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Διεύθυνση Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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Σας καλωσορίζουμε
στο 1ο CSR Panorama!

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει
πολύπλευρη δραστηριότητα στον τομέα
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Μέσω της περιοδικής ενημέρωσης
όλων των ενδιαφερόμενων μερών,
το CSR Panorama έχει ως στόχο
την εξωστρέφεια των δράσεων που
υλοποιεί στο πλαίσιο του Προγράμματος
«360ο Ενέργειες», το οποίο αφορά
στους 4 κεντρικούς πυλώνες: της Νέας
Γενιάς - Εκπαιδευτικής Κοινότητας, της
Κοινωνίας, του Περιβάλλοντος και του
Πολιτισμού - Αθλητισμού.
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Εφόδια για τους νέους επιστήμονες
ΕΛΠΕ & Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ επενδύει
με συνέπεια στην ποιοτική εκπαίδευση, την
έρευνα και την καινοτομία με στόχο την υποστήριξη των νέων Επιστημόνων και της Εκπαιδευτικής κοινότητας.
Στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για τη Νέα Γενιά,
αναλαμβάνει, έως την ακαδημαϊκή χρονιά
2020-21, να επιχορηγεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο της Ενέργειας» του Τμήματος
Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
Η χορηγία περιλαμβάνει την απονομή 6 υποτροφιών ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, κλιμακούμενες ανάλογα με το ύψος
της επίδοσής τους, καθώς και τη γενικότερη
υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στην τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας διακρίνονται από αριστερά: η Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου
Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κα
Μαρία Μιχαλοπούλου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός
και ο Καθηγητής - Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Μιχάλης Χρυσομάλλης.
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MSc in Oil & Gas Process Systems Engineering
Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών σε συνεργασία
με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Υποστηρίξαμε την ανάπτυξη ενός νέου
καινοτόμου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον τομέα της διύλισης με
τίτλο “MSc in Oil and Gas Process Systems
Engineering” που θα προσφέρει το Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του νεοσύστατου Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
Μέσω του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «360ο Ενέργειες», ο Όμιλος
ανέλαβε να επιχορηγήσει το Πανεπιστήμιο
για 3 ακαδημαϊκά έτη αφενός με 10 υποτροφίες ετησίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος με υψηλές επιδόσεις και αφετέρου
ενισχύοντας τους ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς του Πανεπιστημίου.

Στιγμιότυπο από την τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιου Τσοτσορού και
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής κ. Κωνσταντίνου Μουτζούρη.

Το πρόγραμμα έχει έναρξη τον Απρίλιο του
2019 και φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες
της αγοράς σε θέματα διύλισης μέσα από ένα σύγχρονο και πλούσιο πρόγραμμα σπουδών, το
οποίο σχεδιάστηκε από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου Δ. Αττικής με τη συνεισφορά έμπειρων στελεχών του Ομίλου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Τεχνικής Υποστήριξης, R&D και Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων. Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν αντικείμενα σχεδιασμού και βέλτιστης λειτουργίας διυλιστηρίων, θέματα οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας,
εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς και μαθήματα που αφορούν οικονομικά και επιχειρηματικά θέματα. Η υποστήριξη του συγκεκριμένου ΠΜΣ δημιουργεί συνθήκες
για υψηλή εκπαίδευση νέων αλλά και υφιστάμενων στελεχών σε μία από τις πιο κρίσιμες δραστηριότητες του Ομίλου ΕΛΠΕ.
Η συνεργασία αυτή υπηρετεί τη βασική μας επιδίωξη για διεύρυνση της συνεργασίας με την
πανεπιστημιακή κοινότητα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασύνδεση της έρευνας με την
παραγωγική διαδικασία.
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«Σεισμός στο Μουσείο»
Στο πλαίσιο της σταθερής στήριξης που παρέχει
ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο Μουσείο
Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, 75 εργαζόμενοι των
ΕΛΠΕ μαζί με τις οικογένειές τους ξεναγήθηκαν
δωρεάν στην έκθεση «Σεισμός στο Μουσείο»,
απολαμβάνοντας την εξερεύνηση του φυσικού
φαινομένου.
Επιπλέον, την έκθεση «Τα ορυκτά και ο Άνθρωπος»
και «Σεισμός στο Μουσείο» επισκέφθηκαν 500
μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου, 9 σχολείων
του Θριασίου. Η εταιρεία ανέλαβε να καλύψει όλα
τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών, καθώς και τα
εισιτήρια εισόδου στις εκθέσεις, ως μια πρωτοβουλία
προαγωγής της ισότιμης πρόσβασης στην γνώση
όλων των παιδιών, ακόμα και αυτών
που ανήκουν σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.
Οι εντυπώσεις των μαθητών αλλά και των δασκάλων/
καθηγητών ήταν ιδιαίτερα θετικές ενώ όλοι δήλωσαν
την επιθυμία τους να πραγματοποιηθούν αντίστοιχες
δράσεις και στο μέλλον.

