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ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΚΚΕΤΟΥ

ΕΚΕ: Όταν οι επιχειρήσεις συμβάλλουν  
στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών  

και κοινωνικών ζητημάτων

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) χάνεται στα βάθη του χρόνου, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη και εξέλιξη των ι-
διωτικών επιχειρήσεων από τον 16ο αιώνα. Εξάλλου, στα μέσα και τα τέλη του 18ου αιώνα οι επιχειρήσεις έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους στους υπαλλήλους και συγκεκριμένα ενδιαφέρθηκαν για το πώς θα τους καταστήσουν πιο παραγωγικούς. Μάλιστα, η Βιομηχα-
νική Επανάσταση στα τέλη του 19ου αιώνα μπορεί να θεωρηθεί το σημείο εκκίνησης για την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών 

από τη μεριά των επιχειρήσεων, που εξέφραζαν με διαφόρους τρόπους την κοινωνική τους υπευθυνότητα (προσφέροντας π.χ. κατοικία στους 
εργαζομένους τους, φροντίζοντας γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους κ.λπ.).

Τα τελευταία χρόνια, δε, έχει γίνει αντιληπτό από τις επιχειρήσεις ότι η επιβίωσή τους δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικά μεγέθη ή οικο-
νομικά αποτελέσματα, αλλά σε μια πληθώρα κοινωνικών κριτηρίων. Έτσι, σε κάθε εταιρεία εισάγεται μια νέα επιχειρηματική στρατηγική, η 
οποία μπορεί να καθορίσει μακροπρόθεσμα την επιτυχία ή τη βιωσιμότητα της εταιρείας. Η ΕΚΕ αποτελεί αυτή τη στρατηγική, που αρκετές 
φορές μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης. Στόχος της η κοινωνική ευημερία, ταυτόχρονα όμως και η επιβίωση 
της επιχείρησης στην αγορά. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, οι εταιρείες παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη 
(ΕΚΕ) επί πολλά χρόνια ήταν 
µια «ασαφής» έννοια, που 
συχνά µπερδευόταν µε δι-
άφορες φιλανθρωπικές δρά-
σεις στις οποίες προέβαιναν 

οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συγκεκριµένη προσέγ-
γιση βρίσκεται µακριά από την πραγµατικότητα: η 
ΕΚΕ εντάσσεται οργανικά στο επιχειρησιακό µο-
ντέλο µιας εταιρείας και αποτελεί ένα είδος αυτορ-
ρύθµισης των δραστηριοτήτων της, ώστε αυτές να 
ανταποκρίνονται στο πνεύµα του νόµου, στα ηθικά 
πρότυπα και στους διεθνείς κανόνες, ενώ όλο και 
πιο συχνά πλέον συνδέεται µε δράσεις που έχουν 
ως στόχο το κοινό καλό και βρίσκονται πέρα και 
πάνω από τα στενά συµφέροντα των επιχειρήσεων.

Η ΕΚΕ υποδηλώνει την ισόρροπη αντιµετώ-
πιση της οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλο-
ντικής επίδρασης της λειτουργίας µιας επιχείρη-
σης και βασίζεται στο τρίπτυχο της οικονοµικής 
ανάπτυξης, της βιωσιµότητας και της κοινωνικής 
συνοχής. Με τον τρόπο αυτόν οι εταιρείες δηµι-
ουργούν προσδοκίες στους πολίτες και δείχνουν 
τον καλό τους χαρακτήρα σε εργαζόµενους, σε πε-
λάτες και σε προµηθευτές.

Η ΕΚΕ στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000, οπότε ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (HNCSR), απο-
στολή του οποίου είναι, όπως αναφέρεται στην ι-
δρυτική του διακήρυξη, «η προώθηση της έννοιας 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και η προβολή 
της, τόσο προς τον επιχειρηµατικό κόσµο όσο και 
προς το κοινωνικό περιβάλλον, µε απώτερο στόχο 
την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιµης 
ανάπτυξης». Οι βασικοί στόχοι του ∆ικτύου είναι 
«η ευαισθητοποίηση και η συστράτευση της επι-
χειρηµατικής κοινότητας αλλά και των επιµέρους 
κοινωνικών οµάδων προς την κατεύθυνση της προ-
ώθησης της κοινωνικής συνοχής στη χώρα µας. Η 
συγκέντρωση των πόρων, ο συντονισµός και η δι-
άθεσή τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική 
αλληλεγγύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινω-
νίας, συνέργειας και συντονισµού ανάµεσα στις ε-
πιχειρήσεις-µέλη του ∆ικτύου για την από κοινού 
εφαρµογή προγραµµάτων ή την ανταλλαγή καλών 

πρακτικών. Και η προσφορά στον δηµόσιο διάλογο 
ενός πλούτου ιδεών και προτάσεων, τον οποίο οι 
κυβερνητικοί και λοιποί φορείς θα είναι σε θέση 
στη συνέχεια να αξιοποιήσουν και ενδεχοµένως 
να υιοθετήσουν».

Οι βασικοί στόχοι
Όπως έχουν αποτυπωθεί στα σχετικά θεωρητικά 
κείµενα, οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχει-
ρήσεις να υιοθετήσουν υπευθυνότητα για τις πρα-
κτικές τους και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών 
τους θετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους 
καταναλωτές, τους εργαζοµένους τους, τις κοινότη-
τες στις οποίες δραστηριοποιούνται και κάθε τµήµα 
της δηµόσιας σφαίρας που µπορεί να θεωρηθεί εν-
διαφερόµενος/εταίρος (stakeholder).

Σε αδρές γραµµές, η ΕΚΕ µπορεί να χωριστεί 
σε έξι κατηγορίες δραστηριοτήτων, ανάλογα µε τη 
φύση της κάθε πρωτοβουλίας. Αυτές είναι οι εξής: 
Προώθηση Σκοπού, Marketing Σκοπού, Κοινωνικό 
Marketing, Εταιρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθε-
λοντισµός και Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές.

Τα οφέλη
Μια εταιρεία που έχει φροντίσει να αναπτύξει ένα 
πρόγραµµα Κοινωνικής Ευθύνης αποκοµίζει τα πα-
ρακάτω οφέλη:

Πρώτον, από τη µεριά των καταναλωτών. Σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία των δηµοσκοπήσεων, ένας στους 
δύο Ευρωπαίους είναι διατεθειµένος να πληρώσει 
παραπάνω για να αγοράσει προϊόντα που σέβονται 
την κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά την 
Ελλάδα και σε σχέση µε τον µέσο όρο των λοιπών 
χωρών της Ε.Ε., φαίνεται οι Έλληνες καταναλω-
τές, κατά δήλωσή τους, να είναι περισσότερο δια-
τεθειµένοι να πληρώσουν επιπλέον χρήµατα για 
ένα προϊόν ή µια υπηρεσία που προέρχεται από 
µια επιχείρηση η οποία δηλώνει ότι στοχεύει στο 

να έχει έναν θετικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό α-
ντίκτυπο, σε ποσοστό 44% έναντι 40%, που είναι 
ο ευρωπαϊκός µέσος όρος.

∆εύτερον, από την πλευρά των εργαζοµένων. 
Οι κοινωνικά υπεύθυνες επιχειρήσεις προσελκύ-
ουν και διατηρούν ευκολότερα προσωπικό ποιότη-
τας συγκριτικά µε άλλες επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε 
τα αποτελέσµατα έρευνας της εταιρείας Regus, πο-
σοστό 43% των περίπου 40.000 συµµετεχόντων α-
πάντησε ότι αν τους προσφέρονταν δύο ισοδύναµα 
καλές θέσεις εργασίας, θα προτιµούσαν την πιο φι-
λάνθρωπη εταιρεία ως εργοδότη. Αυτό, σύµφωνα µε 
την έρευνα, αποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις που α-
ποδεδειγµένα προσφέρουν στην κοινωνία είναι σε 
καλύτερη θέση ώστε να προσελκύσουν και να δια-
τηρήσουν ταλαντούχο δυναµικό.

Τρίτον, από την πλευρά των επενδυτών. ∆ιαπι-
στώνεται κατακόρυφη άνοδος των κοινωνικά υπεύ-
θυνων επενδύσεων, µε αποτέλεσµα να δηµιουργη-
θούν σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη περισσό-
τερα από 200 ταµεία από συνδροµές επιχειρήσεων 
µε καθαρά δεοντολογικό χαρακτήρα και περιουσι-
ακά στοιχεία 11 δισ. ευρώ.

Εν κατακλείδι…
Οι κοινωνικές εταιρικές δράσεις, εφόσον γίνονται 
µε οργάνωση, µεθοδικότητα, προγραµµατισµό και 
επιφέρουν ευνοϊκά αποτελέσµατα, γίνονται απο-
δεκτές από την κοινωνία µε ικανοποίηση. ∆ιαδρα-
µατίζουν ρόλο ουσιαστικό στην εδραίωση θετικής 
φήµης της επιχείρησης ή του οργανισµού, που συ-
ντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας τους.

