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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ 
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12.302

ΦΟΡΕΙΣ

40

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για 7η συνεχή χρονιά στηρίζει τη Νέα Γενιά 
από άκρη σε άκρη της Ελλάδας με το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
«Η Ενέργεια για ζωή ταξιδεύει».

energyforlife.gr
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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 Νέας 
Γενιάς - Εκπαιδευτικής Κοινότητας,
της Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και 
του Πολιτισμού - Αθλητισμού.
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Δεκατρία απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας 
θα υποδεχθούν τη φετινή σχολική χρονιά το 
πρόγραμμα «Η Ενέργεια για Ζωή Ταξιδεύει», 
που υλοποιείται για έβδομη συνεχή χρονιά 
από την οργάνωση Άγονη Γραμμή Γόνιμη με 
την αποκλειστική υποστήριξη του Ομίλου ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Το πρόγραμμα τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται από το Πε-
ριφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ 
(UNRIC).

Στην ειδική εκδήλωση για την έναρξη του προ-
γράμματος που διοργάνωσαν ο Όμιλος ΕΛΠΕ 
και η Άγονη Γραμμή Γόνιμη, παρουσιάστηκαν 
τα επιμορφωτικά, βιωματικά, περιβαλλοντικά 
και εκπαιδευτικά εργαστήρια που θα πραγμα-
τοποιηθούν το σχολικό έτος 2019-2020 στον 
Άγιο Ευστράτιο, την Ανάφη, την Αστυπάλαια, 
τη Δονούσα, την Ιθάκη, την Ικαρία, την Κάσο, 
το Καστελόριζο, την Κέα, τη Σκιάθο, τα Ψαρά, 
τη Σχοινούσα και, για πρώτη φορά, την ακριτι-
κή Ίμβρο. Στόχο του προγράμματος αποτελεί 
η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για 

τη σημασία της διατήρησης της περιβαλλοντι-
κής μας κληρονομιάς, της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και των μεθόδων διαχείρισης της ενέργει-
ας και των φυσικών μας πόρων.

«Συνταξιδιώτες» του προγράμματος είναι 16 
φορείς και οργανώσεις και συγκεκριμένα: 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών - Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, 
Αρκτούρος, Πύρνα, Κινητό Πλανητάριο, Κέ-
ντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τε-
χνολογίας - ΝΟΗΣΙΣ, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων, 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης - Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών, ΕΘΕΛΩ - ΓΗ 2030, Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου, The Bee Camp, The Tipping 
Point, Απ’ Ουσία, Kid A Workshop και Sci High 
STEM. Εκπρόσωποι των φορέων παρευρέθη-
καν στην εκδήλωση, όπου τους δόθηκε η δυ-
νατότητα να επικοινωνήσουν τη δράση και το 
έργο τους, προάγοντας με τον τρόπο αυτόν 
την εξωστρέφεια και τη συνεργασία για τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΖΩΗ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ» 
ΣΕ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
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Η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
του Ομίλου ΕΛΠΕ Ράνια Σουλάκη κατά τη δι-
άρκεια της εκδήλωσης και με αφορμή το νέο 
«ταξίδι» δήλωσε πως: «Κάθε καινούργια χρο-
νιά είναι και για μας μια ξεχωριστή εμπειρία, 
μια ευκαιρία να ακούσουμε τις ανησυχίες των 
μαθητών, των γονιών και των δασκάλων για το 
μέλλον. Η δική μας πρωτοβουλία έχει στόχο, 
μέσα από τα επιλεγμένα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά 
να αποκτήσουν γνώσεις και σύγχρονες δεξιό-
τητες, πολύτιμα εφόδια, για μια καλύτερη ζωή 
στα απομακρυσμένα μας νησιά».

«Το περιβάλλον και οι άνθρωποι είναι για μας 
προτεραιότητα. Γι’ αυτό και νιώθουμε ιδιαίτερα 
χαρούμενοι που και φέτος, 16 φορείς συνεχί-
ζουν να υποστηρίζουν έμπρακτα το έργο μας», 

ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της 
Άγονης Γραμμής Γόνιμης Στέφανος Νόλλας. 

