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Σ
ύµφωνα µε τον ορισµό που 
δίνει η Ε.Ε., η εταιρική κοινω-
νική ευθύνη (ΕΚΕ) «αφορά τις 
επιχειρήσεις που αποφασίζουν 
οικειοθελώς να ενσωµατώσουν 
κοινωνικούς και φιλοπεριβαλ-

λοντικούς στόχους στις καθηµερινές επιχειρη-
µατικές τους δραστηριότητες, πέρα από κάθε νο-
µική υποχρέωση».

Στην ουσία, η ΕΚΕ είναι η απόφαση των ε-
πιχειρήσεων να προβούν σε ενέργειες και πρα-
κτικές που ωφελούν το κοινωνικό σύνολο, είτε 
αυτές αφορούν το περιβάλλον, είτε την κοινω-
νική συνοχή, είτε την ενίσχυση κοινωνικών ο-
µάδων που έχουν ανάγκη ή βρίσκονται σε µειο-
νεκτική θέση έναντι του κοινωνικού συνόλου.

Με ακόµη πιο απλά λόγια, η ΕΚΕ είναι η έ-
µπρακτη συµµετοχή των επιχειρήσεων στις κοι-
νωνικές διαδικασίες και η επιστροφή µέρους 
των κερδών τους προς τους πολίτες/καταναλω-
τές, όχι εν είδει φιλανθρωπίας αλλά στο πλαίσιο 
µιας βαθύτερης συνεργασίας µεταξύ των επιχει-
ρήσεων και των διαφόρων stakeholders του κοι-
νωνικού συνόλου, ώστε οι παρεµβάσεις να είναι 
στοχευµένες και να έχουν ευρύτερες θετικές συ-
νέπειες.

Η σηµασία της ΕΚΕ, ειδικά για το µείζον ζή-
τηµα της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν 
µπορεί να τονιστεί αρκετά. Για πολλά χρόνια η 
ανθρώπινη ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα 
λάµβανε χώρα χωρίς να δίνεται ιδιαίτερη σηµα-
σία στην προστασία του περιβάλλοντος ή στην 
καλύτερη αξιοποίηση των πόρων που η φύση 
µάς δίνει. Ωστόσο, πλέον, µε τους επιστήµονες 
να κρούουν των κώδωνα του κινδύνου για µη α-
ναστρέψιµες βλάβες στο περιβάλλον και για την 
κλιµατική αλλαγή η οποία απειλεί όλο τον πλα-
νήτη, οι οργανωµένες δράσεις από τον επιχει-
ρηµατικό κόσµο για την αντιστροφή των συνε-
πειών στο περιβάλλον αποτελούν «εκ των ων 
ουκ άνευ».

Η ΕΚΕ, είτε αφορά δράσεις περιορισµού της 
ρύπανσης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε κα-
µπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού, µπορεί 
να παίξει µείζονα ρόλο όχι µόνο στην προστασία 
του περιβάλλοντος αλλά και στην αναδιαµόρ-
φωση της παγκόσµιας οικονοµίας. Τεχνολογικές 
ανακαλύψεις και σύγχρονες προσεγγίσεις στην 
παραγωγική διαδικασία µπορούν, εκτός από το 
να προστατέψουν την περιβαλλοντική κληρο-
νοµιά µας, να παραγάγουν νέα υπεραξία και να 
βοηθήσουν στο πέρασµα σε ένα πιο «πράσινο» 
αλλά εξίσου δυναµικό παραγωγικό µοντέλο.
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Η φύση της επιχειρηματικότητας
Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι ανάγκη. Για εμάς στην 
Τράπεζα Πειραιώς, είναι καθήκον και δέσμευση.
Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE-Stymfalia η Τράπεζα Πειραιώς, σε 
συνεργασία με το Πολιτιστικό �Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, τον Δήμο Σικυωνίων, την 
ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), διαμορφώνει ένα πρωτοπόρο και αειφόρο 
σχήμα αποκατάστασης και διαχείρισης της λίμνης Στυμφαλίας.
Στην Τράπεζα Πειραιώς συνδυάζουμε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με 
τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών και δίνουμε λύσεις στο ζήτημα 
χρηματοδότησης των προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Το πρόγραμμα LIFE-Stymfalia (LIFE12 NAT/GR/000275) 
υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού 
μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής �Ένωσης.
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ΕΚΕ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Το νέο αναπτυξιακό πρότυπο

Ε
δώ και αρκετά χρόνια, κάθε φορά 
που αρχίζει µια συζήτηση σχετικά 
µε την οικονοµία, την επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα και την ανά-
πτυξη, δύο φράσεις εµφανίζονται 
ταυτόχρονα: «εταιρική κοινωνική 

ευθύνη» και «αειφορία». Οι φράσεις αυτές µοιάζουν 
να αποτελούν ένα «πλέγµα» πάνω στο οποίο στηρί-
ζεται σε µεγάλο βαθµό το σύνολο των σύγχρονων ε-
πιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και το οποίο βρί-
σκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, όχι µόνο 
των επενδυτών και των επιχειρηµατιών, αλλά και ε-
θνικών και υπερεθνικών φορέων, όπως η Ε.Ε. και ο 
ΟΗΕ, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν τους απα-
ραίτητους ορισµούς και να καθορίσουν το πλαίσιο 
–νοµικό και ουσιαστικό– που θα επιτρέπει στις ε-
πιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται ακολουθώντας 
σειρά κανόνων που σχετίζονται και υλοποιούν αυτές 
τις φράσεις.

Τι είναι η αειφορία
Προκειµένου να κατανοήσουµε τη σηµασία αυτών 
των φράσεων, καλό θα ήταν αρχικά να δώσουµε κά-
ποιους βασικούς ορισµούς, όπως τι είναι η περίφηµη 
«αειφορία» που αποτελεί βασική επιδίωξη σε ολό-
κληρο τον κόσµο. Η αειφορία, λοιπόν, ή αειφόρος 
ή βιώσιµη ανάπτυξη είναι η πρακτική –ή το σύνολο 
των πρακτικών– που επιτρέπει στην οικονοµία να α-
ναπτύσσεται χωρίς να προκαλεί ανήκεστο βλάβη στο 
περιβάλλον. Ένας ίσως πιο «γενικός» ορισµός για την 
αειφορία δόθηκε το 1987 από την Παγκόσµια Επι-
τροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, η οποία 
υποστήριξε ότι «βιώσιµη ανάπτυξη είναι αυτή που 
ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να κάνει 
συµβιβασµούς ως προς την ικανότητα των µελλοντι-
κών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους». Σύµ-
φωνα µε ειδικούς, ο ορισµός αυτός είναι περισσότερο 
ανθρωποκεντρικός, χωρίς να κάνει σαφή αναφορά 
στην προστασία του περιβάλλοντος, επιχειρώντας 
έτσι να γεφυρώσει τις διαφορές ανάµεσα στους υ-
ποστηρικτές της ανάπτυξης και στους υποστηρικτές 
της περιβαλλοντικής προστασίας. Σύµφωνα µε τον 
ορισµό αυτό, η βιώσιµη ανάπτυξη παρέχει ένα πλαί-
σιο για την ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών πολι-
τικών στις αναπτυξιακές στρατηγικές, παρακάµπτο-
ντας κατ’ αυτό τον τρόπο τον συγκρουσιακό χαρα-
κτήρα της άποψης ότι η περιβαλλοντική προστασία 
και διατήρηση µπορεί να επιτευχθεί µόνο εις βάρος 
της οικονοµικής ανάπτυξης, και επί της ουσίας απο-
τελεί την πολιτική απαρχή της έννοιας της βιώσιµης 
ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, ένας ορισµός που δίνεται 
µεταξύ άλλων και από το WWF αναφέρει ότι «βιώ-
σιµη ανάπτυξη είναι η βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής µέσα στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητας των 
υποστηρικτικών οικοσυστηµάτων». Από την πλευρά 
της, η Παγκόσµια Τράπεζα υποστηρίζει ότι «βιώσιµη 
ανάπτυξη σηµαίνει να βασίζονται οι αναπτυξιακές 
και περιβαλλοντικές πολιτικές σε µια ανάλυση κό-
στους-οφέλους και σε µια προσεκτική οικονοµική 
ανάλυση που θα ενδυναµώνει την περιβαλλοντική 
προστασία και θα οδηγεί σε αυξανόµενα και δια-
τηρήσιµα επίπεδα ευηµερίας». Εδώ ίσως αξίζει να 
προστεθεί και ο ορισµός που χρησιµοποιεί το ΣτΕ, 
σύµφωνα µε τον οποίο βιώσιµη ανάπτυξη είναι ένα 

Η βιώσιµη ανάπτυξη 
είναι ο µοναδικός  
τρόπος για να 
διατηρηθεί  
η ευηµερία  
των ανθρώπων  
και ταυτόχρονα  
να αποφευχθεί  
µια πιθανή 
οικολογική κρίση  
σε τοπικό ή ακόµη και 
σε πλανητικό επίπεδο.

ριοτήτων, ανάλογα µε τη φύση της κάθε πρωτοβου-
λίας. Αυτές είναι οι εξής: Προώθηση Σκοπού, Μάρ-
κετινγκ Σκοπού, Κοινωνικό Μάρκετινγκ, Εταιρική 
Φιλανθρωπία, Εταιρικός Εθελοντισµός και Κοινω-
νικά Υπεύθυνες Πρακτικές. Είναι περιττό να ανα-
φερθεί ότι σε όλες αυτές τις δραστηριότητες η προ-
στασία του περιβάλλοντος βρίσκεται στην κορυφή 
των προτεραιοτήτων της ΕΚΕ κάθε επιχείρησης.

Γιατί συνδέονται
Οι παραπάνω ορισµοί της αειφόρου ανάπτυξης και 
της ΕΚΕ ενδεχοµένως καθιστούν σαφές γιατί οι δύο 
αυτοί όροι συνδέονται, αλλά και γιατί βρίσκονται 
στην κορυφή των προτεραιοτήτων της σύγχρονης 
επιχειρηµατικότητας. Ωστόσο, για να γίνει ακόµα 
πιο προφανής η σχέση τους, πρέπει να αναφερθεί 
ότι οι προβληµατισµοί γύρω από τα αποτελέσµατα 
της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο περιβάλ-
λον µπήκαν στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη 
δεκαετία του 1970 (περίοδο κατά την οποία ανα-
πτύσσεται και η πολιτική οικολογία). Τα ζητήµατα 
της περιβαλλοντικής διατηρησιµότητας εκφράστη-
καν αρχικά ως ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προ-
βλήµατα και τις επιπτώσεις που έχει η υποβάθµιση 
του περιβάλλοντος στην υγεία και στην ποιότητα 
ζωής των ανθρώπων, αλλά και στην οικονοµική α-
νάπτυξη, αλλά και ως προβληµατισµός σχετικά µε 
τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και για τις επό-
µενες γενιές. Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι ο µοναδικός 
τρόπος για να διατηρηθεί η ευηµερία των ανθρώπων 
και ταυτόχρονα να αποφευχθεί µια πιθανή οικολο-
γική κρίση σε τοπικό ή ακόµη και σε πλανητικό ε-
πίπεδο. Η κλιµατική αλλαγή, η εξάντληση των φυ-
σικών πόρων, οι διατροφικές κρίσεις, η υποβάθµιση 
των οικοσυστηµάτων, αλλά και οι προειδοποιήσεις 
επιστηµονικών φορέων για ακόµη σοβαρότερα προ-
βλήµατα, αποτελούν σήµατα συναγερµού για την 
ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών και πρακτικών που 
θα διασφαλίζουν την ευηµερία και την προστασία 
του περιβάλλοντος. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι 
η Ε.Ε., ήδη από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, κάνει 
λόγο για «αρµονική» και «ισόρροπη» ανάπτυξη των 
οικονοµικών δραστηριοτήτων, ενώ στο Άρθρο 2 της 
Συνθήκης του Άµστερνταµ γίνεται λόγος για «αρµο-
νική, ισόρροπο και αειφόρο ανάπτυξη των οικονοµι-

κών δραστηριοτήτων», µε την 
Ένωση να αναγνωρίζει κατ’ 
αυτό τον τρόπο ότι πρέπει 
να υπάρξει στενή συσχέ-
τιση ανάµεσα στην οικο-

νοµική ανάπτυξη, στην κοι-
νωνική συνοχή και στην πε-
ριβαλλοντική προστασία, στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της 
για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
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«οργανικώς ενιαίο σύνολο δηµοσίων πολιτικών οι 
οποίες προς το παρόν µεν κατατείνουν στην αποκα-
τάσταση της ισορροπίας µεταξύ των πάσης φύσεως 
ανθρωπογενών συστηµάτων και των οικοσυστηµά-
των, στο µέλλον δε διασφαλίζουν τη σταθερή συνε-
ξέλιξη αµφοτέρων».

