� 90% περισσότερο από 5 έτη

� 80% περισσότερα από 10 έτη

� Πολιτικές για ένα ευρύτατο και ποικίλο φάσµα παροχών και εκδηλώσεων

Οι «άνθρωποί µας» είναι η κινητήρια δύναµη



Παροχές και εκδηλώσεις για τους εργαζοµένους

� Επίδοµα παραγωγικότητας : 3,549 µηνιαίοι µισθοί.

� Μικρά χαµηλότοκα δάνεια

� Λειτουργία ιατρείων

� Προληπτική ιατρική (δωρεάν ετήσια check-ups, ειδικοί ιατρικοί
έλεγχοι, προληπτικός εµβολιασµός).

� Ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, για τους
εργαζόµενους και τις οικογένειές τους.

� Ασφάλεια ζωής / συνταξιοδοτικά προγράµµατα.

� Συµπληρωµατικό συνταξιοδοτικό κεφάλαιο.

� Μαθήµατα εκµάθησης ξένων γλωσσών.

� ∆ωρεάν µετακίνηση από και προς τον χώρο εργασίας.

1. Για τους εργαζόµενους



Παροχές και εκδηλώσεις για τους εργαζοµένους (συνέχεια)

� Οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων, για την κάλυψη ειδικών αναγκών.

� Εορταστικές εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

� Επίδοµα κατασκηνώσεων για τα παιδιά των εργαζοµένων 6 έως 16 ετών.

� Επίδοµα παιδικού σταθµού και οικονοµική ενίσχυση προς τα παιδιά

των εργαζοµένων µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

� Επιπρόσθετη οικονοµική ενίσχυση των οικογενειών µε πάνω από 3 

παιδιά.

� ∆ώρα πολυετούς παραµονής προς τους εργαζόµενους που εργάζονται

15, 20 ή 30 έτη.

� ∆ωρεάν χρήση των εστιατορίων των εγκαταστάσεων και επιπρόσθετο

ετήσιο επίδοµα για χρήση του κυλικείου.

� Οικονοµική ενίσχυση των εργαζοµένων σε περιπτώσεις γάµου, γέννησης

παιδιού, κλπ.

1. Για τους εργαζόµενους



1. Για τους εργαζόµενους

� Βράβευση Αριστούχων Μαθητών – Φοιτητών

117 µαθητές γυµνασίου, 71 µαθητές λυκείου, 10 φοιτητές, 62 εισαχθέντες στα ΑΕΙ και

32 σε ΤΕΙ.

� Εκδροµές για τους εργαζόµενους και τις οικογένειές τους.

Μάιος –Σεπτέµβριος 2006 : 4.685 άτοµα

� Χριστούγεννα µε γιορτές και δώρα για τα παιδιά των εργαζοµένων. 

� Ανοικτές Επισκέψεις στις Βιοµηχανικές Εγκαταστάσεις για τους εργαζόµενους και τις

οικογένειές τους. 

� Συµµετοχή στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες Επιχειρήσεων (European Corporate

Games).

� 112 εργαζόµενοι/-ες

� 9 αγωνίσµατα

� 31 µετάλλια και 2η θέση ανάµεσα σε 150 εταιρίες.

� Συµµετοχή στο τουρνουά Τένις, Πινγκ-πονγκ και Ποδοσφαίρου 5Χ5 των

Πετρελαιοειδών Εταιρειών (12 εταιρίες).

22 άτοµα µε 4 οµάδες.

ΠαραδείγµαταΠαραδείγµατα 20062006
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∆ιάθεση € 900.000,00 σε έργα και δραστηριότητες στις τοπικές
κοινωνίες για το 2006. 

Υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών
δραστηριοτήτων και φορέων.

Ενδεικτική αναφορά :

� ∆ωρεά οχήµατος Α.Μ.Ε.Α. στο ∆ήµο Εχεδώρου

� ∆ωρεά υπερηχοκαρδιογράφου στο Θριάσιο Νοσοκοµείο

� ∆ωρεές οχηµάτων στη Νοµαρχία ∆υτ. Αττικής και στους ∆ήµους Ελευσίνας και
Μάνδρας

� ∆ωρεά πετρελαίου θέρµανσης στα σχολεία των όµορων ∆ήµων

� ∆ιεθνές φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών του ∆ήµου Εχεδώρου

� Γήπεδο ποδοσφαίρου στο ∆ήµο Ευόσµου

� Γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στο ∆ήµο Μενεµένης

� Ενίσχυση φιλανθρωπικών ιδρυµάτων

Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να οφελούνται από τη

λειτουργία των ΕΛΠΕ
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� ∆ράσεις υποστήριξης στα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες :

Για το 2006, δωρεά δύο αναπηρικών αµαξιδίων στο Σύλλογο
ΠΑΣΚΑ (Πανελλήνιος Αθλητικός Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων).

� Πρόγραµµα εθελοντικής αιµοδοσίας.

� Πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών (1-6 µήνες). 455 
φοιτητές το 2005.

� Επισκέψεις σχολείων και ΑΕΙ (2350 µαθητές/1250 φοιτητές/2005)

� Ενίσχυση του Οργανισµού παιδικών και εφηβικών βιβλιοθηκών, 
όπως και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µε εποπτικό υλικό.

� Υποστήριξη για διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις , οργανισµών
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

� Συµµετοχή στην έκδοση ειδικών αφιερωµάτων.

