
φέρνουμε αποτελέσματα 
με τον σωστό τρόπο

Η μέθοδος της Chevron εξηγεί τα πιστεύω 
μας, τα οράματά μας, το σκοπό μας και τις 

αξίες μας. Μας καθοδηγεί στη διεξαγωγή των 
εργασιών μας και καθορίζει μια κοινή αντίληψη 

των παραδόσεων και των στόχων μας.

η μέθοδος 
της  

chevron



2

Η ανθρώπινη εφευρετικότητα έχει τη δύναμη να ανταποκριθεί  
σε κάθε πρόκληση και να ξεπεράσει κάθε εμπόδιο.  

Η ανταπόκριση στις αυξανόμενες παγκόσμιες ενεργειακές 
ανάγκες απαιτεί την επιδίωξη καινοτομιών και εξελίξεων 

που παρέχουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Αυτό είναι το παρελθόν μας, το παρόν μας  
και το μέλλον μας
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η χρησιμότητα της ενέργειας 
για τη μοντέρνα ζωή

Εργαζόμαστε για να παρέχουμε την 
ενέργεια που επιτρέπει την ανθρώπινη 

πρόοδο σε όλο τον κόσμο. Βιώνουμε 
αυτόν τον σκοπό καθημερινά.

το μέλλον βασίζεται στη 
μειωμένη χρήση άνθρακα

Οι δράσεις μας θα καταστήσουν 
την ενέργεια και την παγκόσμια 

εφοδιαστική αλυσίδα περισσότερο 
βιώσιμες, βοηθώντας τις βιομηχανίες 
και τους πελάτες που χρησιμοποιούν 

τα προϊόντα μας να προωθήσουν έναν 
κόσμο με χαμηλότερο άνθρακα.

τα πιστεύω μας
η ανθρώπινη εφευρετικότητα 
τροφοδοτεί την καινοτομία
Η φαντασία και η επιμονή των ανθρώπων 

θα παρέχει λύσεις στις μεγαλύτερες 
προκλήσεις της ενέργειας.

η ηγεσία φέρει 
μεγάλη ευθύνη

Η ανταπόκριση στις αυξανόμενες 
προσδοκίες απαιτεί απόδοση και ευθύνη 

στο υψηλότερο επίπεδο. Στοχεύουμε 
να παρέχουμε αποτελέσματα που θα 

είναι πρωτοπόρα στον κλάδο μας.
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το όραμά μας

Να γίνουμε η πιο σημαντική 
παγκόσμια εταιρεία 

ενέργειας που να διακρίνεται 
για τους ανθρώπους της, 

τους συνεργάτες της 
και την απόδοσή της

ο σκοπός μας

Να αναπτύξουμε προσιτή, 
αξιόπιστη, ακόμη πιο καθαρή 
ενέργεια που επιτρέπει την 

ανθρώπινη πρόοδο 
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πολυπολιτισμικότητα 
και ενσωμάτωση

Μαθαίνουμε από τις κουλτούρες στις 
οποίες διεξάγουμε επιχειρήσεις και 
τις αντιμετωπίζουμε με εκτίμηση. 

Έχουμε εργασιακό περιβάλλον που προωθεί 
την κοινωνική ενσωμάτωση και το οποίο εκτιμά 
την μοναδικότητα και την πολυπολιτισμικότητα 

ατομικών ταλέντων, εμπειριών και ιδεών.

συνεργασία
Εποικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης  

κοινής οφελείας. Συνεργαζόμαστε 
μεταξύ μας – και με τους συνεργάτες 

μας – για την επίτευξη λύσεων και 
επιτυχιών που επωφελούν τους 

συνεργάτες μας και την κοινωνία.

ο κόσμος και το περιβάλλον
Στοχεύουμε να είμαστε οι ηγέτες 

του κλάδου μας στον τομέα υγείας, 
ασφαλείας και περιβαλλοντικής απόδοσης. 

Η προστασία των ατόμων, των 
περιουσιακών στοιχείων, των κοινοτήτων 

και του περιβάλλοντος αποτελούν την 
υψηλότερη προτεραιότητά μας.

εμπιστοσύνη και 
ακεραιότητα

Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και το 
σεβασμό όταν ενεργούμε με ακεραιότητα 
και λειτουργούμε με τα υψηλότερα ηθικά 

πρότυπα. Η κουλτούρα μας και η φήμη 
μας στηρίζονται σε αυτές τις αρχές.

κορυφαία απόδοση
Δημιουργούμε ηγέτες και συνεργαζόμαστε 

ως ενιαία ομάδα για να παρέχουμε 
απόδοση που πρωτοπορεί στον κλάδο 

μας. Υψώνουμε συνεχώς τον πήχη 
σε ενέργειες και αποτελέσματα που 

ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις 
των συνεργατών μας και της κοινωνίας.

οι αξίες μας



6

πώς εργαζόμαστε

κοινή πορεία και ώθηση
Θέτουμε σαφείς προσδοκίες και 
κοινοποιούμε τον κοινό σκοπό.

αναπτύσσουμε ικανότητες
Βελτιωνόμαστε με την παροχή και λήψη 

αξιολόγησης, και παίρνοντας εύλογα 
ρίσκα που μας δίνουν τη δυνατότητα να 

διατηρούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

εποικοδομούμε σχέσεις
Χτίζουμε βάσεις εμπιστοσύνης 

εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις μας, 
προωθώντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου 
ανήκουν όλοι και συνεργαζόμαστε σε ομάδες 

υψηλής απόδοσης χωρίς περιορισμούς.

αποτελεσματικότητα
Ενθαρρύνουμε τα άτομα να παίρνουν 

αποφάσεις και να αφαιρούν τα εμπόδια 
για την επίτευξη αποτελεσμάτων.
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