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Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

 

Γελ ππάξρεη θακία ακθηβνιία όηη ν ξόινο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη αιιάμεη. Η 

ζύγρξνλε επηρείξεζε νθείιεη πιένλ πέξα από ηελ νηθνλνκηθή επηηπρία λα 

πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη έλα αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηεο, πνηνηηθά πξντόληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη λα ζπκβάιιεη 

γεληθόηεξα ζηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Καη γηαηί λα ην θάλεη απηό ε θάζε 

επηρείξεζε; Μα γηαηί νη επηρεηξήζεηο είλαη ζήκεξα ν πην ηζρπξόο νξγαληζκόο πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κεηά ηελ Πνιηηεία, θαη γηαηί ζήκεξα από ηηο 100 κεγαιύηεξεο 

νηθνλνκίεο ηνπ θόζκνπ νη 51 είλαη επηρεηξήζεηο. 

 

Όζν πην κεγάιε είλαη κία επηρείξεζε, ηόζν πεξηζζόηεξν πξέπεη θαζεκεξηλά λα 

απνδεηθλύεη όηη ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο αλζξώπνπο θαη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία 

δξαζηεξηνπνηείηαη. Δδώ σζηόζν ππάξρεη θαη κία θηινζνθηθή δηακάρε: ππάξρνπλ 

θάπνηνη πνπ ηζρπξίδνληαη πως ο εηαιρικός πολίηης είναι μία επιτείρηζη τωρίς 

ζύνορα, ένας οργανιζμός ποσ έτει ηην άδεια να επηρεάζει και να διοτεηεύει ηην 

οικονομική ηοσ δύναμη πίζω από ζσγκεκριμένοσς πολιηικούς και οικονομικούς 

ζηότοσς, για να αποκηήζει ακόμα μεγαλύηερη δύναμη. Δθεί δειαδή πνπ κέρξη 

ηώξα ιέκε όηη ε εηαηξηθή ππεπζπλόηεηα είλαη θηλεηήξηα δύλακε ηεο αεηθνξίαο, 

μαθληθά θάπνηνη πηζηεύνπλ πσο ε ίδηα κπνξεί λα ζθνηώζεη ηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο 

θαη ηε δεκνθξαηία. Καη ζπλερίδνπλ πσο ο ρόλος ηης επιτείρηζης θα πρέπει να 

περιοριζηεί ζηην «ηίμια» εκμεηάλλεσζη ηων διαθέζιμων πόρων με ζηότο ηο 

κέρδος. Καη επεηδή ην «ηίκηα» ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζέκα, αλαζέηνπλ ηε 

δηαθύιαμή ηνπ ζην Κξάηνο πνπ δηαζέηεη ηνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ (λόκνη, θόξνη, 

απαγνξεύζεηο θιπ.). 

 



Σε έλαλ θόζκν ν νπνίνο εμειίζζεηαη κε γνξγνύο ξπζκνύο, όπνπ ππάξρνπλ όιν θαη 

κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο από ηελ θνηλσλία, θαη όιν πεξηζζόηεξνη είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη θαη ζέινπλ λα πξνζθέξνπλ, δελ ππάξρεη ρώξνο γηα θόβνπο 

θαη αλαζθάιεηεο. Οη πνιίηεο, νη θνξείο, ην Κξάηνο θαη νη δηάθνξνη νξγαληζκνί 

πξέπεη λα δώζνπλ ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα δείμνπλ πόζν κπνξνύλ λα 

ζπκβάιινπλ γηα ην θαιό όισλ, θαη θπζηθά λα ηηο θξίλνπλ ζην ηέινο –

επηβξαβεύνληαο ή ηηκσξώληαο ηηο. 

 

Δμάιινπ, ε αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο απνθέξεη όθεινο 

θαη΄αξράο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. Γηόηη παξόηη ελέρεη θόζηνο (γηα ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ θαη γηα ηε ζηειέρσζε κε ην θαηάιιειν 

αλζξώπηλν δπλακηθό) ζηελ νπζία δηαζθαιίδεη ηελ βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

ηελ θαιή ηεο θήκε, άξα ηελ πξνηίκεζή ηεο από ηνπο πνιίηεο-θαηαλαισηέο θαη 

θαη’ επέθηαζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε. 