Η ΕΚΕ θεωρείται βασικό τµήµα της σύγχρονης 
επικοινωνίας και του marketing. Εφόσον σχεδια-
στεί και εφαρµοστεί σωστά, καταλήγει σε επιτυχία 
τόσο για τον οργανισµό που ανέλαβε να υπηρετή-
σει έναν κοινωνικό στόχο όσο και για την ίδια την 
κοινωνία, που αντλεί από αυτόν οφέλη. Πρόκει-
ται, µε άλλα λόγια, για µια κατάσταση όπου και τα 
δύο µέρη κερδίζουν (win-win situation). Εφόσον 
οι πόροι, που άλλως θα δεσµεύονταν για εσωστρε-
φείς σκοπούς, λ.χ. διαφηµιστικούς, καταλήγουν να 
µετουσιώνονται σε κοινωνικά προγράµµατα, δεν υ-
πάρχει βάσιµος λόγος να αµφισβητηθεί η αξία της 
ΕΚΕ. Έτσι, αυξάνεται η εµπιστοσύνη της κοινωνίας 
στις επιχειρήσεις και στις δηµόσιες οργανώσεις και 
καλλιεργείται σχέση συνταύτισης και συνυπηρέτη-
σης κοινών στόχων και υπέρτερων, µη υλικών, αξιών.

Ο ρόλος της ΕΚΕ 
και τα οφέλη 

που προσφέρει



Η 
ενδυνάµωση του ρόλου της γυναίκας αποτελεί για 
την Παπαστράτος έναν από τους πέντε βασικούς 
πυλώνες της Εταιρικής της Υπευθυνότητας. Μέσα 
από µια σειρά δράσεων, τα τελευταία χρόνια η εται-
ρεία έχει επενδύσει σηµαντικά στο να αναδειχθούν 

σηµαντικά θέµατα που σχετίζονται µε τις γυναίκες αλλά και στο 
να παράσχει πρακτική βοήθεια σε γυναίκες που βρίσκονται σε 
ανάγκη. Η κ. Χριστίνα Ακουρή, ∆ιευθύντρια Επικοινωνίας και Βι-
ωσιµότητας, µας µιλάει για τη «σχέση» της Παπαστράτος µε τις 
γυναίκες τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό, 
στο χώρο εργασίας. 

Το τελευταίο διάστηµα η Παπαστράτος έχει ενεργοποιηθεί 
έντονα σε θέµατα που σχετίζονται µε την ενδυνάµωση της 
γυναίκας. Πώς έχει προκύψει αυτή η ανάγκη και ποιες ενέρ-
γειες έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση; 
Πράγµατι. Ένας από τους σηµαντικότερους πυλώνες της κοι-
νωνικής δράσης µας είναι η ενδυνάµωση των γυναικών µε 
την ευρεία έννοια. Η Παπαστράτος είναι µια εταιρεία που είχε 
από το µακρινό παρελθόν ευαισθησία στα θέµατα της γυναί-
κας – αρκεί να αναφέρουµε πώς κάποτε ο ιδρυτής της εται-
ρείας προικοδοτούσε τις εργάτριες του εργοστασίου όταν ήταν 
να παντρευτούν.  Τα τελευταία χρόνια και µε την ενίσχυση της 
µητρικής µας εταιρεία, Philip Morris International, η οποία 
επίσης θέτει τη γυναίκα στο επίκεντρο πολλών ενεργειών 
της,  έχουµε υλοποιήσει πολλές δράσεις αρχικά για την υπο-
στήριξη γυναικών που είναι σε ανάγκη, άστεγες, άνεργες, είτε 
µονογονεϊκές οικογένειες κάτω από το όριο της φτώχιας είτε 
γυναίκες που έχουν υποστεί βία. Για εµάς η γυναίκα είναι ση-
µαντικό θέµα συζήτησης και δράσης όλο το χρόνο και όχι µόνο 
στις 8 Μαρτίου, την Παγκόσµια Ηµέρα εορτασµού. 

Ειδικότερα για το θέµα της βίας που αναφέρετε, υλοποιήσα-
τε πρόσφατα ένα πρόγραµµα. Θα µας πείτε για αυτό;
Το 2017, ενώσαµε τις δυνάµεις µας µε το Κέντρο Γυναικείων 
Μελετών «∆ΙΟΤΙΜΑ», για να υλοποιήσουµε ένα µεγάλο πρό-
γραµµα για την καταπολέµηση της έµφυλης βίας. Το πρόγραµ-
µα «SPEAK» είχε τρεις διαστάσεις: α) να προσφέρει  νοµική 
υποστήριξη σε θύµατα βίας β) να εκπαιδεύσει νέους και νέες 
ώστε να αναγνωρίζουν τις καταστάσεις βίας και γ) να ευαι-
σθητοποιήσει την κοινή γνώµη για το θέµα, ώστε να σπάσει 
επιτέλους αυτή η κουλτούρα ανοχής και σιωπής που υπάρχει 
στην ελληνική κοινωνία.  Τα στοιχεία δείχνουν πώς 1 στις 3 
γυναίκες έχει υποστεί κάποια στιγµή βία και αντιλαµβανόµα-
στε πόσο βαθύ είναι το πρόβληµα. Μέσω τους προγράµµατος 
περισσότερες από 100 γυναίκες έλαβαν νοµική βοήθεια προ-
κειµένου να κάνουν το πρώτο βήµα και να βγουν από την κα-
κοποιητική σχέση, ενώ πάνω από 300 άτοµα εκπαιδεύτηκαν 
για το θέµα µέσα από ειδικά workshops. Για την ευαισθητο-
ποίηση του ευρύ κοινού δηµιουργήσαµε µια καµπάνια επικοι-
νωνίας µε τίτλο “Don’t Skip” – Μην προσπερνάς την έµφυλη 
βία, προκειµένου να δείξουµε όλες τις µορφές που µπορεί να 
πάρει η έµφυλη βία και να τονίσουµε την ευθύνη που έχουµε 
όλοι. Στόχος ήταν να πείσουµε τον θεατή να µην γυρνάει τη 
µατιά του αλλού όταν πέφτουν στην αντίληψή του φαινόµενα 
βίας, αντίθετα να µιλάει για αυτά και να τα καταγγέλλει. Η κα-
µπάνια που «έτρεξε» στα social media έτυχε πολύ µεγάλης 
αποδοχής και ελπίζουµε πραγµατικά να έγινε ένα σηµαντικό 
βήµα προς τα εµπρός. 

Για το θέµα πάλι της έµφυλης βίας υπογράψατε πρόσφατα 
και ένα Σύµφωνο ∆έσµευσης προκειµένου ως εργοδότης 
πια να αναλάβετε δράση. Σε τι ενέργειες δεσµευτήκατε ότι 
θα προχωρήσετε;
Πρόκειται για το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα CEASE για την καταπο-
λέµηση της βίας βάσει φύλου, το οποίο στην Ελλάδα συντονίζεται 
από το CSR Hellas, και στο οποίο συµµετέχει η Παπαστράτος, 
µια από τις λίγες ελληνικές εταιρείες. Το Νοέµβριο του 2018 στο 
Παρίσι, υπογράψαµε τη ∆ήλωση ∆έσµευσης µε την οποία ανα-
λαµβάνουµε την ηθική δέσµευση ως εργοδότης να λαµβάνουµε 
µέτρα προκειµένου να ενισχύσουµε τις γυναίκες – εργαζόµενες 
µας που υφίστανται ενδοοικογενιακή βία. Τα µέτρα µπορεί να 
είναι από καµπάνιες ευαισθητοποίησης για το θέµα εσωτερικά 
στον οργανισµό µέχρι πρακτική υποστήριξη σε γυναίκες θύµατα. 
Ελπίζουµε όλη αυτή η προσπάθεια να µεγαλώσει να και να ανα-
λάβουν ενεργό δράση και άλλες εταιρείες στη χώρα µας. 

Εκτός από τις κοινωνικές δράσεις, έχετε συγκεκριµένη 
στρατηγική και ως εργοδότης για τις γυναίκες στο εσωτερι-
κό της εταιρείας;
Όπως σας είπα νωρίτερα, η γυναίκα βρίσκεται παραδοσιακά σε 
εξέχουσα θέση µέσα στην Παπαστράτος. Για εµάς το θέµα των 
ίσων ευκαιριών µέσα στην εταιρεία είναι αυτονόητη αξία εδώ 
και πολλά χρόνια. Μάλιστα πρόσφατα γίναµε και η πρώτη εται-
ρεία στην Ελλάδα που λάβαµε την πιστοποίηση Equal Salary. 
Έγινε έλεγχος στις πολιτικές Ανθρώπινου ∆υναµικού που 
εφαρµόζουµε, προκειµένου να διαπιστωθεί ότι οι πρακτικές 
µας στα θέµατα των εργαζοµένων σε ένα εύρος διαδικασιών, 
από την αξιολόγηση τους, τις ευκαιρίες εξέλιξης και καριέρας 
έως τη µισθολογική ισότητα γίνονται µε διαφανή τρόπο, µακριά 
από ανισότητες.   Η πιστοποίηση αυτή ήρθε να επιβεβαιώσει 
και την επιτυχία µας στον αγώνα εξάλειψης του µισθολογικού 
κενού που χωρίζει άνδρες – γυναίκες. Οι στερεοτυπικές αντιλή-
ψεις και οι διακρίσεις απέναντι στις εργαζόµενες γυναίκες είναι, 
δυστυχώς, ένα επίκαιρο και υπαρκτό πρόβληµα και οι σύγχρο-
νες επιχειρήσεις πρέπει να το αντιµετωπίσουν δραστικά. Στην 
οικογένειά της Παπαστράτος η καριέρα και οι φιλοδοξίες δεν 
έχουν φύλο, ούτε «ταβάνι». Για αυτό το λόγο άλλωστε υπάρχουν 
πάρα πολλές γυναίκες σε θέσεις ευθύνης µέσα στην εταιρεία. 