Τι είναι η ΕΚΕ
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) µοιάζει ευκο-
λότερο να οριστεί. Ένας γενικότερος ορισµός λέει ότι 
η ΕΚΕ αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων 
που αποσκοπούν στη συµβολή αντιµετώπισης πε-
ριβαλλοντικών και κοινωνικών ζητηµάτων. Συγκε-
κριµένα, οι επιχειρήσεις ως οντότητες άρρηκτα συν-
δεδεµένες µε το κοινωνικό σύνολο µέσα στο οποίο 
δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζό-
µενες από τα δεδοµένα της εποχής και του χώρου 
δράσης τους, υποχρεούνται να αναγνωρίζουν την 
ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία 
και στο περιβάλλον. Να σέβονται, δηλαδή, τις αρχές 
και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισµό µας 
(σεβασµός προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιο-
πρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, σεβασµός 
στο περιβάλλον και στη βελτίωση του βιοτικού επι-
πέδου και της ποιότητας ζωής). Σε γενικές γραµµές, 
οι βασικοί στόχοι της ΕΚΕ είναι οι επιχειρήσεις να 
υιοθετήσουν υπευθυνότητα ως προς τις πρακτικές 
τους και να ενθαρρύνουν µέσω των δράσεών τους 
θετικά αποτελέσµατα για το περιβάλλον, τους κα-
ταναλωτές, τους εργαζοµένους τους, τις κοινότητες 
στις οποίες δραστηριοποιούνται και κάθε τµήµα της 
δηµόσιας σφαίρας που µπορεί να θεωρηθεί ενδιαφε-
ρόµενος/εταίρος (stakeholder). Σε αδρές γραµµές, η 
ΕΚΕ µπορεί να χωριστεί σε έξι κατηγορίες δραστη-
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Μ
ε τους χρόνιους ασθενείς να συ-
ναντούν αξεπέραστα εµπόδια στον 
καθηµερινό τους αγώνα προκει-
µένου να αποκτήσουν πρόσβαση 
στην περίθαλψη, το κοινωνικό 

πρόγραµµα «Μετρήσεις Ζωής» δίνει ανάσα στους 
πολίτες προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξε-
τάσεις για τις αναπνευστικές παθήσεις, την υπέρ-
ταση, τον σακχαρώδη διαβήτη, τις οφθαλµολογικές 
ασθένειες και τον δερµατικό καρκίνο. Στις ασφυ-
κτικές συνθήκες ζωής, όπως έχουν διαµορφωθεί 
στην πατρίδα µας έπειτα από χρόνια µνηµονίων 
και κρίσης, η φαρµακευτική εταιρεία Novartis 
Hellas παρατείνει για δεύτερη χρονιά το κοινωνι-
κό πρόγραµµα «Μετρήσεις Ζωής», που ήδη έχει 
εκπονήσει 8.700 εξετάσεις σε 2.400 άτοµα σε όλη 
την Ελλάδα, αποδεικνύοντας εµπράκτως τη δέ-
σµευσή της να σταθεί στο πλευρό των Ελλήνων 
που δοκιµάζονται, όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Riccardo 
Canevari. Το κοινωνικό πρόγραµµα της Novartis 
Hellas υλοποιείται σε συνεργασία µε το Ελληνικό 
∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε∆∆ΥΠΠΥ) και 
θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, ακόµη και στα νη-
σιά, όπου οι ελλείψεις στον τοµέα της υγείας είναι 
τραγικές. Όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Ε∆∆ΥΠΠΥ 
και της ΚΕ∆Ε, δήµαρχος Αµαρουσίου, Γιώργος 
Πατούλης, η περίθαλψη πρέπει να ξεκινά στην 
τοπική αυτοδιοίκηση και πρωταρχικός στόχος της 
πολιτείας οφείλει να είναι η διατήρηση της υγείας. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύµβουλος της Novartis Hellas κ. Canevari ση-

µειώνει ότι θα διενεργηθούν σπιροµετρήσεις, µε-
τρήσεις αρτηριακής πίεσης, µετρήσεις σακχάρου, 
οφθαλµολογικές εξετάσεις και χαρτογράφηση σπί-
λων (δερµατικών ελιών).
Την ίδια ώρα σοκαριστικές καταγγελίες για ακα-
τάλληλα ιατρικά αναλώσιµα στα φαρµακεία των 
δηµόσιων νοσοκοµείων κάνει η Πανελλήνια Οµο-
σπονδία Σωµατείων-Συλλόγων Ατόµων µε Σακ-
χαρώδη ∆ιαβήτη (ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ), κρούοντας τον 
κώδωνα κινδύνου για ραγδαία αύξηση των επι-
πλοκών της νόσου, καθώς τα νοσοκοµεία παραγ-
γέλνουν πλέον µόνο τα φθηνότερα υγειονοµικά 
υλικά. Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ 
Χρήστος ∆αραµήλας καταγγέλλει σωρεία ελλεί-
ψεων στα ιατρικά αναλώσιµα για τον διαβήτη, κυ-
ρίως στα νοσοκοµειακά φαρµακεία της περιφέ-
ρειας, αλλά και του Λεκανοπεδίου, µε συνέπεια οι 
ασθενείς να κάνουν µακρινά ταξίδια για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες τους. Όπως επισηµαίνει από την 
ΠΟΣΣΑΣ∆ΙΑ η Μαρία Τριανταφύλλου, ενδεικτικά 
το Λαϊκό Νοσοκοµείο στην Αθήνα δίνει µε το στα-
γονόµετρο τις ταινίες µέτρησης σακχάρου, καθώς 
κινδυνεύει να ξεµείνει, ενώ χειρότερα είναι τα 
πράγµατα στα νοσοκοµεία της συµπρωτεύουσας, 
µε το Ιπποκράτειο, το «Γεννηµατάς» και το ΑΧΕΠΑ 
να έχουν ξεµείνει από ινσουλίνες και το «Παπα-
γεωργίου» να δίνει ό,τι ινσουλίνη του έχει απο-
µείνει, χωρίς όµως σύριγγες και βελόνες. Επίσης, 
οι διαγνώσεις γίνονται µε τρόπο εξπρές, καθώς 
ο νοσοκοµειακός γιατρός έχει µόνο 7 λεπτά στη 
διάθεσή του ανά ασθενή, όταν το ραντεβού θα 
πρέπει να είναι 45λεπτο. Όλα αυτά οδηγούν στην 

απορρύθµιση της νόσου και στην αύξηση των 
επιπλοκών, µε σηµαντική επιβάρυνση τόσο για το 
σύστηµα υγείας όσο και για την τσέπη του ασθενή. 
«Για τον διαβητικό τύπου 1 το µηνιαίο κόστος της 

νόσου ανέρχεται στα 400 ευρώ, ενώ για τον δια-
βητικό τύπου 2 κυµαίνεται στα 180 ευρώ και στις 
επιπλοκές τα κόστη οκταπλασιάζονται» τονίζει ο 
κ. ∆αραµήλας.

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο ΣυναντίληψηςΟι «Μετρήσεις Ζωής» κάνουν πράξη  
την πρόληψη στην Ελλάδα της κρίσης

«H Νοvartis Hellas συνεχίζει για δεύτερη χρονιά το κοινωνικό της πρόγραµµα µε δωρεάν εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα».
Αλεξία Σβώλου-Νάνου

Με το ηχηρό µήνυµα «Προορισµός: Μια καλύτε-
ρη ζωή. ΣΚΕΨΟΥ ΘΕΤΙΚΑ!» η Novartis Hellas 

ξεκινά εκστρατεία ενηµέρωσης για την πολλαπλή 
σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας, η οποία 
υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδη-
µίας Νευροανοσολογίας, µε τη στήριξη της Πανελ-
λήνιας Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά 
Πλάκας. Στόχος της εκστρατείας, πέραν της ενηµέ-
ρωσης του κοινού, είναι η ενθάρρυνση της θετικής 
στάσης των ατόµων µε σκλήρυνση κατά πλάκας ότι 
µπορούν να έχουν µια γεµάτη, δηµιουργική ζωή. Η 
ασθένεια προσβάλλει πρωτίστως νέους ενήλικες, 
στην πιο παραγωγική ηλικία, αυτή των 20-40 ετών, 
και επιφέρει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις, ενώ 
οι ασθενείς ξεπερνούν τους 12.000 στην Ελλάδα 
και τα 2,5 εκατοµµύρια παγκοσµίως. Η πολλαπλή 
σκλήρυνση είναι µια χρόνια διαταραχή του κε-
ντρικού νευρικού συστήµατος που επηρεάζει τη 
φυσιολογική λειτουργικότητα του εγκεφάλου, των 
οπτικών νεύρων και του νωτιαίου µυελού µέσω 
της φλεγµονής και της απώλειας ιστού. «Πρωταρ-
χικός στόχος της επιστηµονικής κοινότητας παρα-
µένει η µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της νόσου, 
η οποία πλέον σε σηµαντικό βαθµό είναι εφικτή. Η 
προστασία της κινητικής και νοητικής λειτουργικό-
τητας των ασθενών αποτελεί κυρίαρχο στόχο µέσω 

µακροχρόνιου ελέγχου της ενεργότητας της νόσου και της 
νευροπροστασίας στην πολλαπλή σκλήρυνση. Η σταθε-
ρή και συνεπής συνεργασία ασθενών-ιατρών, η έγκαιρη 
ενηµέρωση και η σωστή ψυχολογική στήριξη, η αποκατά-
σταση και η σωµατική άσκηση αποτελούν καθοριστικούς 
παράγοντες για την καλύτερη διαχείριση της νόσου» επι-
σηµαίνει ο Νικόλαος Γρηγοριάδης, καθηγητής Νευρολο-
γίας του ΑΠΘ και γραµµατέας της Ελληνικής Ακαδηµίας 
Νευροανοσολογίας. Εκπροσωπώντας τους ασθενείς, η 
Μαρία Μαµαλάκη, γενική γραµµατέας της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Ατόµων µε Σκλήρυνση κατά Πλάκας, εξηγεί: 
«Έχουµε επιλέξει να είµαστε συνοδοιπόροι της ζωής και 
των ανθρώπων µέσα από τη δική µας πραγµατικότητα, µε 
τις δικές µας προσωπικές ανάγκες, απόψεις, θέσεις, αντί 
να ζούµε σαν θύµατα της νόσου». Από την πλευρά της, η 
∆ρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου, Παθολόγος, Chief Scientific 
Officer, Novartis Hellas, τονίζει: «Παρόλο που η θεραπευ-
τική προσέγγιση της πολλαπλής σκλήρυνσης έχει αλλάξει 
ριζικά τα τελευταία χρόνια, πρωταρχικός στόχος παραµέ-
νει η µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της νόσου και η δια-
σφάλιση της καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ασθενείς. 
Όλες οι προσπάθειες της Novartis Hellas έχουν ως κύριο 
άξονα την τοποθέτηση των ασθενών στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων µας. Μέσω αυτής της εκστρατείας µε-
ταφέρουµε ένα µήνυµα αισιοδοξίας στο κοινό και στους 
ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση».

