
Διοργάνωση

www.responsiblebusiness.gr
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Επιβραβεύοντας τις Υπεύθυνες Επιχειρήσεις  
στην Ελλάδα
Ένας νέος θεσμός, τα Hellenic Responsible Business Awards, μια διοργάνωση της Boussias 
Communications και του περιοδικού Marketing Week, ήρθαν για να επιβραβεύσουν το έργο των 
Υπεύθυνων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και φορέων, καθώς 
και το επίπεδο των έργων που διακρίθηκαν, επισφράγισαν τη γέννηση ενός θεσμού με ιδιαίτερη σημασία 
για την ΕΚΕ στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή του σήμερα.

Διαδικασία αξιολόγησης
Τα έργα κρίθηκαν και βαθμολογήθηκαν online από τα μέλη της κριτικής επιτροπής 
με βάση τον σκοπό που εξυπηρετεί το πρόγραμμα και την ένταξή του στην 
ευρύτερη εταιρική στρατηγική, καθώς και το μοντέλο επιχειρηματικότητας, και 
τον τομέα δραστηριοποίησης της επιχείρησης. Επίσης, κρίθηκαν με βάση 
την καινοτομία και πρωτοπορία, τον αντίκτυπο και τα οφέλη, καθώς και τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα, συνυπολογίζοντας τους πόρους επένδυσης 
σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους της επιχείρησης. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης, των οποίων η βαθμολόγηση ήταν ίσης βαρύτητας, 
αποσκοπούσαν στο να αντικατοπτρίσουν το στρατηγικό εύρος στην 
προσπάθεια μιας επιχείρησης. Τα βραβεία προέκυψαν αποκλειστικά 
από τον μέσο όρο βαθμολογίας που συγκέντρωσε η κάθε υποψηφιότητα. 
Συγκεκριμένα, οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν από 8,5 και πάνω μέσο 
όρο βαθμολογίας κέρδισαν Gold βραβείο, οι υποψηφιότητες που συγκέντρωσαν 
μέσο όρο από 7,5 έως 8,4 κέρδισαν Silver βραβείο και οι υποψηφιότητες που 
συγκέντρωσαν μέσο όρο από 6,5 έως 7,4 κέρδισαν Bronze βραβείο. 
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Η παρουσιάστρια της βραδιάς, 
Μαρία Αναστασοπούλου

Ο πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής,  
Δρ Ν. Τραυλός

Κριτική Επιτροπή
Η Κριτική Επιτροπή των βραβείων συμπεριέλαβε 21 μέλη, στελέχη επιχειρήσεων καταξιωμένα στον τομέα της 
ΕΚΕ και ακαδημαϊκούς που έχουν συμβάλει ουσιαστικά με το έργο τους στην ανάπτυξη της ΕΚΕ. Πρόεδρος 
της Κριτικής Επιτροπής των βραβείων διατέλεσε ο Δρ. Νίκος Τραυλός, Πρύτανης Καθηγητής, Κάτοχος της 
Επώνυμης Ακαδημαϊκής Έδρας στη Χρηματοοικονομική «Καίτη Κυριακοπούλου», ALBA Graduate Business 
School at The American College of Greece. Μέλη της επιτροπής ήταν οι: Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος, 
Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ), Βασίλης Λώλας, Πρόεδρος της Δ.Ε. του Τομέα Εταιρικών 
Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ), Ντίνος Ανδριανόπουλος, 
Πρόεδρος Δ.Σ. Ινστιτούτου Επικοινωνίας (ΙΕΠ), Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), 
Έλια Λιατάκη, Μέλος του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων,  Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος 
(ΕΔΕΕ), Ρόζυ Χαριτοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς, Διευθύντρια 
Εναλλακτικής Διαχείρισης, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Δρ. Ναταλία Τουμπανάκη, 
Διευθύντρια Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), Γιώργος Καλούδης, 
Γενικός Διευθυντής, Συμμαχία για την Ελλάδα, Ξενοφών πετρόπουλος, Διευθυντής Επικοινωνίας, 
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια, Σύνδεσμος 
Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), Καθ. Ηλίας Νικολούλης, Υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΕΑ), Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθύνων 
Σύμβουλος, Endeavor Greece, Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής, Great Place to Work Institute 
Hellas, Νάνσυ παπαλεξανδρή, Academic Coordinator, MSc Programme in Human Resource Management, 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μπέτυ Τσακαρέστου, Assistant Professor, Head of Advertising & PR 
Lab, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δημήτρης Κατσαρέλος, Διευθυντής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης New York 
College, Καθ. Δρ. Κωνσταντίνος Δ. Κρεμαλής, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών & Δικηγόρος 
Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Επίκουρος Καθηγητής Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δρ. Γιώτα πάστρα, Επίκουρος καθηγήτρια λογιστικής και Πρόεδρος της 
Επιτροπής ΕΚΕ του ALBA Graduate Business School, Στέφανος παλλαντζάς, Πολιτικός Μηχανικός, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Certified Passive House Designer, Αντώνης παπαδάκης, Αντιπρόεδρος, Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), Γιάννης Φίλος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Τελετή Απονομής
Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Hellenic Responsible Business 
Awards 2015, στον χώρο του Balux Prive. Στην τελετή παρευρέθηκαν περισσότερα από 300 υψηλόβαθμα 
στελέχη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και βραβεύθηκαν τα έργα και οι πρωτοβουλίες που διακρίθηκαν 
από την αρμόδια κριτική επιτροπή των βραβείων, μέσω αδιάβλητης διαδικασίας. Τη βραδιά παρουσίασε η 
δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου. Οι συμμετέχοντες, είχαν την ευκαιρία να εκτεθούν σε ένα μεγάλο 
εύρος δράσεων ΕΚΕ από πολλούς διαφορετικούς κλάδους της αγοράς, ενώ διάχυτη ήταν η επιθυμία των 
επιχειρήσεων να επικοινωνήσουν τις στρατηγικές τους για την ΕΚΕ. Οι διακρίσεις απέδειξαν το υψηλό επίπεδο 
της υπευθυνότητας των επιχειρήσεων στη χώρα μας και την ανάγκη της αγοράς για μία διοργάνωση, η οποία 
αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο καινοτομίας, καθώς και το κίνητρο της επιβράβευσης.

Απονεμητές
Τα βραβεία απένειμαν στους νικητές οι: Γιάννης Μπαλακάκης, Μέλος του Δ.Σ και 
Επικεφαλής Ομάδας Δράσης ΕΚΕ, Εταιρεία Ανώτατων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) 
και President of the BoD του Geo Routes Cultural Institute, Ξενοφών πετρόπουλος, 
Διευθυντής Επικοινωνίας, Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
Ρόζυ Χαριτοπούλου, Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Περιβάλλοντος Δ. Κηφισιάς, 
Διευθύντρια Εναλλακτικής Διαχείρισης, Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), 
Αντώνης Γκορτζής, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Επιχειρηματικής Ηθικής 
και του Ελληνικού Τμήματος (EBEN-GR)k, Δημήτρης Γκανούδης, Γενικός Διευθυντής, 
Great Place to Work Institute Hellas, Ναταλία Τουμπανάκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας, 
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ), Γιώργος Καλούδης, Γενικός 
Διευθυντής, Συμμαχία για την Ελλάδα, Βασίλης Λώλας, Πρόεδρος της Διοικούσης 
Επιτροπής, Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως 
Επιχειρήσεων (ΤΕΥΠ της ΕΕΔΕ), Έλια Λιατάκη, Μέλος του Τομέα Δημοσίων Σχέσεων,  
Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ), Νερίνα Κομιώτη, Γενική 

Διευθύντρια, Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ), και Αντώνης παπαδάκης, 
Αντιπρόεδρος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).
Χορηγός των βραβείων είναι η εταιρεία White Space, η οποία επιμελήθηκε το video των βραβείων και τα 
γραφικά της παρουσίασης, Υποστηρικτής η Συμμαχία για την Ελλάδα, ενώ Χορηγοί Επικοινωνίας είναι οι 
Huffington post, Epixeiro.gr και www.globalsustain.org.
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Ενότητα 1. Αριστεία στη Συνεργασία

Συνεργασία Επιχείρησης -  
Ακαδημαϊκών Φορέων

Σύμπραξη: ΤΕΜΕΣ Α.Ε -  πανεπιστήμιο 
Στοκχόλμης - Ακαδημία Αθηνών

Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) Gold

Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής 
Κοινότητας / Κράτους

MSD - MBA International ΟΠΑ - ΜΚΟ 
Industry Disruptors / Game Changers

Συμμαχία για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα Silver

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου -  ΚΥΑΔΑ Αλληλεγγύη - Πηγή Ενέργειας Bronze

Γέφυρα Α.Ε. Μέσα στην κοινωνία- από την κοινωνία- για την κοινωνία Bronze

Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου - Τοπικοί 
Φορείς

Κάνοντας την πόλη του Ηρακλείου σημαντικό προορισμό 
κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο,  
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Bronze

Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ
Roche Hellas  -  Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία PRAKSIS

Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής Bronze

Lidl Hellas - MKO «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Στήριξη Μη Κερδοσκοπικού Εθελοντικού Οργανισμού για 
τα Παιδιά «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Bronze

Ενότητα 2. Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια Lamda Hellix Athens - 2 Data Center Silver

Κτιριακές Υποδομές ΑΕ Έξι «πράσινα» σχολεία Silver

Διαχείριση Ενέργειας OTE -  Cosmote
Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και εκπομπών αερίων 
φαινομένου του θερμοκηπίου

Silver

Vodafone Ενεργειακή Αποδοτικότητα Bronze

Μαρινόπουλος Α.Ε. Mείωση ενεργειακού αποτυπώματος Bronze

Διαχείριση Φυσικών Πόρων ΔΕΗ Α.Ε. Επενδύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Bronze

Coca - Cola 3E Ελλάδος
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα - 
Φιάλη με 24% λιγότερο πλαστικό

Bronze

Εφοδιαστική Αλυσίδα Μινέρβα Ελαιουργική ΑΕ Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο Bronze

Eνότητα 3. Επένδυση / Αντίκτυπος

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής 
Εμβέλειας

ΑΒ Βασιλόπουλος
52 Εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και φροντίδας σε 
όλη την Ελλάδα 

Gold

Μπάρμπα Στάθης Συμβολαιακή Γεωργία Gold

Vodafone πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Gold

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / 
Περιφερειακής Εμβέλειας

ΑΒ Βασιλόπουλος
Πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων από τα 
καταστήματα σε τοπικούς φορείς

Silver

Ενότητα 4. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Καταπολέμηση της Φτώχειας Μαρινόπουλος Α.Ε. Κοινωνικά παντοπωλεία Gold

Πολιτισμός / Αθλητισμός Salty Bag
Οι Τσάντες Road to Rio (R2R) στηρίζουν την 
προετοιμασία Εθνικών ομάδων ιστιοπλοΐας  για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016

Gold

Ενότητα 5. Επικοινωνία

Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια ΜΚΟ Novartis Hellas
πρόγραμμα Ενημέρωσης «Here & Now» για 
τον Μεταστατικό Καρκίνο του Μαστού  με την 
υποστήριξη της ΜΚΟ «Άλμα Ζωής»

Gold

Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια για 
τη Δέσμευση Εργαζομένων

MSD Πρόγραμμα BEST «Become the Best Place to Work» Bronze

Ενότητα 6. Εταιρική Υπευθυνότητα - Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Περιβάλλον - 
Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Vodafone Ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα Gold

Coca - Cola 3E Ελλάδος πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» Gold

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια Lidl Hellas
πρόγραμμα «Υποστηρίζουμε τη Ζωή» με 
πρωτοβουλία του Σωματείου Φίλων Κοινωνικής 
παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά»

Gold

Novartis Hellas
πρόγραμμα «προσέχω τον Διαβήτη μου» για τις 
ανάγκες των πολιτών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Gold

Vodafone
Πρόγραμμα «bsafeonline» για την ασφαλή χρήση του 
διαδικτύου από τα παιδιά

Silver

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Πρόγραμμα «Πρώτα η Ασφάλεια – Για όλους μαζί και τον 
καθένα ξεχωριστά» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας 
Υγείας & Ασφάλειας στον χώρο εργασίας

Bronze

ΜSD - Σύλλογος Ελεάνα -  Σύλλογος 
Ρευματοπαθών Κρήτης

Προγράμματα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση στην 
Πρόληψη της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας» και 
«Ζω με Χαρά στην Κουζίνα» 

Bronze

Τα βραβεία
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Εταιρική Υπευθυνότητα / Εργαζόμενοι - 
Εθελοντισμός 

Όμιλος Folli Follie Group

Φιλανθρωπικό Bazaar με πρωτοβουλία των εργαζομένων 
με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη 
αναγκών των 10 σωματείων της Ένωσης «Μαζί για το 
Παιδί»

Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα /  Έρανοι - 
Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες

Όμιλος Folli Follie Group

Φιλανθρωπικό Bazaar με πρωτοβουλία των εργαζομένων 
με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη 
αναγκών των 10 σωματείων της Ένωσης «Μαζί για το 
Παιδί»

