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Το CSR Panorama
γίνεται θεσμός!ός!

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
πολύπλευρη δραστηριότητα στον τομέα
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μέσω της περιοδικής ενημέρωσης
όλων των ενδιαφερόμενων μερών,
το CSR Panorama έχει ως στόχο την
εξωστρέφεια των δράσεων που υλοποιεί
στο πλαίσιο του Προγράμματος «360ο
Ενέργειες», το οποίο αφορά στους 4
κεντρικούς πυλώνες: της Κοινωνίας,
της Νέας Γενιάς - Εκπαιδευτικής
Κοινότητας, του Περιβάλλοντος και του
Πολιτισμού - Αθλητισμού.
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Γνωρίστε καλύτερα τους φορείς που συμμετείχαν:

Bazaars Χριστουγέννων

Ε.Π.Α.Ψ.Υ.
Ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής
ψυχιατρικής φροντίδας. Έχει αναλάβει την επιστημονική και διοικητική ευθύνη 24
στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δύο Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας στις Κυκλάδες και δύο Κέντρων Ημέρας, και καινοτομεί με την δημιουργία ενός δικτύου υπηρεσιών και επαγγελματιών που εργάζονται για τους σκοπούς
της Κοινωνικής Ψυχιατρικής (www.epapsy.gr).

ΑΜΥΜΩΝΗ
Είναι ο μόνος πανελλήνιος φορέας που εκπαιδεύει παιδιά και ενήλικες με προβλήματα όρασης και άλλες πολλαπλές αναπηρίες. Μέσα από τα προγράμματά της έχει
περιθάλψει, βοηθήσει και εκπαιδεύσει πάνω από 200 άτομα, αλλά, παράλληλα, έχει
καθοδηγήσει και στηρίξει και τις οικογένειές τους. Στόχος του οργανισμού είναι τα
ίσα δικαιώματα των τυφλών παιδιών με πρόσθετες αναπηρίες στην εκπαίδευση και
την αξιοπρέπεια (www.amimoni.gr).

ΠΕΚ/ΑμεΑ
Η Πειραϊκή Ένωση Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αναπηρία ιδρύθηκε το
1993 με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες των ΑμεΑ με νοητική υστέρηση και άλλες
αναπηρίες, ηλικίας 18 έως και 50 ετών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά. Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτονομίας
των ατόμων που εξυπηρετεί, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
τους μέσω της απόκτησης νέων δεξιοτήτων (www.noesi.gr/pronoise/pekamea).

Σύλλογος ΑμεΑ Άρτεμις
Αποτελείται από νέα παιδιά ΑΜΕΑ, τις οικογένειές τους και εθελοντές. Σκοπός της
ομάδας είναι η κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών και η επαγγελματική τους ενασχόληση. Για τον σκοπό αυτό, τα παιδιά με τη βοήθεια εθελοντών δημιουργούν φυσικά προϊόντα, όπως σαπούνια, κεραλοιφές, λαδάκια κ.ά. Γνωρίστε τους στη σελίδα
τους στο facebook «Άρτεμις Σύλλογος ΑΜΕΑ - Σαπούνια & φυσικά καλλυντικά».

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:
Οι κυρίες Εύη Μάργαρη και Νατάσα Σοφιανίδου από την ΕΠΑΨΥ, η κα Μαρία Βελισσάρη Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου
Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εφοδιασμού ΕΛΠΕ, ο κ Ιωάννης Παπαθανασίου Πρόεδρος ΔΣ της ΕΛΠΕ, η κα Ράνια Σουλάκη
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου, η κα Διαμάντω Μάτσα από την ΑΜΥΜΩΝΗ, ο κ Ιωάννης Χατζηθεοδώρου
Υποδιευθυντής Τμήματος Επιβεβαίωσης & Εκκαθάρισης Συναλλαγών ΕΛΠΕ, η κα Φανή Λιώρη στέλεχος ΕΛΠΕ και η κα Άννα
Μητσάκου από το ΠΕΚ/ΑμεΑ.