Μέσα σε έξι χρόνια, το πρόγραμμα «Η Ενέρ-
γεια για Ζωή Ταξιδεύει» έχει υλοποιήσει 432 
εργαστήρια σε 61 νησιά και χωριά και το έχουν 
παρακολουθήσει συνολικά 12.302 μαθητές 
όλων των τάξεων. Παράλληλα, μέσω του προ-
γράμματος έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δωρε-
άν ανεφοδιασμοί πετρελαίου θέρμανσης σε 
πέντε από τις περιοχές που το πρόγραμμα θα 
επισκεφθεί φέτος, καθώς και έργα υποδομής, 
όπως η προγραμματισμένη εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκού συστήματος στον Άγιο Ευστράτιο 
σε συνέχεια της επιτυχημένης εγκατάστασης 
που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία δύο χρό-
νια στα Γυμνάσια Ηρακλειάς και Δονούσας του 
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Επιμορφωτικές δραστηριότητες με στόχο την ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των μαθητών για 
την κατανάλωση οικιακής ενέργειας.
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Μην κοιτάς 
αλλού. 
Γίνε μέρος 
της λύσης.

Το CSR Hellas, σε συνέχεια των οργανωμένων δράσεων ενάντια στην έμφυλη βία, υλοποιεί το δια-
κρατικό πρόγραμμα CEASE, σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς από τη Γαλλία και το Βέλγιο, με 
τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει το πρόγραμμα αυτό, το 
οποίο αναπτύσσεται με βάση το τρίπτυχο: επιχειρήσεις - εργαζόμενοι (εν δυνάμει θύματα ενδοοι-
κογενειακής βίας) - υποστηρικτικοί μηχανισμοί θυμάτων. 
Στόχος του προγράμματος CEASE είναι η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου που μπορούν να δια-
δραματίσουν οι επιχειρήσεις στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, μέσα από την εκπαί-
δευση των στελεχών τους και τη διαμόρφωση ενός φιλόξενου εργασιακού περιβάλλοντος για την 
υποστήριξη των θυμάτων. 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ως 
βία κατά των γυναικών ορίζεται κάθε πράξη βίας κατά του γυναικείου φύλου, η οποία επιφέρει ή 
είναι πιθανό να επιφέρει σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη, συμπεριλαμβανομένων και των 
απειλών για τέτοιες πράξεις, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε 
συμβαίνει στη δημόσια είτε στην ιδιωτική ζωή. Πρόκειται για μια από τις πιο διαδεδομένες παραβι-
άσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην εποχή μας.

Στην Ελλάδα μία στις τέσσερεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία και μία στις 
τρεις έχει υποστεί ψυχολογική βία κάποια στιγμή στη ζωή της. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη πεποί-
θηση, οι περισσότερες από τις γυναίκες - θύματα ενδοοικογενειακής βίας είναι εργαζόμενες και η 
βία που βιώνουν έχει αντίκτυπο στην επαγγελματική τους ζωή (άγχος, μειωμένη παραγωγικότητα, 
απουσία από την εργασία κ.λπ.). Σε επίπεδο Ε.Ε., το κόστος της βίας βάσει φύλου (gender-based 
violence) εκτιμάται σε περίπου 226 δισ. ευρώ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CEASE  
«OΧΙ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ EΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
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Τι γνωρίζουμε;
Η πλήρης έκταση της βίας κατά των γυναικών είναι δύσκολο να αποτυπωθεί, καθώς εξακολουθεί 
να αντιμετωπίζεται ως θέμα ταμπού και να μην καταγγέλλεται. Αυτό σημαίνει ότι τα στοιχεία των 
καταγγελιών αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των πραγματικών περιστατικών. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2018:
5.088 κλήσεις δέχτηκε η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900
81% των κλήσεων αφορούσε περιστατικά έμφυλης βίας
87% θύματα ενδοοικογενειακής βίας με δράστη τον σύζυγο
4.909 γυναίκες απευθύνθηκαν σε Συμβουλευτικά Κέντρα
286 γυναίκες φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες κακοποιημένων γυναικών

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 42,3% των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας μίλησε σε κάποιον από το 
εργασιακό του περιβάλλον, συνήθως σε συναδέλφους ή στον προϊστάμενό του.
Περίπου το 18% των εργαζομένων που έχουν υποστεί ενδοοικογενειακή βία ανέφεραν ότι τουλάχιστον 
μία πράξη βίας έχει γίνει εντός του εργασιακού χώρου ή κοντά στον τόπο εργασίας τους.
Το 56% των εργαζομένων αναφέρει ότι η ενδοοικογενειακή βία που βιώνει επηρεάζει αρνητικά την 
επαγγελματική τους ζωή και το 32% αναφέρει ότι απουσιάζει από την εργασία λόγω αυτής της βίας 
(τραυματισμοί, παρεμπόδιση εργασίας από βίαιο σύντροφο κ.ά.)