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο ΣυναντίληψηςH ενδυνάµωση της γυναίκας  
βασικός πυλώνας της Παπαστράτος

Συνέντευξη Χριστίνα Ακουρή,  
∆ιευθύντρια Επικοινωνίας  

και Βιωσιµότητας
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σήµερα η εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη (ΕΚΕ) αποτελεί άρρηκτο 
τµήµα της επιχειρηµατικής πρα-
κτικής στη χώρα. Όπως προκύπτει 
άλλωστε από πρόσφατη έρευνα 
της ICAP, οι µεγάλες εταιρείες της 

εγχώριας οικονοµίας αναγνωρίζουν τη σηµαντικό-
τητα της ΕΚΕ και φαίνεται ότι την κατατάσσουν 
αρκετά ψηλά στις επιχειρηµατικές δράσεις τους.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΕ θεωρείται «πολύ» ή 
«πάρα πολύ» σηµαντική από το 89% των επιχει-
ρήσεων του δείγµατος, ποσοστό αυξηµένο κατά 5% 
σε σχέση µε την περσινή έρευνα. Την ίδια στιγµή, 
ωστόσο, οι µεγάλες εταιρείες θεωρούν ότι η ΕΚΕ 
δεν έχει αναπτυχθεί ακόµη σε ικανοποιητικό βαθµό 
από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων (ανε-
ξαρτήτως µεγέθους).

Ειδικότερα, σε ερώτηση για τον βαθµό υιοθέ-
τησης των δράσεων ΕΚΕ από τις επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα, το µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών του 
δείγµατος (66%) απαντά ότι ο βαθµός διείσδυσης/
εφαρµογής πρακτικών ΕΚΕ στην παρούσα φάση 
κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα και µόλις το 4% του 
δείγµατος θεωρεί ότι η ΕΚΕ εφαρµόζεται σε πάρα 
πολύ µεγάλο βαθµό από τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Από τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι υπάρχουν 
ακόµη σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης, προκει-
µένου η ΕΚΕ να εφαρµοστεί αφενός σε µεγαλύ-
τερο ποσοστό εταιρειών, αφετέρου σε ευρύτερο 
φάσµα δραστηριοτήτων.

Ως κυριότεροι παράγοντες που δρουν ανασταλ-
τικά στην υλοποίηση πρακτικών ΕΚΕ αναδείχθη-
καν η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία και το οικο-
νοµικό κόστος, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις 

στην αξιολόγηση των εταιρειών του δείγµατος, µε 
22% και 20% αντίστοιχα, όπως άλλωστε και στην 
περσινή έρευνα. Ακολουθούν η έλλειψη κινήτρων 
µε 18% και η ελλιπής ενηµέρωση των πολιτών για 
την έννοια της ΕΚΕ µε 15%.

Τα κυριότερα αποτελέσµατα της πρωτογενούς 
έρευνας της ICAP συνοψίζονται στα εξής:
� ∆ύο στις τρεις εταιρείες του δείγµατος (66%) 
θεωρούν ότι ο βαθµός εφαρµογής των πρακτικών 
ΕΚΕ από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων 
εξακολουθεί να κυµαίνεται σε µέτρια επίπεδα.
� Οι ενέργειες των εταιρειών που αφορούν το αν-
θρώπινο δυναµικό καλύπτουν το µεγαλύτερο µερί-
διο (39% το 2018) στον συνολικό προϋπολογισµό 
τους για δράσεις ΕΚΕ.
� Η πλειοψηφία των εταιρειών (62%) δαπανά σε 
προγράµµατα και δράσεις ΕΚΕ έως 200.000 ευρώ 
σε ετήσια βάση, το 24% των επιχειρήσεων δαπανά 
από 200.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, ενώ το 14% 

των επιχειρήσεων δαπανά από 1.000.000 ευρώ έως 
και 5.000.000 ευρώ.
� Ορισµένες από τις κυριότερες πρακτικές ΕΚΕ 
που εφαρµόζονται σε «πολύ» ή «πάρα πολύ» ση-
µαντικό βαθµό από τις εταιρείες του δείγµατος 
είναι οι εξής: α) η παροχή ίσων ευκαιριών προς 
όλους τους εργαζοµένους (89%), β) η εφαρµογή 
συστήµατος διαχείρισης-διασφάλισης ποιότητας 
των προϊόντων (85%), γ) η παροχή δυνατοτήτων 
εκπαίδευσης ή βελτίωσης των δεξιοτήτων του προ-
σωπικού (84%).
� Η ενίσχυση και προστασία της εταιρικής εικόνας 
και η συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο αξιολο-
γήθηκαν από το 90% και το 86%, αντίστοιχα, των 
εταιρειών του δείγµατος ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» 
σηµαντικό όφελος που επιφέρουν οι δράσεις ΕΚΕ.
� Τέλος, η τρέχουσα οικονοµική συγκυρία µε πο-
σοστό 22% και το οικονοµικό κόστος µε ποσοστό 
20% θεωρούνται οι κυριότεροι ανασταλτικοί πα-
ράγοντες υλοποίησης ΕΚΕ από τις ελληνικές ε-
πιχειρήσεις.

Συµπερασµατικά, οι µεγαλύτερου µεγέθους ε-
πιχειρήσεις προβαίνουν σε δράσεις ΕΚΕ, καθώς 
αυτές συνήθως έχουν την οικονοµική επιφάνεια να 
προβληθούν σε δαπανηρά µέσα επικοινωνίας µε-
γάλης απήχησης, όπως είναι η τηλεόραση, το ρα-
διόφωνο και τα έντυπα µέσα ή ακόµα και να «τρέ-
ξουν» µεγάλες καµπάνιες ηλεκτρονικής προώθη-
σης σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ΕΚΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπί-
ζεται ως ένα πρόσθετο κόστος από τις επιχειρή-
σεις, αλλά ως επένδυση µε συγκεκριµένους στό-
χους, µετρήσιµα αποτελέσµατα και οφέλη, που α-
φορούν τόσο την ίδια την επιχείρηση όσο και το 
κοινωνικό σύνολο. Ως εκ τούτου, κρίσιµα σηµεία 
θεωρούνται η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και 
των καταναλωτών, η εκπαίδευση των στελεχών των 
επιχειρήσεων και η υιοθέτηση κατάλληλων πρωτο-
βουλιών και στρατηγικών από την πλευρά της πο-
λιτείας, που θα ενθαρρύνουν µεγαλύτερο ποσοστό 
επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της υιοθέτη-
σης των βέλτιστων πρακτικών ΕΚΕ.

Η σηµασία
Η σηµασία της ΕΚΕ είναι πλέον κάτι παραπάνω 
από προφανής, καθώς στον δικτυωµένο κόσµο όπου 
ζούµε σήµερα είναι πολύ εύκολο η φήµη και η 
αξιοπιστία µιας επιχείρησης να «απογειωθούν» 
χάρη στην προβολή των δράσεών της στις έξι βα-
σικές κατηγορίες της ΕΚΕ (Προώθηση Σκοπού, 
Marketing Σκοπού, Κοινωνικό Marketing, Εται-
ρική Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισµός και 
Κοινωνικά Υπεύθυνες Πρακτικές) από τους ίδιους 
τους stakeholders.

Όπως επίσης είναι πλέον εύκολο το brand µιας 
επιχείρησης να υποστεί σηµαντική βλάβη, αν γίνει 
γνωστό ότι η επιχείρηση αυτή δεν αναπτύσσει δρά-
σεις ΕΚΕ. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι επιχει-
ρήσεις µε πανίσχυρο brand name φροντίζουν να 
υπογραµµίζουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντι-
κές δράσεις και ευαισθησίες τους (για παράδειγµα, 
για πολλά χρόνια το άτυπο µότο της Google ήταν 
«Don’t be evil», δηλαδή «Μην είσαι/µην κάνεις 
κακό», το οποίο αναλυόταν από τους ιδρυτές της 
εταιρείας, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, ως εξής: 
«Πιστεύουµε ότι µακροπρόθεσµα θα µας εξυπηρε-
τήσει καλύτερα –ως µετόχους, αλλά και σε όλους 
τους άλλους τοµείς– µια επιχείρηση που κάνει 
καλό στον κόσµο, έστω κι αν χάσουµε κάποια βρα-
χυπρόθεσµα κέρδη»).