Ο

λοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Χριστουγεννιάτικα Bazaars του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, όπου οι εργαζόμενοι προμηθεύτηκαν όμορφες δημιουργίες από 6 μη κερδοσκοπικούς οργανι-

σμούς, προσφέροντας αγάπη και δώρα στα
αγαπημένα τους πρόσωπα, και παράλληλα
πολύτιμη οικονομική ενίσχυση στο έργο κοινωφελών οργανισμών προς όφελος ευάλωτων και ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Το Εργαστήρι
Το κέντρο κοινωνικής φροντίδας «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ - Λίλιαν Βουδούρη» παρέχει τις υπηρεσίες του, εδώ και 25 χρόνια, σε 100 νέους και νέες με ελαφρά και μέση νοητική
υστέρηση άνω των 17 ετών. Το Κέντρο λειτουργεί καθημερινά ως χώρος κατάρτισης
και απασχόλησης, ενισχύοντας κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές και καλλιεργώντας συνήθειες καθημερινής ζωής που σχετίζονται με την υγιεινή, την καθαριότητα
και την αυτοεξυπηρέτηση (www.ergastiri.org).

Το Χαμόγελο του Παιδιού
Υλοποιεί δράσεις με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κάθε μορφής βίας απέναντι στα παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω πλήθους υπηρεσιών που
επεκτείνονται σε τρεις βασικούς άξονες: την Πρόληψη, την Παρέμβαση και τη Θεραπεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν στο σύνολο των παιδιών που βρίσκονται
στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα (www.hamogelo.gr).
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Δώρα Χριστουγέννων από
τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Ο

Όμιλος, στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης «360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ»
που υλοποιεί, προσέφερε, για ακόμη μία
χρονιά, περισσότερα από 3.000 εκπαιδευτικά
παιχνίδια σε μαθητές από 30 σχολικές μονάδες
παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων και δημοτικών,
καθώς και είδη πρώτης ανάγκης σε άπορες οικογένειες και παιδιά, μέσω φορέων κοινωνικής
πρόνοιας που εδράζονται σε περιοχές δραστηριοποίησης του Ομίλου.
Τα εκπαιδευτικά δώρα διανεμήθηκαν από εκπροσώπους του Ομίλου προς όλα τα παιδιά κατά
τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων που
πραγματοποιήθηκαν στα σχολεία, χαρίζοντας
χαμόγελα και χαρά στα πρόσωπα των μαθητών.
Παράλληλα, ο Όμιλος προσέφερε δώρα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του Ειδικού Σχολείου
Ελευσίνας, του Κέντρου Αγάπης Ελευσίνας και
του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας.
Επιπλέον, περισσότερες από 600 οικογένειες
έλαβαν τρόφιμα και γλυκίσματα στο πλαίσιο της
σταθερής ενίσχυσης του Ομίλου προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία Ασπροπύργου, Ελευσίνας,
Μάνδρας, Ν. Περάμου και του Κοινωνικού Συσσιτίου Αγ. Γεωργίου Ελευσίνας. Συμπληρωματικά,
διατέθηκαν άνω των 140 πακέτων προσφοράς και
αγάπης σε άπορες οικογένειες του Θριάσιου, σε
συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και φορείς.
Παιχνίδια επίσης μοίρασαν, όπως κάθε χρόνο,
εκπρόσωποι της Jugopetrol AD στους μικρούς

ασθενείς του Ινστιτούτου Παιδικών Ασθενειών
της Ποντγκόριτσα, ενώ η ΕΚΟ Σερβίας, για ένατη
συνεχόμενη χρονιά, υποστήριξε με δωρεά πετρελαίου τον οργανισμό Little Big People, ενώ
εκπρόσωποί της συμμετείχαν στις εορταστικές
εκδηλώσεις 7 ακόμα οργανισμών προστασίας
παιδιών, και πέρασαν δημιουργικό χρόνο μαζί
τους, χαρίζοντας χαμόγελα και θετική ενέργεια.
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Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
στον Όμιλο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Τρίτη 10
Δεκεμβρίου 2019, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και το CSR HELLAS, στις εγκαταστάσεις του HELPE ACADEMY, συνδιοργάνωσαν εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα
«Πώς μπορεί μια επιχείρηση να επηρεάσει τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα;». Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των στελεχών του
Ομίλου αλλά και άλλων εταιρειών για τις πολιτικές περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να κατανοήσουν τον ρόλο τους στην αλυσίδα αξίας,
να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή
στρατηγικών, πολιτικών και δραστηριοτήτων
καθώς και να ανταλλάξουν προβληματισμούς
και εμπειρίες.
Την ημερίδα άνοιξε με ομιλία του ο κ Η. Μοσκώφ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Υπουργείο Εξωτερικών) και ακολούθησε ομιλία
από τον κ Ι. Αψούρη, Γενικό Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου. Η κα Π. Λαμπροπούλου, Project Manager του CSR HELLAS
και επικεφαλής της διοργάνωσης του εργα-