Οι διάφορες μορφές της βίας:

Η ενδοοικογενειακή βία αναφέρεται σε όλες τις προαναφερθείσες πράξεις βίας που συμβαίνουν 
μέσα στην οικογένεια ή στο σπίτι, μεταξύ πρώην ή νυν συζύγου ή συντρόφου, γονέων και τέκνων, 
αδελφών, συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας τρίτου και τέταρτου βαθμού, ανεξάρτητα αν ο δρά-
στης συγκατοικεί ή όχι με το θύμα.
Αυτή η βία έχει ασύμμετρη διάσταση φύλου και επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες. Είναι ένα κα-
θημερινό φαινόμενο που διαιωνίζει την ανισότητα των φύλων.
Η βία αυτή δεν συναντάται σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Συμβαίνει ανεξάρ-
τητα από την ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
Σύμφωνα με μεγάλη έρευνα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) που 
ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια και βαθμολογεί τις χώρες της Ε.Ε. σε θέματα ισότητας, η Ελλάδα κα-
ταλαμβάνει την τελευταία θέση.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ
χτυπήματα με 
ή χωρίς χρήση 
αντικειμένων, 
στραγγαλισμοί

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
κατάσχεση 
εγγράφων 

ταυτότητας κ.ά.

ΥΛΙΚΗ
πρόκληση 

ηθελημένης 
υλικής ζημίας

ΛΕΚΤΙΚΗ
προσβολές, 
απειλές κ.ά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
εκμετάλλευση 

απολαβών 
συντρόφου, 
απαγόρευση 
εργασίας κ.ά.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
βιασμός, 

σεξουαλική 
επίθεση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ταπείνωση, 

παρενόχληση, 
απομόνωση κ.ά.

ΣΩΜΑΤΙΚΗ
χτυπήματα με 
ή χωρίς χρήση 
αντικειμένων, 
στραγγαλισμοί

ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
κατάσχεση 
εγγράφων 

ταυτότητας κ.ά.

ΥΛΙΚΗ
πρόκληση 

ηθελημένης 
υλικής ζημίας

ΛΕΚΤΙΚΗ
προσβολές, 
απειλές κ.ά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
εκμετάλλευση 

απολαβών 
συντρόφου, 
απαγόρευση 
εργασίας κ.ά.

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
βιασμός, 

σεξουαλική 
επίθεση

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ
ταπείνωση, 

παρενόχληση, 
απομόνωση κ.ά.
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ;

100 - Αστυνομία 
Όταν το θύμα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η ζωή του απειλείται, είναι 
απαραίτητο να καλέσετε την αστυνομία για να επέμβει.

15900 - Τηλεφωνική γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
Γυναίκες θύματα βίας ή τρίτα πρόσωπα μπορούν να επικοινωνήσουν για άμεση βοήθεια σε 
επείγοντα περιστατικά βίας όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο. Υπάρχει και δυνατότητα 
επικοινωνίας μέσω email (sos15900@isotita.gr).

197 - Τηλεφωνική γραμμή Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (για κλήσεις εκτός 
νομού Αττική: 210197)
Ανώνυμη αναζήτηση βοήθειας και ενημέρωσης για εξειδικευμένες υπηρεσίες ψυχοκοινω-
νικής στήριξης και κοινωνικής αλληλεγγύης όλο το 24ωρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Μην κοιτάς 
αλλού. 
Γίνε μέρος 
της λύσης.

Πώς να ανταποκριθείς σε μια συνάδελφο που 
είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας?
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ;

• Άφησε τη συνάδελφο σου να μιλήσει. Δείξε τη διαθεσιμότητά σου.
• Άκουσε προσεχτικά, να είσαι υποστηρικτικός/ή χωρίς να είσαι επικριτικός/ή.
• Σεβάσου την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτικότητα. Κράτησε την πληροφορία για τον  
 εαυτό σου, εκτός και αν η συνάδελφος σου δώσει την άδεια να μιλήσεις σε άλλους.
• Μην κατηγορείς το θύμα.