«Πολύ 
ση�αντική» 

η ΕΚΕ για τις 
περισσότερες 
επιχειρήσεις



Οι  παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 
δεν είναι σκουπίδια.

Μπορείς να τις ανακυκλώσεις πιο εύκολα  
από όσο φαντάζεσαι.

Ανακυκλώνουµε τις µικρές ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές µας συσκευές,  
όπως καφετιέρες, σκούπες, υπολογιστές, 
τηλεοράσεις κ.α. σε ειδικούς κάδους της 
Ανακύκλωση Συσκευών:

•  σε καταστήµατα ηλεκτρικών  
και ηλεκτρονικών ειδών

•  σε πολυκαταστήµατα

• σε αλυσίδες super market

Μπορείς να τις ανακυκλώσεις πιο εύκολα 
από όσο φαντάζεσαι.

Η εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο 
φορέα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) στην Ελλάδα

To 2016 ανακυκλώσαµε µαζί 52.800 τόνους ηλεκτρικών συσκευών.
Με τη βοήθειά σου, µπορούµε ακόµη καλύτερα.
Βρες το κοντινότερό σου σηµείο στο www.electrocycle.gr 

2018 56.000
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Κάθε επιχείρηση (ιδιωτική ή δη-
µόσια, οργανισµός ή µη κυβερ-
νητική οργάνωση), για να µπο-
ρέσει να εδραιωθεί, να γίνει πιο 
γνωστή στον χώρο της και να χτί-
σει την εικόνα της, χρησιµοποιεί 

διάφορα µέσα και αναπτύσσει διάφορες δράσεις, 
όπως η διαφήµιση, οι δηµόσιες σχέσεις και η εται-
ρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), η οποία αποτελεί έν-
νοια όλο και περισσότερο συνδεδεµένη κατά την τε-
λευταία δεκαετία µε την εικόνα των επιχειρήσεων.

Βάσει πρόσφατης έρευνας του Κέντρου Αειφο-
ρίας (CSE) εκτιµάται ότι το συνολικό ποσό της ε-
πένδυσης των εταιρειών που εκδίδουν εκθέσεις ε-
ταιρικής υπευθυνότητας είναι περίπου 40-50 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Επιπλέον, το 2017 συνεχίστηκε η α-
νοδική τάση στην έκδοση εκθέσεων εταιρικής υ-
πευθυνότητας.

Συγκεκριµένα, εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες 
σε σχέση µε το 2012, ενώ στα επόµενα δύο χρόνια 
αναµένεται να ξεπεράσουν τις 120 οι εταιρείες που 
θα έχουν στρατηγική και έκθεση για την εταιρική υ-
πευθυνότητα. Οι 79 εταιρείες που εξέδωσαν έκθεση 
εταιρικής υπευθυνότητας αντιπροσωπεύουν ένα ση-
µαντικό τµήµα της οικονοµίας, απασχολούν περισ-
σότερους από 150.000 εργαζοµένους και έχουν συ-
νολικό κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 56 δισ. ευρώ, 
δηλαδή αποτελούν ένα σηµαντικό ποσοστό του ΑΕΠ. 
Η τάση αυτή, σε συνδυασµό µε τη νέα νοµοθεσία 
4403/2016, θα µπορούσε να αυξήσει δυνητικά τη 
θετική συµβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία 
και στην οικονοµία, εφόσον η πολιτεία έδινε κίνη-
τρα, όπως συµβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν 
δηλαδή υπήρχε µια πρακτική εθνική στρατηγική.

Προστασία του περιβάλλοντος
Όσο περνούν, πάντως, τα χρόνια, οι εταιρείες που 
έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις ΕΚΕ δαπανούν 
όλο και περισσότερα ποσά από τους προϋπολογι-
σµούς τους για ενέργειες που σχετίζονται µε την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Όσον αφορά τις δράσεις που χρηµατοδοτούν και 
στηρίζουν, είναι κατά προτεραιότητα οι εξής:
� Προώθηση της ανακύκλωσης στους χώρους εργα-
σίας µε τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης 
χαρτιού, µπαταριών, αλουµινίου κ.λπ. Θεωρείται η 
πιο δηµοφιλής δράση και υιοθετείται κυρίως από 

µεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.
� Έλεγχος κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 
δράσεις για τη µείωσή της (π.χ. µε αντικατάσταση λα-
µπτήρων πυρακτώσεως). Την ακολουθούν µεγάλες ε-
ταιρείες που δηµοσιεύουν τακτικά απολογισµό ΕΚΕ.
� Προώθηση των µη ανακυκλώσιµων αποβλήτων 
σε εξουσιοδοτηµένους για τον σκοπό αυτόν φορείς.
� Προγράµµατα ευαισθητοποίησης του προσωπι-
κού της επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε 
περιβαλλοντικά θέµατα. Χρήση ανακυκλωµένων ή 
ανακυκλώσιµων υλικών συσκευασίας.
� Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη 
µείωσή της (π.χ. µε τοποθέτηση βαλβίδων αυτόµα-
της διακοπής ροής).
� Εφαρµογή δεικτών µέτρησης για εντοπισµό των 
επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περι-
βάλλον, προκειµένου να υλοποιηθούν δράσεις.
� Ένταξη στην επιχείρηση συστηµάτων περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης σύµφωνα µε εθνικά και διεθνή 
πρότυπα (π.χ. ISO 14001, EMAS – Eco-Μanagement 
and Audit Scheme, Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρι-
σης και Ελέγχου κ.ά.).
� Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για αποτελε-
σµατικότερη χρήση φυσικών πόρων.
� Εφαρµογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντι-
κών ατυχηµάτων.

Κύριο µέληµα
Όλες οι εταιρείες που εφαρµόζουν περιβαλλοντικές 
δράσεις έχουν ως κύριο µέληµα την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας των 
επιµέρους τοµέων στο φυσικό περιβάλλον και προ-
σπαθούν να εντάξουν ένα ολοκληρωµένο και απο-
τελεσµατικό σύστηµα πρακτικών και µεθόδων περι-

βαλλοντικής διαχείρισης.
Οι προσδοκίες της κοινωνίας για τον ρόλο και τις 

ευθύνες των επιχειρήσεων αυξάνονται στην Ελλάδα, 
ειδικά εν µέσω περιόδου κρίσης, που έχει αφήσει 
το αποτύπωµά της παντού, ακόµη και στο περιβάλ-
λον. Στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον, για 
να είναι µια εταιρεία βιώσιµη και αποτελεσµατική, 
δεν πρέπει να προσδοκά µόνο θετικά οικονοµικά α-
ποτελέσµατα. Πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί 
στο µέτρο των δυνατοτήτων της τις αρνητικές επιπτώ-
σεις στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Με 
αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι αφουγκράζεται τις ανά-
γκες της κοινωνίας, που θέλει ένα καθαρό περιβάλλον, 
τόσο για την ίδια όσο και για τις µελλοντικές γενιές.

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής
Αυτή την περίοδο η Γραµµατεία Εµπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή επεξεργάζεται την «Εθνική Στρα-
τηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» και για 
τον λόγο αυτόν διεξάγονται συζητήσεις µε αρµόδιους 
φορείς και εκπροσώπους επιχειρήσεων. Όπως ανέ-
φερε ο γενικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστα-
σίας Καταναλωτή, ∆ηµήτρης Αυλωνίτης, «το Σχέδιο 
Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη που εκπονήθηκε το 2017 χρήζει αναθεώρησης 
και θα πρέπει να εναρµονιστεί πλήρως µε την Ατζέ-
ντα 2030 του Οργανισµού των Ηνωµένων Εθνών».

Όπως είπε, ως προτεραιότητες της σχεδιαζόµενης 
Εθνικής Στρατηγικής τίθενται: η διάχυση πρακτικών 
ΕΚΕ στις µικροµεσαίες και δη στις µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, η αποσαφήνιση των υποχρεώ-
σεων που προκύπτουν από τον ν. 4308/14 αναφορικά 
µε τη δηµοσιοποίηση των µη χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, ο διάλογος για την ανάγκη δηµιουρ-
γίας διαδικασίας πιστοποίησης για όσους δηλώνουν 
ότι εκτελούν δράσεις ΕΚΕ µε κύριο µέληµα την ε-
πικοινωνία των δράσεων στους τελικούς αποδέκτες 
και η δηµιουργία Παρατηρητηρίου ΕΚΕ, στο οποίο 
αφενός θα υπάρχει συγκεντρωµένη πληροφόρηση 
για δράσεις ΕΚΕ και αφετέρου θα αποτυπώνονται 
οι πιστοποιηµένοι φορείς ΕΚΕ.