Silver

Εταιρική Υπευθυνότητα / Αθλητισμός ΔΕΗ Α.Ε.
Συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες για την προώθηση 
του αθλητισμού και την ενίσχυση του Αθλητικού Τουρισμού

Bronze

NN Hellas
Δράση «Live Well»  για την κινητοποίηση του κοινού για την 
υγεία και τον αθλητισμό

Bronze

Lidl Hellas Άθληση και διατροφή στη γειτονιά μου Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα / Πολιτισμός Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Πολυετές Χορηγικό Πρόγραμμα «Ανασκαφικές και 
Αναστηλωτικές Εργασίες στην Αρχαία Μεσσήνη»

Silver

Interamerican Σχέδιο «Πράξεις Ζωής» για την Παιδεία & τον Πολιτισμό Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / 
Μεσαία Επιχείρηση

WEST A.E.
«Τα Άλογα της Προσφοράς» - Η πολύπλευρη προσφορά 
σε συνεργασία με τον Συνδέσμο Θεραπευτικής Ιππασίας 
Ελλάδας (ΣΘΙΕ)

Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / 
Μεγάλη Επιχείρηση

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
πολυετές Χορηγικό πρόγραμμα «Ανέγερση 
Νέας πτέρυγας Χειρουργείων Νοσοκομείου 
Ευαγγελισμός»

Gold

Mamidoil Jetoil
Ενέργεια «Βοηθάς; Είσαι JET» για την ενίσχυση φορέων 
- ιδρυμάτων και την κινητοποίηση / εμπλοκή συμμετόχων 
της εταιρείας

Silver

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. - ΕΚΑΒ 
Λάρισας -  Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
Πάνος Μυλωνάς

Πρόγραμμα «Προωθούμε σωστή οδική συμπεριφορά, 
επενδύουμε στην Οδική Ασφάλεια»

Silver

Vodafone- Παιδικά Χωριά SOS
Πρόγραμμα «Εργαστήρια  Έκφρασης & Δημιουργικής 
Απασχόλησης» για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
παιδιών

Silver

Coca-Cola 3Ε Ελλάδος
Πρόγραμμα «Το Σχολείο που θέλεις» για την επιχορήγηση 
επισκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών σε σχολικά κτίρια

Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υπεύθυνο Προϊόν Μινέρβα Ελαιουργική Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο Gold

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Δράση για την Έμπρακτη Δέσμευση στην Υπεύθυνη 
Κατανάλωση Αλκοόλ

Silver

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση - 
Υποτροφίες / Μεγάλη επιχείρηση

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 

πρόγραμμα Υποτροφιών & Απασχόλησης «Εθνική 
Τράπεζα - Ι.Κ.Υ. 2+2» για την επιβράβευση της 
αριστείας και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την 
αγορά εργασίας

Gold

OTE - Cosmote
Υποτροφίες και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης με 
σκοπό τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την 
κατάρτιση των νέων

Gold

Coca - Cola 3E Ελλάδος
Graduate Trainee Program για  απόφοιτους & νέους που 
βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας 

Bronze

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση - 
Υποτροφίες / Μεσαία επιχείρηση

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου

Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «seed4business» με 
πρωτοβουλία του ΙΕΠΑΣ και την οικονομική ενίσχυση 
της ΔΕΠΑ για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων 
επιχειρήσεων

Bronze

Ενότητα 7. Ομάδα CSR της Χρονιάς

Ομάδα CSR της Χρονιάς Yuboto LTD Gold

Ενότητα 8. ΜΚΟ της Χρονιάς

ΜΚΟ της Χρονιάς / Πολιτισμός
Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά 
προβλήματα και Φίλων Ν.Ροδόπης 
«περπατώ»

Gold

ΜΚΟ της Χρονιάς /  Υγεία & Πρόληψη
Ινστιτούτο προληπτικής, 
περιβαλλοντικής και Εργασιακής 
Ιατρικής PROLEPSIS

Gold

Σωματείο «Αντιμετώπιση παιδικού 
Τραύματος»

Gold

ΜΚΟ της Χρονιάς / Κοινωνία
PR.A.K.S.I.S (προγράμματα Ανάπτυξης, 
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής  
Συνεργασίας)

Gold
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PRAKSIS. Όλα για τον Άνθρωπο…

Κύριος στόχος μας είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και 
οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και 
η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους. 

Αντικείμενο της PRAKSIS αποτελούν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η 
υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης, καθώς και καμπανιών 
ενημέρωσης για ποικίλα ζητήματα, όπως ΣΜΝ, Ηπατίτιδες, AIDS/ HIV.

Οι τρεις άξονες που απαρτίζουν τη δουλειά μας είναι η Πρόληψη, η Άμεση 
Παρέμβαση / υποστήριξη και η Άσκηση Πίεσης και Διεκδίκηση Δικαιωμάτων.

Τα προγράμματα της PRAKSIS, δε θεωρούνται «ξεκίνημα από το μηδέν», 
καθώς είναι «η επόμενη μέρα» προγραμμάτων που λειτουργούν από το 
Νοέμβριο του 1996. Προγράμματα που εδώ και 18 χρόνια προσφέρουν 
βοήθεια σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού ανεξαρτήτως από 
φύλλο, χρώμα, εθνικότητα, φυλή, πολιτική ή θρησκευτική κατεύθυνση και 
σεξουαλικό προσανατολισμό.

Οι ωφελούμενοί μας είναι Έλληνες άποροι, άστεγοι, ανασφάλιστοι, 
οικονομικοί μετανάστες, αιτούντες άσυλο / πρόσφυγες, ασυνόδευτα παιδιά, 
θύματα διεθνικής σωματεμπορίας (trafficking), εκδιδόμενα άτομα, παιδιά 
του δρόμου, χρήστες ναρκωτικών ουσιών, roma, οροθετικοί (HIV/AIDS)/ 
PLWA, πάσχοντες σε ηπατίτιδα Β, C, msm (men having sex with men), 
κρατούμενοι, αποφυλακισμένοι, Ελληνικές οικογένειες που πλήττονται από 
την οικονομική κρίση εξαιτίας της σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας, 
κάθε συνάνθρωπος μας που βιώνει κοινωνικό ή/ και οικονομικό αποκλεισμό 
και αποκλείεται από βασικά αγαθά.

Η PRAKSIS, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αττική, 
στην Κεντρική Μακεδονία, στο νησί της Λέσβου και στην περιοχή της 
Πάτρας. Ταυτόχρονα, με Ιατρικές Κινητές Μονάδες ταξιδεύουμε στα νησιά 
Βορείου Αιγαίου, στα Δωδεκάνησα, καθώς και στη Θεσσαλονίκη μέχρι 
Προμαχώνα και πάντα ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Επιπλέον, η PRAKSIS είναι μέλος σε δευτεροβάθμια όργανα στην Ελλάδα, 
αλλά και σε πολλά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, 
μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η PRAKSIS δραστηριοποιείται σε εταιρικά 
σχήματα και δίκτυα με άλλα κράτη μέλη όσον αφορά στην έρευνα, την 
υπεράσπιση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση/ διάχυση 
πληροφοριών και αποτελεσμάτων, την άσκηση πίεσης, την προώθηση 
της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ποικίλα θέματα, την ανάπτυξη 
οριζόντιας και κάθετης ενημέρωσης και πίεσης και καταγραφή συστάσεων 
προς αλλαγής πολιτικής προσανατολισμένη στην υπεράσπιση των ευπαθών 
κοινωνικά ομάδων σε αρμόδιους δημόσιους φορείς.

Η PRAKSIS είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο το σχεδιασμό, 
εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης.

•  Κεντρικά Γραφεία: Στουρνάρη 57 & 3ης Σεπτεμβρίου,  
104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200, Fax: 210.5205201

•  πολυϊατρείο Αθήνας: Παιωνίου 5 & Αχαρνών,  
104 40 Αθήνα, τηλ: 210.8213704, Fax: 210.8213713

•  πολυϊατρείο Θεσσαλονίκης : Αρκαδιουπόλεως 1 &  
Αγ. Δημητρίου, 546 32 Θεσ/νίκη, τηλ: 2310.556145,  
Fax: 2310.551730 

•  Κέντρο Αλληλεγγύης Αθήνας: Δομοκού 2  
(Συμβολή των οδών Δομοκού, Φιλαδελφείας και Σάμου), 
έναντι Σταθμού Λαρίσης, 2ος όροφος T. (+30) 210 8220883, 
Fax: (+30) 210 8250986

•  Κέντρο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης: Λέοντος Σοφού 26  
& Εγνατία,1ος όροφος T. 2310 501030, 2310 501040,  
Fax: 2310 527518 

•  Business Coaching Center: Στουρνάρη 57 &  
3ης Σεπτεμβρίου, 104 32 Αθήνα, τηλ: 210.5205200,  
Fax: 210.5205201

•  Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Αθήνας: 
Δεληγιώργη 26-28, 104 37 Αθήνα, τηλ: 210 5244574 

•  Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων πειραιά: 
Ζωσιμαδών 44, 185 31 Πειραιάς, τηλ: 6985866432

•  Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων Θεσσαλονίκης: 
Μοναστηρίου 62, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 527938

•  Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα: Σκιάθου 89,  
11 255 Αθήνα, τηλ: 210 2222388 

•  Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνα: Τριών Ιεραρχών 
45, Αθήνα, τηλ: 210 3428481 

•  Κέντρο Ασυνόδευτων Ανηλίκων πάτρα: Τσαμαδού 38,  
262 22 Πάτρα, τηλ: 2610 321933

Στοιχεία Επικοινωνίας
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Το πρόγραμμα «Αλληλεγγύη-Πηγή Ενέργειας» υλοποιείται από την ΔΕΠΑ σε συνεργασία με το Κέντρο 
Υποδοχής Αστέγων Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) από τον Σεπτέμβριο του 2013 μέχρι και σήμερα, στηρίζοντας 
οικογένειες του Δήμου Αθηναίων, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια του Ιδρύματος για υποστήριξη με μηνιαία 
δωρεάν διανομή τροφίμων και αγαθών πρώτης ανάγκης, λόγω ένδειας. Η διανομή γίνεται μια φορά τον μήνα 
τηρώντας το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, ενώ το Ίδρυμα φροντίζει για την ψυχολογική στήριξη 
των συμμετεχόντων με προκαθορισμένα ραντεβού, εάν απαιτείται και συναινούν οι ωφελούμενοι. Στόχο 
του Ιδρύματος αποτελεί η καθοδήγηση από κοινωνιολόγους για την ένταξη ωφελούμενων σε προγράμματα 
κατάρτισης ή απασχόλησης, αλλά και η ιατρική και νοσηλευτική αγωγή από το προσωπικό του. Το σύνολο των 
οικογενειών που έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα είναι 80, καθώς κάθε φορά που κάποια οικογένεια 
ορθοποδεί αντικαθίσταται από κάποια άλλη. Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στον τρόπο διανομής, 
ο οποίος απέχει από τη μορφή συσσιτίου, καθώς οι επωφελούμενοι προσέρχονται με το καρότσι τους με 
καθορισμένα ραντεβού και παίρνουν το «πακέτο» τους. Παράλληλα, μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν ρούχα 
και παιχνίδια, ενώ υπάρχει χώρος για παιχνίδι για τα παιδιά όσο οι γονείς λαμβάνουν ψυχοκοινωνική φροντίδα.

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου – ΚΥΑΔΑ
Αλληλεγγύη-πηγή Ενέργειας

Το 2013, η MSD ξεκίνησε μια «Συμμαχία για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα» με το MBA International 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) και τη ΜΚΟ Industry Disruptors/Game Changers. Σκοπός 
της συνέργειας ήταν η δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας που να βασίζεται στην καινοτομία, ο 
οποίος επιτεύχθηκε μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης από την MSD της κατεύθυνσης «Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος MBA International του ΟΠΑ. Από την έναρξη της συνεργασίας, η 
MSD έχει χορηγήσει συνολικά 22 υποτροφίες σε φοιτητές της κατεύθυνσης Innovation and Entrepreneurship, 
ενώ παράλληλα υποστήριξε και άλλες οριζόντιες ενέργειες που αποσκοπούν στη στήριξη των σπουδαστών, 
προκειμένου να μπορούν να μετατρέπουν την καινοτόμο ιδέα τους ή το προϊόν της έρευνάς τους σε επιχειρηματική 
δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα της κοινής προσπάθειας αντανακλώνται στα επιτεύγματα των υποτρόφων, πολλοί 
από τους οποίους έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις, έχουν βραβευτεί σε διαγωνισμούς καινοτομίας κ.ά. Με αυτή την 
πρωτοβουλία, η MSD επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ελλάδας και αναδεικνύει την ερευνητική αριστεία του 
ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου, με στόχο τη δημιουργία μιας διεθνούς κύρους μόνιμης διαπανεπιστημιακής και 
διακλαδικής μεταπτυχιακής δομής, με αντικείμενο την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα.

