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Σ
ε μια εποχή όπως η σημερινή, που ο κό-
σμος ταλανίζεται από την κλιματική αλλαγή 
και μια πανδημία με εξαιρετικά σημαντικές 
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, η 
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) μόνο… 
μόδα δεν αποτελεί. Αντιθέτως, αποτελεί βα-

σικό χαρακτηριστικό στις δράσεις και την ύπαρξη κάθε 
οντότητας.
Καθώς κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία 
και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της στην κοινωνία και την 
οικονομία, πολλές επιχειρήσεις συνεχίζουν τα προγράμ-
ματα εταιρικής υπευθυνότητας, προγραμματίζοντας νέες 
δωρεές και άλλες πρωτοβουλίες.
Αυτό που θεωρείται δεδομένο, πάντως, είναι ότι η εικόνα 
μιας πραγματικής πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας θα 
γίνει ακόμα πιο σημαντική για κάθε επιχείρηση, επηρεά-
ζοντας τον τρόπο με τον οποίο την αντιλαμβάνονται τόσο οι 
καταναλωτές όσο και οι εργαζόμενοι.

Σημαντική πρόοδος
Άλλωστε η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει 
συντελεστεί πρόοδος στο πεδίο της ΕΚΕ, καθώς έχουν 
πολλαπλασιαστεί οι ενέργειες των επιχειρήσεων που 
έχουν στόχο να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των περι-
βαλλοντικών, των κοινωνικών και άλλων ζητημάτων. Κι 
αυτό γιατί οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες άρρηκτα 
συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας αλλά και επηρεαζό-
μενες οι ίδιες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου 
δράσης τους.
Επομένως, οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που 
τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. 
Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές και τις αξίες που χαρακτη-
ρίζουν τον πολιτισμό μας (σεβασμός προς τον άνθρωπο 
- την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και παροχή ίσων ευκαιρι-
ών, σεβασμός στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και 
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Δράσεις από την Κομισιόν
Σήμερα ο θεσμός της ΕΚΕ προσδιορίζεται και με πολιτι-
κές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο-
χεύει στο να του δώσει μεγαλύτερη πολιτική προβολή, να 
επιβραβεύσει ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για τις ενέργειές 
τους σε αυτόν τον τομέα και να ενθαρρύνει την ανάληψη 

μεγαλύτερων πρωτοβουλιών.
Αναγνωρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έχουν πρωταγωνι-
στικό ρόλο στην ΕΚΕ, η Κομισιόν έχει καταλήξει στο συ-
μπέρασμα ότι μπορεί να επιτύχει καλύτερα τους στόχους 
της σε συνεργασία με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και 
ήδη έχει εξαγγείλει την υποστήριξή της στη δημιουργία 
ευρωπαϊκής συμμαχίας για την ΕΚΕ. Έτσι, στο πλαίσιο 
της Ε.Ε. υπάρχει ένα πλέγμα νόμων και κανόνων για την 
προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία παρα-
γωγής που προστατεύει και προάγει την ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια. Αυτό αποτελεί μια βάση ώστε οι εταιρείες να 
ξεκινούν από κει και να προχωρούν ένα-ένα βήμα μπρο-
στά, υιοθετώντας έναν κώδικα δεοντολογίας που προάγει 
την ποιότητα ζωής, την εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
εργαζομένων κ.λπ.

Η ηθική των επιχειρήσεων
Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» έχει πολύ στενή 
σχέση με την ηθική των επιχειρήσεων. Διότι κοινωνικά 
υπεύθυνος οργανισμός είναι αυτός που, εκτός από την 
πλήρη συμμόρφωσή του με την ισχύουσα νομοθεσία, 
περιλαμβάνει στην καθημερινή του διαχείριση, στις δρα-
στηριότητες, στη φιλοσοφία και στη στρατηγική του τις 
βασικές αρχές της κοινωνικής ευθύνης, τόσο στις δεο-

ντολογικές και κοινωνικές όσο και στις οικονομικές και 
περιβαλλοντικές του πτυχές, καθώς και στη σχέση του με 
τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους πελάτες, 
ή με εκείνους που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα.
Στην Ελλάδα η ΕΚΕ άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή 
μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, τότε που τέ-
τοιες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα πράγματι είχαν 
μεγάλο αντίκτυπο στην ελληνική κοινωνία, η οποία δοκι-
μαζόταν. Ωστόσο, εάν αναζητήσει κανείς την ιστορία του 
συγκεκριμένου όρου, θα αντιληφθεί πως όλη αυτή η φι-
λοσοφία κοινωνικής προσφοράς από τις επιχειρήσεις ξε-
κίνησε από το κραχ του ’29 στις ΗΠΑ, τότε που το πνεύμα 
της φιλανθρωπίας άρχιζε να αποκτά νομικές, συμβατικές 
και οργανωτικές προεκτάσεις.
Τα πράγματα φάνηκαν να εκτροχιάζονται 30 χρόνια μετά 
το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν μέλημα των 
επιχειρήσεων παγκοσμίως ήταν η δημιουργία κέρδους 
και πλούτου για τους μετόχους τους. Είχε επικρατήσει και 
μια αγγλική φράση για τη συγκεκριμένη πρακτική: «Τhe 
business of business is business».
Ο κόσμος, όμως, μετά τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 
άρχισε να αλλάζει. Ο πλουραλισμός της πληροφορίας και 
της γνώσης, οι υπερεθνικές δραστηριότητες των εταιρει-
ών, οι πρακτικές των οποίων στηλιτεύονταν, και κυρίως η 
κλιματική αλλαγή, που φανέρωνε τα πρώτα της σημάδια, 
οδήγησαν πολλές επιχειρήσεις στη θέσπιση επίσημων 
πολιτικών και δράσεων υπέρ της κοινωνίας και του πε-
ριβάλλοντος.
Σταθμός για την ΕΚΕ είναι το 2015, όταν η Ε.Ε., και συγκε-
κριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έκανε υποχρεωτική για 
τις εταιρείες τη δημοσιοποίηση των μη οικονομικών στοι-
χείων τους, ανάλογα με το μέγεθός τους. Είχε προηγηθεί, 
το 2011, η υιοθέτηση νέας στρατηγικής για την εταιρική 
υπευθυνότητα, που συνδύαζε οριζόντιες προσεγγίσεις 
για την προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας 
με πιο συγκεκριμένες στρατηγικές ανά επιχειρηματικό 
τομέα.

Στην Ελλάδα η εταιρική κοινωνική 
ευθύνη άρχισε να γίνεται ιδιαίτερα 
αισθητή μετά το ξέσπασμα  
της οικονομικής κρίσης.