Ενηµερωτική εκστρατεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας

«Τοποθετούµε 
τους ασθενείς  
στο επίκεντρο των 
δραστηριοτήτων 
µας και µεταφέ-
ρουµε το µήνυµα 
της αισιοδοξίας 
στους πάσχοντες 
και στο ευρύ  
κοινό». 

∆Ρ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΜΠΑΡΟΥΤΣΟΥ 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, CHIEF 
SCIENTIFIC OFFICER, 
NOVARTIS HELLAS

«Θα διενεργηθούν δωρεάν σπιροµετρήσεις, µετρήσεις αρτηριακής 
πίεσης, µετρήσεις σακχάρου, οφθαλµολογικές εξετάσεις και χαρτο-

γράφηση σπίλων». 

RICCARDO CANEVARI, ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ NOVARTIS HELLAS
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ΕΚΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μια αναγκαία  
και ικανή σχέση

Τ
α τελευταία χρόνια όλο και περισ-
σότεροι επιχειρηµατικοί, πολιτι-
κοί, κοινωνικοί και υπερεθνικοί 
φορείς συµφωνούν ότι η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) µπο-
ρεί και πρέπει να παίξει µείζονα 

ρόλο στην επίτευξη της αειφορίας και της περιβαλ-
λοντικής προστασίας. 

Οι δράσεις της ΕΚΕ
Σήµερα οι βασικοί τοµείς δραστηριοποίησης των 
επιχειρήσεων σε προγράµµατα ΕΚΕ αφορούν κατά 
κύριο λόγο το περιβάλλον και την αειφορία (πρό-
κειται για την οικειοθελή δέσµευση των επιχει-
ρήσεων να εντάξουν στις επιχειρηµατικές πρακτι-
κές τους δράσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα που 
έχουν σχέση µε όλους όσοι επηρεάζονται από τις 
δραστηριότητές τους, όπως η ανακύκλωση, «πράσι-
νες» πρακτικές σε διάφορα ή και σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, ενεργειακή εξοικονόµηση κ.λπ.) και 
από κει και πέρα επικεντρώνονται στην κοινωνική 
συµµετοχή (εθελοντισµός, καµπάνιες για συγκέ-
ντρωση χρηµάτων για κοινωνικούς σκοπούς, χορη-
γίες, θέσεις εργασίας για τους κατοίκους των περι-
οχών όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση κ.λπ.) 
και στις ηθικές πρακτικές µάρκετινγκ (σωστή συ-
µπεριφορά προς τους καταναλωτές, αποφυγή ψευ-
δών διαφηµίσεων κ.λπ.). Σύµφωνα µε έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν σχετικά πρόσφατα, στην Ελ-
λάδα σχεδόν το 1/4 των δραστηριοτήτων ΕΚΕ των 
επιχειρήσεων αφορά δράσεις για την προστασία 
του περιβάλλοντος, γεγονός που, αν µη τι άλλο, α-
ποδεικνύει ότι οι εταιρείες έχουν σε µεγάλο βαθµό 
αντιληφθεί τη σηµασία της περιβαλλοντικής προ-
στασίας και φροντίζουν να την εντάξουν στα προ-
γράµµατα κοινωνικής ευθύνης τους. Παράλληλα, 
πολλές εταιρείες, ακόµη και εκτός πλαισίου ΕΚΕ, 
προβαίνουν σε συγκεκριµένες ενέργειες για την 
προστασία του περιβάλλοντος, όπως εγκατάσταση 
συσκευών χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, από 
υπολογιστές µέχρι λαµπτήρες, βελτίωση της ενερ-
γειακής απόδοσης των κτιρίων τους, χρήση ΑΠΕ, 

Σύµφωνα µε 
έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν 
σχετικά πρόσφατα, 
στην Ελλάδα 
σχεδόν το 1/4 των 
δραστηριοτήτων ΕΚΕ 
των επιχειρήσεων 
αφορά δράσεις για 
την προστασία του 
περιβάλλοντος.

Η ελληνική πρακτική
Στην Ελλάδα, η ΕΚΕ συστηµατοποιήθηκε στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 - αρχές της δεκαετίας του 
2000, οπότε και ιδρύθηκε το Ελληνικό ∆ίκτυο για 
την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (HNCRS), 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 διά-
θεσή τους προς έναν κοινό σκοπό: την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη. Η ανάπτυξη µηχανισµών επικοινωνίας, 
συνέργειας και συντονισµού ανάµεσα στις επιχειρή-
σεις-µέλη του ∆ικτύου για την από κοινού εφαρµογή 
προγραµµάτων ή την ανταλλαγή καλών πρακτικών. 
Και η προσφορά στον δηµόσιο διάλογο ενός πλού-
του ιδεών και προτάσεων, τον οποίο οι κυβερνητι-
κοί και λοιποί φορείς θα είναι σε θέση στη συνέχεια 
να αξιοποιήσουν και ενδεχοµένως να υιοθετήσουν».

Σήµερα η ΕΚΕ αποτελεί άρρηκτο τµήµα της ε-
πιχειρηµατικής πρακτικής στη χώρα και µάλιστα η 
κυβέρνηση επιχειρεί να την ενισχύσει και να την ε-
πεκτείνει όσο το δυνατόν περισσότερο. Πρόσφατα ο 
γενικός γραµµατέας Εµπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης, σε συνέντευξή 
του στο περιοδικό «Retail Business» αναφέρθηκε 
στη χάραξη της εθνικής στρατηγικής για την ΕΚΕ, 
λέγοντας ότι «εµείς, ως Γενική Γραµµατεία, εξετά-
ζουµε την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως εργαλείο 
σύνδεσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µε 
τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας, στο πλαίσιο 
του νέου αναπτυξιακού µοντέλου που σχεδιάζουµε, 
διατηρώντας βέβαια την εθελοντική αυτοδέσµευση 
των επιχειρήσεων» και προσθέτοντας ότι «σε αυτή 
τη βάση, µελετώντας τη λειτουργία των οργανισµών 
και αφουγκραζόµενοι τις επικρατούσες συνθήκες, 
έχουµε ήδη πραγµατοποιήσει µια σειρά συναντή-
σεων µε φορείς της αγοράς για να επαναπροσδιορί-
σουµε τις έννοιες και να εξετάσουµε τη µετατροπή 
των µηχανισµών ενσωµάτωσής τους, ώστε να απο-
τελούν ευκαιρία ενίσχυσης ακόµη και για τις µικρές 
επιχειρήσεις». Τόνισε, δε, ότι «άµεσα θα συγκαλέ-
σουµε ως ΓΓΕ&ΠΚ εκ νέου µια διυπουργική οµάδα 
και σε συνεργασία µε φορείς που ασχολούνται µε 
τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ΕΚΕ θα εξετάσουµε 
όλες εκείνες τις πρακτικές που θα µπορούσαν να 
ενσωµατωθούν από τις επιχειρήσεις σε επωφελή 
βάση τόσο για τις ίδιες όσο και για τους εργαζοµέ-
νους τους, το περιβάλλον και την κοινωνία στο σύ-
νολό της, µε στόχο την υποβολή εθνικού σχεδίου».
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ανακύκλωση ή και πλήρης κατάργηση του χαρ-
τιού, συσκευασίες προϊόντων που ανακυκλώνο-
νται ή χρησιµοποιούν ανακυκλωµένα υλικά κ.λπ.

Άνθρωποι, Πλανήτης και Κέρδος
Θέλοντας να υπογραµµίσει τη σηµασία της ΕΚΕ, 
το 1994 ο επιχειρηµατίας και συγγραφέας Τζον Έλ-
κινγκτον «εφηύρε» ένα µέτρο για την αξιολόγησή 
της, το οποίο συνοπτικά περιέγραψε ως «Άνθρω-
ποι, Πλανήτης και Κέρδος» (People, Planet and 
Profit). H λέξη «άνθρωποι» αναφέρεται στις δί-
καιες εργασιακές πρακτικές, καθώς και στην κοι-
νότητα όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ο 
«πλανήτης» αφορά τις αειφόρους περιβαλλοντικές 
πρακτικές και το «κέρδος» την αξία που παράγεται 
από την επιχείρηση µετά την αφαίρεση όλων των 
εισροών, συµπεριλαµβανοµένου του κεφαλαίου. 
Με τον τρόπο αυτό ο Έλκινγκτον θέλησε να υπο-
γραµµίσει την τριπλή σηµασία της ΕΚΕ, τόσο για 
τις επιχειρήσεις όσο και για το περιβάλλον και τους 
ανθρώπους. Παράλληλα, χάρη στην ΕΚΕ που επι-
κεντρώνεται στην περιβαλλοντική προστασία, α-
ναπτύσσονται καινοτόµοι κλάδοι της οικονοµίας, 
που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας, την κα-
λύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών, την ανακύ-
κλωση αλλά και την αποκατάσταση του περιβάλ-
λοντος µόλις µια δραστηριότητα ολοκληρωθεί, ενώ 
µέσα από οργανωµένα δίκτυα και οργανισµούς οι 
καλές πρακτικές ΕΚΕ διαµοιράζονται σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η οικονο-
µική δραστηριότητα που λαµβάνει υπ’ όψιν την πε-
ριβαλλοντική προστασία και αξιοποιεί τα περιβαλ-
λοντικά πλεονεκτήµατα µιας περιοχής ή µιας χώρας 
φαίνεται ότι µπορεί να συνδυάζει στο διηνεκές την 
ανάπτυξη µε τη βιωσιµότητα, παρέχοντας ευηµε-
ρία και περιβαλλοντική ποιότητα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι χώρες που έχουν υιοθετήσει και αξιο-
ποιήσει τον λεγόµενο «οικοτουρισµό» και υψηλή 
οικονοµική απόδοση επιτυγχάνουν και υψηλή πε-
ριβαλλοντική προστασία και ποιότητα διατηρούν. 
Για παράδειγµα, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του 
Πανεπιστηµίου του Κέµπριτζ, µόνο στις ΗΠΑ ο οι-
κοτουρισµός παράγει εισόδηµα περίπου 600 δισ. 
δολάρια ετησίως, ενώ το κόστος για τη συντήρηση 
των προστατευόµενων περιοχών της χώρας φτάνει 
µόλις τα 10 δισ. δολάρια τον χρόνο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



Μια δραστηριότητα η οποία εδραιώνει, σε διεθνές επίπεδο, τα προϊόντα της ελληνικής µεταλ-
λουργικής βιοµηχανίας, διαπρέπει στην κατασκευή µεγάλων ενεργειακών έργων EPC σε 
αναπτυσσόµενες διεθνείς αγορές, ενώ πρωτοπορεί µε επενδύσεις που χαράσσουν το ενερ-
γειακό µέλλον της Ελλάδας και ανοίγουν προοπτικές για την κοινωνία, τις επιχειρήσεις και το 

περιβάλλον.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
Παρά τις ισχυρές πιέσεις που δέχεται η ελληνική οικονοµία στην τρέχουσα συγκυρία, ο Όµιλος  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καταφέρνει να δηµιουργεί προστιθέµενη αξία για τους µετόχους και τους επενδυ-
τές. Αξιοποιεί στο έπακρο τους οικονοµικούς του πόρους, διατηρεί αυξηµένη ρευστότητα, επενδύει 
σε στρατηγική εξωστρέφειας. 

