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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 - Εκπαίδευσης,
του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού - Αθλητισμού.

Ενέργειες

Ενέργειες

Ενέργειες

Ενέργειες

Κοινωνία

Νέα Γενιά

Περιβάλλον

Πολιτισμός

Ακολουθήσετε τις σελίδες μας στα Mέσα Kοινωνικής Δικτύωσης
για να παρακολουθείτε τις 360ο Ενέργειες σε πραγματικό χρόνο:

HELLENIC PETROLEUM
Group of Companies

@HELPE_Group

ΕΛΠΕ Όμιλος
Εταιρειών

HELPE Group
of Companies
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Και αυτά τα Χριστούγεννα
Δίπλα στην Κοινωνία
Για τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ η ουσιαστική στήριξη
στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, αποτελεί άμεση προτεραιότητα
και έναν απ’ τους βασικούς πυλώνες δράσης του προγράμματος
«360 ο Ενέργειες» της Διεύθυνσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνεπής στην
υποστήριξη του τις ημέρες των εορτών, ενισχυσε
έγκριτους κοινωνικούς φορείς, οι οποίοι αγωνίζονται να
διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης των δοκιμαζόμενων
πολιτών, με τη διανομή διατακτικών για προμήθεια
τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι περιορισμοί και οι δυσκολίες που επέβαλαν οι ιδιαίτερες
συνθήκες για την προστασία όλων μας από τον Covid-19
αποτέλεσαν μια μεγάλη πρόκληση για να διατηρήσουμε
και να μεταφέρουμε, σε όλους όσους το έχουν πραγματικά
ανάγκη, την αισιοδοξία, τη χαρά και τη λάμψη των γιορτών.
Με συντονισμένες προσπάθειες καταφέραμε τα
παρακάτω:

Θριάσιο:

Δυτ. Θεσσαλονίκη:

• Προσφέραμε 250 δώρα στους μικρούς μας φίλους του
Ειδικού Σχολείου Ελευσίνας και του Κέντρου Αγάπης.

• Διατακτικές τροφίμων:

• Παραδώσαμε με ασφάλεια και με τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, πλούσια γιορτινά πακέτα τροφίμων
σε 120 οικογένειες στις περιοχές της Ελευσίνας, του
Ασπροπύργου, της Μάνδρας και των Μεγάρων.
• Στηρίξαμε με έκτακτη παροχή τροφίμων αξίας 6.000€
τις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Ασπροπύργου και
Ελευσίνας, ώστε να προσφερθούν τρόφιμα σε περισσότερες οικογένειες, λόγω των αυξημένων αναγκών
καθώς και των αυστηρών μέτρων προστασίας σε αυτές
τις περιοχές.

-- Στην Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως.
-- Έκτακτη συμπληρωματική ενίσχυση 3.000€ στο Δήμο
Δέλτα.
-- Στο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής.
-- Στο Άσυλο του Παιδιού 1919.
-- Στο Ρέτο Ελλάς (Κατάστημα Θεσ/νίκης).
• Επιπλέον των διατακτικών, με έκτακτη διανομή προσφέρθηκαν σε 500 οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρό
πρόβλημα διαβίωσης, γαλοπούλες και τρόφιμα για το
Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κατά την καθιερωμένη εκδήλωση «Αγάπης» της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Συνεισφορά του Ομίλου σε κοινωνικούς φορείς και πολίτες
που δοκιμάζονται αυτή τη δύσκολη περίοδο
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στάθηκε αρωγός και
προσέφερε χαρά τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων σε όσους
το έχουν πραγματικά ανάγκη.

Σύλλογος Γονέων,
Κηδεμόνων και Φίλων
Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες «Το Εργαστήρι»

Πειραϊκή Ένωση
Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων ΑμεΑ

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ενίσχυσε οικονομικά τους
παρακάτω συλλόγους, που εξαιτίας των συνθηκών που
δημιούργησε η πανδημία, δεν είχε τη δυνατότητα να
διοργανώσει Χριστουγεννιάτικα Bazaars στις εγκαταστάσεις του.
Παράλληλα, ο Όμιλος ενημέρωσε το προσωπικό του για φορείς
που έχουν e-shops για αγορά Χριστουγεννιάτικων δώρων.

Αμυμώνη

Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ατόμων με
νοητική υστέρηση «Εστία»

Ο Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Νεαπόλεως και
Σταυρουπόλεως, κ.
Βαρνάβας μαζί με την
εκπρόσωπο του Ομίλου,
κα Ξ. Καρέζη, στη
δωρεά τροφίμων για τη
στήριξη 500 οικογενειών
στη Δυτ. Θεσσαλονίκη.