Η σημασία  
της ΕΚΕ  
στην εποχή 
του κορονοϊού
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Μ
έσα από πρωτοβουλίες και δράσεις η 
100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ επιδιώκει 
να έχει ένα μακροπρόθεσμο θετικό απο-
τύπωμα στην οικονομία, στην κοινωνία 
και στο περιβάλλον. Όραμα της εταιρείας 

είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη να συμβαδίζει άριστα με 
την κοινωνική ευημερία, το υπεύθυνο επιχειρείν και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη.
Η ΜΕΓΑ έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν συμβιβάζε-
ται με τίποτα λιγότερο από το άριστο. Από την ίδρυσή της 
έκανε τη στρατηγική επιλογή να επενδύσει σε εξοπλισμό 
υπερσύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να δημιουρ-
γήσει κορυφαία προϊόντα πρωτοποριακού σχεδιασμού 
με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Όλα όσα κάνει 
η εταιρεία στηρίζονται σε ένα κοινό σύνολο αξιών που 
καθορίζουν τον τρόπο λειτουργίας και συνεργασίας της. 
Οι αξίες της είναι: σεβασμός, υπευθυνότητα, ακεραιότητα.
Μέσα, λοιπόν, από ένα συνεχές επενδυτικό πλάνο η εται-
ρεία συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας 
μέσω και της δυναμικής εξαγωγικής δραστηριότητας 
αλλά και της αύξησης των θέσεων εργασίας.
Την ίδια στιγμή η ΜΕΓΑ υλοποιεί κοινωνικά προγράμματα 
με στόχο την υγεία και την πρόληψη, ενώ στηρίζει με συνέ-
πεια τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πανελλαδικά. Και βέ-
βαια η εταιρεία εφαρμόζει συνεχείς στοχευμένες πρακτικές 
ελαχιστοποίησης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Έμφαση στην προϊοντική ασφάλεια
Στρατηγικό στόχο της ΜΕΓΑ αποτελούσε και αποτελεί η 
υψηλή ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της σε συν-
δυασμό με την ελληνική καινοτομία. Η συνολική στρατη-
γική της εταιρείας υποστηρίζεται από τις ναυαρχίδες που 
αποτυπώνουν την καινοτομία και την πρωτοπορία της: το 
Sensitive Concept, την πιστοποίηση Oeko Tex και τα εξαι-
ρετικά προηγμένα Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης 
Ποιότητας.

Συνεισφορά στην ελληνική οικονομία
Η ΜΕΓΑ αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους 
παραγωγούς του τομέα της στην Ευρώπη και τη μόνη 
εταιρεία-παραγωγό μιας πλήρους γκάμας προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής που διατηρεί το 100% της παραγω-
γής της στην Ελλάδα.
Η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από 180 εκατ. ευρώ από το 
2000 έως σήμερα σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλι-
σμό και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, επιλέγο-
ντας πάντα με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards προ-
ϊοντικής ποιότητας και ασφάλειας. Οι ως άνω επενδύσεις 
συνετέλεσαν και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Από το 2010 έως σήμερα η ΜΕΓΑ αύξησε το προσωπικό 
της κατά 160%, επιστρέφοντας την προτίμηση των κατανα-
λωτών με επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης.

Με σεβασμό στον άνθρωπο
Η στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα για τη ΜΕΓΑ, καθώς η εταιρεία 
διακρίνεται από μοναδική ευαισθησία για τον άνθρωπο. 
Εδώ και χρόνια εφαρμόζει σταθερά, με συνέπεια στον 
χρόνο, μια σειρά ουσιαστικών προγραμμάτων εταιρικής 
υπευθυνότητας.

Aπό την πρώτη μέρα της πανδημίας, εκτός από τη δια-
σφάλιση επάρκειας αντιβακτηριδιακών προϊόντων της 
στην ελληνική αγορά και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων 
ενισχυμένης ατομικής προστασίας, η εταιρεία έχει υλο-
ποιήσει κοινωνικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη των 
συνανθρώπων μας:
• Δωρεά άνω των 4 εκατ. προϊόντων προσωπικής υγι-
εινής πανελλαδικά, σε συνεργασία με δήμους, φορείς, 
ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.
• Δωρεά 20 νοσοκομειακών κλινών στις μονάδες εντατι-
κής θεραπείας δημόσιων νοσοκομείων της χώρας.
• Δωρεά 5.000 αντιδραστηρίων για μοριακή διάγνωση, 
με συνοδό εξοπλισμό ένα πλήρως αυτοματοποιημένο και 
εγκεκριμένο για διαγνωστική χρήση σύστημα real time 
PCR προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.
• Υποστήριξη του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του 
Δήμου Αθηναίων με δωρεά 690.000 προϊόντων προσω-
πικής υγιεινής.
• Δωρεά 200.000 χειρουργικών μασκών ΜΕΓΑ σε περισ-
σότερα από 110 γηροκομεία της Αττικής.

Μέριμνα για το περιβάλλον
Στην «καρδιά» της στρατηγικής της για βιώσιμη ανά-
πτυξη βρίσκεται η δέσμευση της ΜΕΓΑ να παράγει τα 
προϊόντα της με όσο το δυνατόν λιγότερες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. Μέσα από την eco-friendly τεχνογνω-
σία της έχει επενδύσει σε πρωτοπόρες τεχνολογίες και 
πρώτες ύλες κατάλληλες για τον σχεδιασμό προϊόντων 
φιλικών προς το περιβάλλον. Η ΜΕΓΑ απέκτησε για 4η 
συνεχή χρονιά Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστο-
ποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
μειώνοντας έτσι το ενεργειακό της αποτύπωμα. Επι-
προσθέτως, έχει πιστοποιηθεί κατά FSC από το Forest 
Stewardship Council, ενώ εφαρμόζει το Περιβαλλο-
ντικό Σύστημα ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης 
Ενέργειας ISO 50001.

Με το βλέμμα στο αύριο
Η ΜΕΓΑ επιδιώκει να συνεχίσει την πορεία της ως μια 
υπερσύγχρονη ελληνική βιομηχανία που παράγει καινο-
τόμα, ασφαλή προϊόντα για τους καταναλωτές στην Ελλά-
δα και διεθνώς. Παράλληλα, ως αμιγώς ελληνική βιομη-
χανία, θα συνεχίσει να στηρίζει την ελληνική οικονομία 
και απασχόληση, να επενδύει στην ελληνική καινοτομία 
και να υπηρετεί την αρχή της άριστης ποιότητας και της 
μέγιστης ασφάλειας του καταναλωτή.
Δέσμευσή της είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στην κοι-
νωνία, σημειώνοντας ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, 
φροντίζοντας παράλληλα το περιβάλλον, με στόχο ένα 
καλύτερο αύριο.

Η εταιρεία ΜΕΓΑ υλοποιεί κοινωνικά 
προγράμματα με στόχο την υγεία και 
την πρόληψη, ενώ στηρίζει με συνέ-
πεια τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 
πανελλαδικά.

Το ΜΕΓΑ θετικό αποτύπωμα  
σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον
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Ό
ι υπάλληλοι των σούπερ μάρκετ είναι από 
τις κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι σή-
κωσαν μεγάλος βάρος της πανδημίας. Έίναι 
από τις κατηγορίες των εργαζομένων που 
όχι μόνο δεν «έμειναν σπίτι» για να προστα-

τέψουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους αλλά 
πολλές φορές αναγκάστηκαν να δουλέψουν περισσότερο 
και πιο σκληρά από άλλοτε προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες της αγοράς, προκειμένου όλοι οι υπόλοιποι να 
μπορούν αγοράζουν ό,τι χρειάζονται με ασφάλεια. Και η 
φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκολη… Αυτούς τους αν-
θρώπους θέλησε να επιβραβεύσει η Lidl Έλλάς.
Η εταιρεία δείχνει έμπρακτα τη στήριξή της σε όλους τους 
εργαζομένους της, και ιδιαίτερα σε αυτούς της πρώτης 
γραμμής, για την υποδειγματική τους προσαρμογή στις 
νέες, απαιτητικές συνθήκες. Έιδικότερα, η Lidl Έλλάς δι-
πλασιάζει την αξία του ετήσιου τακτικού προγράμματος 
διατακτικών από τα 3 στα 6 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση της Lidl Έλλάς αποφάσισε τη χορήγηση επι-
πλέον έκτακτης παροχής ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, που θα 
δοθεί στους εργαζομένους λίγο πριν από το τέλος του οι-
κονομικού έτους της εταιρείας, τον Φεβρουάριο του 2021. 
Η δεύτερη αυτή έκτακτη ενίσχυση αποτελεί συνέχεια της 
έκτακτης παροχής ύψους 1,8 εκατ. ευρώ που χορηγή-
θηκε τον Μάρτιο του 2020, κατά τη διάρκεια του πρώτου 
κύματος της πανδημίας, και αποτελεί την ελάχιστη κίνηση 
αναγνώρισης της προσπάθειας όλων των εργαζομένων, 

νολικές παροχές σε επίπεδο δωδεκαμήνου για το τρέχον 
οικονομικό έτος αγγίζουν πλέον τα 6 εκατ. ευρώ, ενώ τα 
ποσά επιμερίζονται με τη μορφή διατακτικών τροφίμων 
σε όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως βαθμίδας. Και 
αυτό, επιπρόσθετα των άνω του μέσου όρου της αγοράς 
μισθών που ήδη παρέχει η εταιρεία.
Όι εργαζόμενοι της Lidl Έλλάς επέδειξαν τον καλύτερό 
τους εαυτό, με τα υψηλότερα επίπεδα επαγγελματικής 
απόδοσης, με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και πάθος 
και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Και η εταιρεία στέ-
κεται για ακόμη μία φορά δίπλα τους, για να επιβραβεύσει 
την αδιάκοπη προσπάθειά τους.
«Αναγνωρίζουμε ότι η φετινή χρονιά ήταν ιδιαίτερα δύσκο-
λη, με πρωτόγνωρες συνθήκες. Ως ελάχιστη αναγνώριση 
της προσπάθειας που καταβάλλουν οι άνθρωποί μας, και 
ειδικά αυτοί που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, προχω-
ράμε σε ακόμη μία έκτακτη ενίσχυση, πλέον των τακτικών 
παροχών που δίνουμε κάθε χρόνο. Ό καθένας και η κα-
θεμία στην ομάδα της Lidl Έλλάς υπερβαίνει καθημερινά 
τον εαυτό του και τον εαυτό της, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα 
λείψει τίποτα σε κανένα σπίτι» δήλωσε σχετικά ο Ίάκωβος 
Ανδρεανίδης, πρόεδρος διοίκησης της Lidl Έλλάς.
Ακόμα και στα δύσκολα, η Lidl Έλλάς ξέρει να αγκαλιάζει 
την ομάδα της και να επιβραβεύει την προσπάθεια και την 
προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Με ευελιξία, συνεχή 
προσαρμογή και κατανόηση, βρίσκεται διαρκώς δίπλα 
στους εργαζομένους της και αποτελεί τον ασφαλέστερο 
και ισχυρότερο συνοδοιπόρο τους.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η Lidl 
Έλλάς διανέμει στους εργαζομένους 
της επιπρόσθετες παροχές συνολικού 
ύψους 6 εκατ. ευρώ.

Η Lidl Ελλάς επιβραβεύει  
τους εργαζομένους της

και ειδικά αυτών της πρώτης γραμμής, στα καταστήματα 
και στα εφοδιαστικά κέντρα.
Η αναγνώριση αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα σταθερό 
ετήσιο πρόγραμμα διατακτικών που λαμβάνει εδώ και 
χρόνια το προσωπικό της Lidl Έλλάς κατά τη διάρκεια 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα, δίνοντας συνολικά 
επιπρόσθετες παροχές ύψους 3 εκατ. ευρώ. Έτσι, οι συ-
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Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχει αναδει-
χθεί ως προτεραιότητα στο σύγχρονο επιχειρείν, 
εδώ και χρόνια. Συνέβαλαν σε αυτό η σύνδεση 
της έννοιας της ΕΚΕ µε την επίτευξη στρατηγι-

κών επιχειρηµατικών στόχων, πέραν των παραδοσιακών 
χρηµατοοικονοµικών, η ανάπτυξη ενός ανοιχτού αλλά 
συγκροτηµένου διαλόγου σε θεσµικό επίπεδο και, δυ-
στυχώς, η αύξηση των κοινωνικών αναγκών λόγω της 
οικονοµικής ύφεσης. Η φετινή πανδηµία επιτάχυνε ως 
καταλύτης αυτές τις διεργασίες, θέτοντας την ΕΚΕ στο επί-
κεντρο της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, συνδέοντάς 
τη µε τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και τη συνέχιση 
του νήµατος ανάπτυξης του τόπου.
Η ΕΥΑΘ, ως επιχείρηση που διαχειρίζεται έναν φυσικό 
πόρο, το νερό, και τις µε αυτό συνυφασµένες ζωτικές υπο-
δοµές της ύδρευσης και της αποχέτευσης, αφουγκράστη-

κε τη συγκυρία. Στο µέτρο και τον χώρο που της αναλογούν 
ως εταιρεία, επέδειξε τα απαιτούµενα αντανακλαστικά: 
ενισχύσαµε την προσπάθεια της πολιτείας µε δωρεά ειδι-
κού µηχανήµατος για την ασφαλή βιντεολαρυγγοσκόπηση 
ασθενών µε Covid-19 στο νοσοκοµείο αναφοράς ΑΧΕΠΑ, 
µοιράσαµε 5.000 µάσκες σε µαθητές της Θεσσαλονίκης, 
ενισχύσαµε για την αγορά ειδών πρώτης ανάγκης κοινω-
νικές δοµές του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και συνεχίζουµε 
να ανταποκρινόµαστε σε σειρά αιτηµάτων κοινωνικών 
φορέων και δοµών που αγωνίζονται να συνδράµουν τους 
αδύναµους και αποκλεισµένους.
Παράλληλα, δίνουµε τη δυνατότητα ενός κοινωνικού τι-
µολογίου, καθώς και διευκολύνσεων πληρωµών, στις 
ευαίσθητες και ευάλωτες οµάδες των καταναλωτών µας. 
Συνεργασία µε συµβολισµό αλλά και ουσία ως προς την 
κοινωνική ευθύνη αποτελεί φυσικά αυτή µε τη διεπιστη-

µονική οµάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου, για την 
πρωτοποριακή έρευνα ανίχνευσης του κορονοϊού στα 
λύµατα του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης.
Πιστεύουµε στην έµπρακτη και ουσιαστική κοινωνική 
δραστηριοποίησή µας. Και αυτή µπορεί να υλοποιείται 
µόνο στον βαθµό που λειτουργούµε αποδοτικά και µε χα-
µηλό περιβαλλοντικό αποτύπωµα, γι’ αυτό και παρά την 
πανδηµία συνεχίζεται απρόσκοπτα ο επιχειρησιακός µας 
σχεδιασµός, µε έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής µας 
απόδοσης και τη µείωση του περιβαλλοντικού µας απο-
τυπώµατος.
Τέλος, επιδιώκουµε να είµαστε µια οικονοµικά υγιής και 
βιώσιµη εταιρεία, ώστε να µπορούµε να υλοποιούµε 
όλους αυτούς τους στόχους µας, χωρίς να επιβαρύνου-
µε έµµεσα ή άµεσα τους καταναλωτές µας, ούτε και την 
κοινωνία.