MSD - MBA International ΟΠΑ - ΜΚΟ Industry Disruptors/
Game Changers
Συμμαχία για την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα

Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής Κοινότητας / Κράτους

Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής Κοινότητας / Κράτους

Τo Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) συνιστά την πρώτη προσπάθεια στην Ελλάδα για τη δημιουργία 
ενός διεθνούς φήμης ερευνητικού κόμβου για την κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο, με πρότυπη σύμπραξη 
του ακαδημαϊκού και ιδιωτικού τομέα. Λειτουργεί από το 2010 στην Costa Navarino, στη Μεσσηνία, μέσα από 
τη συνέργεια του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, της Ακαδημίας Αθηνών και της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. Μέσα από τις 
δραστηριότητες του ΝΕΟ, επιστήμονες από όλο τον κόσμο διεξάγουν πρωτοποριακή έρευνα, αναπτύσσουν νέα 
επιστημονικά εργαλεία και μεθόδους, ανταλλάσσοντας παράλληλα τεχνογνωσία και ιδέες. Ταυτόχρονα, ενισχύει 
και ευαισθητοποιεί το κοινό σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, μέσω του Navarino Natura Hall, 
του περιβαλλοντικού κέντρου που λειτουργεί στην Costa Navarino. Ήδη το ΝΕΟ αριθμεί επισήμως έξι επιπλέον 
συνεργαζόμενους ερευνητικούς φορείς, ενώ στόχος του είναι η ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασιών. Στα επιτεύγματα 
της δράσης του συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, εκπαιδευτικά 
προγράμματα και θεματικά εργαστήρια, διοργάνωση των εκδηλώσεων «cafe-NEO». Το ερευνητικό έργο του ΝΕΟ 
βασίστηκε αρχικά στη χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, του Σουηδικού Συμβουλίου Ερευνών και 
της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., όμως η πορεία του προσέλκυσε πόρους κι από ιδιωτικούς φορείς.

Σύμπραξη: TEMEΣ Α.Ε. – Πανεπιστήμιο Στοκχόλμης – 
Ακαδημία Αθηνών
Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑρΙΣΤΕΙΑ ΣΤη ΣΥνΕργΑΣΙΑ
Συνεργασία Επιχείρησης - Ακαδημαϊκών Φορέων
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Το πρόγραμμα «Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής» αποτελεί μέρος του προγράμματος της PRAKSIS «ΣΥΝ στο 
ΠΛΗΝ», μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και του υποπρογράμματος «Κοινωνική Κατοικία», το 
οποίο στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών με ανήλικα παιδιά που δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές 
καθημερινές τους ανάγκες. Η Roche Hellas, αντιλαμβανόμενη τις κοινωνικές ανάγκες που έχουν προκύψει τα 
τελευταία χρόνια λόγω της εκτεταμένης χρηματοοικονομικής κρίσης, θεώρησε χρέος της να ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα της PRAKSIS και να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα με γνώμονα τις ανάγκες της νέας γενιάς της χώρας. 
Η πρωτοβουλία αποτελείται από τρεις βασικούς πυλώνες: ο πρώτος συνίσταται στην κάλυψη από την Roche 
των εκπαιδευτικών αναγκών 400 και πλέον παιδιών με τη χορηγία σχεδόν 200.000 ευρώ για βιβλία, δίδακτρα, 
εξέταστρα, κ.ά. Ο δεύτερος ενέχει την υλοποίηση δράσεων όπως η δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, 
μουσειακή αγωγή και θεατρικές εξορμήσεις, ενώ ο τρίτος επικεντρώνεται στον εθελοντισμό των εργαζομένων της 
Roche και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίησή τους μέσα από τρεις κύκλους ενημέρωσης, με στόχο την ενεργή 
συμμετοχή τους. Από τον Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2015,συνολικά 328 παιδιά από 258 οικογένειες 
έχουν συμμετάσχει σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Roche Hellas - Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία PRAkSIS
Εφόδια Ζωής, Βήματα Ζωής

Αποσκοπώντας στην αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ) και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
του ΟΛΗ, Ιωάννης Μπρας, αναπτύσσουν καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες, υλοποιώντας παράλληλα ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διασύνδεση της κρουαζιέρας με την τοπική οικονομία μέσα από συνέργιες με τον 
εμπορικό κόσμο και τους παραγωγικούς φορείς του νομού. Το έργο της καθιέρωσης του λιμένος Ηρακλείου 
ως σημαντικού λιμένα home port στην Ανατολική Μεσόγειο οδήγησε στη σημαντική αύξηση του εισερχόμενου 
τουρισμού, καθώς από το 2011 μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του έργου, περισσότεροι από 180.000 τουρίστες 
κρουαζιέρας επισκέφτηκαν τη χώρα μας. Η εκκίνηση τουριστών κρουαζιέρας από κάποιο λιμάνι είναι γνωστό 
ότι μεταφράζεται σε αυξημένα έσοδα για τον προορισμό, της τάξης των 150-200 ευρώ ανά επιβάτη, ενώ το 
homeporting δημιουργεί επίσης σημαντικές προοπτικές και για τον «συμβατικό» τουρισμό: για τα έτη 2013 και 2014 
υπολογίζεται ότι υπήρξαν 75.000 διανυκτερεύσεις επιβατών κρουαζιέρας στην πόλη του Ηρακλείου πριν ή μετά 
την εκκίνηση του ταξιδιού τους. Βασική επιδίωξη της Διοίκησης του Οργανισμού αποτελεί η συνεργασία όλων των 
αυτοδιοικητικών και τουριστικών φορέων της περιοχής, στοχεύοντας στη βιωσιμότητα της προσπάθειας και την 
προστασία του Ηρακλείου από τη συνολική μείωση της παρουσίας κρουαζιερόπλοιων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οργανισμός Λιμένος ηρακλείου – Τοπικοί Φορείς
Κάνοντας την πόλη του Ηρακλείου σημαντικό προορισμό κρουαζιέρας στην 
Ανατολική Μεσόγειο σε συνεργασία με όλους του εμπλεκόμενους φορείς

Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» παραδόθηκε στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2014. Από 
τη στιγμή που υπογράφηκε η σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της Γέφυρα 
Α.Ε., ένα πλήθος κοινωνών του επιχειρηματικού βίου της εταιρείας ήταν αυτό που έδωσε την ώθηση η οποία 
ήταν απαραίτητη για ένα έργο διεθνούς εμβέλειας. Το εργοτάξιο της «Ζεύξης» δημιουργήθηκε εν τω μέσω μιας 
περιφερειακής κοινωνίας που παρείχε το εργατικό δυναμικό, τις προμήθειες υλικών και κάθε είδος υπηρεσιών 
που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των αναγκών μιας ανθρώπινης ομάδας που αρίθμησε μέχρι 1.200 
ανθρώπους. Αυτό που ήταν ανέκαθεν προφανές και επιβεβαιώνεται σταθερά τα τελευταία 16 χρόνια, είναι πως η 
Ζεύξη δεν ήταν απλώς μια υποδομή που κατασκευάστηκε για να επιβιώσει «εμπορικά» από τη συλλογή διοδίων, 
αλλά μια Γέφυρα προορισμένη να παίξει έναν ρόλο –πέραν του οικονομικού- «Μέσα στην Κοινωνία – Από την 
Κοινωνία – Για την Κοινωνία». Ο «εταιρικός πολίτης Γέφυρα» πρωταγωνιστεί πλέον σε όλα τα πεδία ενδιαφέροντος 
των εταιρικών υποθέσεων (επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις, διαμεσολάβηση, υπευθυνότητα, σχέσεις με την 
κοινότητα, εσωτερική επικοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση), ενώ ο νέος όρος «πολιτοσύνη», με τον οποίο 
απέδωσε ο έλληνας γλωσσολόγος Γ. Μπαμπινιώτης το σκέπτεσθαι και το πράττειν της Γέφυρα Α.Ε., διαπερνά 
όλους τους εταιρικούς ρόλους.

γέφυρα Α.Ε.
Μέσα στην κοινωνία- από την κοινωνία- για την κοινωνία 

BRONZE

BRONZE

BRONZE

Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής Κοινότητας / Κράτους

Συνεργασία Επιχείρησης - Τοπικής Κοινότητας / Κράτους
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Με στόχο τη δημιουργία ενεργειακά αυτόνομων κτιρίων με μηδενικό ενεργειακό αποτύπωμα, τα οποία επιπλέον 
να εξασφαλίζουν πόρους, η δημόσια κατασκευαστική εταιρεία Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (τέως Οργανισμός 
Σχολικών Κτιρίων) κατασκεύασε έξι σχολεία με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Πρόκειται για τα: 9ο νηπιαγωγείο Αγίου 
Δημητρίου, 7ο νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου, 8ο δημοτικό σχολείο Συκεών, μουσικό γυμνάσιο και λύκειο 
Καλαμάτας, ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας και 3ο ειδικό δημοτικό σχολείο και διθέσιο ειδικό νηπιαγωγείο Ηρακλείου 
Κρήτης. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΕ για «πράσινα» δημόσια κτίρια, οι μελετητές της 
εταιρείας παρακολούθησαν εκπαιδευτικά σεμινάρια από καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και 
ζητήθηκε η συνδρομή εξειδικευμένων φορέων στα θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο σχεδιασμός των 
κτιρίων εκμεταλλεύεται τις κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας και του εκάστοτε οικοπέδου, ενώ παράλληλα 
γίνεται χρήση νέων τεχνολογιών δόμησης, αξιοποιώντας όλα τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Για τον 
βιοκλιματικό σχεδιασμό λήφθηκαν υπόψη η χωροθέτηση και ο προσανατολισμός, η ηλιοπροστασία και η σκίαση 
επιτυγχάνονται με φύτευση δένδρων και σκίαστρα, ενώ φυσικά επιτυγχάνονται και ο φωτισμός και ο αερισμός. Η 
δόμηση των κτιρίων επιστρατεύει νέες τεχνολογίες όπως ανιχνευτές για τη μέτρηση του διοξειδίου του άνθρακα.

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
Έξι «πράσινα» σχολεία

Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια

Σχεδιασμένο για να προσφέρει υπηρεσίες και τεχνολογία παγκόσμιας κλάσης, το Athens-2 data center 
σχεδιάστηκε από την Lamda Hellix σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, το E.C. Institute for Energy, το U.S. Green Building Council και το Uptime Institute. Είναι ένα από 
τα πρώτα data centers στην Ευρώπη που αποκτά την πιστοποίηση LEED v4 BD+C Gold για τη σχεδίαση και 
κατασκευή από το U.S. Green Building Council, καθώς έχουν ληφθεί μέτρα για την οικολογική λειτουργία του 
και τη διαρκή μείωση του ενεργειακού του αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτό, η Lamda Hellix έχει δεσμευτεί 
ότι τουλάχιστον το 30% των servers που φιλοξενούνται στο Athens-2 θα χρησιμοποιούν εικονικοποίηση για 
μικρότερη κατανάλωση ενέργειας και καλύτερη εκμετάλλευση υπολογιστικών πόρων, ενώ έχουν επιλεγεί τα 
πλέον σύγχρονα συστήματα αερισμού/κλιματισμού, περιορίζοντας τη λειτουργία της ενεργοβόρας μηχανικής 
ψύξης και την έκκληση βλαβερών αερίων. Παράλληλα, η κατανάλωση ενέργειας παρακολουθείται από 
σύγχρονα συστήματα DCIM, ενώ λαμβάνεται μέριμνα για την εξοικονόμηση νερού μέσω της αξιοποίησης των 
όμβριων υδάτων. Στον χώρο λειτουργούν εξειδικευμένοι χώροι συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών και 
υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένες θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. 

LAMDA HELLIX
Athens-2 Data Center

ΕΝΟΤΗΤΑ 2. ΒΙΩΣΙΜη ΑνΑΠΤΥξη
Δομημένο Περιβάλλον / «Πράσινα» Κτίρια

Ενεργή συμμετοχή στην ενίσχυση του Μη Κερδοσκοπικού Εθελοντικού Οργανισμού για τα Παιδιά «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού», επιδεικνύει η Lidl Hellas τα τελευταία τρία χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2013, συγκεντρώθηκε το ποσό 
των 100.000 ευρώ στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης δράσης για την υποστήριξη της λειτουργίας του Σπιτιού 
του Αιγίου. Το 2014, την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, προσφέροντας 5 λεπτά από την πώληση 
κάθε συσκευασίας deluxe συγκεντρώθηκαν 104.267 ευρώ τα οποία διατέθηκαν για την ενίσχυση της Εθνικής 
Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Σε συνέχεια της μακρόχρονης σχέσης της εταιρείας με το 
Χαμόγελο του Παιδιού, η Lidl Hellas αποφάσισε να μετατρέψει ακίνητό της εμβαδού 1.180 τμ σε Κέντρο Στήριξης 
του Οργανισμού, ενώ θα καλύπτει τα λειτουργικά έξοδά του, που ανέρχονται σε περίπου 4.000 ευρώ ανά μήνα. 
Ο χώρος αυτός θα λειτουργεί καθημερινά, θα είναι στελεχωμένος με κοινωνικό λειτουργό, αποθηκάριο και 
προσωπικό καθαριότητας και θα παρέχει υλική στήριξη στα παιδιά και στις οικογένειές τους, αλλά και κοινωνική και 
συμβουλευτική-ψυχολογική υποστήριξη. Η φιλοσοφία της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής 
προστασίας, μέσω του οποίου καλύπτονται οι πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των οικογενειών, ώστε να καταστεί 
εφικτή και με αξιοπρεπείς όρους η επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.