στηρίου, εισήγαγε τους συμμετέχοντες στο
θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στο
ρόλο που διαδραματίζει η Εταιρική Υπευθυνότητα, ενώ η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου κα
Ρ. Σουλάκη μίλησε για τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον πετρελαϊκό κλάδο
και παρουσίασε τις πολιτικές και πρακτικές
που ο Όμιλος ενσωματώνει στη λειτουργία
του και αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα,
καθώς και τις δράσεις που διοργανώνονται
στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ Ομίλου
«360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».
Ενδεικτική των δράσεων ΕΚΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν και η εθελοντική δράση των εργαζομένων του Ομίλου που, φέτος
τα Χριστούγεννα, επιβεβαίωσαν για άλλη μια
φορά την ευαισθησία που τόσα χρόνια αποδεικνύουν στηρίζοντας εθελοντικές δράσεις για
τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, αφού ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για συγκέντρωση
ειδών που οι εγκυμονούσες κρατούμενες, τα
παιδιά που ζουν με τις φυλακισμένες μητέρες
τους και οι άπορες των Γυναικείων Φυλακών
Ελεώνα Θήβας έχουν ανάγκη.
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Η EKO Bουλγαρίας υποστηρίζει
τις μητέρες παιδιών με αναπηρία

Τ

ο 2019, αντί για εταιρικά δώρα και ημερολόγια, η EKO Βουλγαρίας δώρισε το
αντίστοιχο ποσό στο Ίδρυμα Ole Male,
το οποίο προσφέρει σε μητέρες παιδιών με
αναπηρίες ευκαιρίες έμμισθης απασχόλησης
από το σπίτι.
Φέτος τα Χριστούγεννα, οι μητέρες του Ole
Male κατασκεύασαν Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά πακέτα, μέρος των οποίων πρόσφεραν στους υπαλλήλους της ΕΚΟ Βουλγαρίας

ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη δωρεά της
εταιρείας. Πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας ενημερώθηκαν για αυτήν την κοινωνική
δράση και συνεχάρησαν την εταιρεία για το
κοινωνικό πρόσωπο που επιδεικνύει.
Η EKO Βουλγαρίας έχει μακρά παράδοση σε
δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που
απευθύνονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
και, ειδικά κάθε Χριστούγεννα, υποστηρίζει με
διαφορετικούς τρόπους όσους έχουν ανάγκη.
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Η Βαλίτσα του Σεισμού

Ε

να ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα
για την ενημέρωση και εξοικείωση με τον
σεισμό σχεδίασε το Τμήμα Γεωλογίας και
Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών
με χορηγία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.
Οι πολλαπλοί στόχοι που επιτυγχάνονται με
αυτό το εκπαιδευτικό υλικό είναι η εκπαίδευση των μαθητών στο τι είναι σεισμός, πού,
πώς και γιατί γίνεται, τα μέτρα πρόληψης,
καθώς και η αποκόμιση εμπειρίας από την
προσομοίωση του σεισμού, η εξοικείωση με
την αίσθηση του σεισμού και, φυσικά, η λήψη
των απαραίτητων μέτρων αυτοπροστασίας.
Το εκπαιδευτικό υλικό είναι συγκεντρωμένο

στη «βαλίτσα του σεισμού», η οποία περιέχει διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, βιωματική εμπειρία προσομοίωσης σεισμών σε
σεισμική τράπεζα, πρότυπο επιταχυνσιογράφο, βιβλία, έντυπα και το «σακίδιο έκτακτης
ανάγκης».
Η εκπαίδευση γίνεται από το εξειδικευμένο
προσωπικό της επιστημονικής ομάδας του έργου, υπεύθυνη του οποίου είναι η Δρ Βασιλική
Κουσκουνά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σεισμολογίας. Στη συνέχεια και σε συνεργασία
με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της βαλίτσας του
σεισμού, με τους μαθητές να συντάσσουν το
ατομικό τους σχέδιο έκτακτης ανάγκης.
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Bravo Sustainability Awards 2019

Στη φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά προς τα δεξιά:
Η Ανώτερη Διευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ κα Πηνελόπη Παγώνη,
η περιβαλλοντολόγος του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου κα Ελτζίνα Τσάπρα, ο
επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΕΛΠΕ κ Αντώνης Μουντούρης, δίπλα του
-κατά σειρά- ο κ Σοφοκλής Δανασσής και οι κυρίες Ελίνα Ράπτη και Ευτυχία Βαρθαλίτη από τη Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου και, στο άκρον δεξιά, η Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη.

