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Την ένταξη στο Global Compact Advanced Level  (Οικουμενικό Σύμφωνο Ηνωμένων Εθνών 
υπό την εποπτεία του Ban ki Moon) θα επιδιώξει εντός του 2012 ο όμιλος Μυτιληναίος. 
Παράλληλα με τη συμμετοχή στο σύμφωνο του ΟΗΕ, θα επιδιωχθεί και η ένταξη του ομίλου 
στο δείκτη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ESG του Bloomberg. 

Οι σχετικές διεργασίες προετοιμασίας, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η διευθύντρια 
επικοινωνίας του ομίλου Βίβιαν Μπουζάλη, θα ξεκινήσουν από το νέο έτος και θα αφορούν 
τόσο στον όμιλο όσο και στις θυγατρικές εταιρείες. Στόχος είναι ο όμιλος Μυτιληναίος αν 
είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία που θα ενταχθεί στο ανώτερο επίπεδο του οικουμενικού 
συμφώνου του ΟΗΕ αλλά και στο δείκτη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ESG του Bloomberg.  
 
Παράλληλα σε εκδήλωση που έγινε για την εταιρική κοινωνική ευθύνη στη Βοιωτία, 
παρουσιάστηκε η στρατηγική κοινωνικής πολιτικής της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου 
Μυτιληναίος Protergia, που δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως 
τόνισε σχετικά η διευθύντρια αδειοδότησης ΑΠΕ Μαρία Μπέσκου, η κοινωνική πολιτική της 
Protergia στηρίζεται στις αξίες και στο όραμα της εταιρείας και στοχεύει στην επέκταση και 
ενίσχυση του ρόλου της ως ενεργού κοινωνικού εταίρου σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, 
όπου αναπτύσσει επενδυτική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα η κ. Μπέσκου τόνισε ότι στο 
πλαίσιο της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους στις περιοχές όπου 
δραστηριοποιείται η εταιρεία, η Protergia επιδιώκει τη σύναψη συμφωνιών με τις τοπικές 
αρχές για την υλοποίηση από την εταιρεία, κοινωφελών έργων ή έργων υποδομής ή 
πολιτισμικών δράσεων στην περιοχή, με σκοπό τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών και 
κατοίκων, σε συνεννόηση και συνεργασία με το Δήμο και σε συνάρτηση με τις ανάγκες του. 
Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν δωρεές ενίσχυσης του δήμου ή των τοπικών φορέων και 
συλλόγων για δράσεις που βελτιώνουν και αναβαθμίζουν την πολιτισμική ζωή της περιοχής 
(αθλητισμός – τέχνη – πολιτισμός), δωρεές ενίσχυσης κοινωνικών φορέων και μη 
κερδοσκοπικών οργανισμών για δράσεις στην περιοχή, όπως αναστήλωση μνημείων, 
διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλα. 

Από την πλευρά του στην ίδια εκδήλωση ο γενικός διευθυντής της Protergia Ντίνος 
Μπενρουμπή τόνισε ότι η εταιρεία έχει εντάξει τις αρχές ΕΚΕ στις βασικές στρατηγικές της, 
σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι πρωτοπορεί σε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
πέραν των υποχρεώσεών της από το Νόμο, έχοντας αναλάβει ρόλο ενεργού κοινωνικού 
εταίρου σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, όπου αναπτύσσει δραστηριότητα.  
 
Ταυτόχρονα, πρόσθεσε η εταιρεία συνεργάζεται ουσιαστικά με κοινωνικούς φορείς και 
συντάσσει ετήσιο κοινωνικό απολογισμό τον οποίον θέτει για συζήτηση με την κοινωνία με 
στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, την οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και 
κατανόησης και τη συνεχή βελτίωση της κοινωνικής στρατηγικής της εταιρείας.  
 
Επίσης ο κ. Μπενρουμπή σημείωσε ότι στο πλαίσιο της ΕΚΕ η Protergia καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια ώστε τα έργα ΑΠΕ που αναπτύσσει να είναι αποδεκτά από τις τοπικές 
κοινωνίες. 
 
Σε σχέση με την πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, ο κ. Μπενρουμπή τόνισε 



ότι η εταιρεία αναγνωρίζοντας ότι το ανθρώπινο δυναμικό της αποτελεί τον κινητήριο μοχλό 
της συνεχούς ανοδικής πορείας της, μοιράζεται μαζί του το εταιρικό όραμα και προσεγγίζει 
τη διαχείρισή του με συνέπεια και σύμφωνα με τις εταιρικές αρχές και αξίες της. Παράλληλα 
η εταιρεία αντλεί το ανθρώπινο δυναμικό της από τις τοπικές κοινότητες της περιοχής, όπου 
αναπτύσσει επενδυτική δραστηριότητα, προσφέροντας θέσεις εργασίας και 
χρησιμοποιώντας τον εξοπλισμό ντόπιων υπεργολάβων, όπου αυτό είναι δυνατόν. Με αυτόν 
τον τρόπο συμβάλλει στην ανάπτυξη της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών. 
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