Lidl Hellas - MkO «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Στήριξη Μη Κερδοσκοπικού Εθελοντικού Οργανισμού για τα παιδιά  
«Το Χαμόγελο του παιδιού» 

Συνεργασία Επιχείρησης – ΜΚΟ
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Αποφασίζοντας την υιοθέτηση πρακτικών οι οποίες μειώνουν ουσιαστικά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, 
η Μαρινόπουλος Α.Ε. ανέλαβε την υλοποίηση ενός δαπανηρού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης, τόσο 
αναφορικά με τις υλικοτεχνικές τις υποδομές όσο και με τον τρόπο λειτουργίας της, εφαρμόζοντας μια 
ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Το πρόγραμμα δράσης επικεντρώθηκε σε πέντε βασικούς τομείς: 
α) Παρακολούθηση της κατανάλωσης μέσω BMS, mini-BMS και των συνεργαζόμενων λογισμικών τους, 
β) Αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, γ) Εκσυγχρονισμός παλαιών ψυκτικών συστημάτων με σύγχρονα 
ενεργειακής κλάσης Α, δ) Εκσυγχρονισμός κλιματιστικών μονάδων, ε) Ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού 
καταστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν δράσεις όπως έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας σε καθημερινή 
βάση ανά κατάστημα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ σε συγκεκριμένα καταστήματα 
έχουν εγκατασταθεί πιλοτικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν συστήματα 
βελτιστοποίησης ποιότητας ισχύος σε πέντε καταστήματα της Βορείου Ελλάδας, ενώ σε μεγάλο αριθμό 
καταστημάτων αντικαταστάθηκαν παλαιάς τεχνολογίας συσκευές με νεότερες, φιλικότερες προς το περιβάλλον. 
Συνολικά για τα έτη 2013 και 2014 εξοικονομήθηκαν 25 εκατ. KWh σε 445 καταστήματα και αποθήκες.

Μαρινόπουλος Α.Ε.
Μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος

Διαχείριση Ενέργειας

Με στόχο την κατανάλωση όσο το δυνατόν λιγότερων πόρων, η Vodafone υλοποιεί προγράμματα αποδοτικής 
χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, αποσκοπώντας στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται τόσο 
στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο όσο και στα κτίρια των γραφείων της. Τα τελευταία τρία χρόνια, το ποσοστό 
εξοικονόμησης ενέργειας που καταναλώνεται στο δίκτυό της αυξήθηκε από 44% το 2011-2012 σε 50% το 
2013-2014, ενώ την ίδια περίοδο μειώθηκε η κατανάλωση ενέργειας ανά megabyte κίνησης κατά 35%. Το 
2013-2014 η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας στο δίκτυο και τα κτίρια των γραφείων ξεπέρασε τις 45 GWh. 
Το 2012-2013 βελτιώθηκε η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών συστημάτων, ενώ παράλληλα, εφαρμόζεται 
υβριδική λειτουργία μέσω μπαταριών στους σταθμούς βάσης που λειτουργούν με γεννήτρια. Επιπλέον, 
επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας ψύξης και θέρμανσης χάρη σε σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, ενώ 
έχει ενεργοποιηθεί μηχανισμός ελέγχου της τηλεπικοινωνιακής κίνησης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ο νέος 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός στους σταθμούς βάσης διασφαλίζει μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ενώ η 
αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των ΜΤΧs εγγυάται τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους 
με μικρότερο ενεργειακό κόστος. Χάρη στην τεχνολογία της εικονοποίησης, οι ανάγκες σε φυσικούς διακομιστές 
μειώθηκε, βελτιώνοντας παράλληλα την απόδοση των συστημάτων.

Vodafone
Ενεργειακή Αποδοτικότητα

Διαχείριση Ενέργειας

OTE – Cosmote
Ολοκληρωμένη διαχείριση ενέργειας και εκπομπών αερίων φαινομένου 
του θερμοκηπίου
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί έναν βασικό παραγωγικό συντελεστή και μια 
σημαντική συνιστώσα του λειτουργικού τους κόστους, ο ΟΤΕ και η Cosmote εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη 
πολιτική με τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά στη συστηματική παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας και 
των συνεπαγόμενων εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) από τις δραστηριότητές τους και 
για την υλοποίησή του έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες συλλογής, ελέγχου και αρχειοθέτησης 
των απαιτούμενων πληροφοριών. Ο δεύτερος στοχεύει στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος 
των δραστηριοτήτων τους και περιλαμβάνει μέτρα όπως αντικατάσταση υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού και 
υποστηρικτικού εξοπλισμού με νέο υψηλότερης απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό δικτύου σταθερής τηλεφωνίας 
και internet, την αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης από φυσικό αέριο, αλλά και επένδυση στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που 
συνεισφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη: η Cosmote, μέχρι το τέλος του 2014, είχε υλοποιήσει την εγκατάσταση και 
ενεργοποίηση 62.500 νέων M2M συνδέσεων για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ, οι οποίες επιτρέπουν την αμφίδρομη 
ροή πληροφοριών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, με επίδραση στις εκπομπές ΑΦΘ. 

Διαχείριση Ενέργειας
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Το Χωριό Αειφόρο είναι ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο παράγεται 
από έλληνες παραγωγούς που πιστοποιημένα ακολουθούν ορθές γεωργικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας. Το προϊόν προσεγγίζει κατά μέσο όρο 13.000 καταναλωτές μηνιαίως στην ελληνική 
αγορά, ενώ κυκλοφορεί και στο εξωτερικό, προωθώντας έτσι τις αξίες της αειφόρου καλλιέργειας διεθνώς. 
Εκτός από τους πιστοποιημένους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται η Μινέρβα, στρατηγικής σημασίας 
είναι και η συνέργεια με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), με το οποίο πραγματοποιήθηκε 
έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και την ανάδειξη του 
οφέλους σε αυτό. Οι βασικοί πυλώνες που εξετάστηκαν είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το ενεργειακό 
και υδατικό αποτύπωμα και η βιοποικιλότητα, και αποδείχθηκε ότι η ελαιοκαλλιέργεια, όταν ακολουθεί φιλικά 
προς το περιβάλλον πρότυπα διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όπως 
αύξηση της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και 
της εκπομπής ρύπων, αλλά και κοινωνικοοικονομικά, με την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. Το Χωριό 
Αειφόρο, ως επιστέγασμα της προσπάθειας, πιστοποιήθηκε το 2014 από τον διεθνή και ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης Lloyd’s, για τις ορθές γεωργικές πρακτικές που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής του.

Μινέρβα Ελαιουργική Α.Ε.
Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο

Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η συνεπής περιβαλλοντική δράση του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αύρα τα τελευταία έξι χρόνια και ο σταθερός 
προσανατολισμός της Coca-Cola Τρία Έψιλον σε πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, καθόρισαν την απόφαση 
για το λανσάρισμα των νέων ελαφρύτερων και φιλικότερων προς το περιβάλλον συσκευασιών. Το 2014, το 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα καινοτόμησε λανσάροντας νέα ελαφρύτερη φιάλη με 24% λιγότερο πλαστικό 
στις συσκευασίες 500ml και 1,5lt, που αποτελούν το 85% του συνολικού όγκου παραγωγής. Η καινοτομία της 
πρωτοβουλίας αυτής, πέραν της μείωσης του πλαστικού των συσκευασιών, εντοπίζεται στον ειδικό σχεδιασμό της 
νέας, ελαφρύτερης «Twist» φιάλης, ο οποίος επιτρέπει την ελαχιστοποίηση του όγκου της άδειας συσκευασίας με 
μία μόνο κίνηση του χεριού και επιτρέπει τη διατήρηση της στιβαρότητας της συσκευασίας, ελαχιστοποιώντας τις 
παραμορφώσεις, παρά τη μείωση του πλαστικού. Το περιβαλλοντικό όφελος της υιοθέτησης των νέων ελαφρύτερων 
συσκευασιών είναι διττό και αντικατοπτρίζεται τόσο στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 23,8%, 
όσο και στη μείωση του συνολικού όγκου των απορριμμάτων και τη διευκόλυνση της ανακύκλωσης. Εκτός από 
τον περιβαλλοντικού αντίκτυπο, η πρωτοβουλία αποτελεί βέλτιστη πρακτική, όχι μόνο ως προς τη μεθοδολογία που 
ακολουθήθηκε, αλλά και ως προς τη διαχείριση της επένδυσης για την επίτευξη πλήρους απόδοσης, συνιστώντας 
παράλληλα πρότυπο επένδυσης στην ελληνική αγορά και μακροχρόνια δέσμευση στην εγχώρια παραγωγή. 

Coca-Cola 3E Ελλάδος
Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα - Φιάλη με 24% λιγότερο πλαστικό

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Το Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα βρίσκεται στον ποταμό Αλιάκμονα, στην περιοχή Αιανής του Νομού Κοζάνης 
και η κατασκευή του διήρκεσε μία δεκαετία, κατά την οποία απασχολήθηκαν ανά έτος 200 περίπου εργαζόμενοι, 
ενώ κατά το έτος κορύφωσης του έργου, εργάστηκαν 500 περίπου άτομα. Το συνολικό κόστος ανήλθε στα 310 
εκατ. ευρώ περίπου και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από τη ΔΕΗ. Κριτήριο για τη δημιουργία του έργου υπήρξε η 
παραγωγή ενέργειας για τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τις αυξημένες 
αρδευτικές ανάγκες των πεδιάδων Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης. Ο νέος Υδροηλεκτρικός Σταθμός μπορεί 
να παράγει 330 γιγαβατώρες ετησίως, ενώ έχει κατασκευαστεί και ένας μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός που 
εκμεταλλεύεται τα νερά της οικολογικής παροχής παράγοντας επιπλέον ενέργεια. Το έργο συμπληρώνεται και από 
άλλες κατασκευές και υπάγεται στην περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ, η οποία είναι εναρμονισμένη με τους 
στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της ΕΕ για το 2020. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ εξασφάλισε 
οφέλη όπως παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, περιορισμό εκπομπής ρύπων, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση του δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα. Παράλληλα, συμφώνησε για την ικανοποίηση σειράς αιτημάτων 
που διατυπώθηκαν από κοινωνικούς φορείς, που αφορούν την υλοποίηση έργων κοινής ωφέλειας.

ΔΕη Α.Ε.
Επενδύοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
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Το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής Vodafone αξιοποιεί το δυναμικά εξελισσόμενο δίκτυο της Vodafone σε συνδυασμό με 
ιατρικά μηχανήματα νέας γενιάς, με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ειδικευμένων υπηρεσιών υγείας σε όλους. 
Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε πιλοτικά το 2006 σε πέντε περιφερειακά ιατρεία της Κεντρικής Μακεδονίας και το 
2012, με την υποστήριξη του Vodafone Group Foundation, αποφασίστηκε η επέκτασή του σε 100 σημεία σε όλη την 
Ελλάδα, ενώ την ίδια χρονιά τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
Το 2013, το πρόγραμμα επεκτείνεται σε 100 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, όπου εφαρμόζεται μέχρι 
σήμερα, με την υποστήριξη των Υγειονομικών Περιφερειών. Μέσω του Προγράμματος, οι Γενικοί/Αγροτικοί Ιατροί 
παραλαμβάνουν εξοπλισμό τηλεϊατρικής που περιλαμβάνει έναν καρδιογράφο 12 απαγωγών, ένα σπιρόμετρο, ένα 
οξύμετρο, ένα πιεσόμετρο/γλυκοζόμετρο, καθώς και ένα tablet, έχοντας έτσι τη δυνατότητα πραγματοποίησης 
πολλών διαφορετικών εξετάσεων. Παράλληλα, εφόσον επιθυμούν μια συμβουλευτική γνωμάτευση, τους δίνεται η 
επιλογή μεταφοράς των εξετάσεων με τη χρήση του tablet και μέσω του δικτύου της Vodafone, σε καρδιολόγους και 
πνευμονολόγους στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Οι καρδιολόγοι και πνευμονολόγοι ελέγχουν τις εξετάσεις του ασθενή 
και παρέχουν συμβουλευτική γνωμάτευση μέσα σε 24 ώρες. Στο πλαίσιο του προγράμματος, από το 2008 έως και 
τον Απρίλιο του 2015, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 27.850 εξετάσεις.