Κ

ορυφαία διάκριση του Ομίλου ΕΛΠΕ
στον θεσμό «Bravo Sustainability
Awards», όπου βραβεύτηκε στη θεματική ενότητα Bravo Environment για τη δράση
του που αφορούσε στην «Ενσωμάτωση των
θεμάτων κλιματικής αλλαγής στη στρατηγική
ΕΛΠΕ και κατάταξη κατά CDP».
Κατά την τελετή απονομής των βραβείων
«Bravo Sustainability Awards 2019», που
πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, την τιμητική διάκριση εκ μέρους του
Ομίλου ΕΛΠΕ παρέλαβε η Ανώτερη Διευθύ-

ντρια Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος
& Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου κα Πηνελόπη
Παγώνη, ενώ περισσότερα στοιχεία για τη
διακριθείσα δράση έδωσε ο Υποδιευθυντής
Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης κ Αντώνης Μουντούρης.
Ως βέλτιστη πρακτική του Ομίλου παρουσιάστηκε επίσης η δράση «Εκπαιδευτική βαλίτσα
ΓΗ 2030», για τη διάχυση των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης από την κα Ράνια Σουλάκη,
Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
του Ομίλου.

11

Η ΟΚΤΑ χορηγός συσκευών ελέγχου
για την ασφαλή κυκλοφορία πεζών

Σ

υσκευές που ρυθμίζουν τη λειτουργία
των φωτεινών σηματοδοτών σε σταυροδρόμια χορήγησε η ΟΚΤΑ στην πόλη
των Σκοπίων. Οι σύγχρονες συσκευές αποτελούνται από κομβία πίεσης, τα οποία δίνουν
στους πεζούς τη δυνατότητα να ενεργοποιούν
το πράσινο φανάρι, βοηθώντας τους να διασχίσουν τον δρόμο με ασφάλεια.
Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της εκστρατείας
Jas vnimavam («Προσέχω») για την κυκλοφο-

ριακή αγωγή και οδική ασφάλεια, η οποία διεξάγεται για τρίτη συνεχή χρονιά.
Ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΚΤΑ, κ
Ιωάννης Γερουλάνος και ο Δήμαρχος των Σκοπίων, κ Petre Silegov, επισκέφτηκαν τη λεωφόρο Srbija, κοντά στο πρατήριο της OKTA,
όπου και εγκαταστάθηκαν οι πρώτες συσκευές.
Στις δηλώσεις τους, επεσήμαναν ότι καινοτόμες δράσεις όπως αυτές θα συμβάλουν στην
αύξηση της ασφαλούς κυκλοφορίας των πεζών.
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Χριστούγεννα στον Πλανήτη Γη

Φ

έτος τα Χριστούγεννα οι εργαζόμενοι του Ομίλου ΕΛΠΕ είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν με τις
οικογένειές τους το Μουσείο Γουλανδρή
Φυσικής Ιστορίας στην Κηφισιά και να
απολαύσουν ένα φαντασμαγορικό ταξίδι του πλανήτη Γη γύρω από τον ήλιο.
Στο Κέντρο ΓΑΙΑ, η Ομάδα Τέχνης Πάροδος, παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Χριστούγεννα στον Πλανήτη ΓΗ»
με παιχνίδι, χορό, τραγούδι και ζωντανή
μουσική, ενώ στο Αμφιθέατρο «Άγγελος Γουλανδρής» παρουσιάστηκε από
τον Γιάννη Νταγιάκο το διδακτικό και
συγκινητικό Θέατρο Σκιών «Χριστούγεννα στην Παράγκα του Καραγκιόζη».
Επιπλέον, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να
περάσουν δημιουργικά τον χρόνο τους
στον χώρο της ζωγραφικής και των χειροτεχνιών στο πλαίσιο του εργαστηρίου
«Χριστούγεννα στο Διάστημα».
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Χριστούγεννα στο Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης

Η

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου στο πλαίσιο της συνεργασίας του
Ομίλου ΕΛΠΕ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
MOUSA έδωσε την ευκαιρία στους εργαζόμενους του Ομίλου να παρακολουθήσουν 3
ξεχωριστές παραστάσεις κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων:

Mezzotono: Mad in Italy
Μια πρωτότυπη παράσταση, χωρίς καθόλου όργανα αλλά
μόνο με πέντε φωνές, που μιμούνται τον ήχο πραγματικών
οργάνων. Διαθέτοντας μια κωμική προσέγγιση και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή του κοινού, οι Mezzotono παρουσίασαν
ένα ρεπερτόριο με ιταλικά τραγούδια τζαζ, ποπ, μπόσα νόβα,
μάμπο, τανγκό κ.ά.

Ορχήστρα Πνευστών - Τζαζ Ορχήστρα TMET ΠΑΜΑΚ: Εορταστική
Μουσική & X-mas Jazz
Μια πρωτότυπη και ξεχωριστή συναυλία με εορταστικό άρωμα
και ρεπερτόριο από την ελληνική και διεθνή έντεχνη μουσική
δημιουργία από τα σύνολα πνευστών του Τμήματος Μουσικής
Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Crossover in Red
Πρωτοχρονιάτικο φιλανθρωπικό gala με το κόκκινο χρώμα να δεσπόζει, βάσει ενδυματολογικού κώδικα! Επτά εξαιρετικές λυρικές τραγουδίστριες ερμήνευσαν άριες αλλά και τραγούδια από γνωστά μιούζικαλ, ενώ τα έσοδα από τη βραδιά διατέθηκαν στο Ορφανοτροφείο
Μέλισσα και το Παιδικό Χωριό SOS-Πλαγιαρίου.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

CSR Trends of 2020

Ας εξετάσουμε τις τάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
όπως αυτές διαμορφώνονται για το 2020.
Δείκτες ESG
Η έμφαση που θα δοθεί στους δείκτες ESG
(Environmental/Περιβαλλοντικοί, Social/Κοινωνικοί και Governance/Διακυβέρνηση) είναι
αναπόφευκτη. Οι επενδυτές θα απαιτήσουν
από τις εταιρείες να υποβάλλουν εκθέσεις
βιωσιμότητας και θα βασίσουν τις αποφάσεις
τους σε αυτές.
Το 2020, οι εταιρείες που επενδύουν χρόνο
και πόρους στη μέτρηση κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι οι πρωταγωνιστές ενός νέου επενδυτικού μοντέλου
με βάση την ηθική και τη δεοντολογία. Ως εκ
τούτου θα υπάρξει αύξηση του ποσοστού των
επιχειρήσεων που θα επιδιώκουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει
την ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα
εταιρικής διακυβέρνησης και παράλληλα δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας.

Ο

ι κοινωνικές προκλήσεις αφορούν
και δεσμεύουν τις επιχειρήσεις
πιο έντονα από ποτέ. Σχεδόν κάθε
διαφημιστική καμπάνια, ανάρτηση στα
κοινωνικά δίκτυα, εβδομαδιαίος απολογισμός ή ετήσια έκθεση μεγάλων επιχειρήσεων αναφέρεται και βασίζεται σε αυτές.
Η σύσταση των κοινωνικών απολογισμών
γίνεται όλο και πιο απαιτητική και οι τρόποι
ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού, όσον
αφορά στις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης μιας επιχείρησης, διευρύνονται
και εξελίσσονται.
Σήμερα όλο και περισσότεροι καταναλωτές
(το 53% σύμφωνα με την τελευταία έρευνα
του Edelman Trust Barometer) κρατούν αρνητική στάση απέναντι στις εταιρείες που
δεν λειτουργούν βάσει κάποιας μορφής
κοινωνικής δέσμευσης. Οι καταναλωτές,