ΤΟΥ ΑΓΙ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, προέδρου της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, αειφορία και ανάπτυξη: 
Όψεις του σύγχρονου επιχειρείν

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν



Τ
ο 1994 ο Κυριάκος Τελώνης και ο Νικόλαος 
Μπούρας οραματίστηκαν, στα πρότυπα της 
Aμερικής, μια εταιρεία αθλητικών ειδών με 
ρούχα που δεν προορίζονταν μόνο για το γυ-
μναστήριο. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις προσ-

δοκίες τους και ο κ. Τελώνης εξηγεί το γιατί.

Πόσο «ελληνική» είναι η Body Action;
Η Body Action ήταν, είναι και θα είναι πάντα ελληνική. Η 
ιδέα, όμως, για τη δημιουργία του brand ήρθε ενώ βρι-
σκόμασταν στην Αμερική. Η κοινή αγάπη για το γυμνα-
στήριο, καθώς και οι τάσεις στον χώρο των αθλητικών 
ρούχων στην ώριμη αμερικανική αγορά των ’90s, μας 
ώθησαν να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα αθλητικό ρούχο 
δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ρούχο για γυμναστική μόνο. Θα 
μπορούσε κάποιος να αισθάνεται άνετα φορώντας το και 
εκτός. Το αποτέλεσμα ήταν η γέννηση του brand στις αρ-
χές του ’90 στην Αθήνα.

Πόσο εύκολο είναι να δραστηριοποιείται μια ελληνική 
εταιρεία στην Ελλάδα των μνημονίων και της ύφεσης;
Κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της, έτσι και για την Bda, 
όταν ξεκινούσε, τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Όμως το 
πάθος και η σκληρή εργασία, σε συνάρτηση με τις ξεκά-
θαρες εμπορικά συνεργασίες και την εμπιστοσύνη που 
επέδειξαν οι πρώτοι συνεργάτες μας, καθώς και οι πρώ-
τοι καταναλωτές, δημιούργησαν μια άρρηκτη σχέση προ-
μηθευτή-εμπόρου-καταναλωτή, βασισμένη πρωτίστως 
στην τιμιότητα.
Με τον ερχομό της ύφεσης και των μνημονίων η εταιρεία 
είχε ήδη δημιουργήσει τις βάσεις που θα της επέτρεπαν 
να προχωρήσει στις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις 
και να αντιληφθεί γρήγορα τη νέα πραγματικότητα. Οι 
δυσκολίες στην Ελλάδα του σήμερα, αλλά και στην πα-
γκόσμια αγορά, είναι πολλές. Ο επιχειρηματίας καλείται να 
δώσει λύσεις και να προσπεράσει τους σκοπέλους, οδη-
γώντας την εταιρεία σε ασφαλή νερά. Η σύγχρονη ψη-
φιακή εποχή, η κατακόρυφη αύξηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, καθώς και τα social media, διαμορφώνουν μια 
νέα γενιά καταναλωτών. Εκεί η Bda εστιάζει και προσαρ-
μόζεται συνεχώς.

Είναι η χονδρική και οι εξαγωγές το δυνατό σας σημείο;
Σήμερα το δίκτυο χονδρικής είναι η ραχοκοκαλιά της εται-

ρείας. Η εταιρεία είναι τοποθετημένη στα κορυφαία κα-
ταστήματα αθλητικών ειδών ανά την Ελλάδα και Κύπρο. 
Η Bda εξάγει τα προϊόντα της και σε άλλες χώρες στην 
Ευρώπη, αλλά και εκτός, με μεγάλη αποδοχή. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει επενδύσει και στο ηλεκτρονικό εμπόριο 
μέσω e-shop, που, ειδικά το 2020 –και λόγω των πρωτο-
φανών συνεπειών από τον Covid και των αλλεπάλληλων 
lockdowns των φυσικών καταστημάτων–, εκτόξευσε τις 
ηλεκτρονικές της πωλήσεις.

Όταν ξεκινούσατε, το 1994, φανταζόσασταν την επιτυχία 
της εταιρείας;
Θα ήταν ψέμα να πούμε ότι στα πρώτα της βήματα γνω-
ρίζαμε ότι η εταιρεία θα έφτανε να εκπροσωπείται στην 
Ιαπωνία, στη Ν. Αφρική, στη Φινλανδία και σε τόσες άλλες 
χώρες. Η ελληνική αγορά και η Κύπρος τότε φάνταζαν 
ένας άθλος από μόνες τους.

Το αθλητικό look επικράτησε σε τέτοιον βαθμό, που τα 
ρούχα της γυμναστικής έφτασαν να γίνουν μόδα. Το 
sportyluxe μετατρέπει τα ρούχα του γυμναστηρίου σε 
statement κομμάτια των streetstyle εμφανίσεων. Δια-
φοροποίησε αυτή η τάση τις γραμμές και τον σχεδιασμό 
της Bda;
Αναμφισβήτητα μπορούμε να πούμε ότι το athleisure 
trend, που σήμερα κυριαρχεί στον χώρο της παγκόσμιας 
μόδας, ήταν αυτό που η Bda είχε φανταστεί εξαρχής για 
τον τελικό της καταναλωτή. Οι συλλογές της Bda έχουν 
πάντα ως στόχο τη διαφοροποίηση από τις κλασικές 
αθλητικές εταιρείες ένδυσης, προσφέροντας έτσι μια μο-
ναδική εμπειρία.

Όλοι μιλούν για τη μετα-Covid εποχή και πως θα δη-
μιουργηθεί νέα οικονομική κρίση. Τι χρειάζεται για να 
επιβιώσει η ελληνική επιχειρηματικότητα;
Νομίζω ότι είναι νωρίς να μιλάμε για τη μετα-Covid εποχή 
ή την επιστροφή στην κανονικότητα σύντομα. Η Ελλάδα, 
έχοντας στην πλάτη της και τα βάρη των προηγουμένων 
ετών της ύφεσης, θα δυσκολευτεί να περάσει σε ανάπτυ-
ξη, τουλάχιστον στο πρώτο εξάμηνο του ’21 – άλλωστε οι 
επιπτώσεις της πανδημίας βρίσκονται σε εξέλιξη.
Η ελληνική επιχειρηματικότητα, για να επιβιώσει σήμερα, 
θέλει αισιόδοξη προσέγγιση, καινοτόμες ιδέες, εξωστρε-
φή προσέγγιση και την άμεση στήριξη της πολιτείας.

Σήμερα το δίκτυο χονδρικής είναι η 
ραχοκοκαλιά της εταιρείας. Η εταιρεία 
είναι τοποθετημένη στα κορυφαία 
καταστήματα αθλητικών ειδών ανά 
την Ελλάδα και Κύπρο. Η Bda εξάγει 
τα προϊόντα της και σε άλλες χώρες 
στην Ευρώπη, αλλά και εκτός, με 
μεγάλη αποδοχή. Τα τελευταία χρόνια 
έχει επενδύσει και στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέσω e-shop.