εργαζόμενοι

σχολεία

μαθητές
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Πανελλήνιος
Διαγωνισμός
EUSO 2019

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει με εκτεταμένα
προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τη Νέα Γενιά και
την Ποιοτική Εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε να συνδράμει στη διεξαγωγή του
Πανελλήνιου Διαγωνισμού ΕUSO 2019, μέσα από τον οποίο θα
αναδειχθούν οι μαθητικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη
χώρα μας στην 17η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών
στην Αλμάδα της Πορτογαλίας!

Κέντρα Υγείας
Ιθάκης & Σάμης
Κεφαλληνίας

Στόχος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποτελεί η προώθηση και διασφάλιση της υγειούς ζωής και ευημερίας και η
βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των κατοίκων
όλων των ηλικιών, δίνοντας έμφαση σε όσους βρίσκονται σε
περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύθηκαν το Κέντρο Υγείας Ιθάκης και
το Κέντρο Υγείας Σάμης Κεφαλληνίας με ιατρικό εξοπλισμό
με σκοπό την απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία των
Κέντρων αυτών.

Στιγμιότυπο από την παράδοση
του ιατρικού εξοπλισμού στο
Κέντρο Υγείας Ιθάκης.
Διακρίνονται από αριστερά:
O εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΠΕ
κ. Σοφοκλής Δανασσής, η Οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας κα
Ευελβίνα Γεωργανά, ο Δήμαρχος
Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας,
ο Καρδιολόγος Γιατρός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας κ. Γιώργος Παξινός, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του
Ομίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη,
ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος
Τσιντήλας και ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης
κ. Στέφανος Φιαμπόλης.

Στιγμιότυπο από την παράδοση του ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας
Σάμης Κεφαλληνίας. Διακρίνονται από αριστερά:
ο Γενικός Ιατρός κ. Νικόλαος Μοσχόπουλος, ο εκπρόσωπος του Ομίλου
ΕΛΠΕ κ. Σοφοκλής Δανασσής, ο Γενικός Ιατρός Διευθυντής του Κέντρου
Υγείας κ. Ευάγγελος Μαρούλης, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη, ο Γενικός Ιατρός
κ. Ευστράτιος Σιφνάκης, η Παιδίατρος κα Τασία Φλαμιάτου και οι Αγροτικοί
Ιατροί κα Αναστασία Καραχάλιου και κ. Δημήτριος Ζαφειριάδης.
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Προσφέραμε

έναν σταθερό H/Y στο 4ο Γενικό Ενιαίο
Λύκειο Καλλιθέας για τα ενισχυτικά
απογευματινά προγράμματα
διδασκαλίας προσφύγων.

Ενισχύσαμε το έργο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκειμένου να συνεχίσει
την έκδοση της εφημερίδας του Πανεπιστημίου ΟΠΑ News, η οποία περιλαμβάνει πλούσια ρεπορτάζ, οικονομικά θέματα και ζητήματα της επικαιρότητας και έχει περισσότερους
από 30.000 αναγνώστες στην έντυπη και
ηλεκτρονική, υψηλής αισθητικής, μορφή της.
Στηρίξαμε οικονομικά το έργο του Επιμελητηρίου Ευβοίας προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα – μελέτη για την έγκυρη και
συνολική ανάγνωση της οικονομικής ταυτότητας του Νομού Ευβοίας.
Συνδράμαμε στο έργο της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών ώστε να εκδώσει ιστορικά
βιβλία που θα εμπλουτίσουν τη βιβλιοθήκη
των λευκαδικών σπουδών.
Υποστηρίξαμε τη λειτουργία του
Μουσείου - Ελαιοτριβείου Βρανά στη
Λέσβο, που αποτέλεσε το πρώτο ατμοκίνητο εργοστάσιο στο Αιγαίο το 1887 από την
οικογένεια του Οδ. Ελύτη και σήμερα αποτελεί ένα μουσείο - κόσμημα για τη νήσο.