� Οικονοµική υποστήριξη αθλητικών σωµατείων, συλλόγων.
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� Ηγετική θέση του Οµίλου στη Ν. Α. Ευρώπη µέσω θυγατρικών σε
� π.Γ.∆.Μ.

� Σερβία

� Μαυροβούνιο

� Βουλγαρία

� Αλβανία

� Γεωργία

� Κύπρος

� Κοινωνική δράση και εκτός συνόρων. 

� Φιλοσοφία που διαπερνά όλες τις δραστηριότητες του Οµίλου. 

� Γνώµονας ο παράγοντας «άνθρωπος» και η διαφορετικότητα της

κουλτούρας των χωρών

� Έµφαση στην
� ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών

� βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών

� οµαλή και ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του.



ΕΚΟΕΚΟΕΚΟΕΚΟΕΚΟΕΚΟΕΚΟΕΚΟ :::::::: τοτοτοτοτοτοτοτο παράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµαπαράδειγµα µιαςµιαςµιαςµιαςµιαςµιαςµιαςµιας

θυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικήςθυγατρικής

ΠρογράµµαταΠρογράµµατα ΕΚΕΕΚΕ

1.1. ««ΕπόµενηΕπόµενη ΜέραΜέρα –– ΑναδάσωσηΑναδάσωση»»

2.2. ««ΚαιΚαι, , όµωςόµως,...,...αςας ζήσουµεζήσουµε ""ελαφράελαφρά τητη καρδίακαρδία"  "  

3.3. ««ΚοινωνικώςΚοινωνικώς ΕπιχειρείνΕπιχειρείν '07'07»»

4.4. ΧάρταΧάρτα τουτου ΡήγαΡήγα

5.5. ΤηλεµαραθώνιοςΤηλεµαραθώνιος ΑγάπηςΑγάπης ««ΓίνεΓίνε µαζίµαζί µουµου παιδίπαιδί»»

6.6. ΕκδήλωσηΕκδήλωση στοστο ΒυζαντινόΒυζαντινό ΜουσείοΜουσείο

7.7. ««ΜηνΜην κλείνειςκλείνεις τατα µάτιαµάτια στονστον καρκίνοκαρκίνο τουτου µαστούµαστού, , 
ΓνώρισεΓνώρισε--ΠρόλαβεΠρόλαβε--ΑντιµετώπισεΑντιµετώπισε»»

8.8. ∆ωρεές∆ωρεές σεσε ΙδρύµαταΙδρύµατα



ΗΗ ΕΚΟΕΚΟ γιαγια τηντην ΚοινωνίαΚοινωνία
�� ΠολιτικήΠολιτική τιµώντιµών καικαι υπηρεσιώνυπηρεσιών σεσε όληόλη τητη ΕλληνικήΕλληνική επικράτειαεπικράτεια. . 

�� ΠρωτοβουλίεςΠρωτοβουλίες υπέρυπέρ τωντων πιοπιο ευπαθώνευπαθών κοινωνικώνκοινωνικών οµάδωνοµάδων

ΚέντροΚέντρο ΘεραπείαςΘεραπείας ΕξαρτηµένωνΕξαρτηµένων ΑτόµωνΑτόµων ΚΕΘΕΑΚΕΘΕΑ, , ΊδρυµαΊδρυµα γιαγια τοτο

ΠαιδίΠαιδί ««ΗΗ ΠαµµακάριστοςΠαµµακάριστος»», , ΣύλλογοςΣύλλογος ΓονέωνΓονέων καικαι ΚηδεµόνωνΚηδεµόνων καικαι

ΦίλωνΦίλων ΑυτιστικώνΑυτιστικών ΑτόµωνΑτόµων, , ∆ιεθνής∆ιεθνής ΕταιρίαΕταιρία ΣτήριξηςΣτήριξης ΟικογένειαΟικογένεια--

ΦροντίδαΦροντίδα κλπκλπ..

�� ΣτήριξηΣτήριξη ΣυλλόγωνΣυλλόγων καικαι µηµη ΚερδοσκοπικώνΚερδοσκοπικών ΟργανισµώνΟργανισµών, , 

κοινωφελώνκοινωφελών εταιριώνεταιριών γιαγια άτοµαάτοµα µεµε κινητικάκινητικά προβλήµαταπροβλήµατα, , µεµε

ειδικέςειδικές ανάγκεςανάγκες καικαι δεξιότητεςδεξιότητες, , ΚέντραΚέντρα ΠεριθάλψεωςΠεριθάλψεως κλπκλπ.  .  

�� ΠρόγραµµαΠρόγραµµα εθελοντικήςεθελοντικής αιµοδοσίαςαιµοδοσίας εργαζοµένωνεργαζοµένων. . 

2007 2007 : : 217 217 εργαζόµενοιεργαζόµενοι,, 174 174 µονάδεςµονάδες αίµατοςαίµατος..



ΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντίΑντί συµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατοςσυµπεράσµατος........................

επιστρέφοντας στο αρχικό ερώτηµα.... 

µακάρι να δούµε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη να
εξαπλώνεται τόσο που να αποτελέσει µια νέα
επιχειρηµατική, αλλά συνειδητή «µόδα», αφήνοντας
κέρδος για την επιχείρηση αλλά και για την κοινωνία, 
συµβαδίζοντας µε τις προκλήσεις της εποχής...

Για τα ΕΛΠΕ αποτελεί βασική φιλοσοφία λειτουργίας...