BODY ACTION  

H εταιρεία 
που δίνει νέα 
διάσταση στο 
sportswear

INFO
Αρμοδίου 3, 173 43
Άγιος Δημήτριος
Τηλ.: (+30) 210 9610454
www.bodyaction.gr
email: eshop@bodyaction.gr
https://www.facebook.com/bodyactiong
https://www.instagram.com/bodyaction_clothing/
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Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης 
υλοποιούμε δράσεις και αναλαμ-
βάνουμε πρωτοβουλίες σε βάση 
εθελοντική, γνωρίζοντας καλά ότι η 
υπεύθυνη συμπεριφορά οδηγεί στην 
αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία.

Η προσφορά στον συνάνθρωπο και 
στην κοινωνία και η φροντίδα για το 
περιβάλλον πρέπει να καλλιεργηθούν 
και να εμφυσηθούν στους νέους από 
πολύ νωρίς.

Τ
α Έκπαιδευτήρια Έ. Μαντουλίδη και ο Μορ-
φωτικός Αθλητικός Σύλλογος Έυάγγελος 
Μαντουλίδης, πιστά στον παιδαγωγικό ρόλο 
που έχουν αναλάβει από την ίδρυσή τους 
το 1978, αναλαμβάνουν δράσεις και πρω-

τοβουλίες που αναδεικνύουν την κοινωνική τους ευ-
αισθησία και το διαχρονικό τους ενδιαφέρον για την 
ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας, την προστα-
σία του περιβάλλοντος, την παιδεία και τον πολιτισμό.
Στα Έκπαιδευτήρια πιστεύουμε ότι η εταιρική κοινωνι-
κή ευθύνη πρέπει να είναι καθημερινή πράξη και συ-
νείδηση όχι μόνο για κάθε επιχειρηματία αλλά και για 
κάθε πολίτη που σέβεται τον εαυτό του και αγαπάει την 
πατρίδα του. Η προσφορά στον συνάνθρωπο και στην 
κοινωνία και η φροντίδα για το περιβάλλον πρέπει να 
καλλιεργηθούν και να εμφυσηθούν στους νέους από 
πολύ νωρίς. Το σχολείο οφείλει να καλλιεργεί τις αξίες 
αυτές και να παραδίδει μαθήματα ανθρωπιάς, αλλη-
λεγγύης και σεβασμού στο περιβάλλον.
Με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης υλοποιούμε δρά-
σεις και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες σε βάση εθε-
λοντική, γνωρίζοντας καλά ότι η υπεύθυνη συμπερι-
φορά οδηγεί στην αειφόρο ανάπτυξη και ευημερία. 
Πεποίθησή μας είναι ότι μόνον όταν η κοινωνία προο-
δεύει, προοδεύουν και εξελίσσονται τα μέλη της.
Για τον λόγο αυτό καλλιεργούμε στους μαθητές από 
τα πρώτα βήματά τους στα Έκπαιδευτήρια το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης και προσφοράς μέσα από μια σει-
ρά δράσεων φιλανθρωπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη 
βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία.
•  Πρόγραμμα Υποτροφιών: Έπιθυμώντας να εξασφα-

λίσουμε στους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στο αγαθό της παιδείας, παρέχουμε οικονομική ενί-
σχυση σε άπορους μαθητές και υποτροφίες (πλή-
ρεις ή μερικές) με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση, τη 
διαγωγή και τις διακρίσεις σε διαγωνισμούς, περι-
φερειακούς, πανελλήνιους και διεθνείς, καθώς και 
στον αθλητισμό, σε μαθητές που αξίζουν ένα καλύ-

τερο μέλλον.
•  Τράπεζα αίματος: Πιστεύοντας ότι η αιμοδοσία 

αποτελεί ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά και 
γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες για αίμα είναι διαρκώς 
αυξανόμενες, ιδρύσαμε τράπεζα αίματος, στην 
οποία αιμοδότες είναι εθελοντές από το διδακτικό, 
το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των Έκ-
παιδευτηρίων όσο και από τους γονείς και κηδε-
μόνες των μαθητών μας και των αποφοίτων μας.

•  Στήριξη των σχολείων της ομογένειας και κυρίως 
του Ζωγραφείου Λυκείου: Με τη διοργάνωση κοι-
νών δράσεων και εκδηλώσεων που προάγουν την 
παιδεία και τον πολιτισμό δίνουμε στους νέους της 
ομογένειας κίνητρα για να καλλιεργήσουν την αγά-
πη τους για την ελληνική γλώσσα, να δυναμώσουν 
τη σχέση τους με την Έλλάδα και να συνεχίσουν να 
προσπαθούν για το καλύτερο αύριο της ομογένειας.

•  Στήριξη φιλανθρωπικών σωματείων και συλλό-
γων: Μέσα από πολυπληθείς εκδηλώσεις, όπως 
Χριστουγεννιάτικο Φιλανθρωπικό Bazaar και Πα-
νηγύρι, ενισχύουμε το έργο τους και συμβάλλουμε 
στην προσπάθειά τους για την αντιμετώπιση κοινω-
νικών προβλημάτων.

•  Επισκέψεις μαθητών και εθελοντική προσφορά 
σε γηροκομεία και σε παιδιατρικές κλινικές: Με 
στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ανά-
γκη της εθελοντικής προσφοράς και να συμβάλουν 
στο χαμόγελο των συνανθρώπων τους.

•  Περιβαλλοντικές δράσεις: Καλλιεργούμε την περι-

βαλλοντική συνείδηση και την αγάπη για το περιβάλ-
λον μέσα από μια σειρά βιωματικών περιβαλλοντικών 
δράσεων. Για τον λόγο αυτό μάς απονέμεται επί σειρά 
ετών η Πράσινη Σημαία των Όικολογικών Σχολείων.

•  Πρωτοβουλία για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού 
για το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο: Τις μέρες αυτές, 
στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και κυρίως τον αγώνα 
που δίνει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της 
χώρας, αποφασίσαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα 
για τις ανάγκες ιατρικού εξοπλισμού της Γ΄ Πανεπι-
στημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Ίπποκράτειου 
Νοσοκομείου.

Εκπαιδευτήρια Ε. Μαντουλίδη 
και εταιρική κοινωνική ευθύνη



Τ
ο μεγαλύτερο βάρος της πανδημίας το 
έχουν σηκώσει τα εθνικά συστήματα 
υγείας. Μάλιστα η κατάσταση είναι τόσο 
ακραία, που ακόμα και τα καλύτερα ορ-
γανωμένα συστήματα υγείας, όπως αυτό 
της Γερμανίας, δέχονται ασφυκτικές πιέ-