6

CSR Panorama | Τεύχος 09

Διαρκής συνεισφορά στην
Αντιμετώπιση της Πανδημίας
Covid-19
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συνέχισε την υλοποίηση του ολιστικού του
προγράμματος για την αντιμετώπιση της πανδημίας, συμβάλλοντας έτσι ακόμη
περισσότερο στην Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων του, στο έργο της
Πολιτείας και στην στήριξη της Κοινωνίας:

• Συνεχείς προληπτικοί
έλεγχοι στο προσωπικό
για πιθανά κρούσματα
σε όλους τους χώρους
εργασίας.

€ 8 εκατ.

• Εφαρμογή τηλεργασίας
• Αδιάκοπη συνεισφορά
σε μεγαλύτερο ποσοστό,
στο Εθνικό Σύστημα
εξασφαλίζοντας έτσι
Υγείας και στην
τόσο την προφύλαξη
αντιμετώπιση της
των εργαζομένων όσο
πανδημίας
και την απρόσκοπτη
επιχειρηματική λειτουργία.

• Η συνολική κοινωνική προσφορά του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την αντιμετώπιση της
πανδημίας είναι η μεγαλύτερη που δόθηκε από
επιχειρηματικό Όμιλο και ανέρχεται σε 8 εκατ. ευρώ.

συνολική κοινωνική
προσφορά

• Ο Όμιλος εξασφάλισε και διεξήγαγε 30.000 τεστ
ανίχνευσης του ιού από την αρχή της πανδημίας
στους εργαζόμενους του στα κεντρικά γραφεία
αλλά και στις εγκαταστάσεις.

30.000
tests
διάγνωσης
κορωνοϊού στους
εργαζομένους

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Συνεισφορά του Ομίλου στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

• Δωρεά 10 μηχανημάτων διάγνωσης SARS COVID σε
νοσοκομεία αναφοράς της χώρας και νοσοκομειακές
μονάδες του Ε.Σ.Υ.: ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, ΑΧΕΠΑ, ΓΝΕ
ΘΡΙΑΣΙΟ, 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ.
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συστήματα διάγνωσης
κορωνοϊού

• Καθώς και περισσότερα από 100.000
αντιδραστήρια για μοριακά τεστ.

100.000
αντιδραστήρια

αύξηση κατά

20.000

• Εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αύξηση της
διεξαγωγής μοριακών τεστ (PCR) στη χώρα μας, κατά
20.000 ελέγχους, ημερησίως.

ελέγχους ημερησίως
στην χώρα

• Δωρεά 50 Αναπνευστήρων
στο Υπουργείο Υγείας για την
ενίσχυση των Μ.Ε.Θ.

50

αναπνευστήρες

• Δωρεά θαλάμου βιολογικής ασφάλειας για τον εξοπλισμό
του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, δωρεά εξοπλισμού σπιρομέτρησης στο
ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, δωρεά υπερηχοτομογράφου στο ΓΝΔΑ
"ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ" και δωρεά δύο μηχανημάτων απολύμανσης
αέρα στο ΓΝΝ ΙΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ.
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Συνεισφορά του Ομίλου στην Κοινωνία

1,5

εκατ. λίτρα

• 1,5 εκατομμύριο λίτρα καυσίμου κίνησης για την αερομεταφορά
ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και αναλωσίμων, σε συνεργασία
με την Aegean Airlines σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και για την
πραγματοποίηση καθημερινών απολυμάνσεων στους όμορους
Δήμους των εγκαταστάσεων καθώς και στους δήμους της Αθήνας,
Κηφισιάς και Θεσσαλονίκης.

δωρεάν
καύσιμα

• Δωρεά 2.000 αντιδραστηρίων στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
για τη διενέργεια ελέγχων σε δομές της Περιφέρειας Αττικής.
• Δωρεά 3.000 rapid tests διάγνωσης κορωνοϊού στον δήμο
Κοζάνης.
• Επιπλέον στην Περιφέρεια Αττικής καλύφθηκε το κόστος
απολυμάνσεων σχολικών δομών.