Κύκλος εργασιών 

€1.383 εκ.
Μερίσµατα µετόχων 

€13,7 εκ.  
Προστιθέµενη οικονοµική αξία 

€164,8 χιλ.
Εξαγωγές 

€936,4 εκ.

(στοιχεία 2015)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πρόκληση, αλλά και ταυτόχρονα δέσµευση για τον Όµιλο είναι η αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προ-
κλήσεων και η µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου  των δραστηριοτήτων του, µέσα από τη σωστή και 
αποτελεσµατική χρήση των φυσικών πόρων. 
Μέσα από επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισµό, την εκπαίδευση του προσωπικού, την αλλαγή χρήσης καυ-
σίµων και τη θέσπιση ετήσιων περιβαλλοντικών στόχων, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σταθεροποιεί συνεχώς 
τις επιπτώσεις της δραστηριότητάς του στο φυσικό περιβάλλον, εφαρµόζοντας παράλληλα πολιτικές περι-
βαλλοντικής προστασίας και ελέγχου βιοµηχανικών κινδύνων, µέσα από ένα δοµηµένο σύστηµα πρακτι-
κών και µεθόδων Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης πιστοποιηµένο κατά ISO 14001 στο σύνολο των θυγατρι-
κών του εταιριών. 

Περιβαλλοντικές  
δαπάνες: 

+25,8%

Παραγωγή ενέργειας  
από ανανεώσιµες πηγές :

+82,9% 

Ποσότητα στερεών αποβλήτων  
προς ανακύκλωση: 

+15,5% 
Κατανάλωση πόσιµου 
νερού από δηµόσιες 

υπηρεσίες:

-41,2% 

Ποσοστό αποκατάστασης εκµεταλ-
λεύσιµων περιοχών:

85% 

Ειδικές εκποµπές  
ατµοσφαιρικών ρύπων*: 

-17,1% 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ως ένας από τους µεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, απασχο-
λεί περισσότερους από 2.700 υπαλλήλους σε άµεσες και έµµεσες θέσεις εργασίας. Στόχος του Οµίλου είναι 
να συνεχίσει να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ασφάλεια, ισονοµία και 
σταθερότητα. Η διατήρησης της εργασιακής ειρήνης, της υγείας & ασφάλειας στους χώρους εργασίας, η 
συνεχής επένδυση στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εργαζοµένων αποτελούν πά-
γιες δεσµεύσεις που επιβεβαιώνουν την πρόθεση του Οµίλου για τη δηµιουργία µακροχρόνιων σχέσεων 
συνεργασίας µε τους ανθρώπους του.

Αµοιβές 
εργαζοµένων 

€87,2 εκ.

Ατυχήµατα  
ανά 200.000 ώρες εργασίας 

 (εργαζόµενοι Οµίλου): 

0,17

Ποσοστό νέων <30 
ετών στην απασχόληση:  

11%

Ποσοστό γυναικών 
στην απασχόληση:  

13,4%

Ανθρωποώρες 
Εκπαίδευσης:  

56.540

Ανθρωποώρες εκπαίδευ-
σης Υγείας &  Ασφάλειας:  

28.270

Κόστος εκπαίδευσης
ανά εργαζόµενο 

€174

Ποσοστό παραµονής 
στην εργασία (άµεσα 

εργαζόµενοι):  

91,2%
(στοιχεία 2015)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
H ιστορία του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από την ίδρυσή του έως σήµερα είναι συνυφασµένη µε την ανάπτυξη 
της ελληνικής κοινωνίας και ιδιαίτερα της ελληνικής περιφέρειας. Πρόκειται για µια συνεχή προσπάθεια 
που συνεπάγεται τη δέσµευσή του να κατανοεί και να ανταποκρίνεται στους προβληµατισµούς των τοπικών 
κοινωνιών που δραστηριοποιείται µέσα από τις διαδικασίες ανοιχτού διαλόγου που εφαρµόζει.
Στόχος του Οµίλου είναι, σε συνεργασία µε φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση, να σχεδιάζει και να ανα-
λαµβάνει πρωτοβουλίες που αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, δηµιουργούν προστιθέµενη αξία και 
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Να αξιοποιεί την επιχειρηµατική του δραστηριότητα και να τη µεταφράζει 
σε αξία για την κοινωνία.
 

(στοιχεία 2015)

Οικονοµική ανάπτυξη, προστασία  
του περιβάλλοντος και κοινωνική προσφορά

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Αυτό είναι το τρίπτυχο που χαρακτηρίζει την πολυσχιδή δραστηριότητα του Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

2015 vs 2014

*PFC’s: είναι αέρια που επιδρούν σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.

∆ηµιουργία 

208 
νέων θέσεων  

εργασίας τη διετία 
2014-2015

Ποσοστό  
των εργαζοµένων 

από τις τοπικές 
 κοινότητες  

88,4%

Κάλυψη αναγκών 
των  υποδοµών 

των τοπικών κοινο-
τήτων 

€290 χιλ. 

Στήριξη µαθητών Γυµνασίου µε 
το Πιλοτικό Κοινωνικό Πρόγραµµα  

«ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» για να µην εγκαταλείψουν 
πρόωρα το σχολείο.

∆απάνες  
σε εγχώριους 
προµηθευτές 

€267 εκ.

Στήριξη 22  
Συνέδριων και  

πρωτοβουλίες για 
την ενίσχυση της 

Επιχειρηµατικότητας

Ενίσχυση 
των κρατικών  
εσόδων κατά  

€64,3 εκ.  
µε την πληρωµή 

φόρων

Κοινωνική  
Συνεισφορά 

 €1,1 εκ.

(στοιχεία 2015)



Εµφανώς αφυπνισµένοι είναι πλέον οι Έλληνες καταναλωτές απέ-
ναντι σε εταιρείες που πράττουν και δρουν µε γνώµονα την εται-
ρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), ιδίως όταν αυτή ακουµπά θέµατα 
ασφάλειας και περιβάλλοντος.

Έτσι, µε σταθερά ανοδικές τάσεις σε σχέση µε την προηγούµενη µέτρηση 
καταγράφεται η συνειδητή ενεργή πράξη επιβράβευσης, και µάλιστα σε πο-
σοστό 40,4%, ή τιµωρίας, σε ποσοστό 65,4%, του Έλληνα καταναλωτή, καθώς 
ισχυρή πλειοψηφία των ερωτώµενων έχει δράσει συνειδητά στη διάρκεια του 
τελευταίου χρόνου.

Αυτό λέγεται συνειδητός καταναλωτισµός και εκφράζεται στην περίπτωση 
της επιβράβευσης µέσω της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, στη δε περί-
πτωση της τιµωρίας µέσω της µη αγοράς προϊόντων, καθώς και µε αρνητικά 
σχόλια για τις πρακτικές των εταιρειών.

Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα της έρευνας για την «Υπεύθυνη Κατα-
νάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 2015», που απαντά σε βασικά 
ερωτήµατα αναφορικά µε τη στάση των καταναλωτών στις ενέργειες ΕΚΕ 
των επιχειρήσεων και αναδεικνύει τους λόγους για τους οποίους αποφασί-
ζουν άλλοτε να τις επιβραβεύσουν και άλλοτε να τις «τιµωρήσουν». Παράλ-
ληλα, παρέχει αναλυτικά στοιχεία για περισσότερους από 10 διαφορετικούς 
κλάδους επιχειρήσεων.

O κ. Αδριανόπουλος, πρόεδρος του Ινστιτούτου Επικοινωνίας, αναφερό-
µενος στα αποτελέσµατα της έρευνας, τόνισε πως «µέσα σε αυτό το πολύ δύ-
σκολο περιβάλλον που έχει διαµορφωθεί εδώ και έξι χρόνια για επιχειρήσεις 
και καταναλωτές, χάρη στη διαχρονική πλέον έρευνα του Ινστιτούτου Επι-
κοινωνίας, µας δίνεται η ευκαιρία να εκτεθούµε σε υψηλού επιπέδου ερευ-
νητικά ευρήµατα, προκειµένου να διαµορφώνουµε προγράµµατα και δράσεις 
εταιρικής επικοινωνίας προσαρµοσµένες στις εκάστοτε επίκαιρες τάσεις και 
θέσεις των καταναλωτών-πολιτών πάνω στα θέµατα αυτά».

Επιστρέφοντας στην έρευνα, περίπου 14% των ερωτηθέντων έχουν σκε-
φτεί να δράσουν προς τη µια ή την άλλη κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, το 
κοινό των ενεργών καταναλωτών (66%) συνεχίζει να καταγράφεται ισχυρά 
πλειοψηφικό και σταθερά αυξανόµενο. Σηµαντικό εύρηµα της φετινής µέ-
τρησης είναι ότι για τέσσερις στους δέκα καταναλωτές-πολίτες, η δράση τους 
αυτή αποτελεί συνειδητή ενέργεια (41%) επιβράβευσης και τιµωρίας.

Η σηµασία του εταιρικού εργοδότη επανέρχεται στη φετινή µέτρηση µε 

Η µελέτη του 
Ινστιτούτου 
Επικοινωνίας 
καταγράφει τη στάση 
των καταναλωτών 
στις ενέργειες ΕΚΕ 
των επιχειρήσεων 
και αναδεικνύει 
τους λόγους για 
τους οποίους 
αποφασίζουν άλλοτε 
να τις επιβραβεύσουν 
και άλλοτε να τις 
«τιµωρήσουν».
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σηµαντική αύξηση και συνδέεται κυρίως µε την επιβράβευση των κοινωνικά 
υπεύθυνων εταιρειών. Ακολουθεί, στη δεύτερη θέση, ο κοινωνικός ρόλος της 
εταιρείας. Αυξανόµενος σε σχέση µε την προηγούµενη µέτρηση σηµειώνεται 
και ο βαθµός εµπιστοσύνης στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Επίσης, σε πολύ υψηλό επίπεδο καταγράφονται οι αντιλαµβανόµενες 
προσδοκίες των καταναλωτών από τις εταιρείες ως προς τα θέµατα σχετικά 
µε τα οποία οφείλουν να είναι υπεύθυνες (Μ.Ο. αναφορών σε Ελλάδα σε 15 
τοµείς 72% vs 47% στις 22 χώρες της έρευνας). Στη σηµερινή συγκυρία οι α-
ντιλαµβανόµενες προσδοκίες από τις εταιρείες εστιάζονται σε ποικίλα πεδία 
δράσης, που συνδέονται µε την απασχόληση - δηµιουργία θέσεων εργασίας, 
το περιβάλλον, την εκπαίδευση, την παιδεία και τον πολιτισµό, την υποστή-
ριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων, την ατοµική κοινωνική παιδεία και υπευ-
θυνότητα και, τέλος, την καινοτοµία.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι ως κοινωνικά υπευθυνότεροι κλάδοι 
καταγράφονται αυτοί της τεχνολογίας, των σούπερ µάρκετ και των ηλεκτρικών 
ειδών, καθώς σε αυτούς παρατηρείται έντονη κινητικότητα σε ανακύκλωση 
αλλά και ενέργειες ΕΚΕ σχετικά µε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού, ενώ οι 
ενέργειες από αυτές τις εταιρείες επικοινωνούνται καλύτερα.