σεις. Πόσο μάλλον το ελληνικό, που κατακερματίστηκε 
λόγω των περικοπών που επιβλήθηκαν στο πλαίσιο 
των μνημονιακών υποχρεώσεων.
Ο κίνδυνος είναι τεράστιος. Οι άνθρωποι που νοσούν από 
κορονοϊό και χρειάζονται νοσηλεία είναι χιλιάδες. Ακόμα 
μεγαλύτερο είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μο-
νάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), που δεν είναι σε θέση 
να δεχτούν τόσο πολλούς ασθενείς. 
Το εθνικό μας σύστημα υγείας (ΕΣΥ), έχοντας τεράστιες 
ελλείψεις τόσο σε εξειδικευμένο προσωπικό όσο και σε 
εξοπλισμό, κλήθηκε και καλείται να αντιμετωπίσει πρω-
τόγνωρες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το 
πρώτο κύμα της πανδημίας, τον Μάρτιο, σημειώθηκε 
τρομακτική έλλειψη στις ιατρικές μάσκες, μοναδική ασπί-
δα προστασίας του υγειονομικού προσωπικού απέναντι 
σε έναν αόρατο εχθρό που αφήνει νεκρούς στο πέρασμά 
του.
Κομβικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας του κορο-
νοϊού έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν οι ελληνικές 
επιχειρήσεις, που εξελίχθηκαν σε πολύ καλό σύμμαχο 
του ΕΣΥ. Από την πρώτη στιγμή στάθηκαν δίπλα στο υγει-
ονομικό προσωπικό, κατά συνέπεια και στους ασθενείς. 
Δεκάδες επιχειρήσεις προχώρησαν σε δωρεές προστα-
τευτικών μασκών και εξοπλισμού για τους υγειονομι-
κούς, ακόμα και αναπνευστήρων για τους ασθενείς που 
τους χρειάζονται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, μέχρι τις 
πρώτες εβδομάδες του Μαΐου οι δωρεές έφταναν το συ-
νολικό ποσό των 89 εκατ. ευρώ από συνολικά 865 φορείς. 
Πάνω από 40 εκατ. ευρώ από το σύνολο των δωρεών 
αφορούν ιατρικό εξοπλισμό, δηλαδή μόνιτορ ΜΕΘ, ανα-
πνευστήρες, κλίνες ΜΕΘ και μέσα ατομικής προστασίας, 
όπως μάσκες και χειρουργικές στολές.
Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανι-
ών (ΣΕΒ), για το πρώτο κύμα της πανδημίας οι επιχειρή-
σεις-μέλη του έχουν συνεισφέρει, κατόπιν συνεννόησης 
με την πολιτεία, είτε σε χρήματα είτε σε είδος, ποσό που 
υπερβαίνει τα 23 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, το πρόγραμμα 
αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η Ένωση Ελλήνων Εφο-
πλιστών, μέσω του συλλογικού της φορέα κοινωνικής 
προσφοράς ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και με τη μεγάλη ανταπόκριση 
των μελών της ναυτιλιακής κοινότητας, έχει συγκεντρώ-
σει πάνω από 10 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένονται κι άλλες 
προσφορές, καθώς υπάρχει σταθερή δέσμευση για την 

ενίσχυση των νοσοκομειακών μονάδων, των γιατρών 
και των νοσηλευτών που αγωνίζονται.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ), ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ελληνικής 
πολιτείας, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για 
την αντιμετώπιση της πανδημίας, στηρίζοντας με μια 
σειρά από δωρεές αλλά και συνολική συνδρομή το ΕΣΥ. 
Επιχειρήσεις-μέλη του προσφέρουν συνεχώς τις τελευ-
ταίες εβδομάδες συσκευές αναπνευστήρων ΜΕΘ, ιατρικό 
εξοπλισμό και μάσκες.
Παράλληλα, πολλές ιδιωτικές κλινικές διέθεσαν απλές 
κλίνες, ακόμα και ΜΕΘ, στις υπηρεσίες του ΕΣΥ, προκει-
μένου να νοσηλευτούν ασθενείς που δεν νοσούν από 
κορονοϊό. Στόχος, να μειωθεί το βάρος των δημόσιων 
νοσοκομείων, ενώ κάποια από αυτά ασχολήθηκαν απο-
κλειστικά με περιστατικά της νόσου Covid-19.
Από την άλλη, εταιρείες τροφίμων πρόσφεραν προϊόντα 
σε ΕΚΑΒ, ΕΟΔΥ, νοσοκομεία αναφοράς και κοινωνικά 
παντοπωλεία σε όλη την Ελλάδα.
Άλλες εταιρείες κάλυψαν τις ανάγκες σε συγκεκριμένα 
προϊόντα παιδιών που διαμένουν στο «Χαμόγελο του Παι-
διού» και στα Παιδικά Χωριά SOS. Επίσης, στήριξαν ηλικι-
ωμένους του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ πρόσφεραν και 
στην «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

H δωρεά του ΙΣΝ
Η λίστα των εταιρειών που στήριξαν και στηρίζουν 
το ΕΣΥ είναι πολύ μεγάλη. Από τις κορυφαίες, όμως, 
δωρεές είναι εκείνη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 
(ΙΣΝ), που, στο πλαίσιο της δημιουργίας Διεθνούς 
Πρωτοβουλίας Δράσης ύψους 100 εκατ. ευρώ για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, προχώ-
ρησε στην επέκταση της μακροχρόνιας υποστήριξής 
του προς το Rockefeller University της Νέας Υόρκης 
με δωρεά ύψους 3 εκατ. δολαρίων, η οποία αποσκο-
πεί στην υποστήριξη των ερευνητικών προσπαθειών 
του πανεπιστημίου για τη θεραπεία της Covid-19.
Με τη γενναία πρωτοβουλία του το ΙΣΝ συνεισφέρει 
στη διεθνή προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδη-
μίας, επιβεβαιώνοντας το ειδικό βάρος του φιλαν-
θρωπικού του έργου σε όλο τον κόσμο αλλά και στην 
Ελλάδα.

Η επιβράβευση των εργαζομένων
Την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις όχι μόνο δεν 
έκλεισαν κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού 
της κίνησης των πολιτών αλλά είδαν και τον όγκο 
εργασιών τους να αυξάνεται. Αυτές οι επιχειρήσεις, 
λοιπόν, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ, έδωσαν 
επιπλέον παροχές στους εργαζομένους τους. Στο 
επίκεντρο βρέθηκαν τα σούπερ μάρκετ, που ανακοί-
νωσαν έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις προς το προ-
σωπικό τους. Προγράμματα στήριξης ανακοίνωσαν 
και ορισμένες ελληνικές βιομηχανίες.
Ταυτόχρονα, πολλές επιχειρήσεις αύξησαν ακόμα περισ-
σότερο τις δραστηριότητες ΕΚΕ, προσφέροντας επιπλέον 
ποσά σε ΜΚΟ και φορείς που ενισχύουν τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, χρειά-
ζονταν επιπλέον ενίσχυση τις εβδομάδες της καραντίνας. 
Έτσι, αυξήθηκαν οι αποστολές γευμάτων σε αστέγους, τα 
προγράμματα στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων 
και των μακροχρόνια ανέργων.

Κομβικό ρόλο στη διαχείριση  
της πανδημίας του κορονοϊού  
παίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, 
που εξελίχθηκαν σε πολύ καλό  
σύμμαχο του ΕΣΥ.