Vodafone
πρόγραμμα Τηλεϊατρικής

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας

Επιθυμώντας να πραγματοποιήσει ένα βήμα μεγαλύτερης δέσμευσης και επένδυσης μακράς πνοής στην ελληνική 
γη, ο Μπάρμπα Στάθης συνέδεσε τον τρόπο λειτουργίας και την παραγωγή του με το σύστημα της συμβολαιακής 
γεωργίας. Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί μια σύγχρονη δυναμική προσέγγιση στην τεκμηρίωση της αγροτικής 
διαχείρισης, με κύριο στόχο την αειφορία, τη βέλτιστη ποιότητα της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και 
τη μέγιστη ασφάλειά της. Παράλληλα, ως δημιουργική συνέργεια παραγωγών και εταιρείας, στοχεύει στην 
απαρέγκλιτη εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών, σε όλα τα στάδια αγροτικής διαχείρισης. Το «συμβόλαιο» με 
τον παραγωγό, έγκειται στη συμφωνία για καλλιέργεια κάτω από πλήρως ελεγχόμενες από την εταιρεία συνθήκες, 
για παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, με σεβασμό στον καταναλωτή, στο περιβάλλον και 
την κοινωνία. Μέσα από την εμπέδωση και την ανάπτυξη του συστήματος αυτού, ο Μπάρμπα Στάθης είναι η πρώτη 
εταιρεία που εφάρμοσε τις αρχές της Ολοκληρωμένης Αγροτικής Διαχείρισης, δηλαδή τεκμηριωμένα βήματα 
από τη σπορά έως τη συγκομιδή, εισάγοντας τους όρους «ομάδες παραγωγών» και «συμβολαιακή γεωργία». Στο 
πλαίσιο αυτό, εφαρμόζονται πρακτικές που αξιοποιούν την αυτάρκεια του εδάφους, συμβάλλοντας στη φυσική 
ισορροπία και τη γονιμότητά του, ενώ προωθούνται δράσεις ορθής αξιοποίησης των εδαφών, ορθολογικής χρήση 
νερού και μείωσης των μορφών μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι καλλιεργητικές πρακτικές.

Μπάρμπα Στάθης
Συμβολαιακή Γεωργία

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας

ΑΒ Βασιλόπουλος
52 Εβδομάδες, 52 Δράσεις Σίτισης και Φροντίδας σε Όλη την Ελλάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3. ΕΠΕνΔΥΣη / ΑνΤΙΚΤΥΠΟΣ
Μακροπρόθεσμη Επένδυση Εθνικής Εμβέλειας

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε το πρόγραμμα «52 εβδομάδες, 52 δράσεις σίτισης και 
φροντίδας σε όλη την Ελλάδα», με στόχο να βοηθήσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης, σε 
συνεργασία με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε». Κατά τον πρώτο χρόνο του προγράμματος, 
η εταιρεία ενίσχυσε 52 φορείς σε όλη την Ελλάδα με το ποσό των 160.948 ευρώ σε δωροεπιταγές, δίνοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα στους καταναλωτές και συνεργάτες της να συμβάλουν με διάφορους τρόπους. 
Θέτοντας τα παιδιά στο επίκεντρο, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνέχισε το πρόγραμμα και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Prolepsis προσέφερε, από τον Οκτώβριο 2014 έως τον Σεπτέμβριο 2015, το γεύμα των μαθητών σε 52 σχολεία και 
νηπιαγωγεία. Ταυτόχρονα, τον Οκτώβριο του 2014, η εταιρεία στήριξε την Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των 
Οστών «Όραμα Ελπίδας», ενώ από τον Νοέμβριο 2014 έως τον Οκτώβριο 2015 σε συνεργασία με το «Μπορούμε», 
βρέθηκε δίπλα σε 52 ιδρύματα που βοηθούν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 
στήριξης με την πρώτη χρόνια του προγράμματος. Τέλος, μέσω των «52 εβδομάδων» και πάλι σε συνεργασία με 
το «Μπορούμε», η ΑΒ Βασιλόπουλος προσέφερε, για τρίτη χρονιά, σε χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι, διαθέτοντας μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων.
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Η Salty Bag Ι.Κ.Ε, η πρώτη εταιρεία upcycling στην Ελλάδα, έχοντας ως αφετηρία την ιδιαίτερη σχέση της με την 
ιστιοπλοΐα και σε συνδυασμό με τον εξ’ ορισμού κοινωνικό χαρακτήρα της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, 
ανέλαβε την πρωτοβουλία να συμβάλει στην υποστήριξη ενός αθλήματος που έχει χαρίσει στη χώρα διεθνείς 
διακρίσεις. Έτσι προέκυψε η σειρά Road to Rio (R2R), η οποία χρησιμοποιεί πανιά που αχρηστεύονται κατά την 
ολυμπιακή προετοιμασία εθνικών ομάδων ιστιοπλοΐας, μετατρέποντάς τα σε τσάντες. Τα έσοδα από τις πωλήσεις 
τους επιστρέφουν στις ίδιες τις ομάδες, με στόχο να χρηματοδοτηθεί η προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του Ρίο το 2016. Συγκεκριμένα, η Salty Bag καλύπτει μέρος των εξόδων της προετοιμασίας τριών 
ελληνικών ομάδων: της Σοφίας Μπεκατώρου και του Κώστα Τριγκώνη (Nacra 17), του Γιάννη Μιτάκη (Finn), 
και των Παύλου Καγιαλή και Παναγιώτη Μάντη (470). Από το λανσάρισμα της σειράς και μέσα σε διάστημα έξι 
μηνών, πουλήθηκαν πάνω από 200 τσάντες, ενώ, με τα πρώτα έσοδα, η ομάδα των Τάκη Μάντη και Παύλου 
Καγιαλή χρηματοδότησε την αποστολή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ισπανία, όπου κατέκτησε το χάλκινο 
μετάλλιο, εξασφαλίζοντας την πρόκριση της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς του Ρίο. 

Salty Bag
Οι Τσάντες Road to Rio (R2R) στηρίζουν την προετοιμασία Εθνικών 
Ομάδων ιστιοπλοΐας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο 2016

Πολιτισμός / Αθλητισμός

Η ανάγκη ανάληψης ουσιαστικής δράσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας οδήγησε το 2007 τη Μαρινόπουλος 
Α.Ε. να εγκαινιάσει ένα νέο μοντέλο κοινωνικής επιχειρηματικότητας, το οποίο θα συνέβαλε δραστικά στην 
καταπολέμηση της φτώχειας. Με την ίδρυση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 
και τη λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων, η εταιρεία δίνει τη δυνατότητα σε οικογένειες που επιλέγονται 
βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων από τον εκάστοτε δήμο, να προμηθεύονται δωρεάν είδη πρώτης 
ανάγκης και αγαθά που τους επιτρέπουν μια αξιοπρεπή διαβίωση, ανάλογα με το ποσό που δικαιούνται, το οποίο 
κυμαίνεται από 100 έως 350 ευρώ. Προκειμένου να αποφεύγεται ο κοινωνικός στιγματισμός, τα κοινωνικά 
παντοπωλεία στεγάζονται σε κτίρια που παραχωρούν οι δήμοι και λειτουργούν κάθε εβδομάδα, ως κανονικά 
καταστήματα, πληρώντας τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας της Μαρινόπουλος Α.Ε. 
Σε συνεργασία με τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον 9.845 άπορες οικογένειες, 
δηλαδή, περίπου 23.000 άνθρωποι με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, έχουν στηριχτεί από τα 
κοινωνικά παντοπωλεία, ενώ η Μαρινόπουλος έχει επενδύσει 12 εκατ. ευρώ για τη λειτουργία και τροφοδοσία 
τους. Η εταιρεία διερευνά διαρκώς τους τρόπους επέκτασης της δράσης των κοινωνικών παντοπωλείων, 
στοχεύοντας στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, αλλά και τη δημιουργία νέων κοινωνικών παντοπωλείων.

Μαρινόπουλος Α.Ε.
Κοινωνικά παντοπωλεία

ΕΝΟΤΗΤΑ 4. ΚΟΙνΩνΙΚη ΕΠΙΧΕΙρηΜΑΤΙΚΟΤηΤΑ
Καταπολέμηση της Φτώχειας

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα δωρεάς τροφίμων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση των 
συνανθρώπων που δοκιμάζονται, εγκαινίασε τον Ιούνιο του 2013 η ΑΒ Βασιλόπουλος. Σε συνεργασία με την 
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Μπορούμε», φροντίζει ώστε τα υγιή εμπορεύματά της, που αποσύρονται 
από το ράφι λόγω κοντινής ημερομηνίας λήξης ή χτυπημένης συσκευασίας, να προσφέρονται σε γειτονικούς 
προς τα καταστήματα κοινωνικούς φορείς, βοηθώντας έτσι ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
σίτισης. Οι τοπικοί φορείς που παραλαμβάνουν τα προϊόντα καθημερινά με το κλείσιμο των καταστημάτων, τα 
διανέμουν άμεσα σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Τα προϊόντα που προσφέρονται για αυτόν τον σκοπό δεν είναι 
ληγμένα και ελέγχονται ώστε να ακολουθούν αυστηρούς κανόνες ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία τους. 
Για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα των προϊόντων όταν θα φτάσουν στον τελικό αποδέκτη, δημιουργήθηκε 
ειδικό σύστημα διαχείρισης τροφίμων και δόθηκαν συγκεκριμένες προδιαγραφές διαχείρισης. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε πιλοτικά σε τρία καταστήματα και σταδιακά επεκτάθηκε σε 92, όπου και εφαρμόζεται σήμερα. Στόχος 
της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι να επεκταθεί ακόμα περισσότερο και να εφαρμοστεί σχεδόν σε όλα τα εταιρικά 
καταστήματα του δικτύου, αλλά και να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες το παράδειγμά της.

ΑΒ Βασιλόπουλος
πρόγραμμα δωρεάς κοντόληκτων τροφίμων από τα καταστήματα  
σε τοπικούς φορείς

Μακροπρόθεσμη Επένδυση Τοπικής / Περιφερειακής Εμβέλειας
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Στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της απόδοσης, η Vodafone υλοποιεί 
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών, μέσω των οποίων μειώνει την ενέργεια 
που καταναλώνεται στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο και τα κτίρια γραφείων. Το 2013-2014, η συνολική κατανάλωση 
ενέργειας μειώθηκε κατά 4,8% και απετράπη η εκπομπή 50.900 τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Ενδεικτικά, οι 
δράσεις που αναπτύσσονται περιλαμβάνουν εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σταθμούς βάσης που 
λειτουργούν με γεννήτρια, μετατροπή του 72% των φυσικών διακομιστών των data centers σε εικονικούς, και 
αναβάθμιση υποδομών. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει επιτευχθεί σημαντική αύξηση του ποσοστού εξοικονόμησης 
της ενέργειας που καταναλώνεται στο δίκτυο, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά megabyte κίνησης και 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας ανά σημείο δικτύου. Παράλληλα, εφαρμόζεται εξειδικευμένη στρατηγική 
διαχείρισης αποβλήτων, ενώ μέσα από πανελλαδικό πρόγραμμα έχουν ανακυκλωθεί περισσότερα από 721.000 
προϊόντα κινητής επικοινωνίας. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας αξιοποιούν φιλικά προς το περιβάλλον 
υλικά, ενώ οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζονται και στην εφοδιαστική της αλυσίδα, χάρη στο 
πρόγραμμα αξιολόγησης κινητών τηλεφώνων Vodafone Eco-rating. 

Vodafone
Ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 6. ΕΤΑΙρΙΚη ΥΠΕΥθΥνΟΤηΤΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙρηΣΕΙΣ
Εταιρική Υπευθυνότητα / Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη

Φιλοδοξώντας να παρέχει στους εργαζομένους όλες εκείνες τις παροχές που μπορούν να συνεισφέρουν στη 
δημιουργία του καλύτερου εργασιακού περιβάλλοντος, η MSD ανέπτυξε το πρόγραμμα Best, εστιάζοντας 
σε δράσεις εντός και εκτός γραφείου, που καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων για worklife balance. Το 
πρόγραμμα Best δίνει λύσεις σε θέματα stress και time management, προσφέρει αναγνώριση και επιβράβευση 
στους εργαζομένους και επιπλέον καλλιεργεί το αίσθημα της περηφάνιας στον οργανισμό. Για την καλύτερη 
εφαρμογή του προγράμματος, στην υλοποίησή του συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των τμημάτων της εταιρείας 
και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως casual Fridays, πρωινό στο γραφείο, μαθήματα pilates στο 
γραφείο δύο φορές την εβδομάδα, κάλυψη ετήσιας συνδρομής γυμναστηρίου, ενώ διερευνάται και η δυνατότητα 
παροχής catering στους εργαζομένους με παροχή φαγητού σε τιμές κόστους. Πέρα από τις βραβεύσεις της 
εταιρείας για την προσφορά του ιδανικού περιβάλλοντος εργασίας, οι εργαζόμενοι αναγνώρισαν τις αλλαγές που 
πραγματοποιήθηκαν, καθώς και τη διάθεση της εταιρείας να προσφέρει ένα περιβάλλον για μεγαλύτερη ευεξία, 
ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, αναγνώριση και επιβράβευση.