Η υπεύθυνη πλέον στάση των Ελλήνων καταναλωτών έχει ιδιαίτερη ση-
µασία, καθώς αναγνωρίζεται και επιβραβεύεται από τους ίδιους τους κατανα-
λωτές η διαρκής συµµετοχή και συµβολή των εταιρειών στην αναβάθµιση της 
ζωής των Ελλήνων πολιτών και στην ανάπτυξη καινοτόµων προγραµµάτων.

Να σηµειωθεί ότι ένα πρόγραµµα ΕΚΕ θεωρείται ολοκληρωµένο όταν 
αφορά κυρίως τους εξής τοµείς: Κοινωνία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Συνεργά-
τες, Εξωτερικοί Συνεργάτες και Προϊόντα.

Η ταυτότητα της έρευνας
Η έρευνα για την «Υπεύθυνη Κατανάλωση και την Εταιρική Κοινωνική Ευ-
θύνη 2015» διεξήχθη στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2015 σε δείγµα 700 πολι-
τών. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε 22 χώρες, από µεγάλους οίκους έρευ-
νας αγοράς σε κάθε χώρα, µε τη συνεργασία της καναδικής εταιρείας δηµο-
σκοπήσεων GlobeScan Inc., η οποία ειδικεύεται σε θέµατα διερεύνησης της 
ΕΚΕ σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην Ελλάδα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 
ενδέκατη φορά από το Ινστιτούτο Επικοινωνίας. Τη συλλογή των στοιχείων 
και την ανάλυση της έρευνας έχει αναλάβει η MRB HELLAS.

Πραγµατικότητα στην Ελλάδα 
ο συνειδητός καταναλωτισµός

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ



Σ
τις 5 Ιουνίου η Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος 
γιορτάζεται σε όλο τον κό-
σµο, υπενθυµίζοντας µε 
ποικίλους τρόπους, την 

καίρια σηµασία που έχει η προστα-
σία  του περιβάλλοντος και το πώς 
µπορεί να συνεισφέρει ο καθένας 
από εµάς σε αυτόν το σκοπό.  
Στη χώρα µας, µια ξεχωριστή πρωτο-
βουλία «γιορτάζει» µε το δικό της τρό-
πο, κάθε µέρα εδώ και πολλά χρόνια, 
φροντίζοντας για το πολυτιµότερο αγα-
θό της ζωής, το νερό, σε 29 νησιά του 
Αιγαίου. Πρόκειται για το πρόγραµµα 
«Αποστολή Νερό» της Coca-Cola 
Τρία Έψιλον και της The Coca Cola 
Company στην Ελλάδα. 

∆ΙΠΛΑ ΣΕ 49.000 
ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΜΑΣ 
Η αρχή της «Αποστολή Νερό» έγινε 
το 2006, ενώ δύο χρόνια αργότε-
ρα ξεκίνησε το βασικό της σκέλος, 
το «Πρόγραµµα Συλλογής Οµβρί-
ων Υδάτων» το οποίο υλοποιείται 
από το 2008 σε συνεργασία µε τον 
διεθνή οργανισµό Global Water 
Partnership - Mediterranean 
(GWP-Med) και τις τοπικές αρ-
χές των νησιών, ενώ από το 2011 
υποστηρίζεται οικονοµικά από το 
The Coca-Cola Foundation.  Μέχρι 
σήµερα, 49.000 άνθρωποι ζουν µια 
βελτιωµένη καθηµερινότητα σε 29 
νησιά των Κυκλάδων και των ∆ωδε-
κανήσων: το πρόγραµµα εξασφαλίζει 
τη συλλογή και επαναχρησιµοποίηση 
του βρόχινου νερού µέσα από ήπιες 
παρεµβάσεις και έργα υποδοµής σε 
δηµόσια κτίρια και χώρους -όπως 
για παράδειγµα σε σχολεία. Παράλ-
ληλα, µαθητές και καθηγητές των 
νησιών εκπαιδεύονται για τη σωστή 
χρήση και εξοικονόµηση του νερού. 
Μέσα από όλα τα έργα που έχουν 
γίνει στα νησιά,  συλλέγονται κατά 
µέσο όρο 204.605.000 λίτρα νερού 
κάθε χρόνο, ποσότητα που αντιστοι-
χεί στην ετήσια οικιακή κατανάλωση 
νερού 2.800 ατόµων.  

ΚΑΘΕ ΣΤΑΓΟΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΗ
Το πρόβληµα της λειψυδρίας στα 
νησιά µας είναι ιδιαίτερα έντονο 
καθώς στα περισσότερα νησιά των 
Κυκλάδων και αρκετά των ∆ωδεκα-
νήσων ο µέσος όρος βροχόπτωσης 
δεν ξεπερνά τα 400 χιλιοστά ετησί-
ως. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής και η 
αυξηµένη τουριστική κίνηση στα νη-
σιά το καλοκαίρι µεγαλώνουν ακόµη 

περισσότερο την ανάγκη συλλογής 
βρόχινου νερού, σωστής διαχείρισης 
και εξοικονόµησης νερού σε αυτές 
τις περιοχές. 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΣΕ 29 ΝΗΣΙΑ. 
Τα παραδείγµατα των έργων είναι 
πολλά και κάθε νησί έχει τις δικές 
του, ξεχωριστές ανάγκες. 

ÜΣτο µικρό νησάκι των Λειψών, 
η εξασφάλιση πόσιµου νερού 

είναι καθοριστικής σηµασίας καθώς 
δεν υπάρχουν υδάτινοι πόροι στο 
νησί και εξαρ τάται αποκλειστικά από 
τη µεταφορά νερού και την αφαλάτω-
ση. 
Τα έργα της συλλογής των όµβριων 
υδάτων  πραγµατοποιήθηκαν στο δη-
µοτικό σχολείο και στο γυµνάσιο του 
νησιού. 

ÜΣτην Αστυπάλαια των 1.700 
κατοίκων, τα έργα αφορούν 

στη βελτίωση των εγκαταστάσεων 
του ταχυδιυλιστηρίου, το οποίο τρο-
φοδοτείται από τη λιµνοδεξαµενή του 
∆ήµου. Το πόσιµο νερό αποθηκεύ-
εται προσωρινά στις δεξαµενές των 
εγκαταστάσεων και µεταφέρεται στις 
δεξαµενές αποθήκευσης πόσιµου 
νερού που βρίσκονται στην στην κο-

ρυφή του λόφου.  Η λιµνοδεξαµενή 
της Αστυπάλαιας έχει χωρητικότητα 
875.000κ.µ. και είναι από τις πιο πε-
τυχηµένες κατασκευαστικά λιµνο-
δεξαµενές στα νησιά του Αιγαίου. 
Το νερό που συλλέγεται διανέµεται 
στην Χώρα και στο Λιβάδι καθώς και 
στους αγρότες για τις δραστηριότητές 
τους. 

ÜΣτην Κω και συγκεκριµένα 
στο χωριό της Κεφάλου, εγκα-

ταστάθηκε Μονάδα Επεξεργασίας 
και Παραγωγής Πόσιµου Νερού. Η 
µονάδα τοποθετήθηκε δίπλα από το 
κοινοτικό κατάστηµα του χωριού  
ώστε να είναι προσβάσιµη από όλους 
τους κατοίκους και τους τουρίστες 
του χωριού. Το νερό που παράγεται 
είναι καθαρό, υψηλής ποιότητας και 
καλύπτει τις ανάγκες σε πόσιµο νερό, 
όλων των κατοίκων καθώς και των 
τουριστών ακόµα και τους καλοκαι-
ρινούς µήνες.

Αυτά είναι τα έργα σε 3 από τα 29 νη-
σιά όπου έχουν πραγµατοποιηθεί δε-
κάδες έργα τα τελευταία χρόνια, και 
των οποίων η θετική επίδραση στην 
καθηµερινότητα των κατοίκων, απο-
τελεί το καλύτερο κίνητρο για τη συ-
νέχιση των έργων για τη διαχείριση 
και προστασία των υδάτινων πόρων. 

Η Gazprom, η ∆ΕΠΑ και η Edison υπογράφουν Μνηµόνιο Συναντίληψης10 χρόνια «Αποστολή Νερό»  
για το πολυτιµότερο αγαθό της ζωής 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ - ένα µήνυµα για το περιβάλλον



Η ΜΕΓΑ δίπλα  
σε όσους έχουν ανάγκη
Υλοποιώντας ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η 
ΜΕΓΑ συνεισφέρει ενεργά στην εθνική οικονοµία µε νέες θέσεις εργασίας και συ-
νεχείς επενδύσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα πολύπλευρη δράση στον πυλώνα 
«Κοινωνία».

Γ
ια την ελληνική εταιρία  ΜΕΓΑ, η λέξη “φροντί-
ζω” σηµαίνει νοιάζοµαι, µεριµνώ µε τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο. Με όραµα η επιχειρηµατι-
κή ανάπτυξη να συµβαδίζει άριστα µε την κοι-
νωνική ευηµερία και το υπεύθυνο επιχειρείν, 
η ελληνική βιοµηχανία επενδύει συστηµατικά 

στον τοµέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε πρωτο-
βουλίες και δράσεις που στηρίζουν την κοινωνία.

Ειδικότερα σήµερα, σε µια εποχή που η οικονοµική κρί-
ση δηµιουργεί αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες, η ΜΕΓΑ 
αναλαµβάνει το ρόλο που αντιστοιχεί σε µια υπεύθυνη, 
αλλά και 100% ελληνική εταιρεία. 

Υλοποιώντας ένα συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυ-
νότητας, στηρίζει σταθερά τη χώρα µε διαρκείς νέες επεν-
δύσεις, νέες θέσεις εργασίας και εξαγωγές, ενώ ταυτόχρο-
να βρίσκεται ανθρώπινα δίπλα στην κοινωνία και σε όσους 
την έχουν ανάγκη.  Tο 2015, η ΜΕΓΑ, προσέφερε στις ευαί-
σθητες κοινωνικές οµάδες, αλλά και στις οικογένειες που 
έχουν ανάγκη πάνω από 1,5 εκ προϊόντα, σε συνεργασία µε 
πάνω από 120 αναγνωρισµένους κοινωνικούς φορείς και 
φιλανθρωπικές οργανώσεις σε όλη την Ελλάδα.

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
(∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2015 – 2016): 
•  ∆ίπλα στους πρόσφυγες µε συνεχείς δωρεές προϊόντων. 

Η ΜΕΓΑ από το 2015 έχει ενώσει τις δυνάµεις της µε τις 
µεγαλύτερες ανθρωπιστικές οργανώσεις και υποστηρί-
ζει τους πρόσφυγες µε συστηµατικές δωρεές προϊόντων 
προσωπικής υγιεινής.  Μέχρι σήµερα πάνω από 500.000 
προϊόντα προσωπικής φροντίδας όπως βρεφικές πάνες 
Babylino Sensitive, µωροµάντηλα BabyCare, είδη γυναι-
κείας υγιεινής EveryDay, αντιβακτηριδιακά µαντήλια Wet 
Hankies κ.ά.,  έχουν διανεµηθεί από τους φορείς στους 
χώρους φιλοξενίας πανελλαδικά, ενώ η εταιρεία δεσµεύ-
εται να συνεχίσει την προσπάθεια στήριξης για όσο διά-
στηµα χρειαστεί.