 

Δθηόο όκσο από ηελ αλαγλώξηζε από κέξνπο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο όηη νθείιεη 

λα είλαη θνηλσληθά ππεύζπλε ζα πξέπεη λα δερζνύκε όηη ππάξρνπλ θαη θάπνηνη 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ σζνύλ ζ΄απηή ηελ θαηεύζπλζε: 

o Η αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνύ θαη κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ησλ αλζξώπσλ πνπ 

δεκηνπξγεί κεγαιύηεξεο απαηηήζεηο ζηνπο πνιίηεο/θαηαλαισηέο.  

o Η επαλάζηαζε ηεο επηθνηλσλίαο, θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξώλ, πνπ 

έθεξαλ ηελ πιεξνθόξεζε γξεγνξόηεξα θαη θνληύηεξα από πνηέ 

δηακνξθώλνληαο λέεο «εζηθέο αλεζπρίεο». 

 

Ταπηόρξνλα, ε θνηλσλία ησλ πνιηηώλ έδσζε κεγαιύηεξε δύλακε ζηνλ κέζν πνιίηε 

κε 2 ηξόπνπο: κε ηε δύλακε ηεο φωνής ηνπ κέζα από νξγαλώζεηο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε εδξαησκέλνπο ΜΚΟ, θαζώο θαη κε ηε δύλακε ηεο επιλογής ηνπ 

απνξξίπηνληαο ππεξεζίεο ή πξντόληα θαη επηιέγνληαο αληαγσληζηηθά, ή αθόκα θαη 

απνδνθηκάδνληάο ηα πην δξακαηηθά κέζα από έλα νξγαλσκέλν κπντθνηάξηζκα. 

 

Η θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη νη ΜΚΟ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο δπλάκεηο ηνπο νδεγώληαο 

ηηο επηρεηξήζεηο ζε θνηλσληθά ππεύζπλεο πξαθηηθέο, κε επηηπρία. Όινη ζπκόκαζηε 

ηελ δξάζε ηεο Greenpeace ελάληηα ζην ζρέδην ηεο SHELL γηα ηε βύζηζε ηεο 

πιαηθόξκαο Μπεξλη Σπαξ ζηα βάζε ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο, ή ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαηαλαισηώλ ελάληηα ζηε Nike γηα ηε ρξήζε παηδηθήο εξγαζίαο ζε θάπνηεο ρώξεο 

όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

 



Μία θνηλσληθά ππεύζπλε επηρείξεζε θαηαθηά ηελ εκπηζηνζύλε νιόθιεξνπ ηνπ 

πεξηβάιινληνο -ηεο αγνξάο, ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ησλ πειαηώλ ηεο, ησλ 

πξνκεζεπηώλ ηεο θαη όισλ όζνη επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο. Απηό είλαη πιένλ 

θάηη πνπ ην αλαγλσξίδνπλ νη ζεκεξηλνί εγέηεο ησλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, νη 

νπνίνη ζέηνπλ πςειά θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά standards θαη, παξαζέξλνληαο 

καδί ηνπο νιόθιεξε ηελ νξγάλσζε, δνπιεύνπλ ζθιεξά γηα λα ηα πεηύρνπλ. 

 

Γηα λα πεηύρεη όκσο απηή ε δηαδηθαζία ρξεηάδεηαη εηιηθξηλήο δηάινγνο, ρξεηάδεηαη 

«λα αθνύλ» νη επηρεηξήζεηο ηη πεξηκέλεη νη θνηλσλία από απηέο θαη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηά ηεο, θαη βέβαηα ρξεηάδεηαη ζσζηόο πξνγξακκαηηζκόο 

θαη αμηνιόγεζε ησλ ελεξγεηώλ από κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη πξαγκαηηθή πξόνδνο πξνο όθεινο ηεο θνηλσλίαο.  

 

Απηή είλαη θαη ε έλλνηα ηεο «ηξηπιήο πξνζέγγηζεο» ζύκθσλα κε ηελ νπνία γηα λα 

είλαη κία εηαηξία βηώζηκε πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά αζθαιήο, λα ειαρηζηνπνηεί ηηο 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο θαη λα δξα ιακβάλνληαο ππόςηλ ηηο 

θνηλσληθέο πξνζδνθίεο. Πξόθεηηαη γηα κία ζύγρξνλε αληίιεςε δηνίθεζεο πνπ 

επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηηο εηαηξηθέο αμίεο θαη επαγγέιεηαη λένπο ηξόπνπο 

δηαρείξηζεο ησλ αιιαγώλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, κε ζηόρν ηε 

ζπκθηιίσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο. 