Πραγματοποιήσαμε την ευχή του 5χρονου Ηλία, ο οποίος πάσχει

από μυελοβλάστωμα εγκεφάλου, να αποκτήσει ένα περιπολικό ηλεκτροκίνητο
αυτοκίνητο και την ευχή της 14χρονης Κατερίνας, η οποία πάσχει από οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία, να πάει για ψώνια και να αγοράσει αθλητικά
ρούχα, στηρίζοντας, παράλληλα, τη δράση του «Κάνε Μια Ευχή Ελλάδος –
Make a Wish».
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Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
βραβεύει τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
για το πρόγραμμα «Μικροί Τροχονόμοι Εν Δράσει»
Στα γραφεία της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
για το πρόγραμμα «Μικροί Τροχονόμοι Εν
Δράσει 2018», όπου έμπειροι τροχονόμοι
ενημέρωσαν και εκπαίδευσαν, μέσα από βιωματική και διαδραστική εκπαίδευση, 22.600
μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο τη μείωση
των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση
της Οδικής Ασφάλειας.
Για την εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν πρωτότυποι τάπητες κυκλοφοριακής αγωγής,
προσομοιωτές μέθης, κόπωσης και ναρκωτικών ουσιών, προσομοιωτής αντίδρασης

φρεναρίσματος και διανεμήθηκαν φάκελοι
και USB sticks με έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, όπως τετράδια κυκλοφοριακής
αγωγής και επιτραπέζια παιχνίδια.