•  Στήριξη στις νέες µητέρες που βρίσκονται σε ακραία φτώ-
χεια, µέσα από το πρόγραµµα «Από την πρώτη µέρα δίπλα 
τους» σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Περιστερίου. Πιστεύο-
ντας πως όλα τα παιδιά αξίζουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκί-
νηµα της ζωής τους, η ΜΕΓΑ προσφέρει τις βρεφικές πά-
νες Babylino Sensitive για έναν ολόκληρο χρόνο και ένα 
«κουτί φροντίδας», µε είδη ρουχισµού και καθηµερινής 
περιποίησης που χρειάζονται τα νεογέννητα για το πρώτο 
διάστηµα της ζωής τους. 

•  Κάλυψη της ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης των παι-
διών των Παιδικών Χωριών SOS για τα έτη 2015 και 2016. 

•  Συνεισφορά στις πολύτεκνες οικογένειες που αντιµετω-
πίζουν δυσκολίες µέσα από 4 συστηµατικές και συνεχείς 
δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη όπως δωρεές προ-
ϊόντων, ειδικά προνόµια για νέες πολύτεκνες µητέρες, 

υποτροφίες σε αριστούχα παιδιά πολύτεκνων οικογενει-
ών, υποστήριξη παιδιών δηµοτικού µε σχολικά είδη για 
τη νέα σχολική χρονιά. 

•  Αγορά ιατρικού εξοπλισµού για τα Παιδιατρικά Νοσοκο-
µεία Παίδων σε συνεργασία µε το Σωµατείο Αντιµετώπι-
σης Παιδικού Τραύµατος. 

•  Υλοποίηση της βραβευµένης πανελλαδικής κοινωνικής 
ενέργειας µε τίτλο «Γράµµα στη Νέα Γενιά». Μέσα από 
το πρόγραµµα δόθηκε ο λόγος στους ηλικιωµένους, ζη-
τώντας τους να στείλουν µια συµβουλή για τους νέους, 
ενώ παράλληλα προσφέρθηκαν 25.000 γεύµατα αγάπης 
σε άπορους ηλικιωµένους, σε συνεργασία µε την «Απο-
στολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

•  Υλοποίηση µεγάλης πανελλαδικής εκστρατείας ενηµέρω-
σης και πρόληψης για τη νόσο Alzheimer, µια κοινωνική 
δράση για την πρόληψη της υγείας των ηλικιωµένων, σε 
συνεργασία µε την  «ΑΠΟΣΤΟΛΗ».  Η εκστρατεία ταξιδεύ-
ει µε ειδική οµάδα επιστηµόνων σε 25 πόλεις και ακρι-
τικά νησιά της Ελλάδας πραγµατοποιώντας δωρεάν τεστ 
µνήµης, ενηµερωτικές οµιλίες στις κοινότητες  καθώς και 
εκπαιδευτικά σεµινάρια. 

•  Υλοποίηση βιωµατικών θεατρικών εργαστηρίων για 
πάνω από 500 ηλικιωµένους στο πλαίσιο πρωτοβουλιών 
για την ενεργό γήρανση. Τα εργαστήρια, σε συνεργασία 
µε τον ∆ήµο Αθηναίων και τα ΚΑΠΗ του  ∆ήµου Θεσ-
σαλονίκης στοχεύουν µεταξύ άλλων στην εξάσκηση της 
µνήµης, στην οµαδικότητα και στην ενίσχυση της αυτο-
έκφρασης. 

•  ∆ηµιουργία του προγράµµατος Πρόληψη = Ζωή όπου η 
EveryDay καλύπτει δωρεάν τις προληπτικές εξετάσεις 
Τεστ Παπ και Υπέρηχου Μαστών σε 500 γυναίκες. Ο κύ-
ριος στόχος της δράσης είναι να µεταδοθεί το µήνυµα της 
πρόληψης ως στάση ζωής για όλες τις γυναίκες, κινητο-
ποιώντας τες να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην 
πρόληψη της υγείας τους που συχνά παραµελούν κάτω 
από την πίεση των αυξηµένων υποχρεώσεων της καθη-
µερινότητας. 

Κόντρα στη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, 
η ελληνική βιοµηχανία συνεχίζει σταθερά τα επενδυτικά 
της πλάνα, αυξάνει το προσωπικό της, ενώ παράλληλα 
εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για ουσιαστική στήριξη 
της κοινωνίας µε ακόµη περισσότερες δράσεις και πρω-
τοβουλίες. 





Tην αναγκαιότητα της ενσωµάτωσης της πρωτοβουλίας της Ευρώ-
πης για την κυκλική οικονοµία στην πολιτική και αναπτυξιακή 
ατζέντα της Ελλάδας υπογραµµίζει η µελέτη για την εφαρµογή 
των αρχών της κυκλικής οικονοµίας που εκπόνησε η EY Ελλά-

δας, µετά από ανάθεση του Συµβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 
και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του διήµερου συνεδρίου «Η Ελλάδα πέρα 
από την κρίση: Ισχυρή βιοµηχανία για καινοτοµία, ανάπτυξη και δουλειές».

Οι βασικοί στόχοι, όπως προκύπτουν από τη µελέτη και εκπορεύονται 
από την ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας, αφορούν την επανεκκίνηση των ε-
πενδύσεων, την παροχή πληροφόρησης, τη θέσπιση κινήτρων και την καθο-
δήγηση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τον µετασχηµατισµό του 
θέµατος της διαχείρισης, ανακύκλωσης, αποθήκευσης και επαναχρησιµο-
ποίησης των απορριµµάτων από πεδίο αντιπαράθεσης σε ευκαιρία αµοιβαία 
επωφελών λύσεων.

Τι είναι η κυκλική οικονοµία
Είναι µια οικονοµία βιοµηχανική, σχεδιασµένη να αποκαθίσταται και να ανα-
δηµιουργείται από πρόθεση. Στοχεύει σε ένα νέο µοντέλο, που θα δίνει έµ-
φαση στην επαναχρησιµοποίηση, επισκευή και ανακύκλωση των εξαρτηµά-
των, υλικών τεχνικών και βιολογικών, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής τους.

Τα βασικά συµπεράσµατα της µελέτης ως προς την υφιστάµενη κατάσταση 
της κυκλικής οικονοµίας στην Ελλάδα είναι:
• Η ανάγκη νοµοθετικής και κανονιστικής µεταρρύθµισης στο πλαίσιο της 
κυκλικής οικονοµίας.
• Η αποσπασµατική, µέχρι σήµερα, υιοθέτηση κυκλικών µοντέλων από ορι-
σµένους κλάδους, στο πλαίσιο ελλιπούς βιοµηχανικής «συµβίωσης».
• Η ελλιπής κατανόηση και εφαρµογή κυκλικών µοντέλων, µε έµφαση στη 
φάση του τέλους ζωής των προϊόντων και όχι στη φάση του σχεδιασµού.
• Η ανάγκη σηµαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των αποβλήτων εκσκα-
φών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
• Η χαµηλή διείσδυση δευτερογενών καυσίµων σε ορισµένες βιοµηχανι-
κές χρήσεις.
• Η ανάγκη σηµαντικής βελτίωσης της διαχείρισης των απορριµµάτων τροφίµων.

Η κυκλική οικονοµία 
µπορεί να αποτελέσει 
µοχλό αλλαγής 
του ελληνικού 
παραγωγικού 
µοντέλου, 
ανατρέποντας τις 
τάσεις αποεπένδυσης 
που επικρατούν και 
δίνοντας ώθηση σε 
νέες επενδύσεις και 
νέες θέσεις εργασίας.
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• Η ανάγκη εφαρµογής του νοµοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε θέµατα ε-
πικίνδυνων αποβλήτων.
• Η αντιµετώπιση των εµποδίων στην αγορά των αποβλήτων.

Ευκαιρία για την Ελλάδα
Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κυκλική οικονοµία χρειά-
ζεται να κατανοηθεί και να ενσωµατωθεί στην πολιτική και αναπτυξιακή ατζέντα 
της Ελλάδας, καθώς µπορεί να δηµιουργήσει την ευκαιρία για επανεκκίνηση των 
επενδύσεων, όταν και εφόσον προχωρήσουν οι αναγκαίες δηµοσιονοµικές και 
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Επίσης, να παράσχει πληροφορίες, συγκριτική α-
ξιολόγηση, κίνητρα και καθοδήγηση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να 
είναι σε θέση να διερευνήσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες µετασχηµατι-
σµού των επιχειρηµατικών µοντέλων τους σε κυκλικά πρότυπα. Ακόµη, µπορεί 
να µετασχηµατίσει το ζήτηµα της διαχείρισης, αποθήκευσης, ανακύκλωσης και 
επαναχρησιµοποίησης των απορριµµάτων από ένα πεδίο αντιπαράθεσης και 
πολύ κακής επίδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε µια ευκαιρία συνεργασίας και 
αµοιβαία επωφελών λύσεων. Τέλος, η κυκλική οικονοµία µπορεί να αποτελέ-
σει µοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού µοντέλου, ανατρέποντας τις τά-
σεις αποεπένδυσης που επικρατούν και δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και 
νέες θέσεις εργασίας. Οι εκτιµώµενες επιδράσεις της κυκλικής οικονοµίας στην 
Ευρώπη έως το 2030 κάνουν λόγο για 1,8 τρισ. συνολικά οφέλη και αύξηση του 
ΑΕΠ στο 11%,όταν µε το υφιστάµενο αναπτυξιακό µοντέλο η αύξηση του ΑΕΠ 
υπολογίζεται σε 4%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του διαθέσιµου οικογε-
νειακού εισοδήµατος κατά 3.000 ευρώ και µείωση της κατανάλωσης των πρώτων 
υλών κατά 32%. Σηµειώνεται ότι το Συµβούλιο του ΣΕΒ για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη 
αποτελεί µία αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2008. Στόχος 
του είναι να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναµικό συντελεστή των επιχειρήσεων 
που θέλουν και µπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιµης 
ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηµατική πραγµατικότητα και στη δηµιουργία 
του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθµιση των κρίσι-
µων θεµάτων της βιώσιµης ανάπτυξης µεταξύ επιχειρήσεων, πολιτείας και, γενι-
κότερα, της κοινωνίας. Το Συµβούλιο συµµετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ευκαιρία ανάπτυξης 
από την κυκλική 
οικονοµία



«Οι εργαζόµενοι είναι το µεγαλύτερο  
κεφάλαιό µας»

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ

Στόχος µας είναι οι εργαζόµενοι να νιώθουν ότι εργάζονται σε ένα φιλικό περιβάλλον, ότι αµείβονται σωστά, ότι αναγνωρίζεται 
ο κόπος τους και φυσικά να νιώθουν υπερήφανοι για την εταιρεία.

Μ
ε σηµείο εκκίνησης το Ελαιοχώρι Αρκαδίας στο πρώτο 
µισό του 20ου αιώνα, η ΜΕΛΙΣΣΑ, σήµερα, έξι δεκαε-
τίες µετά την ίδρυσή της, µε την τρίτη γενιά της οικογέ-
νειας στο τιµόνι, αποτελεί µία από τις σηµαντικότερες 
εταιρείες τροφίµων στην Ελλάδα.