 

Από ηα όζα αθνύζακε σο ηώξα αιιά θαη από ηελ εκπεηξία κνπ ζα έιεγα όηη ε 

ζπκβνιή ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 2 θαηεγνξίεο: 

 

Τελ δηαρείξηζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ (από ηε ιεηηνπξγία ηεο) ζηελ θνηλσλία 

θαη ην πεξηβάιινλ: όπνπ ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη ηα ζέκαηά ηεο ώζηε λα κελ 

βιάπηεη ηελ θνηλσλία, π.ρ. κε ηε δηαρείξηζε εθπνκπώλ CO2, ηε γεληθόηεξε 

πξνζηαζία ησλ πεξηνρώλ γύξσ από κνλάδεο παξαγσγήο, ή ηελ ελεκέξσζε ησλ 

θαηαλαισηώλ γηα ηηο επηπηώζεηο από ηελ θαηαλάισζε πξντόλησλ πνπ ελέρνπλ 

θηλδύλνπο γηα ηελ πγεία (π.ρ. θαπλόο, αιθνόι). Δπίζεο, ε δηαζθάιηζε όηη αθόκα 

θαη νη πξνκεζεπηέο κίαο επηρείξεζεο ιεηηνπξγνύλ κε πςειά εζηθά πξόηππα, π.ρ. 

δελ ρξεζηκνπνηνύλ παηδηθή εξγαζία ή δελ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα παξάλνκεο 

ελέξγεηεο, θ.η.ν. 

 

Τελ παξαγσγή λέσλ πεξηβαιινληηθώλ θαη θνηλσληθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ: 

όπσο είλαη ε πεξηπηώζεηο ηεο BP θαη ηεο SHELL νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

αλάπηπμε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ή ε πεξίπησζε ηεο UBS ε νπνία 



δεκηνπξγεί κηθξν-πηζησηηθά ηδξύκαηα ζε αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, ππνζηεξίδνληαο 

ηελ αλάπηπμε θαη ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

 

 

Μπνξεί ηειηθά κία επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί γηα λα παξάγεη πινύην, λα είλαη θαη 

θνηλσληθά ππεύζπλε; Η απάληεζε είλαη θαηεγνξεκαηηθά ΝΑΙ. Αιιηώο δελ ζα 

επηβηώζεη. Καη γηα λα ην πεηύρεη ζα πξέπεη κε ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο λα 

εκπλέεη εκπηζηνζύλε ζε όινπο ηνπο θνηλσληθνύο ηεο εηαίξνπο. 

 

 

Μπνξεί αθόκα θαη κία επηρείξεζε θαδίλν λα είλαη θνηλσληθά ππεύζπλε; Η απάληεζε 

είλαη όηη δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα κία επηρείξεζε θαδίλν από νπνηαδήπνηε άιιε 

επηρείξεζε. Η ιεηηνπξγία ηεο δηέπεηαη από λόκνπο θαη θαλνληζκνύο, πιεξώλεη 

θόξνπο, απαζρνιεί ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο, έρεη ζεηηθό αληίθηππν ζηελ θνηλσλία 

θαη νθείιεη λα δηαζθαιίδεη όηη νη ππεξεζίεο ηεο πξνζθέξνληαη κε αζθαιή ηξόπν ζε 

όζνπο επηιέγνπλ λα ηηο αγνξάδνπλ. 

 

Δμάιινπ, γηα καο ζηε Regency Entertainment, ηόζν ζην Όξακά καο όζν θαη ηηο 

Αμίεο καο πεξηιακβάλεηαη ν ζεβαζκόο ζηνπο γύξσ θαη ε αληαπόθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο καο.  

 

Δίλαη γεγνλόο όηη γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αλζξώπνπο ε ζπκκεηνρή ζηα ηπρεξά 

παηρλίδηα ηνπ θαδίλν είλαη έλαο επράξηζηνο ηξόπνο δηαζθέδαζεο. Υπάξρνπλ βέβαηα 

θάπνηεο πεξηπηώζεηο πνπ απηό κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηε 

ζπκπεξηθνξά κεξηθώλ. Η Regency Entertainment αληαπνθξίζεθε ζηελ πξόθιεζε 

απηή άκεζα, αλαιακβάλνληαο ηελ πξσηνβνπιία γηα ηε δεκηνπξγία ελόο 

εζεινληηθνύ Κώδηθα Γενληνινγίαο γηα ην Υπεύζπλν Παηρλίδη ζηα Καδίλν ηεο. 

Πξόθεηηαη γηα κία ζεηξά θαλόλσλ θαη θαλνληζκώλ νη νπνίνη αθνξνύλ όιν ην θάζκα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο θαη ηνπο νπνίνπο νθείινπλ λα εθαξκόδνπλ νη άλζξσπνί 

καο ζηνλ ηξόπν πνπ θάλνπλ θαζεκεξηλά ηε δνπιεηά ηνπο. 