Σύµφωνα µε το υπουργείο, στην παρούσα φάση 
το ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαµόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 
και όχι στην Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, ενώ δεν θα 
τεθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους φορείς 
που ενεργούν ΕΚΕ.

Η ΕΚΕ συνδέεται 
ά�εσα �ε την 
εικόνα των 

επιχειρήσεων



Από την άνοιξη του 2018, η εταιρεία Earth Friendly Products, 
η κορυφαία εταιρεία πράσινων καθαριστικών παγκοσµίως, 
άρχισε την παραγωγή των πράσινων προϊόντων καθαρισµού 
ECOS και στην Ελλάδα. Είναι η εταιρία που ίδρυσε το 1967 στο 

Σικάγο ο Βαν Βλαχάκης, Έλληνας µετανάστης από την Κρήτη, η ζωή του 
οποίου έγινε και ταινία στο Χόλυγουντ µε τίτλο «Μία πράσινη ιστορία». Με 
4 αειφόρες παραγωγικές µονάδες στις ΗΠΑ και µε πωλήσεις σε περισ-
σότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσµο, η Earth Friendly Products µε 
επικεφαλής πλέον την κόρη του Βαν Βλαχάκη, Κέλλυ Βλαχάκη-Χανκς 
δηµιουργεί τα προϊόντα ECOS  για την Ελλάδα, την Ευρώπη, την Αφρική 
και Μέση Ανατολή.

Η κυρία Βλαχάκη-Χανκς από το 2014, µετά  τον θάνατο του πατέρα της 
ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος, προχωρώντας στον εκ-
συγχρονισµό της οικογενειακής επιχείρησης και επεκτείνοντας το εµπο-
ρικό σήµα ECOS σε νέες αγορές.
Η Earth Friendly Products αποτελεί ένα παγκόσµιο µοντέλο αειφόρου 
ανάπτυξης για πάνω από µισό αιώνα. Από τις λίγες εταιρείες στον κόσµο 
µε τριπλή βράβευση για: ουδέτερο υδάτινο αποτύπωµα, µηδενική εκ-
ποµπή ενεργού άνθρακα και Platinum Zero Waste. Η κυρία Βλαχάκη-
Χανκς, ηγετική µορφή στις πρακτικές βιώσιµης απασχόλησης, προωθεί 
µια κουλτούρα διαφορετικότητας στην εταιρεία της µε πάνω από το 50% 
των κορυφαίων στελεχών της να είναι γυναίκες. Έχει ισχυρή φωνή στο 
πράσινο κίνηµα, έχει δε λάβει πολλά βραβεία για την συνεπή στάση της 
στο κίνηµα της βιώσιµης ανάπτυξης.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:
Η Earth Friendly Products άνοιξε το 2013 γραφείο στην Αθήνα και το 
2018 άρχισε την παραγωγή προϊόντων. Πράξη εµπιστοσύνης στις προ-
οπτικές της Ελλάδος αλλά και εκπλήρωση του ονείρου του ιδρυτή της 
εταιρίας, να επιστρέψει στην Ελλάδα, να επενδύσει παραγωγικά και να 
δηµιουργήσει θέσεις εργασίας για τους Έλληνες, έχοντας απεριόριστη 
εµπιστοσύνη στην επάρκεια, τις ικανότητές τους αλλά και την συνέπεια 
και τον επαγγελµατισµό όλης της οµάδας παραγωγής. Τα προϊόντα ECOS, 
από τη γραµµή παραγωγής στην Ελλάδα, διατίθενται όχι µόνο στην ελλη-
νική αγορά αλλά και στις αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και 
της Αφρικής. Η Ελλάδα µε την δυναµική της αλλά και την  στρατηγική της 
θέση δίνει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα για όλες  αυτές τις αγορές.  
Η κυρία  Βλαχάκη-Χανκς πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι µια αγορά που πρέ-
πει να τεθεί στο µικροσκόπιο των επενδυτών και να δείξουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον την ελληνική αγορά. Υπάρχει µια απίστευτη δεξαµενή ταλέ-

ντων στην Ελλάδα. Καταρτισµένα στελέχη, µηχανικοί, χηµικοί, υπάρχουν 
δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη, υπάρχει καινοτοµία και πρωτοπο-
ριακή τεχνολογία. Η εγγύτητα της Ελλάδας στις αγορές EMEA (Ευρώπη, 
Μέση Ανατολή και Αφρική) την καθιστά έναν πολύ επιθυµητό προορισµό 
για παραγωγικές επενδύσεις. Ελπίζει και θέλει να δείξει στους Ελληνοα-
µερικανούς  ότι η Ελλάδα δεν αρκεί να είναι µόνο στην καρδιά µας αλλά 
παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;
Στόχος της είναι η αειφορική παραγωγή προϊόντων, κάνοντας χρήση το-
πικών φυσικών συστατικών όταν είναι δυνατόν. Έχει επιτύχει πολλούς 
και δύσκολους στόχους τα τελευταία 50 χρόνια, πάντα µε την υποστή-
ριξη των καλά αµειβοµένων εργαζοµένων. Υπάρχουν άνθρωποι που 
βρίσκονται στην εταιρεία πάνω από 30 χρόνια, και είναι αυτοί που έχουν 
βοηθήσει στην επίτευξη πολύ υψηλού επιπέδου ποιότητας και παραγω-
γικότητας. Η φροντίδα των εργαζοµένων είναι µια επένδυση που βοηθά 

τις επιχειρήσεις να αναπτυχθούν µακροπρόθεσµα και βοηθά τις οικογέ-
νειες και τις οικονοµίες να ευηµερήσουν.

Στην Earth Friendly Products, πιστεύουν ότι µπορούµε να έχουµε το 
σπίτι µας καθαρό και ασφαλέστερο για την οικογένειά µας, αλλά και το 
περιβάλλον, χωρίς αυτό να είναι πολυτέλεια. 
Γι’ αυτό και τα προϊόντα ECOS είναι απαλλαγµένα από βαφές, είναι εύ-
κολα βιοαποικοδοµήσιµα, ανακυκλώνονται εύκολα και δεν ελέγχονται 
ποτέ σε ζώα.
 
Για την παραγωγή των προϊόντων ECOS γίνεται χρήση:
•  φυσικών και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
•   ανακυκλώσιµων υλικών
ώστε να εξασφαλίζεται η µελλοντική ποιότητα και ισορροπία του περι-
βάλλοντος.
Τα προϊόντα έχουν χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν σε άλλα αντα-
γωνιστικά προϊόντα δίνοντάς τους µια ξεχωριστή ταυτότητα οικολογικής 
ανωτερότητας.
•  Είναι υποαλλεργικά και δερµατολογικά ελεγµένα
•  Με εκπληκτικά φυσικά αρώµατα
•  Πράσινα επειδή παράγονται από συστατικά φυτικής προέλευσης
•  Χωρίς πειράµατα σε ζώα 
•  Χωρίς βλαβερά κατάλοιπα 
•  Με ισορροπηµένο pH
•  Χωρίς φωσφορικά άλατα, φθαλικές ενώσεις, Χωρίς parabens, Χωρίς 

οπτικά λαµπρυντικά
•  Vegan, Gluten Free     

Τα απορρυπαντικά κυκλοφορούν χωρίς εικονόγραµµα χηµικού κινδύ-
νου, πιστοποιώντας ακόµη µια φορά το υψηλό επίπεδο παραγωγικής 
διαδικασίας, κάνοντας χρήση συστατικών φυτικής προέλευσης και 
ακολουθώντας αυστηρά και µε συνέπεια κανόνες αποφυγής χρήσεως 
βλαβερών συστατικών! 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ECOS:   
•  Απορρυπαντικά ρούχων για µεγάλους και για µωρά,
•  Υγρα  πιάτων για πλύσιµο στο χέρι ή στο πλυντήριο, 
•  Γενικού καθαρισµού, 
•  Σαπούνια χεριών και  Προϊόντα για κατοικίδια. 

∆ιατίθενται σε όλα τα µεγάλα Super Market και µέσω e-shop!
www.ecos.com.gr  •  facebook.com/ecosgreece

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο ΣυναντίληψηςΤα κορυφαία πράσινα απορρυπαντικά  
στις ΗΠΑ!

Η Earth Friendly Products, κορυφαία εταιρεία πράσινων προϊόντων καθαρισµού στον κόσµο,  
κλείνει 1 χρόνο παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Τα τελευταία χρόνια όλο και 
περισσότεροι επιχειρηµατι-
κοί, πολιτικοί, κοινωνικοί και 
υπερεθνικοί φορείς συµφωνούν 
ότι η εταιρική κοινωνική ευ-
θύνη (ΕΚΕ) µπορεί και πρέ-

πει να παίξει µείζονα ρόλο στην επίτευξη της 
ανάπτυξης και στη µείωση της ανεργίας. Πόσο 
µάλλον σε µια περίοδο που –λόγω της κρίσης 
και των ελάχιστων ευκαιριών– οι Έλληνες επι-
στήµονες αναγκάζονται να… µεταναστεύσουν α-
ναζητώντας µια καλύτερη τύχη.