Έχοντας παρουσία σε περισσότερες από 35 χώρες και µε βασική δρα-
στηριότητα την παραγωγή ζυµαρικών και σιµιγδαλιού, η ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙ-
ΚΙΖΑΣ απορροφά ετησίως 100.000 τόνους από τα άριστης ποιότητας 
τοπικά σιτάρια και παράγει περισσότερους από 52.000 τόνους ζυµα-
ρικών.
Αποτελεί εταιρεία-παράδειγµα για την άσκηση πολιτικής Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, µε το οικογενειακό κλίµα να είναι το χαρακτη-
ριστικό στοιχείο της. Στους χώρους της εταιρείας θα δεις τον ίδιο τον 
πρόεδρό της, µε τα εργαλεία του, να κρεµά στους τοίχους κάδρα µε 
έργα ή φωτογραφίες που ο ίδιος µε µεράκι διάλεξε και έφερε για να 
οµορφύνουν οι κοινόχρηστοι χώροι.
Παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση της χώρας, η ΜΕΛΙΣΣΑ έχει 
κρατήσει σταθερό τον αριθµό των εργαζοµένων της, χωρίς να προ-
χωρήσει σε απολύσεις ή σε µειώσεις αποδοχών, ενώ άρρηκτες πα-
ραµένουν οι σχέσεις της εταιρείας και µε τους συνταξιούχους εργαζο-
µένους, οι οποίοι µπορούν να έρχονται κάθε δύο µήνες για να παρα-
λαµβάνουν προϊόντα, όπως ακριβώς συνέβαινε και όταν ήταν ενεργοί 
υπάλληλοι της εταιρείας.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΜΕΛΛΙΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ, Αλέξανδρος Κίκιζας, 
παρουσιάζει στη Free Sunday τη δράση της εταιρείας στους άξονες 
της ΕΚΕ που οδήγησαν στη βράβευσή της ως Καλύτερο Εργασιακό 
Περιβάλλον για το 2015.

Τι σηµαίνει για την εταιρεία η διάκριση ως Καλύτερο Εργασιακό Πε-
ριβάλλον και ποιος ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού στην ανά-
πτυξη της εταιρείας;
Από την εποχή του ιδρυτή, Αλέξανδρου Κίκιζα, έως και σήµερα η εται-
ρεία στηρίζεται στο Καλό Εργασιακό Περιβάλλον. Στόχος µας είναι οι 
εργαζόµενοι να νιώθουν ότι εργάζονται σε ένα φιλικό περιβάλλον, ότι 
αµείβονται σωστά, ότι αναγνωρίζεται ο κόπος τους και φυσικά να νιώ-
θουν υπερήφανοι για την εταιρεία.
Γι’ αυτό, ακόµα και µέσα στην κρίση, προχωράµε κάθε χρόνο σε αυ-
ξήσεις µισθών, καθώς και στο καθιερωµένο πλέον ετήσιο «βοήθηµα» 
στο τέλος του έτους, προκειµένου να καλύψουµε µέρος των αυξηµέ-
νων αναγκών της εποχής. ∆ίνουµε υποτροφίες και βραβεύουµε τα 
παιδιά εργαζοµένων που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε κάποιο πα-
νεπιστήµιο, ενώ η ∆ωρεάν Ιατροφαρµακευτική Ασφάλεια έρχεται να 
συµβάλει στο απαραίτητο αίσθηµα σιγουριάς. Αυτές και πολλές άλλες 
ενέργειες µας ξεχώρισαν ανάµεσα στα «Καλύτερα Εργασιακά Περι-
βάλλοντα στην Ελλάδα για το 2015». Μια διάκριση για την οποία νιώ-
θουµε ιδιαιτέρως υπερήφανοι!

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες του προγράµµατος εταιρικής ευθύνης 
που ακολουθεί η εταιρεία;
Η εταιρεία µας επικεντρώνει την κοινωνική της δράση σε τέσσερις 
άξονες: στο Προϊόν, στο Περιβάλλον, στην Κοινωνία και στον Άνθρω-
πο.
Μένοντας πιστοί στο όραµα του ιδρυτή µας, επιλέγουµε τις πρώτες 
µας ύλες διασφαλίζοντας την αδιαπραγµάτευτη ποιότητα του κάθε 
προϊόντος που προσφέρουµε στην ελληνική οικογένεια. ∆εν στα-
µατάµε να καινοτοµούµε, προκειµένου να ικανοποιούµε τις ανά-
γκες των καταναλωτών.

Όσον αφορά το περιβάλλον, ανακυκλώνουµε, τόσο στα γραφεία 
όσο και στο εργοστάσιο, όλα µας τα πλαστικά και χαρτικά, µε απο-
τέλεσµα να έχουν µειωθεί δραστικά τα απόβλητά µας. Επιπρο-
σθέτως, φέτος προχωρήσαµε αυτοβούλως σε επένδυση 350.000 
ευρώ για την εγκατάσταση βιολογικού καθαρισµού µε σκοπό την 
ελαχιστοποίηση του περιβαντολλογικού µας αποτυπώµατος, ενώ 
ταυτόχρονα φροντίζουµε ώστε όλες µας οι συσκευασίες να είναι 
ανακυκλώσιµες.
Ενισχύουµε την κοινωνία προσφέροντας κάθε χρόνο σηµαντικές 
ποσότητες ζυµαρικών σε Κοινωνικά Παντοπωλεία και σε άλλες φι-
λανθρωπικές οργανώσεις, όπως ο ∆ΕΣΜΟΣ και η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ενώ 
το 2016 προχωρήσαµε στην ίδρυση της Ακαδηµίας Σίτου Μέλισσα 
Κίκιζας. Μια ακαδηµία η οποία έχει σκοπό τη θεωρητική αλλά και 
πρακτική εκπαίδευση νέων αγροτών, που τους προσφέρεται εντελώς 
δωρεάν. Ο καλύτερος δε όλων κερδίζει µια πλήρη υποτροφία αξίας 
8.000 ευρώ για το πρόγραµµα «Σύγχρονες Γεωργικές Πρακτικές» της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής.
Τέλος, µία ανθρωποκεντρική εταιρεία φροντίζει να διασφαλίζει ένα 
ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, αφού οι εργαζόµενοί µας είναι το 
µεγαλύτερο κεφάλαιο για την εταιρεία µας.

Σε ποιο βαθµό αυτοί οι άξονες αποτελούν αξίες της εταιρείας οι 
οποίες µεταλαµπαδεύονται και στο ανθρώπινο δυναµικό;
Εφόσον µια εταιρεία θέλει να έχει τα επιθυµητά αποτελέσµατα στις 
δράσεις της, οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ασπάζονται τις αξίες της. 
Για παράδειγµα, δεν θα είχε νόηµα η «Εβδοµάδα Εθελοντισµού» που 

έχουµε θεσπίσει, κατά την οποία προσφέρουµε στην κοινωνία προσω-
πική εργασία, εφόσον οι ίδιοι οι εργαζόµενοι δεν αντιλαµβάνονταν την 
αξία της προσφοράς.

Πόσο σηµαντική θεωρείται για την εταιρεία η κατάρτιση του προ-
σωπικού;
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξελίσσεται µια εταιρεία και να µπορεί 
να πρωτοπορεί είναι οι εργαζόµενοί της να εκπαιδεύονται συνεχώς. 
Πιστεύουµε δε ότι είναι πολύ χρήσιµο η εκπαίδευση να µην περιορί-
ζεται αποκλειστικά στο αντικείµενο µε το οποίο ασχολείται στη δουλειά 
του ο καθένας αλλά να συµβάλει στη σφαιρικότερη γνώση και στη δη-
µιουργία µιας ολοκληρωµένης και ισορροπηµένης προσωπικότητας.
Το πιο πρόσφατο παράδειγµα προς αυτή την κατεύθυνση είναι η συµ-
µετοχή 30 εργαζοµένων µας σε σειρά σεµιναρίων µε θέµα «∆ιαχείρι-
ση Χρόνου και Στρες».

Το όραµα για το στίγµα της εταιρείας σε επίπεδο εταιρικής ευθύνης 
από πού εκπορεύεται και ποιο είναι;
Σκοπός µας είναι η εταιρεία µας όχι µόνο να µην επιβαρύνει την κοι-
νωνία αλλά να αφήνει ένα θετικό αποτύπωµα µε κάθε της ενέργεια.
Το όραµά µας, λοιπόν, είναι να έχουµε ευχαριστηµένο και υπερήφανο 
προσωπικό και να βοηθάµε µε την παροχή τροφίµων όσους ανθρώ-
πους δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν ούτε τις βασικές τους 
ανάγκες. Επιπρόσθετα, οραµατιζόµαστε µια αναβαθµισµένη αγροτική 
παραγωγή, µε τους αγρότες προσηλωµένους στην καλή ποιότητα του 
προϊόντος.



Π
αρά το γεγονός ότι όλο και 
περισσότεροι φορείς –οικο-
νοµικοί, πολιτικοί, κοινωνι-
κοί– υπογραµµίζουν τη ση-
µασία της αειφορίας στις οι-
κονοµικές δραστηριότητες, οι 

επιχειρήσεις δείχνουν να τηρούν ακόµη επιφυλα-
κτική στάση απέναντι στο ζήτηµα. Η στάση αυτή κα-
θορίζεται σε µεγάλο βαθµό από το γεγονός ότι για 
τις περισσότερες επιχειρήσεις η βιώσιµη ανάπτυξη 
αποτελεί terra incognita, ενώ κάποιες αποτυχηµέ-
νες προσπάθειες στους τοµείς που συνδέονται µε 
τη βιώσιµη ανάπτυξη λειτουργούν ανασχετικά. Ω-
στόσο, φαίνεται ότι η τάση αυτή στις ΗΠΑ και στην 
Ευρώπη αλλάζει µε σχετικά ταχείς ρυθµούς, καθώς 
από τη µια οι κυβερνήσεις όλο και περισσότερων 
χωρών υιοθετούν µέτρα για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και την ανάσχεση του φαινοµένου της 
κλιµατικής αλλαγής και από την άλλη οι επιχειρή-
σεις αντιλαµβάνονται την αναγκαιότητα εφαρµογής 
ολοκληρωµένων σχεδίων που θα περιλαµβάνουν 
και µέτρα για την προστασία της περιβαλλοντικής 
κληρονοµιάς και ποικιλότητας.

Ανησυχητικές προβλέψεις
Τα πράγµατα γίνονται πιεστικά για τους πάντες, 
καθώς οι επιστήµονες προειδοποιούν για δραµα-
τικές συνέπειες για το σύνολο του πλανήτη αν δεν 
αναστραφούν η πορεία και οι πρακτικές που ενι-
σχύουν το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής. Πρό-
σφατα η βρετανική ΜΚΟ Christian Aid προειδο-
ποίησε χωρίς περιστροφές ότι περισσότεροι από 1 
δισεκατοµµύριο άνθρωποι παγκοσµίως µπορεί να 
κινδυνεύσουν από καταστροφικές πληµµύρες στις 
παράκτιες περιοχές µέχρι το 2060 λόγω των συνε-
πειών της κλιµατικής αλλαγής και της αύξησης του 
πληθυσµού. Η έκθεση της οργάνωσης υπογραµµί-
ζει ότι «η ταχεία αύξηση των αστικών πληθυσµών 
κατά µήκος των ακτογραµµών σε όλο τον κόσµο –
αποτέλεσµα της φυσικής αύξησης του πληθυσµού 
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του ΟΗΕ στο 
Παρίσι (COP21), 
επιτεύχθηκε µία 
εξαιρετικά σηµαντική 
συµφωνία για την 
κλιµατική αλλαγή. Η 
συµφωνία ανάµεσα σε 
195 χώρες επιδιώκει 
τον περιορισµό των 
εκποµπών αερίων 
που προκαλούν 
το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, µε 
στόχο τον έλεγχο 
της αύξησης 
της παγκόσµιας 
θερµοκρασίας.