ΤΙ ΝΑ ΑΝΑΜΕΝΩ;

• Ανάμενε από τη συνάδελφό σου πληθώρα συναισθημάτων όπως θυμός ή ακόμα και   
 ενοχή.
• Σεβάσου τις επιλογές της συναδέλφου σου που μπορεί να είναι διαφορετικές από τις  
 δικές σου.
• Η συνάδελφός σου μπορεί να χρειάζεται να λείψει από τη δουλειά. Αν συμβεί αυτό,   
 κράτησε επαφή μαζί της τακτικά.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΩ;

• Ενημέρωσε τη συνάδελφό σου για τις εντός και εκτός εταιρίας υπηρεσίες υποστήριξης.
• Ευχαριστησε τη συνάδελφο που σου μίλησε. Δείξε την κατανόηση σου. 
• Ρώτησε τη συνάδελφο σου τι θα μπορούσες να κάνεις για να την βοηθήσεις. 

Είσαι θύμα ενδοοικογενειακής βίας;   15900
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CSR SUMMER SCHOOL

Ο Όμιλος ΕΛΠΕ έδωσε το παρών στο πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εταιρική υπευ-
θυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο αποτέλεσε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία του CSR 
HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο ΕΚΕ).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 6 ημερών, αποτέλεσμα συνεργασίας του CSR HELLAS 
με το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το The American College of Greece, παρακολούθησαν στελέχη 
επιχειρήσεων από όλους τους τομείς όπως Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Ανθρώπινο Δυναμικό, Πε-
ριβαλλοντική Διαχείριση, Στρατηγική Ανάπτυξη, Επενδυτικές Σχέσεις, Marketing και Επικοινωνία, 
Προμήθειες, Υγεία και Ασφάλεια, Δημόσιες Σχέσεις, που απασχολούνται σε τομείς που άπτονται 
θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης. Το παρακολούθησαν επίσης επιχειρηματίες, καθώς και μεταπτυχιακοί 
και διδακτορικοί φοιτητές προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε αντικείμενα συναφή 
με την εταιρική υπευθυνότητα και βιωσιμότητα.

Καταξιωμένοι καθηγητές Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και έμπειρα 
στελέχη επιχειρήσεων μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες τις γνώσεις και εμπειρίες τους από 
την εφαρμογή στρατηγικών, προσεγγίσεων και δράσεων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και 
βιώσιμης ανάπτυξης. Οι εκπρόσωποι της Διεύθυνσης ΕΚΕ Ομίλου Ευτυχία Βαρθαλίτη και Ελίνα 
Ράπτη παρουσίασαν στους εκπαιδευόμενους καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και 
μελέτες περίπτωσης (case studies), προκειμένου οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
να αλληλοεπιδράσουν μεταξύ τους, να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας και αφού εξετάσουν το 
θέμα που τέθηκε προς συζήτηση, να παρουσιάσουν τις σκέψεις και προτάσεις τους.
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«Η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από ριζικές 
αλλαγές σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματι-
κότητας και της καθημερινότητας των πολιτών. 
Τα παγκόσμια προβλήματα απαιτούν τοπική 
δράση και οι σημερινοί παράγοντες ανησυχί-
ας μπορούν να εξελιχθούν σε κρίσιμα αυριανά 
προβλήματα αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαί-
ρως. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να απο-
τελέσουν μέρος της λύσης πρέπει πρώτα να 
σιγουρευτούν ότι δεν αποτελούν μέρος του 
προβλήματος και οφείλουν να εφαρμόσουν 
διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και αρχές», 
αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το Ελληνό- 
Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο για το 17ο 
Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που 