Η υπεύθυνη εταιρική πρακτική εκτείνεται 
σε τέσσερα βασικά πεδία: 1) εργασιακός χώρος, 
2) πεδίο αγοράς, 3) κοινότητα, 4) περιβάλλον.

Η ΕΚΕ αφορά δηλαδή και δράσεις και πολι-
τικές µιας εταιρείας που αφορούν την ανθρωπο-
κεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρώπινων πόρων, 
τον σεβασµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, 
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την ενίσχυση 
του κοινωνικού διαλόγου, την εξασφάλιση των 
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, τον σεβασµό των 
συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Πρόκειται για 
πρακτικές που ανοίγουν τον δρόµο για τη δια-
χείριση της αλλαγής και τον συνδυασµό της κοι-
νωνικής ανάπτυξης µε τη βελτιωµένη ανταγωνι-
στικότητα. Άλλωστε είναι αυτονόητες οι σηµα-
ντικές συνέπειες της δηµιουργίας ενός σωστού 
εργασιακού περιβάλλοντος και της αναγνώρισης 
των εργαζοµένων.

∆ιαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού
Από τις κυριότερες προκλήσεις για τις εταιρείες 
είναι η προσέλκυση και συγκράτηση εξειδικευ-
µένου προσωπικού. Τα σχετικά µέτρα που υιοθε-
τούνται στο πλαίσιο της ΕΚΕ µπορούν να περι-
λαµβάνουν τη διά βίου µάθηση, την παραχώρηση 
αρµοδιοτήτων και εξουσιών στους εργαζοµένους, 
την καλύτερη ενηµέρωση σε όλη την επιχείρηση, 
την καλύτερη ισορροπία µεταξύ εργασίας, οικο-
γένειας και ελεύθερου χρόνου, τη µεγαλύτερη 
ποικιλοµορφία του εργατικού δυναµικού, την ίση 
αµοιβή και τις προοπτικές σταδιοδροµίας για τις 
γυναίκες, τον καταµερισµό των κερδών και τα συ-
στήµατα παροχής µεριδίων του µετοχικού κεφα-
λαίου, καθώς και τον προβληµατισµό σχετικά µε 

την απασχολησιµότητα και την εξασφάλιση της 
εργασίας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι η ενεργός 
εποπτεία και διαχείριση των υπαλλήλων που α-
πουσιάζουν από την εργασία τους λόγω αναπη-
ρίας ή τραυµατισµού έχει ως αποτέλεσµα τη µεί-
ωση των δαπανών.

Το θέµα της υγείας και της ασφάλειας στην 
εργασία παραδοσιακά έγκειται σε νοµοθετικά και 
εκτελεστικά µέτρα. Ωστόσο, λόγω της τάσης να 
ανατίθενται εργασίες σε εργολάβους και προµη-
θευτές, οι εταιρείες εξαρτώνται όλο και περισσό-
τερο από τις επιδόσεις των εργολάβων τους στο 
θέµα της υγείας και της ασφάλειας. Εθελοντικά 
προγράµµατα ως συµπληρωµατικά προς τις δρα-
στηριότητες νοµοθεσίας και ελέγχου από τις δη-
µόσιες αρχές υιοθετούνται, στο πλαίσιο της ΕΚΕ, 
από τις εταιρείες για την περαιτέρω προώθηση 
της υγείας και της ασφάλειας, χρησιµοποιώντας 
αυτές τις δύο παραµέτρους ως κριτήρια για την 
προµήθεια των προϊόντων ή των υπηρεσιών τους.

Η µάστιγα του brain drain
Για να γίνει πιο κατανοητός ο ρόλος που µπορούν 
να παίξουν οι… επενδύσεις σε ανθρώπινο δυνα-
µικό, επισηµαίνεται η κατά 382.227 άτοµα µείωση 
του πληθυσµού της Ελλάδας την τελευταία οκτα-
ετία (παρά την αύξηση των µεταναστών), η οποία 
οφείλεται, εκτός από την υπογεννητικότητα, στο 
brain drain και τη φυγή εργαζοµένων που έχα-
σαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα.

Στο πρόβληµα αναφέρεται και η Eurobank σε 
πρόσφατο οικονοµικό της δελτίο, που επισηµαίνει 
πως η συρρίκνωση των παραγωγικών δυνατοτή-
των µέσω της µείωσης του εργατικού δυναµικού 
και του πληθυσµού θέτει περιορισµούς ως προς 
τον δυνητικό ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το υψηλό πο-
σοστό της δοµικής ανεργίας (13,7% για το 2018), 
θα κρίνει σε σηµαντικό βαθµό τη µελλοντική α-
ναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικονοµίας.

Παράλληλα, η Alpha Bank, αναφερόµενη 
στο δυνητικό ΑΕΠ, επισηµαίνει ότι οι συντελε-
στές που επηρεάζουν τις παραγωγικές δυνατό-
τητες της οικονοµίας, δηλαδή το κεφάλαιο και 
η εργασία, καθώς και η παραγωγικότητα των εν 
λόγω συντελεστών, παρουσιάζουν πτωτική τάση 
από το 2010 και µετά. Ειδικότερα, αναφέρει, το 
φυσικό κεφάλαιο έχει εξασθενήσει σηµαντικά 
τα τελευταία χρόνια (-8,9% την περίοδο 2010-
2018), καθώς οι επενδύσεις είναι χαµηλότερες 
από τις αποσβέσεις. Επιπλέον, το εργατικό δυ-
ναµικό έχει µειωθεί εξαιτίας της δηµογραφικής 
γήρανσης του πληθυσµού αλλά και του brain 
drain. Παράλληλα, µείωση εµφανίζει η παρα-
γωγικότητα της εργασίας αλλά και του συνόλου 
των συντελεστών εργασίας και κεφαλαίου (total 
factor productivity).

Θεσµοθέτηση χρηµατικών επάθλων
Πάντως, µε στόχο την αναχαίτιση του brain drain, 
θεσµοθετούνται, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
χρηµατικά έπαθλα για την επιβράβευση δικτύων 
επιστηµονικού-ερευνητικού δυναµικού και συ-
νεργατικών πρωτοβουλιών για παραγωγή συγκε-
κριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας, στα οποία συµ-
µετέχουν και Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής 
πολίτες που ζουν και δραστηριοποιούνται στο 
εξωτερικό.

Ο θεσµός αυτός περιλαµβάνεται στις ρυθµί-
σεις του νοµοσχεδίου του υπουργείου Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης για την προσαρµογή της νο-
µοθεσίας σχετικά µε το εµπορικό απόρρητο και, 
όπως σηµειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, α-
ναµένεται να έχει θετικές συνέπειες για την οι-
κονοµική ανάπτυξη της χώρας.

Η χρηµατοδότηση του συνολικού διανεµό-
µενου χρηµατικού ποσού που πραγµατοποιείται 
από το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος ∆ηµο-
σίων Επενδύσεων θα ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται, ωστόσο, ότι για την εφαρµογή 
της ρύθµισης απαιτείται η έκδοση σχετικών υ-
πουργικών αποφάσεων.

Επενδύοντας 
στο… ανθρώπινο 

δυναικό



Ο µέσος άνθρωπος περνάει πάνω 
από 90.000 ώρες από τη ζωή 
του εργαζόµενος. Στην καρδιά 
της φιλοσοφίας της Coca-Cola 

Τρία Έψιλον, που δίνει στους ανθρώ-
πους της στον τοµέα των πωλήσεων την 
ευκαιρία να εργαστούν για µερικά από 
τα εµβληµατικότερα brands της αγοράς, 
βρίσκεται η ανάγκη οι ώρες αυτές να εί-
ναι όσο το δυνατόν πιο δηµιουργικές και 
να ανταµειφθούν, µέσα από δυνατότητες 
αξιοκρατικής εξέλιξης και µια διάχυτη 
αίσθηση συνεργασίας, πληρότητας και 
ασφάλειας.

ΚΑΝΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ ΑΡΧΗ 
ΜΕ ΤΗΝ COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ  
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον ανακοίνωσε 
προ ηµερών ότι αναζητά υπεύθυνους 
ανάπτυξης αγοράς (Market Developers), 
προχωρώντας σε 165 προσλήψεις. Η 
Coca-Cola Τρία Έψιλον διαθέτει τη µεγα-
λύτερη οµάδα πωλήσεων του κλάδου, µε 
περισσότερα από 500 άτοµα ανά την Ελ-
λάδα, τα οποία καλούνται να προωθήσουν 
κορυφαία προϊόντα σε µερικές από τις πιο 

ελκυστικές και αναπτυσσόµενες κατη-
γορίες τροφίµων και ποτών, όπως αυτές 
των αναψυκτικών, χυµών, αλκοολούχων 
ποτών, καφέ και chips.
Από µια θέση υποστήριξης πωλήσεων 
ξεκίνησε την πορεία της και η Σοφία Κά-

ντα, ∆ιευθύντρια Ανθρώπινου ∆υναµικού 
στην Coca-Cola Τρία Έψιλον. «Ήµουν τυ-
χερή, γιατί προέκυψε µια τέτοια θέση κι 
εγώ την είδα ως πόρτα να µπω στην εται-
ρεία. Και ξεκίνησα εκεί, στην Κέρκυρα». 
Μια θέση στις πωλήσεις µπορεί να αποτε-

λεί σηµείο εισόδου στην εταιρεία, µε τους 
ορίζοντες να είναι κατεξοχήν ανοιχτοί σε 
ό,τι αφορά το πού µπορεί στη συνέχεια 
να οδηγηθεί ένας εργαζόµενος, αποτελεί 
όµως αυτή καθαυτή κοµβικό κοµµάτι 
της. «Όπως λέµε µέσα στην εταιρεία µας, 
υπάρχουν αυτοί που πουλάνε και αυτοί 
που τους βοηθάνε να πουλάνε. Άρα τα 
έχουµε πολύ απλά τα πράγµατα» επιση-
µαίνει η Σοφία Κάντα.
Η αναγνώριση έρχεται για τους Market 
Developers της εταιρείας τόσο από την 
πλευρά των συνεργατών τους όσο και 
από την πλευρά των πελατών, µέσα 
από το χτίσιµο πολύτιµων διαπροσω-
πικών σχέσεων. Ο Γιώργος Μιχαλό-
πουλος, ο οποίος εργάζεται ως Market 
Developer για την Coca-Cola Τρία Έψι-
λον στην περιοχή της Χαλκίδας, διαπι-
στώνει ότι η µεγαλύτερη αναγνώριση 
είναι η ελευθερία που του αφήνει ο 
line manager και ο διευθυντής στην 
αγορά του, «και, από κει και πέρα, µια 
αναγνώριση εξωτερική είναι οι σχέ-
σεις που διατηρώ µε τους πελάτες, το 
πώς βλέπουν εµένα και την εταιρεία».

∆ΙΠΛΑ ΣΟΥ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ
Η Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η µε-
γαλύτερη ελληνική εταιρεία µη-αλ-
κοολούχων ποτών, η 7η µεγαλύτερη 
βιοµηχανική επιχείρηση της χώρας 
και µία από τις 30 ταχύτερα αναπτυσ-
σόµενες εταιρείες στην Ελλάδα, µε 50 
χρόνια δραστηριότητας στη χώρα. Η 
εταιρεία απασχολεί 1.500 εργαζόµε-
νους, µε ταλέντο και δεξιότητες, που 
καθηµερινά θέλουν να γίνονται καλύ-
τεροι και, παράλληλα, να πετύχουν µία 
θετική διαφορά στην κοινωνία µε τη 
δραστηριότητά τους. Οι άνθρωποί της 
την έχουν κατατάξει ανάµεσα στους 
δέκα κορυφαίους εργοδότες στη χώρα 
(Best Workplaces 2018). Παράλληλα, 
είναι και εργοδότης επιλογής για τη 
νέα γενιά (έρευνα GENY, kariera.gr), 
αποτελώντας έτσι τη µοναδική εταιρεία 
του κλάδου τροφίµων και ποτών που 
βρίσκεται ταυτόχρονα στην πρώτη δε-
κάδα των δύο σηµαντικότερων ερευ-
νών για το εργασιακό περιβάλλον στη 
χώρα µας.

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο Συναντίληψης 165 προσλήψεις  
από την Coca-Cola Τρία Έψιλον
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Στο επίκεντρο των επιχειρηµατικών κοινωνικών πρωτοβουλιών 
βρίσκονται οι δράσεις στήριξης των παιδιών που είτε δεν έχουν 
οικογένεια είτε αντιµετωπίζουν, µε την οικογένειά τους, σο-
βαρά προβλήµατα διαβίωσης λόγω της ανεργίας των γονιών 

και της οικονοµικής ανέχειας που αυτή προκαλεί. Στον τοµέα αυτόν πρω-
τοστατεί ο Όµιλος Ευρωκλινικής, ο οποίος, συµπληρώνοντας 20 χρόνια 
από την ίδρυση της Ευρωκλινικής Αθηνών, προχώρησε σε µια πράξη ευ-
θύνης απέναντι στην κοινωνία, επιλέγοντας να προσφέρει την υγεία στο 
πιο ευαίσθητο τµήµα της κοινωνίας, το παιδί, που ταυτόχρονα αποτελεί 
και το πιο αθώο θύµα της οικονοµικής κρίσης. Με αυτή την πρωτοβουλία 
του Οµίλου Ευρωκλινικής περισσότερα από 1.100 ανασφάλιστα και ταλαι-
πωρηµένα παιδιά αποκτούν ιατρική κάλυψη και απεριόριστη πρόσβαση 
σε παιδιατρικούς ελέγχους και εξειδικευµένες εξετάσεις. Τα παιδιά αυτά 
βρίσκονται κάτω από τη σκέπη τριών οργανισµών, της «Κιβωτού του Κό-
σµου», της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Χαµόγελου του Παι-
διού». Χάρη σε αυτή την πρωτοβουλία, από τον Ιούλιο του περασµένου 
χρόνου καλύπτονται από την Ευρωκλινική Παίδων όλες οι προληπτικές 
και διαγνωστικές παιδιατρικές εξετάσεις στους λιλιπούτειους που φιλο-
ξενούνται στις δοµές των τριών οργανισµών στην Αττική.

Βάζου�ε πλάτη για τα 
παιδιά που έχουν ανάγκη

Η κοινωνική προσφορά 
δεν αποτελεί προνόµιο 
των επιχειρήσεων αλλά 
αφορά και κάθε ιδιώτη 

ατοµικά. Για να βοηθήσουµε, στηρί-
ζουµε µε εθελοντική εργασία ή προ-
σφορά (ειδών διαβίωσης, χρηµάτων, 
παιχνιδιών κ.λπ.) οργανισµούς παι-
δικής µέριµνας, φροντίδας αστέγων, 
ηλικιωµένων, χρονίως πασχόντων, α-
τόµων µε αναπηρία και άλλων ευπα-
θών κοινωνικών οµάδων. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε: το Χαµόγελο του Παι-
διού, τη Μέριµνα, τη Φλόγα, την Ε-
ΛΕΠΑΠ, το Άσυλο Ανιάτων, την Αγκα-
λιά, την Αµυµώνη, τα Παιδικά Χωριά 
SOS. Μπορούµε επίσης να προσφέ-
ρουµε εθελοντική εργασία στη γειτο-
νιά µας, σε δοµές του δήµου, ΚΑΠΗ, 
«Αλτσχάιµερ καφέ» (ηµερήσιες δοµές 
που λειτουργούν για την κοινωνικοποί-
ηση και την εγκεφαλική γυµναστική 
ατόµων µέσης και τρίτης ηλικίας). ∆εν 
αµελούµε να «ανακυκλώσουµε» τα 
πράγµατα που δεν χρειαζόµαστε δω-
ρίζοντάς τα. Παλιά καλοδιατηρηµένα 
ρούχα και παιχνίδια, βιβλία, γραφεία 
και καρέκλες που µίκρυναν για τα παι-
διά µας, τσάντες σχολικές που πλέον 
δεν χρειαζόµαστε, µπορούν να φανούν 
πολύ χρήσιµα αντικείµενα σε άλλους 

ανθρώπους. Παρακινούµε το σχολείο 
των παιδιών µας να προσφέρει βιβλία 
και σχολικό/αθλητικό εξοπλισµό σε 
άλλα µικρά σχολεία που αντιµετωπί-
ζουν οικονοµικά προβλήµατα. Φροντί-
ζουµε τα αδέσποτα ζώα, τα οποία επί-
σης αποτελούν «κοµµάτι» της κοινω-
νίας µας. Βάζουµε νερό και ξηρά τροφή 
έξω από το σπίτι µας, επιβραβεύουµε 
όσους νοιάζονται για τα ζώα. Αν αγα-
πάµε τον εθελοντισµό, προσφέρουµε 
εθελοντική εργασία στις κουζίνες του 
«Μπορούµε», που µαγειρεύουν για ά-
στεγους και άπορους, ή στην Οµάδα 
Αιγαίου, τη Σύµπλευση και την Action 
Hellas, που κάθε χρόνο διασχίζουν το 
πέλαγος µε τα φουσκωτά τους σκάφη 
για να καλυτερεύσουν τη ζωή των κα-
τοίκων των µικρών και αποµακρυσµέ-
νων νησιών. Τέλος, µέσα από τα προφίλ 
µας στα social media ενηµερώνουµε 
τους φίλους και όσους µας ακολου-
θούν για ενηµερωτικές δράσεις, εκ-
στρατείες πρόληψης σοβαρών νοση-
µάτων, αθλητικές διοργανώσεις που 
γίνονται για καλό σκοπό, για δυνα-
τότητες crowd funding, για ό,τι αξί-
ζει να µαθαίνουµε. Η επιχειρηµατικό-
τητα αλλιώς, η ζωή αλλιώς. Τη ζούµε 
ή µένουµε θεατές στις ζωές των άλλων 
(και στη δική µας)…