Στην εκδήλωση από τα ΕΛΠΕ παραβρέθηκαν, ο κ. Γιάννης Κορωναίος
Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων
Ομίλου, η κα Ράνια Σουλάκη, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Ομίλου, η κα Σωτηρία Λιακάκη Υποδιευθύντρια Εξωτερικής Επικοινωνίας,
η κα Ξανθή Καρέζη και η κα Έρη
Παπαϊωάννου, υπεύθυνες Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης Β. Ελλάδος.
Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης παραβρέθηκαν ο κ. Χρήστος
Μπουλούμπασης, Διευθυντής Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η Διευθύντρια του
Προγράμματος κα Παρασκευή Γεωργιοπούλου και στελέχη της Διεύθυνσης.
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Τοπική Κοινωνία
Θριασίου
Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Μεγάρων στεγάζεται σε ένα νεοκλασικό κτίριο - κόσμημα του 1838,
με μεγάλες ωστόσο ανάγκες σε θέρμανση και ψύξη, οι οποίες δεν καλύπτονταν από το υφιστάμενο ενεργειακό σύστημα του σχολείου. Για την καλύτερη λειτουργία του Δημοτικού και
με σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέραμε 5 κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α++ ώστε τα
παιδιά να απολαμβάνουν κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης.
Εξοπλίσαμε με πίνακες μαρκαδόρου
πορσελάνης το 9ο Δημοτικό Σχολείο
Ελευσίνας, το οποίο είναι το πέμπτο σχολείο της περιοχής στο οποίο βοηθήσαμε
στην αντικατάσταση των παλαιών πινάκων
κιμωλίας, συμβάλλοντας έτσι στην αναβάθμιση των συνθηκών υγιεινής στις αίθουσες
διδασκαλίας.
Προσφέραμε έναν σταθερό Η/Υ
στο 6o Νηπιαγωγείο Ασπροπύργου
για την κάλυψη βασικών λειτουργικών
αναγκών του σχολείου.
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Νέοι επιχειρηματίες του Θριάσιου μας δείχνουν
τον δρόμο της καινοτομίας
Μοιραστήκαμε τη χαρά και τη συγκίνηση
των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
που απέσπασαν το 1ο βραβείο Καλύτερης
Επιχείρησης στον μαθητικό διαγωνισμό του
Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων «ΣΕΝ
JA Greece», ο οποίος πραγματοποιήθηκε
στο ΤΗΕ MALL ATHENS με την υποστήριξη
του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
και με εθελόντρια σύμβουλο την κα
Δημητροπούλου, επικεφαλής Γραφείου
ΕΚΕ και Σχέσεων με Τοπικές Κοινωνίες Ν.
Ελλάδος.
Οι μαθητές - επιχειρηματίες της εικονικής
επιχείρησης PONTOPOREIA εντυπωσίασαν κριτική επιτροπή και επισκέπτες με τις εξής δύο
πρωτότυπες και εφαρμόσιμες ιδέες για την αναβάθμιση των μεταφορών στην ξηρά και στη
θάλασσα:
Intelligent Balance: πρόκειται για έναν μηχανισμό διατήρησης του περιεχομένου των
containers στη στάθμη της θάλασσας, ανεξαρτήτως καιρού και κυματισμού.
Ιntelligent Watcher: πρόκειται για έναν μηχανισμό αυτόματης ειδοποίησης σε smartphone σε
περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του βάρους του περιεχομένου του container σε σταθμούς φόρτωσης.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι υπερήφανος υποστηρικτής της αξιέπαινης προσπάθειας των μαθητών του ΕΠΑΛ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, το οποίο βραβεύεται για δεύτερη χρονιά.
Στον φετινό διαγωνισμό συμμετείχε επίσης το 1ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ κατακτώντας την 11η θέση
με την επιχείρηση LwB, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές δημιούργησαν ένα εκπαιδευτικό
παιχνίδι γύρω από τον μύθο της Δήμητρας και της Περσεφόνης, σε μια προσπάθεια να διαδώσουν την ιστορία της Ελευσίνας. Στη συγκεκριμένη αξιόλογη προσπάθεια συμμετείχε ως εθελοντής σύμβουλος ο κ. Κ. Λάσκος, Υποδιευθυντής Τμήματος Εγκαταστάσεων και χρηστών μαζί
με την κα Γ. Δημητροπούλου.
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στηρίζει διαχρονικά τη νεανική επιχειρηματικότητα,
προσφέροντας εδώ και 10 χρόνια, μέσω έμπειρων στελεχών της εταιρείας, χρήσιμες
συμβουλές στους μαθητές πολλών σχολείων της χώρας, λειτουργώντας ως μέντορες.
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Mentoring
the next generation
Με την υποστήριξη του Ομίλου ΕΛΠΕ, μαθητές από πέντε Γυμνάσια και Λύκεια στη Ρόδο,
τη Φιλιππιάδα, τον Πύργο, την Αθήνα και την Πάτρα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν
στο πρόγραμμα του μη κερδοσκοπικού οργανισμού “The Tipping Point”. Με τη βοήθεια της
τεχνολογίας, μέσω live video, διευρύνουν τους ορίζοντες και τις επιλογές τους, λαμβάνοντας απαντήσεις στις δικές τους ερωτήσεις από ανθρώπους - πρότυπα (μέντορες) σε όλο
τον κόσμο, τους οποίους δεν θα μπορούσαν να συναντήσουν διαφορετικά.
Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενημερωμένων και ενσυνείδητων νέων, σε ότι αφορά στις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική τους επαγγελματική σταδιοδρομία. Έως σήμερα, στην εν λόγω δράση, συμμετείχαν 364 μαθητές σε 18
ομαδικές live συνεδρίες, ενώ στην ομάδα των μεντόρων του οργανισμού, συμβάλλουν και
στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μοιράζοντας εξ αποστάσεως τη γνώση και την
εμπειρία τους με νέους από όλη την Ελλάδα.
Η δράση υλοποιείται για το διάστημα Δεκέμβριος 2018 - Μάιος 2019.
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Ο Όμιλος ΕΛΠΕ δίπλα
στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες

Στηρίζοντας διαχρονικά τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, όχι μόνο υλικά αλλά και ηθικά, τα ΕΛΠΕ
συμμετείχαν στην εκδήλωση κοπής πίτας του Αθλητικού Συλλόγου Τριπτόλεμος και του Συλλόγου
ΑΜΕΑ Δ. Αττικής. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τονίστηκε από τον κ. Β. Κακοσαίο, Πρόεδρο και των δυο συλλόγων, η σημαντική συμβολή των χορηγών στη βιωσιμότητα των συλλόγων
ΑΜΕΑ. Εν όψει της προετοιμασίας για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, στους οποίους πρόκειται
να συμμετέχουν 5 αθλητές του συλλόγου ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ, η κα Ρ. Σουλάκη, Διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΕΛΠΕ, δήλωσε την πρόθεση της εταιρείας να υποστηρίξει αυτήν τη δύσκολη και σημαντική
προσπάθεια των αθλητών των Παραολυμπιακών Aγώνων.