διοργάνωσε το Μουσείο Μπενάκη. 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως μέλος 
του United Nations Global Compact και ανα-
γνωρίζοντας τη σημασία των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης, φροντίζει για την πλήρη ευθυγράμ-
μιση των δραστηριοτήτων του με την Ατζέντα 
2030 και συμμετέχει ενεργά με στοχευμένες 
δράσεις στη διάχυση και υλοποίησή της. Στο 
πλαίσιο αυτό συμμετείχε και στο συνέδριο We 
are the Change Generation, στο marketplace 
του οποίου, στο περίπτερο των ΕΛΠΕ, παρου-
σιάστηκε και το διαδραστικό εκπαιδευτικό 
παιχνίδι ΓΗ 2030 που δημιουργήθηκε προκει-
μένου να συνεισφέρει στη διάχυση των 17 Στό-
χων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο ευρύ κοινό.
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Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθη-
τοποίηση των εργαζομένων και η αξιοποίη-
ση των φαρμάκων που δεν καταναλώνονται 
προς όφελος κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. 
Η ομάδα του GIVMED βρέθηκε στις εγκα-
ταστάσεις του Ομίλου και παράλληλα με 
τη συγκέντρωση ενημέρωσε τους εργαζό-
μενους για το πώς μπορούν να δωρίσουν 
εύκολα και αποτελεσματικά φάρμακα μέσω 
της εφαρμογής που έχουν αναπτύξει. 
Συλλογικές πρωτοβουλίες σαν και αυτές 
μπορούν να συνεισφέρουν έμπρακτα στην 
καταπολέμηση του προβλήματος της έλ-
λειψης φαρμάκων και της λανθασμένης 
διαχείρισής τους.

Companies Give Meds!
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το πρόγραμμα «Companies Give Meds!» όπου σε 
συνεργασία με τον κοινωφελή οργανισμό GIVMED καλέσαμε τους εργαζομένους του Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να προσφέρουν φάρμακα από τα οικιακά τους φαρμακεία που δεν 
χρειάζονται πια! 
Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν αξιοσημείωτη και είχε ως αποτέλεσμα να 
συγκεντρωθούν 531 κουτιά φαρμάκων, συνολικής αξίας 3.902€! Ο Όμιλος παρέδωσε 
377 κουτιά φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο Ελευσίνας και 154 κουτιά στο 
Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να καλυφθούν 
φαρμακευτικές ανάγκες ευπαθών κατοίκων των ευρύτερων περιοχών που δεν έχουν 
πρόσβαση στα φάρμακά τους.
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H ΕΚΟ Κύπρου στέκεται αρωγός στον αγώνα ζωής που δίνουν τα πρόωρα βρέφη και υποστη-
ρίζει εμπράκτως τις προσπάθειες των οικογενειών τους, αλλά και του εξειδικευμένου ιατρικού 
προσωπικού που τους παρέχει φροντίδα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Η πρόωρη 
γέννηση, πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης, είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη αιτία 
θανάτου για παιδιά κάτω των 5 ετών και μια σημαντική αιτία μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προωρότητας στις 17 Νοεμβρίου, στελέχη της ΕΚΟ Κύπρου 
επισκέφθηκαν - μαζί με εκπροσώπους του Ιδρύματος «Θερμοκοιτίδα Αγάπης» - την Μονάδα 
Εντατικής Νεογνών και Πρόωρων του Μακάριου Νοσοκομείου και παρέδωσαν στο προσωπι-
κό 500 παιδικά βιβλία, καθώς και παγωνιέρες μεταφοράς μητρικού γάλακτος, ενισχύοντας με 
αυτό τον τρόπο την αναπτυξιακή φροντίδα των πρόωρων μωρών που όταν λαμβάνουν μητρικό 
γάλα έχουν λιγότερα προβλήματα σίτισης, παρουσιάζουν λιγότερες λοιμώξεις και παραμένουν 
μικρότερο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο.

Τις ευχαριστίες της προς την ΕΚΟ Κύπρου για την έμπρακτη στήριξη που παρέχει όλα αυτά τα 
χρόνια, εξέφρασε η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της «Θερμοκοιτίδας Αγάπης»,  
Έλλη Σιακόλα. Όπως εξήγησε, «κάθε χρόνο γεννιούνται 500.000 πρόωρα μωρά στην Ευρωπα-
ϊκή Ένωση και τα περισσότερα θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών για διάστημα εβδομάδων ή ακόμη και μηνών, γεγονός που καθιστά τα πρόωρα νεο-
γνά τη μεγαλύτερη ομάδα ασθενών στην Ευρώπη». Σύμφωνα με την κα. Σιακόλα, τα ποσοστά 
πρόωρου τοκετού στην Ευρώπη ποικίλουν από 6,3% έως 11.4% και δυστυχώς η Κύπρος δεν 
αποτελεί εξαίρεση, παρά το γεγονός ότι παρέχει υψηλής ποιότητας νεογνική φροντίδα. «Οι 
ανάγκες για τη σωστή φροντίδα των πρόωρα γεννημένων νεογνών παραμένουν υψηλές, ενώ 
ταυτόχρονα υπάρχει έλλειψη λεπτομερούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης αναφορικά με τις 
προκλήσεις και τις συνέπειες της πρόωρης γέννησης», δήλωσε χαρακτηριστικά η γραμματέας 
του Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Η ΕΚΟ Κύπρου, με την ενέργεια της αυτή συμβάλει για ακόμη μία χρονιά στην ευαισθητοποί-
ηση της κοινής γνώμης για τις προκλήσεις της πρόωρης γέννησης βοηθώντας ταυτόχρονα το 
έργο που επιτελεί η Μονάδα Εντατικής Νεογνών και Πρόωρων του Μακάριου Νοσοκομείου.