MSD
πρόγραμμα BEST «Become the Best Place to Work» 

Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια για τη Δέσμευση Εργαζομένων

Το Τμήμα Ογκολογίας της φαρμακευτικής εταιρείας Novartis εφάρμοσε ένα στοχευμένο πρόγραμμα 
ενημέρωσης με θέμα τον προχωρημένο καρκίνο του μαστού και τις ανάγκες των ασθενών με τίτλο «Here & 
Now», το οποίο υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού 
«Άλμα Ζωής». Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος πανευρωπαϊκής καμπάνιας, που είχε ως στόχο την 
ενημέρωση του κοινού, την ανάδειξη των κοινωνικών και ψυχολογικών αναγκών των γυναικών που νοσούν, 
καθώς και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της νόσου, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της υποστήριξης 
και περίθαλψης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθη πανευρωπαϊκή έρευνα σε εννέα 
ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, με τη συμμετοχή 300 ασθενών και φροντιστών. Για 
τις ανάγκες της εκστρατείας, παρουσιάστηκε η οπτικοακουστική εγκατάσταση με τίτλο «I am not the cancer», 
των βρετανών καλλιτεχνών John Wynne και Tim Wainwright, η οποία αποκαλύπτει εμπειρίες γυναικών με 
προχωρημένο καρκίνο του μαστού και στην οποία συμμετείχε ελληνίδα ασθενής, μέλος του συλλόγου Άλμα 
Ζωής. Την εγκατάσταση πλαισίωσε εικαστική έκθεση με έργα ελληνίδων καλλιτεχνών, σε επιμέλεια της Ίριδας 
Κρητικού. Στα εγκαίνια της έκθεσης, η οποία φιλοξενήθηκε στο Gazarte, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της 
πανευρωπαϊκής έρευνας με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη νόσο.

Novartis Hellas
πρόγραμμα Ενημέρωσης «Here & Now» για τον μεταστατικό καρκίνο  
του μαστού με την υποστήριξη της ΜΚΟ «Άλμα Ζωής» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5. ΕΠΙΚΟΙνΩνΙΑ
Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια ΜΚΟ GOLD

GOLD

BRONZE
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Έχοντας ως άξονα των δραστηριοτήτων της τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, η Novartis Hellas 
αναλαμβάνει δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο πλαίσιο αυτό, 
το πρόγραμμα «Προσέχω τον διαβήτη μου», εστιάζεται στις ανάγκες των πολιτών με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 
2 για τακτικές αιματολογικές εξετάσεις. Σε συνεργασία με το QualityNet Foundation, το Δίκτυο Υπεύθυνων 
Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας και της 
Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας, η πρωτοβουλία έδωσε την ευκαιρία σε 5.000 ανασφάλιστους ασθενείς με 
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2, να πραγματοποιήσουν δωρεάν εργαστηριακές εξετάσεις με πλήρη αιματολογικό 
έλεγχο για την έγκαιρη διάγνωση πιθανών επιπλοκών. Το πρόγραμμα διήρκησε έξι μήνες σε συνεργασία με 
κοινωνικά ιατρεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Βόλο, όπου οι ασθενείς ενημερώνονταν σχετικά και λάμβαναν 
τις εξετάσεις τους από τους αρμόδιους γιατρούς, ενώ αρωγός υπήρξε και η Βιοϊατρική, στις μονάδες της 
οποίας πραγματοποιήθηκαν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρωτοβουλία διέθετε μία ολοκληρωμένη σειρά 
επικοινωνιακών ενεργειών, εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ, για την ενημέρωση του κοινού και πέτυχε την αύξηση 
της αναγνωρισιμότητας της νόσου. 

Novartis Hellas
πρόγραμμα «προσέχω τον Διαβήτη μου» για τις ανάγκες των πολιτών με 
Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια

Με άξονα τη δέσμευσή τους για υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων και τη διασφάλιση βιώσιμης 
ανάπτυξης, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η Coca-Cola Hellas ξεκίνησαν το 2006 το πρόγραμμα «Αποστολή 
Νερό», το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό, το 2008, σε συνεργασία με την Global 
Partnership-Mediterranean, ξεκίνησε το πρόγραμμα Συλλογής Όμβριων Υδάτων στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου. 
Το 2011, το «Αποστολή Νερό» και η WWF Hellas εγκαινίασαν τη δράση «Προστασία των Υγροτόπων του 
Αιγαίου», που στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου εθελοντών για την παρακολούθηση της καλής οικολογικής 
κατάστασης των υγροτόπων στην Κρήτη, την Πάρο και τη Λέσβο. Επιπλέον, με την αρωγή του Μedasset, 
υλοποιείται από το 2010, εκστρατεία περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με τίτλο «Πάρε μέρος 
και καθάρισες», η οποία περιλαμβάνει δράσεις εθελοντικού καθαρισμού ακτών και ενημέρωση των τοπικών 
κοινωνιών για το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων. Παράλληλα, μέσα από την καμπάνια «Νοιάσου για 
το Νερό», περισσότεροι από 6,5 εκατ. Έλληνες έχουν γίνει αποδέκτες του μηνύματος ορθολογικής χρήσης 
του νερού. Χάρη στο πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», μεταξύ άλλων, εξοικονομούνται 62.465.000 λίτρα νερού 
ετησίως και 63,7 χλμ ακτών έχουν καθαριστεί με τη συμμετοχή 12.041 εθελοντών.

Coca – Cola 3E Ελλάδος 
πρόγραμμα «Αποστολή Νερό»  

Εταιρική Υπευθυνότητα / Περιβάλλον / Βιώσιμη Ανάπτυξη

Θέτοντας στο επίκεντρο την ενίσχυση των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται, η Lidl Ηellas στηρίζει για 
τέταρτη συνεχόμενη χρονιά τον κύκλο Εκστρατειών Προληπτικής Ιατρικής, που διενεργείται με πρωτοβουλία του 
Σωματείου Φίλων Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά». Με το πρόγραμμα «Υποστηρίζουμε 
τη ζωή» και μαζί με την «Ανοιχτή Αγκαλιά», η Lidl Hellas και το κλιμάκιο Εθελοντών Νοσηλευτών και Γιατρών, 
το οποίο αποτελείται από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και από νοσοκομεία Αθήνας και Θεσσαλονίκης, 
επισκέπτονται κάθε χρόνο ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, προσφέροντας προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους. 
Ετησίως, διοργανώνονται εκστρατείες σε 14 περίπου απομακρυσμένες περιοχές, στο πλαίσιο των οποίων 
πραγματοποιούνται εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και εμβολιασμοί σε παιδιά και ενήλικες, ενώ γονείς 
και εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους ειδικούς της ομάδας επιστημόνων της 
«Ανοικτής Αγκαλιάς» για θέματα πρόληψης, μέσω ομιλιών και συζητήσεων. Συνολικά, ο αριθμός των ατόμων 
που εξετάζονται σε ετήσια βάση ξεπερνά τις 5.000, εκ των οποίων περίπου οι 3.000 είναι παιδιά, ενώ οι ιατρικές 
πράξεις που πραγματοποιούνται από τα εξειδικευμένα κλιμάκια των γιατρών ξεπερνούν τις 17.000. Η εκστρατεία 
προληπτικής ιατρικής περιλαμβάνει επίσης ψυχαγωγικό πρόγραμμα και προσφορά δώρων στα παιδιά από τη Lidl. 

Lidl Hellas
πρόγραμμα «Υποστηρίζουμε τη Ζωή» με πρωτοβουλία του Σωματείου 
Φίλων Κοινωνικής παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια

GOLD
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GOLD
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Έχοντας ως προτεραιότητα να ενισχύει ενέργειες που συμβάλλουν σε μια καλύτερη ζωή, η MSD υποστήριξε 
δύο σημαντικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν τα έτη 2012 – 2015. Το πρώτο αφορούσε την ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση του κοινού για την πρόληψη της Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας (ΑΣ) και 
πραγματοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Σε κάθε πόλη λειτούργησε περίπτερο ενημέρωσης και 
οργανώθηκε ανοιχτή εκδήλωση, όπου ιατροί ρευματολόγοι έδωσαν πληροφορίες για τη νόσο. Οι εκδηλώσεις 
έκλεισαν με μια ειδικά σχεδιασμένη παράσταση Καραγκιόζη, για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την 
αναγνώριση των συμπτωμάτων και την έγκαιρη διάγνωση. Το δεύτερο πρόγραμμα, με τίτλο «Ζω με χαΡΑ στην 
Κουζίνα» απευθυνόταν σε ασθενείς με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) και, μέσα από σεμινάρια, έδειξε τρόπους 
και συνταγές για μια καλύτερη καθημερινότητα στην κουζίνα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από την Αθήνα το 2012 
και συνεχίστηκε το 2013 στο Ηράκλειο της Κρήτης και την Πάτρα, δίνοντας σε πάνω από 100 άτομα με ΡΑ την 
ευκαιρία να πάρουν συμβουλές για τη βελτίωση της διατροφής τους και να ανακαλύψουν απλοποιημένους 
τρόπους εκτέλεσης συνταγών. Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς και 
ιατρικούς φορείς, καθώς και ενώσεις και συλλόγους ασθενών. 

ΜSD- Σύλλογος Ελεάνα- Σύλλογος ρευματοπαθών Κρήτης
προγράμματα «Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση στην πρόληψη της 
Αγκυλοποιητικής Σπονδυλαρθρίτιδας» και «Ζω με Χαρά στην Κουζίνα»

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια

Με αφορμή το ορόσημο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και Ασφάλειας στον Χώρο Εργασίας, η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία προχώρησε στη διοργάνωση μας θεματικής καμπάνιας, αφιερωμένη στο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας. 
Η δράση υλοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Λαμία και Κρήτη, και 
περιλάμβανε περισσότερες από 15 βιωματικές και ενημερωτικές ενέργειες. Για τον σκοπό αυτό, η μονάδα της 
Αθήνας μετατράπηκε σε κέντρο εκπαίδευσης για την οδική ασφάλεια, με τη βοήθεια του Ινστιτούτου Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», αλλά και ενός ειδικού προσομοιωτή οδήγησης της Heineken. Οι εργαζόμενοι της 
εταιρείας στην Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το διαδραστικό παιχνίδι «It’s Just an 
Illusion», ένα ειδικό πρόγραμμα της Heineken για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την οδήγηση. Παράλληλα, 
όλοι οι άνθρωποι της εταιρείας έλαβαν τον Δεκάλογο της Ασφαλούς Οδήγησης, δέκα απλές αλλά ιδιαίτερα 
σημαντικές συμβουλές για την ασφάλεια στο αυτοκίνητο, που δημιούργησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο «Πάνος Μυλωνάς». Η πρωτοβουλία συμπεριέλαβε και εργολάβους και συνεργάτες της εταιρείας, 
οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη δράση και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 
μέρος σε ένα e-learning σεμινάριο για την οδική ασφάλεια, το οποίο προσφέρει εσωτερικά ο όμιλος Heineken.

Αθηναϊκή Ζυθοποιία 
πρόγραμμα «πρώτα η Ασφάλεια – Για Όλους Μαζί και τον Καθένα Ξεχωριστά» 
στο πλαίσιο της παγκόσμιας Ημέρας Υγείας & Ασφάλειας στον Χώρο Εργασίας

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια

Vodafone
πρόγραμμα «bsafeonline» για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου  
από τα παιδιά

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υγεία & Ασφάλεια

Η Vodafone είναι η μοναδική εταιρεία κινητής επικοινωνίας στην Ελλάδα που, ήδη από το 2005, εφαρμόζει το 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα bsafeonline. Το bsafeonline παρέχει στους γονείς τα κατάλληλα εργαλεία τα οποία 
τους βοηθούν να καθορίσουν, σε συνεργασία με το παιδί τους, τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιεί υπεύθυνα 
το κινητό του τηλέφωνο, αλλά και με ασφάλεια το διαδίκτυο, μέσα από το κινητό του τηλέφωνο. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Vodafone διαθέτει φίλτρα γονικού ελέγχου, τα οποία μπορούν να ενεργοποιήσουν οι ίδιοι οι γονείς μέσω της 
Εξυπηρέτησης Πελατών, τα οποία μπλοκάρουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενήλικες. 
Παράλληλα, από το 2012 κυκλοφορεί η Youth Safe Pack, η πρώτη κάρτα σύνδεσης σχεδιασμένη για παιδιά, με 
προεγκατεστημένα φίλτρα γονικού ελέγχου, τα οποία απενεργοποιούν την πρόσβαση των παιδιών σε περιεχόμενο 
που απευθύνεται σε ενήλικες και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο, ενώ δεν επιτρέπουν την κλήση σε αριθμούς υψηλής 
χρέωσης, εισερχόμενα χρεώσιμα γραπτά μηνύματα και εξερχόμενα μηνύματα υψηλής χρέωσης. Επιπλέον, η 
Vodafone ανέπτυξε την εφαρμογή Vodafone Safety Net, με την οποία οι γονείς μπορούν να καθορίσουν τον τρόπο 
με τον οποίο το παιδί θα χρησιμοποιεί το smartphone του. Η εφαρμογή είναι δωρεάν για όλους τους χρήστες 
smartphone με λειτουργικό Android ανεξαρτήτως δικτύου και ήδη έχει περισσότερα από 14.000 downloads.