Οι εταιρείες, 
σύμμαχος  
του ΕΣΥ
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Η 
προστασία του περιβάλλοντος έχει αναδει-
χθεί σε μείζον θέμα μετά και το ξέσπασμα 
της πανδημίας του κορονοϊού. Και κομβικό 
ρόλο σε αυτό παίζουν και οι επιχειρήσεις, 
που καλούνται τώρα –ίσως περισσότερο 

από ποτέ– να δείξουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους, υι-
οθετώντας πλούσια προγράμματα εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης (ΕΚΕ) προς όφελος και του περιβάλλοντος.
Oι εταιρείες που έχουν ευαισθητοποιηθεί σε δράσεις 
ΕΚΕ δαπανούν ολοένα και περισσότερα ποσά από τους 
προϋπολογισμούς τους για ενέργειες που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις δράσεις που χρηματοδοτούν και στηρί-
ζουν, 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 δρά-
σεις για τη μείωσή της (π.χ. με αντικατάσταση λαμπτή-
ρων πυρακτώσεως). Την ακολουθούν μεγάλες εταιρεί-
ες που δημοσιεύουν τακτικά απολογισμό ΕΚΕ.
• Προώθηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε 
εξουσιοδοτημένους για τον σκοπό αυτόν φορείς.
• Προγράμματα ευαισθητοποίησης του προσωπικού της 
επιχείρησης ή και του ευρύτερου κοινού σε περιβαλλο-
ντικά θέματα. Χρήση ανακυκλωμένων ή ανακυκλώσι-
μων υλικών συσκευασίας.
• Έλεγχος κατανάλωσης νερού και δράσεις για τη μεί-
ωσή του (π.χ. με τοποθέτηση βαλβίδων αυτόματης δι-
ακοπής ροής).
• Εφαρμογή δεικτών μέτρησης για εντοπισμό των επι-
πτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στο περιβάλ-
λον, προκειμένου να υλοποιηθούν δράσεις.
• Ένταξη στην επιχείρηση συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα 
[π.χ. ISO 14001, EMAS (Eco-Μanagement and Audit 

Scheme – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγ-
χου) κ.ά.].
• Αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας για αποτελεσματι-
κότερη χρήση φυσικών πόρων.
• Εφαρμογή πολιτικών πρόληψης περιβαλλοντικών 
ατυχημάτων.

Κύριο μέλημα
Όλες οι εταιρείες που εφαρμόζουν περιβαλλοντικές 
δράσεις έχουν ως κύριο μέλημα την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών επιπτώσεων της δραστηριότητας επι-
μέρους τομέων τους στο φυσικό περιβάλλον και προ-
σπαθούν να εντάξουν στη λειτουργία τους ένα ολοκλη-
ρωμένο και αποτελεσματικό σύστημα πρακτικών και 
μεθόδων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Οι προσδοκίες της κοινωνίας ως προς τον ρόλο και τις 
ευθύνες των επιχειρήσεων αυξάνονται στην Ελλάδα, ει-
δικά αφού η οικονομική αλλά και η υγειονομική κρίση 
έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους παντού, ακόμη και 
στο περιβάλλον. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον, για να είναι μια εταιρεία βιώσιμη και αποτελεσμα-
τική δεν πρέπει να προσδοκά μόνο θετικά οικονομικά 
αποτελέσματα. Πρέπει ταυτόχρονα να ελαχιστοποιεί στο 
μέτρο των δυνατοτήτων της τις αρνητικές επιπτώσεις 
στο περιβάλλον από τη δραστηριότητά της. Με αυτόν τον 

τρόπο δείχνει ότι αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινω-
νίας, που θέλει ένα καθαρό περιβάλλον, τόσο για την ίδια 
όσο και για τις μελλοντικές γενιές.
Μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα ανακυκλώνουν ετησί-
ως δεκάδες τόνους χαρτιού και ηλεκτρικών συσκευών, 
ενώ υιοθετούν εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα κτί-
ρια όπου στεγάζονται. Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων είναι μία από τις ενέργειες που κερδίζουν 
έδαφος τα τελευταία χρόνια.
Ξενοδοχειακές αλυσίδες συμμετέχουν σε περιβαλ-
λοντικά προγράμματα και αναπτύσσουν ορθολογικές 
πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ακόμη, 
πολλές εταιρείες δαπανούν χρήματα ή συνδράμουν με 
εθελοντές σε αναδασώσεις, πολλές φορές σε συνεργα-
σία με μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Εχθρός, ο κορονοϊός
Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και στην αρχή 
της πανδημίας υπήρχε η δημοφιλής αντίληψη ότι ο κο-
ρονοϊός ήταν «καλή συγκυρία για το περιβάλλον» και ότι 
η φύση ανακάμπτει ενώ η ανθρωπότητα μένει μέσα στο 
σπίτι, στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι μάλλον ο κορονοϊός 
είναι εχθρός και του περιβάλλοντος.
Πρώτα η Κίνα και μετέπειτα αρκετές χώρες της Ευρώ-
πης, αλλά και της Αμερικής, εφάρμοσαν ισχυρά μέτρα 
κοινωνικής απόστασης, που επηρέασαν τις κύριες οικο-
νομικές δραστηριότητες των χωρών αυτών. Αποτέλεσμα, 
οι εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και οι βιομηχα-
νίες να μειώσουν την παραγωγή τους, ενώ, ταυτόχρονα, 
υπήρξε μειωμένη χρήση επιβατικών οχημάτων αλλά και 
μεγάλη μείωση στον τομέα των αερομεταφορών.
Οι συγκεκριμένες καταστάσεις οδήγησαν σε δραστική 
μείωση των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπί-
ου και, κυρίως, διοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου 
του αζώτου. Η ποιότητα του αέρα βελτιώθηκε σε αρκετά 
μεγάλο βαθμό σε αρκετές περιοχές του πλανήτη, με πιο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτά της Κίνας, της Βό-
ρειας Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Επιπλέον, 
λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας στους δρόμους 
αλλά και των αερομεταφορών, υπήρξε αξιόλογη μείω-
ση και στα επίπεδα της ηχορύπανσης.
Δυστυχώς, όμως, φαίνεται πως η πανδημία όχι μόνο 
δεν λειτουργεί ως σύμμαχος του περιβάλλοντος αλλά 
το επιβαρύνει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Στις αρχές 
Απριλίου οι καθημερινές παγκόσμιες εκπομπές άνθρα-
κα μειώθηκαν κατά 17% σε σύγκριση με το προηγού-
μενο έτος. Ωστόσο, από τις 11 Ιουνίου τα νέα δεδομένα 
δείχνουν ότι είναι μόλις 5% χαμηλότερα απ’ ό,τι το ίδιο 
διάστημα το 2019, παρόλο που η κανονική δραστηριότη-
τα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη πλήρως.
Το παράδειγμα της Κίνας, που ήταν η πρώτη χώρα που 
«έκλεισε» όταν εμφανίστηκε ο ιός και από τις πρώτες 
που ξεκίνησαν να «ανοίγουν» ξανά, αποτελεί μια προε-
πισκόπηση του τι θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες 
χώρες. Η βελτίωση στην ποιότητα του αέρα, η οποία πα-
ρατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό τον Φεβρουάριο και τον 
Μάρτιο, έχει πλέον εξαφανιστεί. Καθώς τα εργοστάσια 
πιέστηκαν για να αντισταθμίσουν τον χαμένο χρόνο, η 
ρύπανση επέστρεψε στις αρχές Μαΐου στα προ κορονο-
ϊού επίπεδα.