5%

μειωμένη τιμή
στο πετρέλαιο
θέρμανσης

5.000 tests
διάγνωσης κορωνοϊού
στην Περιφέρεια Αττικής
& στον Δήμο Κοζάνης

• Παροχή μειωμένης τιμής στο Πετρέλαιο Θέρμανσης ΕΚΟ κατά 5% αλλά
και 12 άτοκες δόσεις με όλες τις πιστωτικές κάρτες Ελληνικών Τραπεζών
κατά τη διάρκεια και των δυο lockdown.
• Δωρεά Μέσων Ατομικής Προστασίας (μάσκες, γάντια μιας χρήσης) και
φαρμάκων σε νοσοκομειακούς φορείς, Σώματα Ασφαλείας, Δήμους
και Οργανώσεις (Νοσοκομείο «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», ΕΚΑΒ Δήμοι Δυτικής
Αττικής και Δυτ. Θεσσαλονίκης, Δήμος Μεγίστης-Καστελόριζο, Ένωση
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ελλάδας, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία,
Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, Περιφέρεια Αττικής).

• Δωρεές σε ΜΚΟ και Ιδρύματα για ενίσχυση των παρεχόμενων
υπηρεσιών τους, λόγω των αυξημένων αναγκών που προκλήθηκαν
από την πανδημία COVID-19 (ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ, ΓΑΛΙΛΑΙΑ, GIVMED,
ΕΛΕΠΑΠ).
• Διοργάνωση ψηφιακού εκπαιδευτικού προγράμματος απασχόλησης
παιδιών Δημοτικού και δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την
κάλυψη των αναγκών τηλεκπαίδευσης.

>85.000
ΜΑΠ (γάντια,
μάσκες, κ.ά.)

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Ενέργεια για ζωή ταξιδεύει
Εκπαιδευτική βαλίτσα «Γη 2030»
Λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική περίοδο που διανύουμε,
λόγω πανδημίας, το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης «Η Ενέργεια για ζωή.. ταξιδεύει» θα υλοποιηθεί με
την αποστολή της εκπαιδευτικής βαλίτσας "ΓΗ 2030" σε 17
νησιά της χώρας, σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Άγονη Γραμμή Γόνιμη». Αναγνωρίζοντας
τη σημασία της Ατζέντας 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
και τους 17 Στόχους που βρίσκονται στο επίκεντρο της, θα
ταξιδέψουν δύο εκπαιδευτικές βαλίτσες κατά τη χρονική
περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2021 στα παρακάτω νησιά:
Αστυπάλαια, Ανάφη, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη, Κάρπαθο,
Κύθηρα, Χίο, Ικαρία, Φούρνους, Οινούσσες, Σχοινούσα,
Δονούσα, Ηρακλειά, Λήμνο, Αγαθονήσι και Ίμβρο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε έναν από τους
βασικούς πυλώνες των SDGs, που είναι η βιωσιμότητα του
περιβάλλοντος και παροτρύνει τα σχολεία να εμβαθύνουν
μεταξύ άλλων σε έναν από τους παρακάτω 7 Στόχους:
• SDG6: Καθαρό νερό και αποχέτευση
• SDG7: Φθηνή και καθαρή ενέργεια
• SDG11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
• SDG12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
• SDG13: Δράση για το κλίμα
• SDG14: Ζωή στο νερό
• SDG15: Ζωή στη στεριά

Το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει η βαλίτσα «ΓΗ 2030»
τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και έχει την υποστήριξη του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC). Στόχος
του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών
στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs).

xos 6_GR.indd CSR
2 Panorama Tefxos 6_GR.indd 2

Σκανάρετε για να δείτε το ενημερωτικό βίντεο
που έχουμε δημιουργήσει για το υλικό της
εκπαιδευτικής βαλίτσας.

https://www.youtube.com/
watch?v=ls0oR1pFHV8

Η βαλίτσα «ΓΗ 2030» αποτελεί
ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό
εργαλείο και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί παράλληλα
με τη διδακτέα ύλη, καθώς τα
ζητήματα που πραγματεύεται
έχουν σχετική θεματολογία.
Βασικός στόχος της δράσης
είναι η εκπαίδευση και
ευαισθητοποίηση των παιδιών
στους 17 Στόχους Βιώσιμης
Ανάπτυξης καθώς και η
δημιουργία πρεσβευτών για τη
διάχυση των Στόχων στο ευρύ
κοινό.
06/03/20
06/03/20
Το εκπαιδευτικό υλικό «ΓΗ
2030» παρουσιάζει τους
Στόχους με τέτοιο τρόπο ώστε
να προτείνονται δράσεις για
μαθητές όλων των ηλικιών,
από το Δημοτικό μέχρι και το
Λύκειο.