ΑΣ Πανελευσινιακός και ΕΛΠΕ
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της κοπής πίτας
του ΑΣ Πανελευσινιακός Στίβος απονεμήθηκε
τιμητική πλακέτα προς τα ΕΛΠΕ για τη σταθερή
αρωγή της προς το έργο του συλλόγου και την
καταλυτική συνδρομή της εταιρείας στη διαδικασία αποκατάστασης και ομαλής συνέχισης
της ζωής αθλητή που έχασε από ατύχημα το
κάτω άκρο του.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της κοπής πίτας του
ΑΣ Πανελευσινιακού Μπάσκετ, βραβεύτηκαν άνθρωποι που έχουν συμβάλλει στην ιστορία του
Συλλόγου. Ο κ. Γ. Καλαφατάκης, υπεύθυνος αθλητικών δραστηριοτήτων Ομίλου ΕΛΠΕ, απένειμε
βραβείο σε παλαίμαχο αθλητή του Συλλόγου.
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EKO Mini
Volleyball League
Για 4η χρονιά ξεκίνησε το «EKO Mini Volleyball League» στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο
του Δημοτικού σχολείου «Radojica Perović» στο Μαυροβούνιο με τη συμμετοχή - ρεκόρ 56
ομάδων και 650 παιδιών ηλικίας 9 - 12 χρόνων.
Το πρωτάθλημα οργανώθηκε από την Εθνική Ομοσπονδία Βόλεϊ του Μαυροβουνίου με
τη χορηγία της θυγατρικής εταιρείας Jugopetrol AD, EKO Petrol Stations, αλλά και την
υποστήριξη του Υπουργείου
Αθλητισμού & Νεολαίας και της
Γραμματείας Πολιτισμού και
Αθλητισμού της Ποντγκόριτσα.
Κατά την τελετή έναρξης,
έδωσαν το παρών ο Υπουργός
Αθλητισμού & Νεολαίας του
Μαυροβουνίου Nikola Janović,
ο Πρόεδρος της Εθνικής
Ομοσπονδίας Βόλεϊ Cvetko
Pajković, η Διευθύντρια
Marketing της Jugopetrol AD
Sara Ivanović Božović, καθώς
και πολλοί εκπρόσωποι του
αρμόδιου Υπουργείου και
Γραμματείας Αθλητισμού.
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Οι εργαζόμενοι της EKO Serbia έγιναν βοηθοί του Άι Βασίλη τις ημέρες των Χριστουγέννων που εορτάζονται στη Σερβία τον Ιανουάριο! Για 7η συνεχή χρονιά συμμετείχαν
στην οργάνωση του «Τροχόσπιτου του Άι
Βασίλη», το οποίο πραγματοποίησε επισκέψεις σε 20 κοινωφελή ιδρύματα και περισσότερους από 2.000 ευπαθείς ανθρώπους και
ορφανά παιδιά σε όλη τη Σερβία.
Στη φετινή εκδήλωση ο Άγιος Βασίλης και οι εργαζόμενοι της ΕΚΟ - βοηθοί του προσέφεραν
είδη πρώτης ανάγκης, γλυκά και δώρα, ενώ σε
6 από τα ιδρύματα πραγματοποιήθηκαν και ανεφοδιασμοί καυσίμων που θα τους βοηθήσουν
στις καθημερινές τους ανάγκες. Παράλληλα,
πέρασαν ποιοτικό χρόνο με τους ανθρώπους
αυτούς, κάτι που τους έδωσε μεγαλύτερη χαρά
από όλα τα είδη πρώτης ανάγκης και δώρα που
έλαβαν.
Λέγεται ότι κάθε καλή κίνηση εμπνέει κι άλλες
καλές πράξεις. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
οι εργαζόμενοι της EKO ελπίζουν ότι αυτές οι
ενέργειες θα εμπνεύσουν και θα βρουν μιμητές.