πέραν της αγοραστικής τους δύναμης,
είναι και εργαζόμενοι ή εν δυνάμει εργαζόμενοι μιας επιχείρησης. Η πλειονότητα
όμως του μελλοντικού εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων θα αποτελείται
από αυτούς τους νέους -millennials και
μεταmillenials- και εκείνοι θα απαιτούν τη
χρήση δεοντολογικών πρακτικών και κοινωνικές δεσμεύσεις από τους μελλοντικούς εργοδότες τους.
Γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρο το γεγονός
ότι τα ισχυρά προγράμματα ΕΚΕ δημιουργούν αξία και ουσιώδεις σχέσεις με τα
ενδιαφερόμενα μέρη μιας επιχείρησης.
Μια στρατηγική προσέγγιση της ΕΚΕ είναι
πλέον σημαντική τόσο για την ανάπτυξη
και ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης
αλλά και πηγή πολλαπλών οφελών για το
κοινωνικό σύνολο.

Οι εργαζόμενοι στο επίκεντρο
Ο εργαζόμενοι θα βρίσκονται πλέον στο
επίκεντρο της προσοχής των απολογισμών
βιωσιμότητας. Το πάθος, η δέσμευση και η
προσπάθειά τους θα έχει ανταπόκριση και οι
εταιρείες θα επενδύσουν περισσότερο από
ποτέ στο ανθρώπινο δυναμικό τους, δημιουργώντας τους τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερες προοπτικές ανέλιξης. Αυτό θα βελτιώσει
την αυτοπεποίθηση των υπαλλήλων, θα έχει
ευεργετική επίδραση στην ικανοποίηση του
προσωπικού και θα συμβάλλει στην ενίσχυση
της συμμετοχής του σε εθελοντικές δράσεις.
Στο επίκεντρο της προσοχής των επιχειρήσεων
θα πρέπει να τοποθετηθούν οι μεταmillennials
και οι ισχυρές απόψεις που αυτοί εκφράζουν
σχετικά με θέματα πολιτιστικής πολυμορφίας
(διατήρηση της ιδιαιτερότητας των μειονοτήτων
και των πολιτιστικών ιδιομορφιών των επιμέρους κοινωνικών υποσυνόλων), επιχειρείν και
κλιματικής αλλαγής, σε συνδυασμό με την επίδραση που έχουν στον εργασιακό χώρο αλλά

και στην ευρύτερη κοινωνία, μέσω της εκτεταμένης χρήσης σύγχρονων κοινωνικών δικτύων.
Η εποχή της διαφάνειας
Η ψηφιοποίηση έχει μειώσει τις περιπτώσεις
διαφθοράς και αντίστοιχα έχει δημιουργήσει
μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες.
Η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών θα οδηγήσει σε υιοθέτηση αυστηρών
κανόνων διαφάνειας και στον τομέα επιλογής
και υλοποίησης δράσεων ΕΚΕ. Το 5G, η τεχνητή
νοημοσύνη, η τεχνολογία Blockchain και άλλες
νέες τεχνολογίες θα παίξουν σημαντικό ρόλο
στη βελτίωση της διαφάνειας των συστημάτων
και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις ενσωματώσουν στις διαδικασίες τους.
Αύξηση της χρήσης των ΑΠΕ
Οι πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση των
επιπτώσεων της ανθρωπογενούς κλιματικής
αλλαγής είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Η παγκόσμια κοινότητα και ειδικά οι millenials απαιτούν
άμεσες διορθωτικές ενέργειες από τη πλευρά
των επιχειρήσεων. Το 2019 πραγματοποιήθηκαν πολλές κινητοποιήσεις για τον περιορισμό
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής που
πίεσαν την επιχειρηματική κοινότητα να στραφεί περισσότερο προς τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.
Στην Ινδία κατασκευάστηκε το πρώτο αεροδρόμιο που λειτουργεί αποκλειστικά με ηλιακή
ενέργεια. Στην Ιαπωνία παράγονται αυτοκίνητα
που καταναλώνουν υδρογόνο και εκπέμπουν
μόνο υδρατμούς. Στην Καλιφόρνια από 1.1.2020
απαιτείται όλες οι νέες κατοικίες που κατασκευάζονται στην πολιτεία να περιλαμβάνουν ηλιακούς φωτοβολταϊκούς συλλέκτες.
Τέτοια παραδείγματα και πολιτικές ανά τον
κόσμο αναμένεται να εμπνεύσουν ακόμα περισσότερες επενδύσεις στην ανάπτυξη, την
υιοθέτηση και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