 

Ο Κώδηθαο απηόο, κεηαμύ άιισλ πεξηιακβάλεη: 

o Μία πην νξγαλσκέλε θαη ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε/εθπαίδεπζε ησλ 

επηζθεπηώλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ παίδνληαη ηα δηάθνξα παηρλίδηα 

θαζώο θαη ηηο πηζαλόηεηεο λα θεξδίζεη θαλείο, δεκηνπξγώληαο απηό πνπ 

ιέκε «informed choice», 

o Θέζπηζε κίαο ζεηξάο Καλόλσλ Μάξθεηηλγθ κε ζηόρν ηελ πξνζηαζία ησλ 

αηόκσλ πνπ είλαη πηζαλόλ επάισηα από ηε ζπκκεηνρή ζηα ηπρεξά παηρλίδηα 



o Υπνζηήξημε όζσλ αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα είηε κε ηελ απαγόξεπζε ηεο 

εηζόδνπ ηνπο ή ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθήο βνήζεηαο από εηδηθνύο, 

o Άκεζε δηαρείξηζε παξαπόλσλ, θαη νξηζκόο ελόο ζηειέρνπο ηεο δηνίθεζεο 

αλά βάξδηα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ζύκβνπινο γηα ηα παξαπάλσ ζέκαηα ηελ 

ώξα ηεο δνπιεηάο ηνπ, 

o Δθπαίδεπζε ησλ 2.500 εξγαδνκέλσλ καο πάλσ ζηνλ Κώδηθα απηό, 

 

Η εηαηξία έρεη επίζεο δεζκεπζεί λα αμηνινγεζεί από αλεμάξηεην θνξέα γηα ηελ 

πξόνδν πνπ ζα επηδείμεη ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Κώδηθα, ελώ είλαη αλνηρηή 

ζηε βειηίσζή ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεην. 

 

Σηόρνο καο είλαη λα πξνζθέξνπκε έλα επράξηζην πεξηβάιινλ όπνπ νη επηζθέπηεο 

καο ζα δηαζθεδάδνπλ κε κέηξν, έρνληαο πιήξε γλώζε ησλ θαλόλσλ δηεμαγσγήο 

ησλ παηρληδηώλ, θαη νη άλζξσπνί καο ζα ληώζνπλ πεξήθαλνη λα εξγάδνληαη.  

 

 

Η ππεύζπλε δηεμαγσγή ησλ παηρληδηώλ είλαη ε θαξδηά ηεο θνηλσληθήο καο 

ππεπζπλόηεηαο. Ωζηόζν, ππάξρεη αθόκα έλαο ηνκέαο ζηνλ νπνίν ε εηαηξία έρεη 

έκπξαθηα επεθηείλεη ηελ ππεύζπλε ζηάζε ηεο σο εηαηξηθνύ πνιίηε: ην πεξηβάιινλ. 

 

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ζήκεξα κία από ηηο κεγαιύηεξεο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο είλαη ε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απηό 

απαηηεί εληαηηθή θηλεηνπνίεζε όισλ (Κξαηώλ, πνιηηώλ, θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ) 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Σην ζεκείν απηό ε Regency Entertainment αλαιακβάλεη ην 

ξόιν πνπ ηεο αλαινγεί θαη ππνζηεξίδεη θνξείο θαη νξγαλώζεηο πνπ έρνπλ 

δπλαηόηεηα παξέκβαζεο γηα ηελ αλαδάζσζε ηεο Πάξλεζαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, 

ελώ κε εμεηδηθεπκέλεο ελέξγεηεο επηθνηλσλίαο απεπζπλόκαζηε ζε εξγαδόκελνπο, 

επηζθέπηεο θαη πνιίηεο κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δνύκε.  

 

Σην πιαίζην απηό, ε εηαηξία ρξεκαηνδνηεί ηελ αλαδάζσζε ηνπ Γξπκνύ ηεο 

Πάξλεζαο, ππνζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε εζεινληώλ γηα ηε θύιαμε ηνπ Γξπκνύ θαη 

πξνζθέξεη ππξνζβεζηηθά νρήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, 

βξίζθεηαη ήδε ζε ηειηθό ζηάδην ε κειέηε γηα ηε δεκηνπξγία Κέληξνπ Δλεκέξσζεο 

γηα ηελ Πάξλεζα, ην νπνίν ζα ιεηηνπξγήζεη ηνπο επόκελνπο κήλεο.  

