
 
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

20 Ιουνίου 2013 

2η ΔΡΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ  

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20.06.2013 στο Επιμελητήριο Λάρισας, η εκδήλωση με 
θέμα: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & ΜμΕ στο Νομό Λάρισας, της Συνεταιριστικής Τράπεζας 
Θεσσαλίας.  
Την εκδήλωση συν διοργάνωσαν: Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο 
Λάρισας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών & τελέστηκε υπό την αιγίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, 
συλλόγων και άλλων νομικών προσώπων του κοινωνικού τομέα για τη 2η Δράση Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης, η οποία  θα υλοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας αλλά και 
παρουσίαση του Σχεδίου Προκήρυξης Υποβολής Υποψηφιοτήτων για προτάσεις/ σχέδια 
δράσεις, που δραστηριοποιούνται στο θεματικό πεδίο ΄΄Ανθρωπος΄΄. Το ποσό που θα 
διατεθεί είναι 100.000,00 EUR. 

Έντονο ήταν το ενδιαφέρον του κοινού το οποίο έσπευσε να αγκαλιάσει την προσπάθεια 
αυτή, αποδεικνύοντας ότι η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά και σε κοινωνικά ζητήματα της περιοχής. 
Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απεύθυναν: οι κκ Κώστας Αγοραστός – Περιφερειάρχης 
Λάρισας, Σωτήρης Γιαννακόπουλος – Πρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας, Απόστολος Δοντάς 
– Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Βιομηχανιών, Ρένα Καραλαριώτου – 

Αντιπεριφερειάχης  Λάρισας καθώς και ο κος Μάρκος Μπανιός – Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Λ.  
 

Την εκδήλωση συντόνισε ο διακεκριμένος δημοσιογράφος κ. Ανδρέας Γιουρμετάκης. 
Ο Πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας κος Λάππας Αναστάσιος τόνισε 

«Το ερέθισμα για την ΕΚΕ στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας  αποτέλεσε το 26ο Διεθνές 
Συνέδριο Λαϊκών Τραπεζών  του οποίου η θεματολογία ήταν ́ ΄Λαϊκές Τράπεζες και Κοινωνική 
Ευθύνη΄΄, όπου εκεί καταδείχθηκε ότι αρχές & αξίες του Κοινωνικώς Επιχειρείν και της 
Επιχειρηματικής Ηθικής είναι εκείνες με τις οποίες αναδείχθηκε και εδραιώθηκε η 
Συνεταιρική Πίστη.  
Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας 
δημιουργήθηκε για να έχει συνέχεια, συνέχεια με νέες ενέργειες και προγράμματα 
κοινωνικής προσφοράς, που η Τράπεζα εθελούσια σχεδιάζει και υλοποιεί. 
Από τούδε και στο εξής, κάθε χρόνο η Τράπεζα θα διαθέτει το 2% των καθαρών κερδών της 
(μετά φόρων) ως Πόρο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και στους άλλους νομούς της 
Θεσσαλίας και με τη σειρά όπως αυτό αναπτύχθηκε».  
Επίσης αναφέρθηκε ότι στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Θεσσαλίας, η 



 
 

Διοίκηση θα εισηγηθεί αλλαγή του Καταστατικού και συγκεκριμένα στο άρθρο 32, όπου σε 
περίπτωση που το ποσό που προκύπτει από τα κέρδη χρήσης υπολείπεται από το μέσο όρο 
των ποσών για δράσεις «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» της προηγούμενης τριετίας, τότε θα 
συμπληρώνεται μέχρι το ποσό αυτό από υπάρχοντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων. 
Τέλος αξίζει να σημειωθεί η πρόσφατη βράβευση της Τράπεζας λαμβάνοντας έπαινο, στα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία ΕΚΕ 2013, ένα νέο θεσμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναγνωρίζει 
τις καλύτερες πρακτικές στο πεδίο της ΕΚΕ και που ανταποκρίνονται στα κριτήρια 
συνεργασία, καινοτομία και αποτέλεσμα.  

Ο αναπληρωτής Γραμματέας του ΔΣ κ. Δημοβέλης Γεώργιος πραγματοποίησε μια σύντομη 
παρουσίαση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κάνοντας μια ιστορική αναδρομή στην 
πορεία της και στην επίτευξη των αρχικών της στόχων που οδήγησαν στο όραμα της 
Τράπεζας  να γίνει η έκφραση της Συνεταιριστικής Πίστης όλης της Θεσσαλίας. Επίσης έγινε 
συνοπτική παρουσίαση των προϊόντων της τράπεζας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με ευελιξία 
ώστε να ικανοποιούν κατά το δυνατόν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.   

 

Η Πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ, κα Αλεξίου Μαρία έκανε μια παρουσίαση του 
Ελληνικού Δικτύου ΕΚΕ  και αναφέρθηκε κυρίως στους στόχους, στους βασικούς άξονες 
δράσης αλλά και στις κύριες προτεραιότητες του δικτύου όπως αυτές έχουν οριστεί. 
Αναφέρθηκε  εκτενέστερα στη φιλοσοφία αλλά και στις πρακτικές ΕΚΕ όπως εφαρμόζονται 
την τελευταία 10ετία στην Ελλάδα και το εξωτερικό και υπογράμμισε με λύπη ότι η εικόνα 
των ελληνικών ΜμΕ στο εξωτερικό έχει πληγεί και πως ακόμη η Ελλάδα παλεύει να διαδώσει 
την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Τέλος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη προσπάθεια της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας 
αλλά και στην ευχή η πρωτοβουλία αυτή να βρει και άλλους μιμητές.  
 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση δύο δράσεων καλών πρακτικών  

• Της εταιρείας μεταφράσεων Lexicon η οποία στήριξε και ενίσχυσε χρηματικά το 
έργο της γνωστής περιβαλλοντικής οργάνωσης «Καλλιστώ» με κύριο σκοπό την 
προστασία φύσης και της άγριας ζωής. 
(http://www.lexicon.com.gr/el/social_responsibility.php καιhttp://www.callisto.g
r/) 

• Της εταιρείας ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ η οποία στηρίζει και ενισχύει δύο βασικούς άξονες τον 
Ανθρωπο και το Περιβάλλον. Στόχος της εταιρείας η αποτελεσματική αξιοποίηση 
όλων των διαθεσίμων υλικών, η συστηματική παρακολούθηση και μείωση, κατά το 
δυνατόν, της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού, με 
στόχο την τόσο την εξοικονόμηση καυσίμων όσο και την ορθή διαχείριση των 
αποβλήτων (ανακύκλωση ή απόσυρση). Επίσης η εταιρεία προχώρησε σε μια 
καινοτόμα και μοναδική επένδυση στην Ευρώπη, που αφορά στην παραγωγή 
βιοαερίου από την αναερόβια επεξεργασία λυμάτων.(http://olympos.gr) 
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