δέσµευση που έχει αναλάβει». Υπενθυµίζεται ότι 
και η Ε.Ε. έθεσε σαφείς στόχους για την ενέργεια 
και το κλίµα µέχρι το 2030, η Κίνα πειραµατίζεται 
στο εσωτερικό της αναφορικά µε την εµπορία δι-
καιωµάτων εκποµπών αερίων ρύπων και οι ΗΠΑ 
θέλουν να µειώσουν τους ρύπους των εργοστασίων 
µε βάση τη διάσηµη συµφωνία «Clean Air Act».

Βαρύ οικονοµικό κόστος
Ταυτόχρονα, πρόσφατη έκθεση του ΟΗΕ σχετικά 
µε τις επιδράσεις της κλιµατικής αλλαγής στις οικο-
νοµικές δραστηριότητες κάθε άλλο παρά καθησυχα-
στική ήταν. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την έκθεση 
«Κλιµατική αλλαγή και εργασία: Η επίδραση της ζέ-
στης στους χώρους εργασίας», το φαινόµενο εκτιµά-
ται ότι θα κοστίσει 1,8 τρισ. ευρώ στην παγκόσµια οι-
κονοµία και θα πλήξει την επαγγελµατική ζωή 1 δι-
σεκατοµµυρίου ανθρώπων. Σύµφωνα µε την έκθεση, 
η οποία βασίστηκε στην εργασία ειδικών επιστηµό-
νων για την κλιµατική αλλαγή και τις επιπτώσεις της 
ανόδου της θερµοκρασίας στην πτώση της παραγω-
γής, το κόστος για την οικονοµία θα µπορούσε να ξε-
περάσει τα 1,8 τρισ. ευρώ ως το 2030. Η άνοδος της 
θερµοκρασίας πάνω από τους 35 βαθµούς Κελσίου 
θα πλήξει τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο εργαζοµέ-
νους στην Ασία, στην Αφρική και στη Λατινική Α-
µερική, δηλαδή σχεδόν το 1/3 του παγκόσµιου ερ-
γατικού δυναµικού. Επίσης, υπογραµµίζεται ότι αν 
δεν ληφθεί κανένα µέτρο, θα καταστεί απαραίτητη η 
µείωση των ωραρίων. Ένα από τα ενδεχόµενα σενά-
ρια µέχρι το 2085 είναι, για παράδειγµα, στην Ινδία 
να µειωθούν κατά 4,3% οι ηµερήσιες ώρες εργασίας 
αν η αύξηση της θερµοκρασίας είναι της τάξης των 
2,4 βαθµών Κελσίου ή κατά 13,6% αν η αύξηση είναι 
της τάξης των 4 βαθµών Κελσίου. Οι παραπάνω δι-
απιστώσεις καθιστούν επιτακτική την οργανωµένη 
προσπάθεια από κυβερνήσεις, υπερεθνικούς φο-
ρείς και επιχειρήσεις να συνεργαστούν για την απο-
τροπή των χειρότερων, που, πλέον, κάθε άλλο παρά 
µακρινά φαίνονται.
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και της οικονοµικής µετανάστευσης–, σε συνδυα-
σµό µε τις αυξανόµενες απειλές από την κλιµατική 
αλλαγή, θα θέσει σε κίνδυνο περισσότερους από 1 
δισεκατοµµύριο ανθρώπους λόγω των πληµµυρών 
στις παράκτιες περιοχές µέχρι το 2060», εκτιµώντας 
παράλληλα ότι η Κίνα, η Ινδία και οι ΗΠΑ συγκα-
ταλέγονται στις χώρες που αναµένεται να πληγούν 
περισσότερο από αντίστοιχα φαινόµενα. Μεγάλες 
πόλεις της Ασίας, όπως η Καλκούτα, η Βοµβάη, η 
Ντάκα, η Γκουανγκτζού, η Σανγκάη, η Μπανγκόκ, 
και στις ΗΠΑ το Μαϊάµι περιλαµβάνονται στον κα-
τάλογο των πλέον εκτεθειµένων αστικών κέντρων 
στις πληµµύρες που θα πλήξουν παράκτιες περι-
οχές. Η Christian Aid καλεί τις κυβερνήσεις να α-
ναλάβουν δράση για την αντιµετώπιση αυτού του 
προβλήµατος, επενδύοντας σε διάφορα προγράµ-
µατα για τον περιορισµό των κινδύνων από φυσι-
κές καταστροφές, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές 
και να αποτραπούν ζηµιές πολλών δισεκατοµµυ-
ρίων δολαρίων στο µέλλον.

Συµφωνία στο Παρίσι
Τον ∆εκέµβριο του 2015, στη διάσκεψη του ΟΗΕ 
στο Παρίσι (COP21), επιτεύχθηκε µία εξαιρετικά 
σηµαντική συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή. Η 
συµφωνία ανάµεσα σε 195 χώρες επιδιώκει τον πε-
ριορισµό των εκποµπών αερίων που προκαλούν το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε στόχο τον έλεγχο 
της αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας. Η υ-
περθέρµανση του πλανήτη είναι η κύρια αιτία για 
το λιώσιµο των πάγων στην Αρκτική και την άνοδο 
της στάθµης της επιφάνειας της θάλασσας. Ήδη στη 
Βόννη πραγµατοποιούνται αναλυτικές συζητήσεις 
για την εφαρµογή της συµφωνίας, µε τις περισσό-
τερες χώρες να ζητούν να ληφθούν τάχιστα απο-
φάσεις και την υπεύθυνη του ΟΗΕ για την Κλιµα-
τική Αλλαγή, Κριστίνα Φιγκέρες, να υπογραµµί-
ζει ότι «η φάση των διαπραγµατεύσεων είναι πίσω 
µας, τώρα εισερχόµαστε στη φάση της συνεργα-
σίας. Όλος ο κόσµος είναι ενωµένος πίσω από τη 

Το περιβάλλον 
καθορίζει την οικονοµία
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Σταθερά προσηλωµένη στις ανάγκες της κοινωνίας και 
των πολιτών η ΕΥ∆ΑΠ έχει προχωρήσει από 1η Φε-
βρουαρίου 2016 στην εφαρµογή νέου κοινωνικού τι-
µολογίου. Στόχος είναι η συµβολή της στην ανακούφι-

ση των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων που πλήττονται καίρια 
από την οικονοµική κρίση και χρήζουν άµεσης και ουσιαστι-
κής υποστήριξης από την Πολιτεία. 
Oι παροχές που προβλέπει το νέο κοινωνικό τιµολόγιο της 
Εταιρείας αφορούν όλους τους δικαιούχους  που  έχουν  εντα-
χθεί στο πρόγραµµα αντιµετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης 
και τις πρώτες κατοικίες, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιόκτητες ή 
µισθωµένες. Βασική προϋπόθεση αποτελεί οι δικαιούχοι να 
διαµένουν στην Αττική και δη στις περιοχές αρµοδιότητας της 
ΕΥ∆ΑΠ. 
Οι ρυθµίσεις του νέου κοινωνικού τιµολογίου αφορούν λο-
γαριασµούς που έχουν  ήδη εκδοθεί από 1/2/2016 και περι-
λαµβάνουν καταναλώσεις που θα γίνουν από την ηµεροµηνία 
αυτή και έπειτα. 
Στο νέο κοινωνικό τιµολόγιο προβλέπεται η δωρεάν παροχή 
συνολικά 6 κυβικών µέτρων νερού το τρίµηνο σε κάθε νοι-
κοκυριό µε δύο µέλη, ενώ για κάθε επιπλέον µέλος θα παρέ-
χονται δωρεάν επιπλέον 3 κ.µ. νερού. Υπολογίζεται ότι οι τε-
τραµελείς οικογένειες θα εξοικονοµούν περισσότερα από 4,5 
ευρώ σε κάθε λογαριασµό, ενώ θα τους παρέχονται δωρεάν 
12 κ.µ. το τρίµηνο. 
Εκτιµάται ότι µε την εφαρµογή του νέου κοινωνικού τιµολογίου 
η ΕΥ∆ΑΠ θα παρέχει δωρεάν νερό για ένα χρόνο σε περισσότε-
ρους από 111.000 πολίτες, δηλαδή σε 58.000 νοικοκυριά, συµ-
βάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην αντιµετώπιση βασικών τους 
αναγκών. Πρόκειται για µια κοινωνική παροχή που έχει ιδιαί-
τερη σηµασία και αξία, µε δεδοµένο ότι όλο και περισσότερες 
ελληνικές οικογένειες πλήττονται από την οικονοµική κρίση. 
Όπως δήλωσε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ∆ΑΠ Γιάννης 

Μπενίσης ‘’η συγκεκριµένη παροχή είναι ένα µικρό, αλλά 
πολύ σηµαντικό βοήθηµα για τις ευπαθείς κοινωνικά οµά-
δες, αν αναλογισθεί κανείς ότι η ποσότητα νερού που δίνεται 
δωρεάν είναι υπερδιπλάσια των ποσοτήτων που χρειάζονται 
καθηµερινά για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης 
σύµφωνα µε τους διεθνείς οργανισµούς’’.  
Πρέπει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε την εφαρµογή του νέου 
κοινωνικού τιµολογίου έχει ήδη ξεκινήσει και η διαδικασία απαλ-
λαγής από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιµα όλων των πολι-
τών που θα  προχωρήσουν σε ρύθµιση των οφειλών τους στην 
ΕΥ∆ΑΠ από 1η Φεβρουαρίου 2016 µέχρι και τις 31 Μαΐου 2016. 
Η δυνατότητα διακανονισµού µε δόσεις αφορά όλους όσοι 
έχουν οφειλές άνω των 60 ευρώ. Ορίζεται ότι η ελάχιστη δόση 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 20 ευρώ, ενώ ο αριθµός 
των δόσεων καθορίζεται κατά περίπτωση. Για τους δικαιού-
χους του κοινωνικού τιµολογίου της ΕΥ∆ΑΠ και όσους οφει-
λέτες εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους προβλέπεται απαλ-
λαγή από προσαυξήσεις.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µε τις νέες ευνοϊκές ρυθ-
µίσεις προβλέπονται διακοπές νερού, µόνο εφόσον υπάρξει 
καθυστέρηση καταβολής τριών δόσεων µετά τη ρύθµιση, ενώ 
σε περίπτωση τετράµηνης καθυστέρησης θα επιβάλλονται 
πλέον οι προβλεπόµενες προσαυξήσεις και τα πρόστιµα που 
αρχικώς είχαν αφαιρεθεί.
Η εφαρµογή του νέου κοινωνικού τιµολογίου αποτελεί µια 
ενέργεια µείζονος κοινωνικής σηµασίας που προστίθεται 
στις δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιεί συστηµατικά 
η ΕΥ∆ΑΠ, αναδεικνύοντας την κοινωνική υπευθυνότητα και 
αλληλεγγύη ως αναπόσπαστο στοιχείο του στρατηγικού της 
σχεδιασµού. Στόχος της Εταιρείας παραµένει πάντα να ικανο-
ποιούνται οι πραγµατικές ανάγκες των πολιτών, εξασφαλίζο-
ντας τα εχέγγυα για ευηµερία και ανάπτυξη για το σύνολο της 
κοινωνίας. 

Νέες κοινωνικές παροχές  
για τις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες  

από την ΕΥ∆ΑΠ
Το τρίπτυχο κοινωνία, άνθρωπος και φυσικό περιβάλλον αποτελούν διαχρονικά τον κατευθυντήριο άξονα που αναπτύσσει και διευρύνει η ΕΥ∆ΑΠ 

τη δράση της, εντάσσοντας τις αρχές  της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στο σύνολο των ενεργειών της. Κύριος στόχος είναι η προαγωγή της 
κοινωνικής συνοχής και η προστασία του περιβάλλοντος.