Στις εγκαταστάσεις της OKTA AD SKOPJE,

θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στα Σκόπια, οργανώθηκε καμπάνια αιμοδοσίας
με περισσότερους από 100 δότες. Η αιμοδοσία αποτελεί κυρίαρχη ανθρωπιστική
δραστηριότητα της εταιρείας, με περισσότερες από 130 εκστρατείες να έχουν
οργανωθεί από το 1982. Φέτος είναι προγραμματισμένες άλλες δύο καμπάνιες
αιμοδοσίας με τη συνεργασία του Ερυθρού Σταυρού της χώρας.
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Το 2018 αποδείχθηκε ένα πολύ ενεργό έτος για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη με θέματα που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη,
στην παγκοσμιοποίηση, στην υπεράσπιση κοινωνικών ζητημάτων,
καθώς και σε έκτακτες καταστροφές που βρέθηκαν στο επίκεντρο.

5+1 trends που θα δούμε στο CSR διανύοντας το 2019:
1. Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τα Κράτη-Μέλη των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ)
υπέγραψαν το 2015 σύμφωνο για τους 17 Στόχους
Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης το 2030. Οι Στόχοι Βιώσιμης
Ανάπτυξης έχουν σκοπό τον τερματισμό της
φτώχειας, την προστασία του πλανήτη, τη
σωστή ενεργειακή διαχείριση, την υπεύθυνη
κατανάλωση νερού, την προαγωγή της υγείας
και τη διασφάλιση ισότιμων δικαιωμάτων και
ευημερίας για όλους.
Ως νησιωτική χώρα, η Ελλάδα αποδίδει μεγάλη
σημασία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της
γεωγραφικής διασποράς σε συνδυασμό με την
έλλειψη πόρων και υποδομών, ιδιαίτερα των πολύ
μικρών νησιών και απομακρυσμένων περιοχών.
2. Ισότητα vs Διαφορετικότητα
Οι εταιρείες θα πρέπει να διασφαλίζουν την ισότητα στη μεταχείριση των εργαζομένων και των
πελατών τους και όχι απλώς να αναγνωρίζουν
την διαφορετικότητά τους.
3. Τεχνητή Νοημοσύνη
Με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα
ενισχυθούν οι προσπάθειες βιώσιμης ανάπτυξης
και εταιρικής πληροφόρησης, καθώς θα μπορεί
αυτόματα να μετατρέπει δεδομένα σε γραφήματα, να δημιουργεί επιχειρηματικά πλάνα κ.ά.

4. Generation - Z
Οι Μετά-Millennials έρχονται στην αγορά εργασίας και δεδομένου ότι έχουν μεγαλώσει σε
ψηφιακό περιβάλλον θα διεκδικήσουν μέσω της
δημιουργικής χρήσης των νέων τεχνολογιών μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, περισσότερη ευελιξία στον χώρο εργασίας, μεγαλύτερο βαθμό
αποδοχής και διαφάνεια τόσο στον εργασιακό
χώρο όσο και στην αγορά.
5. Ουσιαστική αντιμετώπιση των καταστροφών
Ενώ πολλές εταιρείες εξακολουθούν να παρέχουν
ανακούφιση σε θύματα φυσικών καταστροφών
μέσω χρηματικών ή προϊοντικών δωρεών, όλο και
περισσότερες εταιρείες απομακρύνονται από την
αντιδραστική αυτή προσέγγιση και υιοθετούν μια
προληπτική και βιώσιμη στρατηγική, βοηθώντας τις
κοινότητες να είναι πιο ανθεκτικές στο μέλλον.

5+1 Πίσω στο σχολείο!
Με το περιβάλλον εργασίας να γίνεται όλο και πιο
πολύπλοκο, εξαιτίας των θεμάτων που πρωταγωνιστούν στην σημερινή εργασιακή ηθική, όπως
η καταπολέμηση σεξουαλικής παρενόχλησης, η
προαγωγή της βιωσιμότητας, η διασφάλιση της
μισθολογικής ισότητας κ.ά., πολλοί επαγγελματίες
της ΕΚΕ θα πρέπει να εκπαιδευτούν προκειμένου
να ενημερωθούν για τις βέλτιστες πρακτικές.
Πηγές: • Timothy J. McClimon, Forbes, 2018, 5 Corporate Social Responsibility
Trends For Leaders To Watch In 2019 • Institute of Social Innovation & Inclusion of
Sustainable Development Goals, 2019, 7 CSR Trends that will dominate 2019
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