Oι εταιρείες δαπανούν ολοένα και 
περισσότερα ποσά για ενέργειες που 
σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Βασικό ζήτημα, το περιβάλλον
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Η 
αλήθεια είναι πως φέτος όλοι βιώνουμε 
πρωτόγνωρες καταστάσεις, καθώς ό,τι 
συμβαίνει θυμίζει σενάριο ταινίας επι-
στημονικής φαντασίας.
Στις περισσότερες κοινωνίες και οικο-
νομίες επιβλήθηκαν αυστηρά περιορι-

στικά μέτρα, μέτρα που θυμίζουν άλλες εποχές. Οι πο-
λίτες απαγορεύεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους αν 
δεν υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος, έχει επιβληθεί 
νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας, υπάρχει αυστηρή 
σύσταση κοινωνικής απόστασης. Αποτέλεσμα είναι οι 
άνθρωποι να έχουν «εγκλωβιστεί» στα σπίτια τους, με 
ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην ψυχολογία τους.
Την ίδια στιγμή οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις έχουν βάλει προσωρινό λουκέτο, με εντολή της 
κυβέρνησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστι-
σμός και η κινητικότητα των πολιτών να περιοριστεί στην 
ελάχιστη δυνατή. Όλα αυτά επιφέρουν ισχυρά πλήγματα 
στην οικονομία, που έχει κάνει πολλά βήματα πίσω.
Με δεδομένο ότι στη χώρα μας –μέχρι τώρα τουλάχι-
στον– η ζημιά αφορά κυρίως την οικονομία, μεγάλο μέ-
ρος των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) 
των επιχειρήσεων στρέφεται στην οικονομική τόνωση 
των συνεργατών-πελατών τους και των εργαζομένων 
σε αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δι-
αφημιστικές καμπάνιες που «έτρεξαν» οι μεγαλύτερες 
ζυθοποιίες και εταιρείες διάθεσης αλκοολούχων πο-
τών, για την επαναλειτουργία των χώρων εστίασης και 
ψυχαγωγίας.

Αλλαγή του μοντέλου
Όπως αναφέρεται κι από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR Europe), εν μέσω της 
πρωτοφανούς πανδημίας οι επιχειρήσεις προσάρμοσαν 
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και τη λειτουργία τους, 
αναλαμβάνοντας το δικό τους μέρος ευθύνης για τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης του φονικού ιού.
Όμως ο κορονοϊός θέτει προκλήσεις που δεν έχουν προ-
ηγούμενο, ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα και επιβάλλουν 
την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε θεσμικό επίπεδο, προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση δημόσιας υγείας 
και να έρθουν καλύτερες μέρες. Ο Covid έχει αλλάξει τη 
ζωή μας, επηρεάζοντας τους ανθρώπους και τις κοινω-
νίες μας κατά τρόπο πρωτοφανή, αναφέρεται από το CSR 
Europe, καθώς πριν από αυτόν ήταν δύσκολο να φαντα-
στεί κανείς ότι επιχειρήσεις θα προχωρούσαν σε αναδι-
οργάνωση της παραγωγής τους για να υποστηρίξουν τα 
εθνικά συστήματα υγείας, προσφέροντας αντισηπτικά, 
προστατευτικές μάσκες, αναπνευστήρες και άλλα μηχα-
νήματα υποστήριξης της ζωής. Πριν από την Covid-19 
ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι επιχειρήσεις θα έδι-

ναν πρόσβαση στους πόρους και στην τεχνογνωσία τους 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού.

Αυξήθηκαν οι δαπάνες
Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Global Link για την 
εταιρική υπευθυνότητα στην εποχή του κορονοϊού, που 
έλαβε χώρα σε 165 μεσαία και ανώτερα στελέχη, οι πε-
ρισσότερες εταιρείες διαθέτουν δομημένη στρατηγική 
ΕΚΕ, ενώ το 79% των συμμετασχόντων είτε διαθέτει 
σχέδιο ΕΚΕ το οποίο εμπλουτίζεται είτε ήδη είχε ολο-
κληρωμένο σχέδιο. Επίσης, 74% των επιχειρήσεων που 
συμμετείχαν στην έρευνα διαθέτουν budget για δράσεις 
ΕΚΕ, ενώ μία στις δύο επιχειρήσεις αύξησε τις σχετικές 
δαπάνες. Ωστόσο, 38% και 12% αυτών τις διατήρησαν 
σταθερές ή τις μείωσαν.
Το ερώτημα όμως είναι εάν η κυρίαρχη τάση θέλει την 
αύξηση του budget των επιχειρήσεων. Η απάντηση εί-
ναι καταφατική, καθώς η αύξηση των δαπανών για ΕΚΕ 
είναι της τάξης του 21%.
Αλλά ποιες είναι οι δράσεις που αναπτύσσουν οι επι-
χειρήσεις, ιδίως μετά την εκδήλωση της πανδημίας; 
Υλοποιούν προγράμματα στήριξης των εργαζομένων 
τους, δωρεές και δράσεις με στόχο την υποστήριξη της 
τοπικής κοινωνίας και της υγείας, ενώ έχουν αυξήσει τις 
εκπτώσεις προς τους πελάτες τους. Η προσφορά προ-
στατευτικού υλικού σε προσωπικό πρώτης γραμμής και 
η χορηγία προϊόντων-υπηρεσιών ανήκουν στις δράσεις 
που σχετίζονται άμεσα με την πανδημία.
Σχετικά με τα οφέλη, οι επιχειρήσεις πιστοποιούν ότι 
οι δράσεις ΕΚΕ οδηγούν σε υψηλότερη αποδοχή και 
αξιοπιστία, στη βελτίωση της φήμης, στην ενίσχυση της 
πιστότητας και στην ενσωμάτωση του προσωπικού, 
καθώς και στη διαμόρφωση καλύτερου περιβάλλοντος 
στην εταιρεία. Άλλωστε, εάν ληφθεί υπόψη ο σκοπός 
ύπαρξης μιας επιχείρησης, δηλαδή η αύξηση των με-
γεθών της και ο πολλαπλασιασμός του μερίσματος για 
τους μετόχους της, γίνεται αντιληπτό ότι η ευρωστία μιας 
εταιρείας διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα μόνο μέσω 
της επίδειξης κοινωνικής ευθύνης. Κι αυτό επειδή η 
κοινωνία είναι μέρος του οικοσυστήματος στο οποίο μια 
εταιρεία δραστηριοποιείται.

Η προσφορά στην κοινωνία
Στη δεκαετία της οικονομικής κρίσης, οπότε οι περισσό-
τερες εταιρείες συρρικνώθηκαν προκειμένου να απο-
φύγουν το λουκέτο, η ΕΚΕ τέθηκε σε δεύτερη μοίρα.
Ωστόσο, οι ολιγάριθμες επιχειρήσεις που διατήρησαν ή 
τόνωσαν τα προγράμματα ΕΚΕ απέκτησαν το προβάδι-
σμα όταν η σκιά της πολυετούς ύφεσης εγκατέλειψε την 
ελληνική οικονομία. Κι αυτό επειδή οι δράσεις για την 
αύξηση της ευημερίας των εργαζομένων, την προστα-
σία του περιβάλλοντος και τη δημιουργία ανταποδοτικών 
οφελών στην κοινωνία δεν είναι απλώς μία ακόμη δράση 
μάρκετινγκ. Ενισχύουν, απτά, την αξία μιας εταιρείας και 
αποτελούν προστιθέμενη αξία για το «οικοσύστημά» της.
Την πραγματικότητα αυτή έχουν εμπεδώσει οι διοική-
σεις εταιρειών με μακροπρόθεσμο όραμα, οι οποίες εν 
μέσω πανδημικής κρίσης μεγιστοποίησαν την προσφο-
ρά τους στην κοινωνία.

Οι επιχειρήσεις προσάρμοσαν  
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, 
αναλαμβάνοντας το δικό τους μέρος 
ευθύνης για τον περιορισμό της  
εξάπλωσης του φονικού ιού.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
στηρίζουν κοινωνία  
και οικονομία
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ΕΚΕ:  
ΑΝΑΓΚΑΊΑ  
ΟΣΟ ΠΟΤΕ  
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ
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