Η ΕΚΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΩΡΟΤΗΤΑΣ
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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 εξαιρετικές παραστάσεις. 

«Οι 8… εποχές»
Ιδιοφυής μίξη δύο εκ των πιο γνωστών και αγαπητών μουσικών έργων όλων των εποχών από 
τον Ρώσο μουσικοσυνθέτη Leonid Desyatnikov: «Τέσσερις εποχές» του Ιταλού συνθέτη του 
μπαρόκ Αντόνιο Βιβάλντι και «Τέσσερις εποχές του Μπουένος Άιρες» του Αργεντινού ανανε-
ωτή του τάνγκο Άστορ Πιατσόλα. Συναυλία με τη MOYSA και το Σύνολο Εγχόρδων Ροτόντα.
3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής «Παλαιά και Νέα Όνειρα, Μουσική και Ζωγραφική στη Μπα-
ρόκ Ισπανία».

3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής 
Παράσταση εμπνευσμένη από τον πίνακα «Οι δεσποινίδες των τιμών» (Las Meninas) του Diego 
Velázquez, ένα από τα σημαντικότερα έργα της δυτικής τέχνης και από τη μουσική που άκουγε 
ο Velázquez όταν δημιουργούσε στην αυλή του Φιλίππου Δ’, κατά τη μακρά βασιλεία του οποίου 
(1621-1665), η Ισπανία παράκμασε πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά.

«Η Νυχτερίδα»
Η πιο δημοφιλής και αντιπροσωπευτική βιεννέζικη οπερέτα, με θέμα ανάλαφρο και δροσερό, 
πλοκή γεμάτη χιούμορ, παρεξηγήσεις και ανατροπές, και βέβαια με υπέροχη μουσική όπου 
κυριαρχούν τα βαλς, που από το 1874 δεν έχει σταματήσει να ψυχαγωγεί, μεταφέροντας μέσα 
από τη διάθεση του καρναβαλιού και τις φυσαλίδες της σαμπάνιας λίγη από την αυτοκρατορική 
αίγλη της Belle Époque.

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από αριστερά στιγμιότυπο από το Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής και δεξιά στιγμιότυπο από την παράσταση «Νυχτερίδα»
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Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνική Ευθύνης «360° ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» για τη στήριξη 
του πολιτισμού και της συνεργασίας του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ με το Εθνικό Θέατρο, 
δόθηκε η ευκαιρία στους εργαζόμενους του Ομίλου να παρακολουθήσουν με τις οικογένειές 
τους 2 υπέροχες χριστουγεννιάτικες παραστάσεις:

«Χίλιες και μια Ιστορίες»
Ένα από τα πιο δημοφιλή έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, η συλλογή παραμυθιών και ιστορι-
ών «Χίλιες και μια Νύχτες», αποτελεί την έμπνευση για την παράσταση που ζωντάνεψε φέτος στο 
Μικρό Εθνικό, σε διασκευή του αγαπημένου θεατρικού συγγραφέα των παιδιών, Μάικ Κέννυ και 
σε σκηνοθεσία Βάσως Ατταριάν και Μυρτώς Μακρίδη. Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας, αφη-
γείται στο «Χίλιες και μια Ιστορίες» (πρωτότυπος τίτλος «Σεχραζάτ») μερικές από τις ομορφότε-
ρες ιστορίες του κόσμου. Ιστορίες που κρατούν ένα ολόκληρο παλάτι ξύπνιο, που μαλακώνουν 
την καρδιά και που σώζουν τελικά τον κόσμο.