 

Σηε ζεζζαινλίθε, ππνζηεξίμακε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Ννκαξρίαο Θεζζαινλίθεο 

θαη ηνλ πεξαζκέλν Ννέκβξην ρξεκαηνδνηήζακε ηελ αλαδάζσζε 50 ζηξεκκάησλ 



ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Λαραλά πνπ είραλ θαεί ζηηο ππξθαγηέο ηνπ 2006. Γηθνί καο 

εξγαδόκελνη καδί κε άιινπο εζεινληέο, θύηεςαλ πεξηζζόηεξα από 20.000 

δελδξύιιην ζηα 100ζηξ πνπ είραλ πξνεπηιεγεί. Απηό γηα καο ήηαλ κόλν ε αξρή. 

Μειεηάκε ζνβαξά πξσηνβνπιίεο θαη πξνγξάκκαηα ηεο Β. Διιάδαο ζρεηηθά κε ην 

νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο, θαη ζα αλαθνηλώζνπκε ζύληνκα ηηο δξάζεηο καο γηα ην 

2008. 

 

Ταπηόρξνλα, ηόζν ζην Regency Casino Thessaloniki όζν θαη ην μελνδνρείν Hyatt 

Regency ρξεζηκνπνηνύκε θπζηθό αέξην αληί γηα πεηξέιαην θαη ιακπηήξεο 

νηθνλνκίαο θαη ηερλνινγία LED γηα ην θσηηζκό καο, αληηθαζηζηνύκε ηα ππάξρνληα 

θιηκαηηζηηθά κε άιια θηιηθόηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ, γίλεηαη αλαθύθισζε ειαίσλ 

ζηηο θνπδίλεο καο, αλαθπθιώλνπκε πιαζηηθό, ραξηί, θαη κπαηαξίεο θαη έρνπκε 

κεγάινπο ρώξνπο πξαζίλνπ ζηνπο εμσηεξηθνύο καο ρώξνπο. 

 

Όζν γηα ην Μνλη Παξλέο, αξθεί λα ζαο πσ όηη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ 

αλάπιαζεο ηα επόκελα 3 ρξόληα, κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, 

ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζα επαξθεί λα ηξνθνδνηήζεη κε ξεύκα θαη πεηξέιαην έλα 

κέζν Διιεληθό ρσξηό γηα έλα ρξόλν. Όξακά καο είλαη πξαγκαηηθά λα 

θαηαζηήζνπκε ην Regency Casino Mont Parnes ην πην «πξάζηλν» ζπγθξόηεκα ηνπ 

είδνπο ηνπ ζηελ Δπξώπε. 

 

Κιείλνληαο, ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζην πην πνιύηηκν θεθάιαην ηεο εηαηξίαο καο: 

ην Αλζξώπηλν Γπλακηθό καο. Πέξα από ηε ζπκκόξθσζή καο κε ηε λνκνζεζία θαη 

ηελ απζηεξή ηήξεζε ησλ Καλόλσλ Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο ζην ρώξν εξγαζίαο, ε 

εηαηξία καο δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ ηεο. Δλδεηθηηθά ην 2007, ζε 13.000 ώξεο εθπαηδεύηεθαλ πεξηζζόηεξνη 

από 4.500 εξγαδόκελνη. 

 

Πέξα από ηελ εθπαίδεπζε όκσο, δηαηεξνύκε Τξάπεδα Αίκαηνο ζε ζπλεξγαζία κε ην 

ΑΦΔΠΑ γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο καο θαη ηνπο ζπγγελείο Α’ βαζκνύ, 

πξαγκαηνπνηνύκε ηαηξηθέο εμεηάζεηο ζε νκάδεο εξγαδνκέλσλ καο γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο άξηζηεο πγείαο ηνπο, θάλνπκε πάξηπ Φξηζηνπγέλλσλ γηα ηα 

παηδηά ηνπο θαη δίλνπκε δώξα ζε όινπο, θαη δηαηεξνύκε κία αλνηρηή θαη εηιηθξηλή 

επηθνηλσλία κε όινπο, δηαζθαιίδνληαο όηη όινη κνηξάδνληαη έλα θνηλό όξακα θαη 

έλα θνηλό ζηόρν, θαη όηη όινη εξγάδνληαη κε όξεμε θαη πάζνο γηα λα ηα πεηύρνπλ –

θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επηηπρία. 

 

 



Η Regency ζηε Β. Διιάδα ληώζεη αλαπόζπαζην κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ 

εμειίμεσλ ζηελ πεξηνρή, θαη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο θνηλσλίαο γεληθόηεξα. 

Νηώζνπκε πεξήθαλνη πνπ ιεηηνπξγνύκε έλα κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

καο ζηε Θεζζαινλίθε ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία, ηελ 

πεξηβαιινληηθή πνηόηεηα θαη ην θνηλσληθό γίγλεζζαη ηεο Β. Διιάδαο. 

 

 

 