Γινό�αστε �έρος της 
αλυσίδας αλληλεγγύης
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Σ
ε έναν κόσµο που 
αλλάζει µε τρο-
µακτική ταχύ-
τητα και µπρο-
στά σε νέες ανά-
γκες οι οποίες 
διαρκώς ανα-
δύονται, οι ε-
πιχειρήσεις δεν 

θα µπορούσαν να µείνουν στάσιµες και 

απαθείς. Οι πράξεις ευθύνης για το πε-
ριβάλλον και την κοινωνία ξεκίνησαν 
ως trend από ανθρώπους ιδεαλιστές, 
οι οποίοι βρέθηκαν στο τιµόνι µεγά-
λων εταιρειών και στην αρχή χαρακτη-
ρίστηκαν εκκεντρικοί, για να καταλή-
ξουν σήµερα επιβεβληµένη ανάγκη. Η 
«επιχειρηµατικότητα αλλιώς», µε αν-
θρώπινο πρόσωπο, βαθιές ευαισθησίες 
και άριστα κοινωνικά αντανακλαστικά, 
αποτελεί σήµερα το µοναδικό επιχει-
ρηµατικό µοντέλο που µπορεί να λει-
τουργήσει ανταποδοτικά στην κοινωνία, 
µε τις εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα να 
επιστρέφουν στους πολίτες ένα µέρος 
των κερδών και τις ίδιες να καρπώνονται 
την υπεραξία της ενσυναίσθησης. Στην 
εποχή µας, οι επιχειρήσεις δεν αξιολο-
γούνται µόνο µε βάση τους χρηµατιστη-
ριακούς τους δείκτες αλλά και σύµφωνα 
µε το περιβαλλοντικό και πρωτίστως το 
κοινωνικό τους αποτύπωµα, τα οποία 
τους επιτρέπουν να καταγράφουν limit 
up στο χρηµατιστήριο της ανθρωπιάς 
και της ενσυναίσθησης. «Ναυαρχίδα» 
της συντονισµένης προσπάθειας για έ-
µπρακτη στήριξη των ευπαθών κοινω-
νικών οµάδων και των αποµακρυσµέ-
νων/ακριτικών πληθυσµών παραµένει 
η φαρµακοβιοµηχανία, που ξέρει καλύ-

τερα από τον καθέναν πως το αγαθό της 
υγείας είναι ανεκτίµητο. Ελληνικές και 
πολυεθνικές φαρµακευτικές επιχειρή-
σεις, ιδιωτικές κλινικές, µαιευτήρια και 
διαγνωστικά κέντρα σχεδιάζουν και υλο-
ποιούν προγράµµατα δωρεάν εξετάσεων 
για ανασφάλιστους και οικονοµικά αδύ-
ναµους, βοηθούν τους ανθρώπους που 
επλήγησαν από τις φονικές πυρκαγιές 
του καλοκαιριού, στηρίζουν ιδρύµατα 
παιδικής µέριµνας, γηροκοµεία και ορ-
γανισµούς που πραγµατοποιούν εθελο-
ντικές δράσεις και αµβλύνουν τις ανισό-
τητες ενός δαιδαλώδους συστήµατος υ-
γείας οµαλοποιώντας την µετ’ εµποδίων 
πρόσβαση στην περίθαλψη. Από κοντά, 
ακολουθούν οι εταιρείες καλλυντικών 
και προϊόντων ευεξίας, οι τηλεπικοινω-
νίες, οι αεροµεταφορείς, οι ναυτιλιακές, 
οι αλυσίδες καταστηµάτων τροφίµων, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, η αυτοκινητοβι-
οµηχανία, οι τράπεζες. Η λίστα της κοι-
νωνικής προσφοράς δεν έχει τέλος, το 
ίδιο και οι ανάγκες, που διαρκώς γιγα-
ντώνονται. Σε αυτό το παζλ, µικροί και 
µεγάλοι ευεργέτες, όλοι έχουν τη θέση 
τους και αποτελούν κρίκους στην ίδια 
αλυσίδα της κοινωνικής προσφοράς, η 
οποία όσο µακραίνει, τόσο περισσότε-
ρους ανθρώπους βοηθά.

Μαθή�ατα 
υπεύθυνου 
επιχειρείν 
(και) στην υγεία

 ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ

Με εφαλτήριο το Ογκολογικό Νοσοκοµείο «Μεταξά» στον Πειραιά και µε 
στρατηγικό συνεργάτη τον Όµιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκα-
λιάΖΩ» ξεκινά µια σηµαντική πρωτοβουλία ενηµέρωσης των ασθενών 
για τη σωστή φροντίδα της επιδερµίδας τους. Η δράση αυτή, µε τον τρυ-

φερό και σηµειολογικό τίτλο «Αγκαλιάζουµε το δέρµα του ασθενούς µε καρκίνο», υλο-
ποιείται µε τη βοήθεια των δερµατολογικών εργαστηρίων La Roche-Posay, µε στόχο να 
απαλύνει τα σηµάδια που αφήνουν οι χηµειοθεραπείες και οι ακτινοθεραπείες στην ε-
ξωτερική εµφάνιση των καρκινοπαθών και παράλληλα να καταργήσει το στίγµα των ο-
γκολογικών νοσηµάτων. Η εξωτερική εµφάνιση είναι ο καθρέφτης µας και, όπως εξηγεί 
η πρόεδρος του Οµίλου «ΑγκαλιάΖΩ», Αναστασία Πασακοπούλου, είναι πολύ σηµαντικό 
για τους ασθενείς να µπορούν µε τα κατάλληλα καλλυντικά και το ενδεδειγµένο µακιγιάζ 
να αποκαθιστούν τα προβλήµατα που αφήνουν οι ογκολογικές θεραπείες στο δέρµα και 
να ξαναχτίζουν την αυτοπεποίθησή τους. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, τα δερµα-
τολογικά εργαστήρια La Roche-Posay ξεκίνησαν να διανέµουν 6.000 κιτ µε δερµατολο-
γικά καλλυντικά φροντίδας του ευαίσθητου δέρµατος στους ογκολογικούς ασθενείς του 
Νοσοκοµείου «Μεταξά» και του Νοσοκοµείου «Μετροπόλιταν». Εκτός από τη δωρεάν 
διανοµή καλλυντικών, η ενηµερωτική εκστρατεία περιλαµβάνει µαθήµατα µακιγιάζ για 
την αποκατάσταση των φρυδιών και των βλεφαρίδων που «πέφτουν» µε τις χηµειοθε-
ραπείες, καθώς και τρεις εκδηλώσεις (εσπερίδες), ανοιχτές στο κοινό, εκ των οποίων η 
πρώτη έγινε ήδη στην Αθήνα, ενώ οι άλλες δύο δροµολογούνται για τον Πειραιά. Στόχος 
της δράσης είναι να διαδοθεί το µήνυµα σε όλους τους ογκολογικούς ασθενείς (στον «Άγιο 
Σάββα», στο Νοσοκοµείο «Αλεξάνδρα», στα κέντρα ηµερήσιας νοσηλείας, στο «Υγεία» 
και σε όλες τις ογκολογικές κλινικές, σε δηµόσια και ιδιωτικά θεραπευτήρια) πως οι αλ-
λοιώσεις που αφήνει ο καρκίνος στο δέρµα µπορούν να επουλωθούν.

ΑγκαλιάΖΩντας 
το δέρ�α των 
ογκολογικών 
ασθενών

Οι περισσότερες κοινωνικές πρωτοβουλίες στον τοµέα 
της υγείας και της πρόνοιας έχουν αποδέκτες παιδιά 
ή ασθενείς (κάθε ηλικίας). Μια ξεχωριστή πρωτοβου-
λία των Pampers στηρίζει τα πιο ευάλωτα παιδιά, τα 

πρόωρα µωράκια. Είναι αυτά που δίνουν σκληρή µάχη για τη ζωή 
και τα Pampers, σε συνεργασία µε την οργάνωση «Ηλιτόµηνον», 
συµβάλλουν στην αγορά ιατρικού εξοπλισµού για  τις Μονάδες Ε-
ντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Έχοντας σχεδιάσει τη µικρότερη 
πάνα στον κόσµο, για µικροσκοπικά µωρά, έως 800 γραµµάρια, η 
εταιρεία P&G έχει ήδη δωρίσει στα ελληνικά µαιευτήρια περισ-
σότερες από 250.000 πάνες, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες των 
Μονάδων Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Έως τις 19 Μαρτίου, µε 
κάθε αγορά επιλεγµένων προϊόντων Pampers σε προσφορά 1+1 στα 
καταστήµατα ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ σε όλη την επικράτεια, οι κατανα-
λωτές βοηθούν στη συνεχή βελτίωση της νοσηλείας για τα πιο ευ-
άλωτα και µικρά µωράκια.

Έ�πρακτη στήριξη 
στα πρόωρα �ωρά, 
τους �ικρούς �αχητές
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