«Χριστουγεννιάτικη Ιστορία»
Ένα μοναδικό θέαμα γιορτής και λάμψης που σα-
γηνεύει τις καρδιές όλων εκείνων που μπορούν 
ακόμα και βλέπουν τον κόσμο με την αθωότητα 
της παιδικής ψυχής είχαν την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσουν οι εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ με τις 
οικογένειές τους. Μικροί και μεγάλοι αφέθηκαν 
στο όνειρο και στη φαντασία της κλασικής ιστο-
ρίας του Τσαρλς Ντίκενς, γοητεύτηκαν από το 
παραμυθιακό στοιχείο του έργου, συγκινήθηκαν 
και ίσως και να διδάχτηκαν με την αναδρομή του 
θρυλικού σκληρόκαρδου τραπεζίτη Εμπενέζερ 
Σκρουτζ στη ζωή του και τη σταδιακή συνειδητο-
ποίηση των λαθών του.

EΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Χίλιες και μια Ιστορίες»

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία»



15

MINI VOLLEYBALL LEAGUE
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ΕΚΟ Μαυροβουνίου διοργάνωσε το Mini Volleyball 
league για παιδιά ηλικίας 9-12 με ρεκόρ συμμετοχών (700 παιδιά-64 ομάδες-19 ακαδημί-
ες βόλεϊ).
Στην τελετή έναρξης παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βόλεϊ του Μαυροβουνί-
ου  Cvetko Pajković, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EKO Μαυροβουνίου Αντώνης Σεμελίδης, 
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Αθλητισμού Μαυροβουνίου Milos Lalevic, η Γραμ-
ματέας της Γραμματείας Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ποντγκόριτσα Ana Medigović, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος Προπονητικής της Ομοσπονδίας Βόλεϊ Μαυροβου-
νίου και διάσημος προπονητής Veselin Vukovic. 
Ο κ. Σεμελίδης, δήλωσε ότι η ΕΚΟ Μαυροβουνίου χορηγεί κι άλλες παρόμοιες δράσεις 
εφόσον η ενασχόληση των παιδιών με τον αθλητισμό και η τακτική άσκησή τους θεωρεί-
ται σημαντική για την σωστή ανάπτυξή τους, και πρόσθεσε ότι, μεταξύ των παιδιών, έχουν 
ήδη αναδειχθεί μεγάλα ταλέντα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να εξελιχθούν σε επαγγελ-
ματίες αθλητές.



Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πιστός στα μεγάλα αθλητικά δρώμενα της χώρας έδωσε 
δυναμικό παρών στον 37ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Εργαζόμενοι δρομείς του Ομίλου πήραν 
μέρος στις διαδρομές των 5, 10 και 42χλμ με μεγάλη επιτυχία, προάγοντας τις αξίες, τα ιδεώ-
δη του αθλητισμού και την κοινωνική υπευθυνότητα. Για κάθε χιλιόμετρο που διήνυσαν οι 146 
δρομείς που συμμετείχαν, φορώντας το t-shirt της ομάδας εθελοντισμού ΕΘΕΛΩ, ο Όμιλος 
προσέφερε 10€/χλμ στο Σωματείο Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ».

Σε ειδικά διαμορφωμένη εκ-
δήλωση προς τιμήν όλων των 
δρομέων, κατά την οποία βρα-
βεύθηκαν οι αθλητές που δια-
κρίθηκαν, δόθηκε συμβολικά 
επιταγή με το συγκεντρωθέν 
ποσό σε εκπροσώπους του 
σωματείου. Το ποσό αυτό, 
ύψους 30.000€, θα αξιοποι-
ηθεί για την κατασκευή εξω-
τερικών ιατρείων και τη δημι-
ουργία χώρου υποδοχής στο 
Παιδοογκολογικό Τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ 
Θεσσαλονίκης.
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37ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. 
Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ. 
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Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η ΟΚΤΑ ήταν ο μέγας χορηγός της σκυταλοδρομίας 
GIVE A HAND που διοργανώθηκε τον Σεπτέμβριο 2019 στα Σκόπια. Συνολικά 82 ομάδες 
δρομέων, συμπεριλαμβανομένων 3 ομάδων εργαζομένων της ΟΚΤΑ, συμμετείχαν στον 
αγώνα των 4 χιλιομέτρων. Παραδοσιακά, στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώθηκε 
και ένας αγώνας για 83 παιδιά έως 12 ετών.