11:42
11:42 AM
AM
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Δωρεά Πετρελαίου Θέρμανσης:
Σχολεία, ΜΚΟ, Εκκλησία κλπ.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεγγύης και
του εκτεταμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο Ενέργειες»
που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια για την κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού και της νέας γενιάς, ενισχύει συστηματικά με πετρέλαιο θέρμανσης σχολεία,
ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και φορείς.

Για τον σκοπό αυτό, για τη χειμερινή περίοδο 2020,
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει διαθέσει

41.600 λίτρα

πετρελαίου θέρμανσης
σε 13 Φορείς και
Οργανώσεις που επιτελούν
κοινωνικό έργο*

270.200 λίτρα
πετρελαίου σε 136 σχολεία
της περιοχής του Θριασίου
και των Δήμων Ευόσμου
Κορδελιού, Δέλτα

*Συγκεκριμένα, τη φετινή χρονιά καλύφθηκε μέρος των
ενεργειακών αναγκών των, της Άγονης Γραμμής Γόνιμης, του
Δήμου Μεγαρέων, της Ιεράς Μονής Γοργοεπηκόου Μάνδρας,
του Ιδρύματος Περιθάλψεως ατόμων με Νοητική Υστέρηση
& Σύνδρομο Down Κληροδότημα Μαρία Κόκκορη, του
Ιερού Ναού Ζωοδόχου πηγής και Ταξιαρχών, του Δήμου
Σαλαμίνας, του Δήμου Ανωγείων, του Πανελλήνιου Συλλόγου

69.000 λίτρα

πετρελαίου θέρμανσης στην Ιερά
Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας
για να καλυφθούν οι άμεσες και
επιτακτικές ανάγκες των Δομών και
των Ναών της Εκκλησίας

Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα
Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη», του Φάρου
Τυφλών Ελλάδας, της Οργανωτικής Επιτροπής Κοινωνικής
Αλληλεγγύης & Βοήθειας Δυτ. Μακεδονίας, του 4/θεσιο
δημοτικό σχολείο και 1/θεσιο Νηπιαγωγείο Τρανοβάλτου,
του Γηροκομείου Λαζάρου & Αθηνάς Ρίζου Καστοριάς, του
Συνδέσμου Σκηνιτών.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
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Παιδικό Χωριό
στο Φίλυρο

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής στήριξης στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες, την
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επιβεβαιώνοντας
τη διαχρονική, άμεση και έμπρακτη συμπαράσταση στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ, διέθεσε πετρέλαιο θέρμανσης στις εγκαταστάσεις του
Παιδικού Χωριού, όπως επίσης και διατακτικές για την αγορά τροφίμων και
ειδών πρώτης ανάγκης, με στόχο την κάλυψη βασικών λειτουργικών αναγκών.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχοντας πλήρη συναίσθηση του
κοινωνικού ρόλου που επιτελεί, στέκεται αρωγός στην κοινωνία που
ιδιαίτερα σήμερα αντιμετωπίζει πρωτοφανείς δυσκολίες, στηρίζοντας
πρωτοβουλίες που προσβλέπουν στη βραχυπρόθεσμη αλλά και
μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και της
συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.

Η παράδοση έγινε
στον Γ. Διευθυντή του
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΧΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ
κ. Λ. Ίσαρη απ’ τον
εκπρόσωπο του Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
κ. Γ. Ζαγκλιβερινό,
Επικεφαλής Συντονισμού
και Επικοινωνίας
Εγκαταστάσεων Ομίλου
Β.Ε.
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Δράσεις Εταιρικής και Κοινωνικής
Ευθύνης από τις Θυγατρικές
του Εξωτερικού
Αυτό το διάστημα, οι κύριες δράσεις όλων των θυγατρικών του Ομίλου έχουν στόχο τη καταπολέμηση της πανδημίας.
Ωστόσο, η ΟΚΤΑ AD Skopje, ο μεγαλύτερος προμηθευτής καυσίμων στην Βόρεια Μακεδονία, εκτός από τις δράσεις
που πραγματοποίησε για να υποστηρίξει το τοπικό σύστημα υγείας που μάχεται ενάντια στον covid-19, προχώρησε
και στις παρακάτω δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης:

Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο
Στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης στρατηγικής
της, η ΟΚΤΑ έδωσε πέντε πλήρεις υποτροφίες
στους φοιτητές του Πανεπιστημίου του St. Cyril and
Methodius που είχαν τις καλύτερες βαθμολογίες. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα συνεχίζει να υλοποιείται
εδώ και τέσσερα χρόνια και στόχος του είναι να
συμβάλλει στην πνευματική ενδυνάμωση αλλά και
στην επαγγελματική εξειδίκευση των νέων της χώρας.
Τέλος, τα επιλεγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα
σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες της ΟΚΤΑ.