Στόχος αυτής της διοργάνωσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του 
ευρύτερου κοινού για την σπάνια νόσο του Wilson, η ενθάρρυνση της συστηματικής 
ενίσχυσης των πασχόντων και η παρακίνηση όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων 
για την τακτική σωματική άσκηση.

Η ΟΚΤΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΝΟΣΟ WILSON
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Στις 3 Δεκεμβρίου 2019, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στο ξενοδοχείο Divani Caravel 
πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και την Εθνική Αθλητική 
Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, η βράβευση των αθλητών με αναπηρία που συμμετέχουν 
στην Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα και διακρίθηκαν στις παγκόσμιες διοργανώσεις του 2019.

Στην εκδήλωση, την οποία τίμησε πλήθος κόσμου από τον πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο 
και μεταδόθηκε τηλεοπτικά ζωντανά από τα αθλητικά κανάλια της NOVA, βραβεύτηκε ο Όμιλος 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ως επίσημος χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής στην 
πορεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας προς το Τόκιο 2020. 

Εδώ και χρόνια ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει συνδεθεί στενά με τα ιδεώδη του 
αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι.  Στηρίζει αθλητές που λειτουργούν ως πρότυπα για την 
ελληνική κοινωνία, αποδεικνύοντας πως μέσα από τη σκληρή δουλειά και τη συνεχή προσπάθεια 
μπορούν να επιτευχθούν ακόμα και οι πιο απαιτητικοί στόχοι. Για τον λόγο αυτό στηρίζει εδώ 
και δύο χρόνια την Ελληνική Παραολυμπιακή Ομάδα, η οποία αποτελεί πηγή έμπνευσης και 
άντλησης δύναμης για όλη την κοινωνία και μας κάνει υπερήφανους για τις διακρίσεις που 
φέρνει σε κάθε διοργάνωση, κυρίως γιατί αυτές προέρχονται μέσα από καθημερινή υπέρβαση 
υπό πολύ δύσκολες συνθήκες.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



Τι θα έκανες αν μπορούσες με ένα σου δώρο να 
βοηθήσεις ένα παιδί ή να στηρίξεις ένα σύλλογο 
να καλύψει τις ανάγκες του; Όσο πλησιάζουν οι 
γιορτές, σίγουρα σκέφτεσαι τι δώρο να πάρεις 
στους αγαπημένους σου ανθρώπους. Υπάρχουν 
κάποια δώρα που έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία, 
τα οποία θα προσφέρουν χαρά όχι μόνο σε εκεί-
νους, αλλά και σε άλλους (παιδιά και ενήλικες) 
που αυτές τις μέρες έχουν περισσότερο ανάγκη 
από ποτέ να νιώσουν την αγάπη. Μεγάλες και 
μικρές φιλανθρωπικές οργανώσεις, ιδρύματα 
και σωματεία έχουν ήδη ξεκινήσει χριστουγεν-
νιάτικα bazaars, προκειμένου να ενισχύσουν το 
έργο τους. 

Εμείς ενδεικτικά παραθέτουμε κάποιες από τις 
οργανώσεις που μπορείς να στηρίξεις, αγοράζο-
ντας τα προϊόντα τους μέσα από τα e-shops τους:

Χαμόγελο του Παιδιού 
https://www.hamogelo.gr/gr/el/eshop/
Γιατροί Χωρίς Σύνορα 
https://msf.gr/support/corporate/antidorou
Παιδικά Χωριά SOS 
https://sos-villages.gr/eshop/
Make a Wish 
https://www.makeawish-eshop.gr/
Αρκτούρος 
https://www.arcturos.gr/eshop/
Αμυμώνη 
https://www.amimoni-eshop.gr/
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Αυτά τα Χριστούγεννα 
αγοράζουμε οικονομικά δώρα, 

σκορπίζουμε χαμόγελα και 
συμβάλλουμε στο σημαντικό 

έργο φιλανθρωπικών και 
φιλοζωικών οργανώσεων.



ΠΡΟΑΓΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΑ 
ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ πραγματοποιεί με συνέπεια μια σειρά από 
στοχευμένες δράσεις και συνεργασίες, οι οποίες προάγουν τον πολιτισμό και 
εμπνέουν για συμμετοχή και δημιουργία. Στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης «360ο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ» στηρίζει σημαντικά πολιτιστικά δρώμενα 
και πρωτοβουλίες της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, συμβάλλοντας 
καθοριστικά στη διαφύλαξη και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟN ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ