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας
Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η ΟΚΤΑ σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Βαλκανικών
Σπουδών, διοργανώνει μαθήματα ελληνικής
γλώσσας. Τα μαθήματα προσφέρονται δωρεάν
σε φοιτητές, εφήβους και εργαζομένους.

Φεστιβάλ τζαζ & OFFset
Η ΟΚΤΑ υποστήριξε και τα δύο μουσικά γεγονότα
και να πραγματοποιηθούν εξ’ ολοκλήρου
διαδικτυακά ώστε το κοινό να μπορεί να τα
παρακολουθήσει με ασφάλεια από το σπίτι του.

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Επίσης, η JUGOPETROL A.D. (EKO Montenegro) η μεγαλύτερη εταιρεία πετρελαιοειδών
στο Μαυροβούνιο, πραγματοποίησε τις παρακάτω τρεις σημαντικές δράσεις με ισχυρό
κοινωνικό αντίκτυπο.

Δωρεά στο ορφανοτροφείο “Mladost”
στη Bijela
Αντί της φιλοξενίας των κατοίκων της Bijela σε
sports camps της Ελλάδας, η ΕΚΟ Μαυροβουνίου
δώρισε σχολικό εξοπλισμό αξίας 8.226 € για όλα
τα παιδιά που διαμένουν στο Ορφανοτροφείο
και 8 τηλεοράσεις προκειμένου να γίνεται
ευκολότερα η παρακολούθηση διαφορετικών
σχολικών προγραμμάτων στο πλαίσιο της τηλεεκπαίδευσης.

Υποστήριξη στο Χριστουγεννιάτικο
Παζάρι 2020
Επειδή φέτος δεν ήταν εφικτή η διοργάνωση του
Διπλωματικού Χριστουγεννιάτικου Παζαριού,
η ΕΚΟ Μαυροβουνίου ζήτησε από όλες τις
Πρεσβείες να συλλέξουν τρόφιμα, ρούχα και
παιχνίδια για τα παιδιά. Επίσης, υποστήριξε
τη Πρεσβεία της Ελλάδας, δίνοντας χρήματα
προκειμένου να αγοραστούν τρόφιμα για 500
οικογένειες που έχουν οικονομική ανάγκη αλλά
και σε πολίτες που έμειναν άνεργοι εξαιτίας της
πανδημίας.
Δωρεά για την αγορά Πρωτοχρονιάτικων
δώρων για τα παιδιά και το ιατρικό προσωπικό
του Institute of Children Disease
Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η ΕΚΟ Μαυροβουνίου
υποστήριξε τη νέα γενιά καθ’ όλη τη διάρκεια
της θεραπείας τους, χαρίζοντάς τους δώρα τον
Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα, φέτος η ΕΚΟ χάρισε
100 δώρα στους νέους και 116 συμβολικά δώρα
σε όλους τους υπαλλήλους του Ινστιτούτου για
παιδικές ασθένειες Μαυροβουνίου.
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Απολογισμός Τευχών
2019-2020
Αγαπητοί αναγνώστες,
Με την έναρξη της 3ης χρονιάς έκδοσης του CSR Panorama,
κάνουμε μία φωτογραφική αναδρομή των τευχών από το
2019 μέχρι σήμερα και σας παροτρύνουμε να ξεφυλλίσετε
ψηφιακά τα τεύχη μας, σκανάροντας το QR code, καθώς και να
περιηγηθείτε στον κόσμο της κοινωνικά υπεύθυνης στάσης του
Ομίλου απέναντι στην κοινωνία.
Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου

2019

2019
Τεύχος

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

2019

2019

Τεύχος

#01

Τεύχος

#02

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τεύχος

#03

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

#04

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

PHOTO SNFCC

Τεύχος 01

Τεύχος 02

Τεύχος 03

Τεύχος 04

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

2019

2020
Τεύχος

Τεύχος

#05

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

#06

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Λίμνη Κουμουνδούρου

Τεύχος 05

Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Τεύχος 06

Τεύχος

Τεύχος

07

08

Τεύχος 07

Τεύχος 08

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

15

Ο κορωνοϊός "δοκιμάζει" τα
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης των επιχειρήσεων
Σχολιασμός άρθρου και η θέση του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Η πανδημία του covid-19 έχει αναδείξει την πραγματική αξία των κοινωνικών
δράσεων των βιώσιμων επιχειρήσεων παγκοσμίως. Όλο αυτό το διάστημα που
διανύουμε την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας, παρατηρούμε ότι επιχειρήσεις
σε όλο τον κόσμο συσπειρώνονται, παρά την οικονομική τους αβεβαιότητα,
προκειμένου να στηρίξουν τους εργαζομένους, την κοινωνία, τον υγειονομικό τομέα
και την ποιότητα του brand τους.
Η πανδημία «ώθησε» τους Οργανισμούς και τις Επιχειρήσεις να υλοποιήσουν δράσεις
ΕΚΕ, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης ως προς την εφαρμογή πρακτικών
βιωσιμότητας.
Μια σημαντική συνιστώσα, τη δεδομένη χρονική περίοδο, είναι όλες οι εταιρείες
ανεξαρτήτου δραστηριότητας να αναδείξουν τον κοινωνικό τους χαρακτήρα και
την υπεύθυνη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις. Αυτό μπορεί να συμβεί με την
γρήγορη προσαρμογή των εταιρειών στα νέα δεδομένα αλλά και σε ένα σχέδιο
αναπροσαρμογής των υπαρχουσών υπηρεσιών/προϊόντων προσαρμοσμένες στις
τρέχουσες ανάγκες της κοινωνίας.
https://hbr.org/2020/04/coronavirus-isputting-corporate-social-responsibility-tothe-test

by Mark R. Kramer
Σύνοψη άρθρου

«Πολλές μεγάλες εταιρείες μιλούν
για τις αξίες τους ή για το πόσο
νοιάζονται για τους υπαλλήλους
τους αλλά και για τα ενδιαφερόμενα
μέρη. Η κρίση του covid-19 τους
έφερε αντιμέτωπους με μία νέα
πραγματικότητα η οποία οδήγησε
τις εταιρείες σε μία θετική δέσμευση
ως προς τις δράσεις εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης.
Ο συγγραφέας παραθέτει
παραδείγματα για δράσεις που
πραγματοποιούν διάφορες εταιρείες
για να βοηθήσουν τους υπαλλήλους
τους, τους προμηθευτές, τον
υγειονομικό τομέα και την ευρύτερη
κοινωνία.»

Ακολουθούν κάποια παραδείγματα προσφοράς στην κοινωνία μεγάλων παγκόσμιων
εταιρειών:
• H Adidas έφτιαξε 3D-printed μάσκες/ασπίδες προσώπου σε συνεργασία με την
Carbon, χρησιμοποιώντας το ίδιο υλικό που είχαν χρησιμοποιήσει προηγουμένως
όταν κατασκεύασαν τις 4D σόλες τους. Οι μάσκες αυτές έχουν δοθεί σε επαγγελματίες
υγείας.
• Η Kellogs και η Amazon, με δεκάδες chefs του κόσμου, ένωσαν δυνάμεις και μέσω
ενός cook-a-thon (live Home Cooking) βοηθούν στην παροχή γευμάτων σε όσους
έχουν ανάγκη την περίοδο αυτή, στηρίζοντας τις δράσεις ενός μη-κερδοσκοπικού
οργανισμού στην Αμερική.
• Τα Starbucks της Αμερικής παρέχουν δωρεάν καφέ σε όλους τους «front-line
responders / ανταποκριτές πρώτης γραμμής» που καθημερινά δίνουν τη μάχη τους με
τον κορωνοϊό (γιατροί, νοσηλευτές, επαγγελματίες υγείας, καθαριστές κλπ).
Με την ίδια λογική, αλλά και με οξυμένο το αίσθημα της Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στέκεται αρωγός στην κοινωνία εν μέσω
της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα:
• Σχεδίασε έγκαιρα αποτελεσματικές στρατηγικές για την αντιμετώπισή της
πανδημίας.
• Εξασφάλισε την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας και τον απρόσκοπτο
εφοδιασμό της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των
εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις.
• Επικοινώνησε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για τον προσδιορισμό των
εκτάκτων αναγκών τους.
• Υλοποίησε προγράμματα και διέθεσε το ποσό των 8 εκατ. €, για την κάλυψη των
μεγάλων αναγκών στον τομέα της Υγείας της χώρας.