SILVER
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Με γνώμονα τη στρατηγική υποστήριξης δράσεων για την προώθηση του αθλητισμού, τα έτη 2014 και 2015, η 
ΔΕΗ προχώρησε σε συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες για τη διοργάνωση και υποστήριξη σειράς αθλητικών 
εκδηλώσεων. Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν η προώθηση του αθλητισμού και η ενίσχυση του Αθλητικού 
Τουρισμού, σε περιοχές άρρηκτα συνδεδεμένες με τις μεγάλες παραγωγικές δραστηριότητες της επιχείρησης. 
Για τη συνδιοργάνωση και την υποστήριξη των αθλητικών γεγονότων, στα οποία έλαβαν μέρος 850 αθλητές, 
διατέθηκαν εκ μέρους της ΔΕΗ συνολικά 40.000 ευρώ. Σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης 
Βαρών, διοργανώθηκαν το Πρώτο και το Δεύτερο Πανελλήνιο Κύπελλο Επιλέκτων, τα οποία πλαισιώθηκαν από 
ημερίδες και παρουσιάσεις. Η ΔΕΗ συνδιοργάνωσε, επίσης, την τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 
Παίδων Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Ολυμπιακής Πάλης με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων 
Πάλης (ΕΟΦΠ), καθώς και την τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων Ανδρών – Γυναικών, Νέων 
Ανδρών – Νέων Γυναικών, Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων, σε συνέργεια με την ΕΟΑΒ και τοπικούς 
φορείς. Η συνεργασία της ΔΕΗ με Αθλητικές Ομοσπονδίες συνεχίστηκε μέχρι και τον Απρίλιο του 2015.

ΔΕη Α.Ε.
Συνεργασία με Αθλητικές Ομοσπονδίες για την προώθηση του 
αθλητισμού και την ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού

Εταιρική Υπευθυνότητα / Αθλητισμός

Τη διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού bazaar, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών των 
10 σωματείων της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου FF Group, στις 6-8 
Δεκεμβρίου του 2013. Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε διατμηματική επιτροπή από εργαζόμενους του Ομίλου, 
που επέλεξε μέσα από ψηφοφορία την Ένωση, καθώς η δομή της θα επέτρεπε τη βοήθεια πολλών οργανώσεων 
που σχετίζονται με το παιδί. Την πρωτοβουλία αυτή στήριξε η Διοίκηση, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της. Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν άμεση με πάνω από 150 άτομα 
να δηλώνουν συμμετοχή και αρκετά να εμφανίζονται για να προσφέρουν, χωρίς να έχουν δηλώσει συμμετοχή. 
Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά και για ενήλικες σε άριστη κατάσταση από τις μάρκες που διανέμει ο 
όμιλος στην ελληνική αγορά συγκεντρώθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και διατέθηκαν προς πώληση σε 
τιμές που δεν ξεπερνούσαν τα 10 ευρώ. Στις τρεις ημέρες διοργάνωσης συγκεντρώθηκαν πάνω από 80.000 ευρώ, 
ποσό που διατέθηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Συνεργάτες και προμηθευτές, 
όπως Moodmedia, Up-Press, Extra Large, Plaisio, Begnis Catering, Δ.Μαυροφοράκης-RGB Studios, προσέφεραν 
αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός Easy 97,2 έντυσε μουσικά την εκδήλωση.

Όμιλος Folli Follie Group
Φιλανθρωπικό Bazaar με πρωτοβουλία των εργαζομένων με στόχο τη 
συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών των 10 σωματείων της 
Ένωσης «Μαζί για το παιδί» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Έρανοι – Φιλανθρωπικές Δραστηριότητες

Τη διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού bazaar, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών των 
10 σωματείων της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Ομίλου FF Group, στις 6-8 
Δεκεμβρίου του 2013. Για τον σκοπό αυτό, συστάθηκε διατμηματική επιτροπή από εργαζόμενους του Ομίλου, 
που επέλεξε μέσα από ψηφοφορία την Ένωση, καθώς η δομή της θα επέτρεπε τη βοήθεια πολλών οργανώσεων 
που σχετίζονται με το παιδί. Την πρωτοβουλία αυτή στήριξε η Διοίκηση, δημιουργώντας όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της. Η ανταπόκριση των εργαζομένων ήταν άμεση με πάνω από 150 
άτομα να δηλώνουν συμμετοχή και αρκετά να εμφανίζονται για να προσφέρουν, χωρίς να έχουν δηλώσει 
συμμετοχή. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για παιδιά και για ενήλικες σε άριστη κατάσταση από τις μάρκες που 
διανέμει ο όμιλος στην ελληνική αγορά συγκεντρώθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο και διατέθηκαν προς 
πώληση σε τιμές που δεν ξεπερνούσαν τα 10 ευρώ. Στις τρεις ημέρες διοργάνωσης συγκεντρώθηκαν πάνω από 
80.000 ευρώ, ποσό που διατέθηκε εξ ολοκλήρου για τις ανάγκες της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί». Συνεργάτες και 
προμηθευτές προσέφεραν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους.

Όμιλος Folli Follie Group
Φιλανθρωπικό Bazaar με πρωτοβουλία των εργαζομένων με στόχο τη 
συγκέντρωση χρημάτων για την κάλυψη αναγκών των 10 σωματείων της 
Ένωσης «Μαζί για το παιδί» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εργαζόμενοι – Εθελοντισμός

SILVER

BRONZE

BRONZE
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Η Εθνική Τράπεζα, από το έτος 2009 και με ορίζοντα την τριετία 2014-2017, στηρίζει την Εταιρεία Μεσσηνιακών 
Αρχαιολογικών Σπουδών, η οποία έχει αναλάβει την αποκάλυψη και ανάδειξη των μνημείων της Αρχαίας 
Μεσσήνης. Στον αρχαιολογικό χώρο της περιοχής πραγματοποιούνται ανασκαφικές έρευνες και εργασίες 
στερέωσης και αναστήλωσης από το 1987, φέρνοντας στο φως όλα τα δημόσια και ιερά οικοδομήματα της 
πόλης της Αρχαίας Μεσσήνης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ιδιαίτερα αξιόλογα μνημεία, όπως χώρος του Σταδίου, 
η περιοχή της αρχαίας αγοράς, κατάλοιπα βυζαντινού εκκλησιδίου, επιτύμβιες συνθέσεις και αγάλματα. 
Το έργο έχει αποκτήσει ξεχωριστή σημασία για όλη την περιοχή της Μεσσηνίας και αποτελεί έναν από τους 
σημαντικότερους και πληρέστερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδος. Το Μνημείο γίνεται σημείο αναφοράς 
και διεθνής πόλος έλξης, προσαρμοζόμενο συνεχώς στα νέα δεδομένα και ανοιχτό σε ανθρώπους κάθε 
ηλικίας. Η επιλογή της Εθνικής Τράπεζας να στηρίξει με τη χορηγία της την ανασκαφή και την αναστήλωση του 
συγκεκριμένου έργου δικαιώνεται από την ολοκληρωμένη διαχείριση του χώρου και των επιμέρους μνημείων 
που τον συναποτελούν, συμβάλλοντας έτσι στη διαφύλαξη και ανάδειξη σημαντικών στοιχείων της εθνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο στον τομέα του τουρισμού όσο και στον 
τομέα της τοπικής και περιφερειακής οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
πολυετές Χορηγικό πρόγραμμα «Ανασκαφικές και Αναστηλωτικές 
Εργασίες στην Αρχαία Μεσσήνη» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Πολιτισμός

Την καινοτόμο δράση «Άθληση και διατροφή στη γειτονιά μου» υλοποίησε η Lidl Hellas σε συνεργασία 
με το Ολυμπιακό Μουσείο, κατά τα έτη 2012-2014, στα καταστήματά της στη Βόρεια Ελλάδα και στην 
Κρήτη. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή ενέργεια με επίκεντρο τον αθλητισμό και τη διατροφή, η οποία 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
ειδικά μηχανήματα προσομοίωσης αθλημάτων και ελέγχου σωματομετρικών χαρακτηριστικών ταξίδεψαν 
σε μεγάλα καταστήματα Lidl όλης της χώρας, δίνοντας σε κάθε παιδί ηλικίας 6 έως 14 ετών την ευκαιρία 
να βιώσει την εμπειρία των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αθλημάτων, όπως στίβο, ρίψεις, Τάε Κβο 
Ντο, ξιφασκία, χόκεϊ επί χόρτου, όλα σε υπό κλίμακα γήπεδα. Παράλληλα κάθε παιδί είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέρος σε ένα εργαστήρι μαγειρικής και να ενημερωθεί για τα πλεονεκτήματα της υγιεινής διατροφής, 
παίζοντας και μαγειρεύοντας. Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να δώσει το έναυσμα για τη μεταβολή 
των καθημερινών διατροφικών συνηθειών των παιδιών και να αναδείξει τη δυναμική σχέση μεταξύ άθλησης 
και διατροφής. Στο πλαίσιο της δράσης, γνωστοί αθλητές και Ολυμπιονίκες επισκέφθηκαν τον διαμορφωμένο 
χώρο και ήρθαν σε επαφή με τα παιδιά, δίνοντάς τους συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης, για τη 
σημασία του αθλητισμού και για την ευγενή άμιλλα. 

Lidl Hellas
Άθληση και διατροφή στη γειτονιά μου

Εταιρική Υπευθυνότητα / Αθλητισμός

Εκφράζοντας τη φιλοσοφία «Live Well», η ΝΝ διοργανώνει και στηρίζει ενέργειες με στόχο την κινητοποίηση 
του κοινού, ώστε να εντάξει τον αθλητισμό στην καθημερινότητά του και να βελτιώσει την υγεία του. Το Live 
Well Event αποτελεί τη μεγαλύτερη έκφραση της φιλοσοφίας αυτής: πρόκειται για μια ανοιχτή εκδήλωση που 
διοργανώνεται στο Σύνταγμα, με στόχο να μεταδώσει το μήνυμα να υιοθετήσουμε όλοι έναν υγιεινό τρόπο ζωής. 
Το 1o Live Well Εvent πραγματοποιήθηκε τo 2013 στο κέντρο της Αθήνας σε συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ, 
προωθώντας το μήνυμα για μία ισορροπημένη ζωή, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 5.000 άτομα. Στο 
πλαίσιο του 2ου Live Well Εvent, το 2014, ενισχύθηκε το φιλανθρωπικό σωματείο «Φίλοι του Παιδιού», ενώ 
το 2015, η διοργάνωση αποτέλεσε αφορμή για τον εορτασμό της αλλαγής της επωνυμίας από ING σε NN. 
Παράλληλα, αυτή τη χρονιά, υπήρχε η δυνατότητα επιλογής μιας χρονομετρημένης διαδρομής, με κόστος 
5 ευρώ για κάθε συμμετέχοντα, ποσό που διατέθηκε εξ ολοκλήρου για την ενίσχυση της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί». Στο πλαίσιο των τριών Live Well Events, 150 εργαζόμενοι της ΝΝ Hellas εργάστηκαν εθελοντικά, 
περισσότερα από 100 εκπαιδευτικά ιδρύματα προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν δωρεάν, ενώ περισσότερα από 
20.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν και δόθηκαν σε οργανισμούς που προσφέρουν ανακούφιση σε οικογένειες και 
παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. 

NN Hellas
Δράση «Live Well» για την κινητοποίηση του κοινού για την υγεία και τον αθλητισμό

Εταιρική Υπευθυνότητα / Αθλητισμός

SILVER

BRONZE

BRONZE
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Το πολυετές χορηγικό πρόγραμμα για την ανέγερση της Νέας Πτέρυγας Χειρουργείων και των συνοδών μονάδων 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών Ευαγγελισμός ξεκίνησε το 2008 και, ανερχόμενο στα 30 εκατ. ευρώ, αποτελεί 
το μεγαλύτερο χορηγικό έργο στον χώρο της Δημόσιας Υγείας στη Ελλάδα. Η σταδιακή υλοποίησή του συνίσταται 
στην κατασκευή 22 σύγχρονων χειρουργικών αιθουσών με τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, καθώς και 
την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λειτουργικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβάνοντας δύο Ειδικές 
Μονάδες Μετεγχειρητικής Εντατικής Θεραπείας Καρδιοχειρουργικών και Νευροχειρουργικών Περιστατικών, 
Αιμοδυναμικό Τμήμα, Μονάδα Κεντρικής Αποστείρωσης για την αποφυγή ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
καθώς και όλα τα απαραίτητα τμήματα. Ο εξοπλισμός των θαλάμων ανάνηψης είναι τεχνολογίας αιχμής και 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ πέραν των όσων προβλέπονταν από τη χορηγία, η Τράπεζα 
χρηματοδότησε την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού, επίπλων και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η πρώτη 
φάση του έργου ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριου του 2014 με τα εγκαίνια της «Πτέρυγας Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος» και την κατασκευή του πρώτου κτιρίου που στεγάζει 14 χειρουργικές αίθουσες με όλους τους 
βοηθητικούς χώρους. Εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και παραληφθεί ο εξοπλισμός στο σύνολό 
του, θα δρομολογηθεί η δεύτερη φάση του προγράμματος. 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
πολυετές Χορηγικό πρόγραμμα «Ανέγερση Νέας πτέρυγας 
Χειρουργείων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση

Ως επίσημος Μεγάλος Χορηγός του Συνδέσμου Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ), ο οποίος προσφέρει 
προγράμματα αποκατάστασης στα οποία το άλογο είναι μέσο θεραπείας για τη βελτίωση της υγείας και της 
ποιότητας ζωής των ατόμων με φυσική, νοητική ή συναισθηματική υστέρηση, η West A.E προωθεί συνειδητά και 
σταθερά τις αρχές της Κοινωνικής Εταιρικής Ευθύνης. Από το 2014, οπότε και η εταιρεία ήρθε σε επαφή με τον 
Σύνδεσμο, έχει σταθεί δίπλα του με μια επένδυση η οποία ανέρχεται στα 171.300 ευρώ και με τη δημιουργία ενός 
Πρότυπου Κέντρου Θεραπευτικής Ιππασίας με δωρεάν προγράμματα-συνεδρίες στην περιοχή της Ναυπακτίας, 
με στόχο να προσφέρει στα άτομα με ειδικές ανάγκες που δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν στην 
πρωτεύουσα τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν συνεδρίες θεραπευτικής ιππασίας. Το έργο περιλαμβάνει τερέν 
ιππασίας, χώρους υγιεινής και αναμονής, άλογα και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας 
τη σημασία των εθελοντών, η προϊοντική υποστήριξη που έχει προσφέρει η West συμβάλλει στο να μπορεί ο 
Σύνδεσμος να τους επιβραβεύει, ενώ η εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα των σεμιναρίων για την εκπαίδευσή τους. 
Ήδη παρακολουθείται στενά η εξέλιξη και η βελτίωση επτά παιδιών που ακολουθούν το πρόγραμμα με την αρωγή 
της West A.E., ενώ προτεραιότητά της είναι η περαιτέρω επέκταση της δράσης.

West A.E.
«Τα Άλογα της προσφοράς» – Η πολύπλευρη προσφορά σε συνεργασία 
με τον Σύνδεσμο Θεραπευτικής Ιππασίας Ελλάδας (ΣΘΙΕ) 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεσαία Επιχείρηση

Θεωρώντας τον πολιτισμό και την παιδεία πηγές διαχρονικών αξιών, η Interamerican εισήγαγε από το 2010 στους 
βασικούς θεματικούς άξονες του σχεδίου «Πράξεις Ζωής» σχετικές δράσεις, οι οποίες το 2013 συμπεριέλαβαν 
πρωτοβουλίες όπως η σύμπραξη με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και συγκεκριμένα το πρότυπο πρόγραμμα 
«Art & Therapy», για την ψυχαγωγική, θεραπευτικού χαρακτήρα υποστήριξη Α.μΕ.Α. και ατόμων υπό 
απεξάρτηση από ουσίες. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, η Interamerican έλαβε την πρωτοβουλία για διεξαγωγή 
συναυλίας με τη Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», την οποία υποστήριξε ως χορηγός και κατά την οποία 
συγκεντρώθηκαν τρόφιμα για τους άπορους της Αθήνας. Για τη στήριξη της λογοτεχνίας, η εταιρεία για δεύτερη 
χρονιά ενίσχυσε το Συμπόσιο Ποίησης Πατρών, ενώ υποστήριξε χορηγικά και το Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης 
Αθηνών. Επιπλέον, η Interamerican προσέφερε χορηγική υποστήριξη στη διοργάνωση των Βραβείων Πολιτιστικής 
Κληρονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την «Europa Nostra» στην Αθήνα, ενώ αποτελεί εταιρικό μέλος της 
Κίνησης Πολιτών «Διάζωμα», καθώς και της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Συμμαχία για την Ελλάδα», των οποίων 
τις ενέργειες στηρίζει ποικιλοτρόπως. Η εταιρεία ανέλαβε επίσης μια σειρά ξεναγήσεων των εργαζομένων της σε 
μουσεία και ενίσχυσε πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικών κοινωνιών. 

Interamerican
Σχέδιο «πράξεις Ζωής» για την παιδεία και τον πολιτισμό

Εταιρική Υπευθυνότητα / Πολιτισμός

GOLD

BRONZE

BRONZE
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Η συνεργασία μεταξύ της Vodafone και των Παιδικών Χωριών SOS ξεκινά με τη δημιουργία των Εργαστηρίων 
Έκφρασης και Δημιουργικής Απασχόλησης, πρωτοβουλία που ενεργοποιεί όλες τις ομάδες κοινού με τις οποίες 
συναλλάσσεται (πελάτες, εργαζόμενοι, συνεργάτες), με σκοπό την επίτευξη του μέγιστου δυνατού οφέλους για 
τα Παιδικά Χωριά SOS. Το 2005, η εταιρεία δημιούργησε και από τότε στηρίζει τη λειτουργία των Εργαστηρίων 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μέσα από τα οποία, τόσο τα παιδιά των Παιδικών Χωριών SOS, όσο και παιδιά 
που ζουν στην ευρύτερη περιοχή της Βάρης και του Πλαγιαρίου, έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να 
εκφραστούν με πρωτότυπα μέσα καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης, υπό την καθοδήγηση εκπαιδευτικών 
των εργαστηρίων μουσικής, εικαστικών, θεάτρου, χορού, καθώς και των εργαστηρίων νέων τεχνολογιών 
και περιβάλλοντος. Προκειμένου να κινητοποιήσει τους καταναλωτές να στηρίξουν το έργο της, η Vodafone 
σχεδίασε και πουλά μια υφασμάτινη τσάντα, διαθέτοντας το 100% των εσόδων για την ενίσχυση των Χωριών 
SOS. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το πρόγραμμα εθελοντισμού της εταιρείας, στο πλαίσιο του οποίου έχουν 
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 20 δράσεις με 722 συμμετοχές.

Vodafone - Παιδικά Χωριά SOS
πρόγραμμα «Εργαστήρια Έκφρασης & Δημιουργικής Απασχόλησης»  
για τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση παιδιών

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση

Στο πλαίσιο της επένδυσης στην ανάπτυξη παιδείας οδικής συμπεριφοράς, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου 
Α.Ε. υλοποίησε το πρόγραμμα «Προωθούμε σωστή οδική συμπεριφορά, επενδύουμε στην οδική ασφάλεια», 
απευθυνόμενη σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού 
Λάρισας. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2015 με τη συμμετοχή πάνω από 1.100 μαθητών 
και 400 εκπαιδευτικών. Η δράση ήταν οργανωμένη σε δύο άξονες. Ο πρώτος συμπεριλάμβανε θεωρητική 
εκπαίδευση, κατά την οποία συζητήθηκαν ζητήματα όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια 
αλκοόλ, καθώς και η σωστή αντιμετώπισης των τραυματιών μετά από τροχαίο συμβάν. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στον βιωματικό άξονα, ο οποίος υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς, 
με χρηματοδότηση της Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν μέσα 
από τη χρήση προσομοιωτών τα καταστροφικά αποτελέσματα της σύγκρουσης και της οδήγησης με μεγάλες 
ταχύτητες και υπό αντίξοες συνθήκες. Από τα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες, προέκυψε, 
μεταξύ άλλων, ότι σημειώθηκε πρόθεση για αλλαγή συμπεριφοράς στην τήρηση κανόνων οδικής ασφάλειας.

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε. - ΕΚΑΒ Λάρισας - 
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς
πρόγραμμα «προωθούμε σωστή οδική συμπεριφορά, επενδύουμε  
στην οδική ασφάλεια» 

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση

Mamidoil Jetoil
Ενέργεια «Βοηθάς; Είσαι JET» για την ενίσχυση φορέων – ιδρυμάτων  
και την κινητοποίηση / εμπλοκή συμμετόχων της εταιρείας
Έχοντας ως στόχο την ενίσχυση φορέων που επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο, καθώς και την κινητοποίηση 
τόσο των συνεργατών πρατηριούχων όσο και των καταναλωτών, η Mamidoil Jetoil εγκαινίασε το 2013 
την ενέργεια «Βοηθάς; Είσαι JET». Κατά την πρώτη φάση, η εταιρεία και οι συνεργάτες πρατηριούχοι 
διέθεσαν μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις στα πρατήρια για την ενίσχυση φορέων και ιδρυμάτων, τα 
οποία το καταναλωτικό κοινό επέλεξε μέσω ψηφοφορίας στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συνολικά 
συγκεντρώθηκαν 112.000 ευρώ, τα οποία μοιράστηκαν στους εξής φορείς: ΕΣΤΙΑ Ειδικής Επαγγελματικής 
Αγωγής, Κιβωτός του Κόσμου, Το Εργαστήρι, Σικιαρίδειο Ίδρυμα, ΚΕΘΕΑ, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, 
Φίλοι του Παιδιού και ΕΛΕΠΑΠ. Κατά τη δεύτερη φάση της, η ενέργεια αποσυνδέθηκε από την πώληση 
καυσίμων και η εταιρεία κάλεσε τους καταναλωτές να ενισχύσουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», αγοράζοντας 
ειδικά σχεδιασμένα κουτιά χαρτομάντιλων από επιλεγμένα πρατήρια του δικτύου της Jetoil, διαθέτοντας 
μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις τους στην οργάνωση. Προκειμένου να δώσει μεγαλύτερο κίνητρο στους 
καταναλωτές, η εταιρεία οργάνωσε και διαγωνισμό με έπαθλο δώρα τα οποία προσέφεραν οι εταιρείες Zaros, 
Wurth και Παπαδόπουλος, καθώς και 2.000 δωροεπιταγές καυσίμων αξίας 20 ευρώ, και 500 λίτρα πετρέλαιο 
θέρμανσης για 5 τυχερούς, τα οποία προσέφερε η Jetoil.

SILVER

SILVER

SILVER
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Το ζήτημα της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι κομβικής σημασίας για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία και η εταιρεία 
διαχρονικά υιοθετεί μια 360° στρατηγική που καλύπτει τόσο τα εσωτερικά, όσο και τα εξωτερικά κοινά της. Όσον 
αφορά την προσέγγιση των εξωτερικών κοινών, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, με την Heineken σαν βασικό όχημα, 
υλοποίησε δυο παγκόσμιες εκστρατείες, στις αρχές του 2014. Η πρώτη, με τον τίτλο «Sunrise», περιελάμβανε 
τηλεοπτικό σποτ και χρήση ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας, με κεντρικό μήνυμα ότι όταν γνωρίζεις τα όρια σου, 
μπορείς να απολαύσεις στο έπακρο τη βραδιά. Ακολούθησε η εκστρατεία «Dance More, Drink Slow», η οποία 
διεξήχθη κυρίως μέσω των social media, με τη συνεργασία του κορυφαίου DJ Armin Van Buuren. Παράλληλα, 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία οργάνωσε σειρά σεμιναρίων life-coaching προς φοιτητές, σε συνεργασία με ελληνικά 
πανεπιστήμια, με στόχο την προώθηση της έννοιας της υπεύθυνης κατανάλωσης. Αναφορικά με την επικοινωνία 
στα εσωτερικά κοινά, διοργανώθηκε η Ημέρα Υπεύθυνης Κατανάλωσης σε όλες τις μονάδες της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας, κατά την οποία δημιουργήθηκε μια προσομοίωση κατάστασης που μπορεί να συμβεί έπειτα από την 
κατάχρηση αλκοόλ. Την ίδια ημέρα, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν για τις πολιτικές της εταιρείας για την υπεύθυνη 
κατανάλωση και παρακολούθησαν παρουσίαση από τη ΜΚΟ «Νηφάλιοι– Στην υγειά μας».

Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Δράση για την Έμπρακτη Δέσμευση στην Υπεύθυνη Κατανάλωση Αλκοόλ

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υπεύθυνο Προϊόν

Το Χωριό Αειφόρο είναι ένα εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ολοκληρωμένης διαχείρισης, το οποίο παράγεται 
από έλληνες παραγωγούς που πιστοποιημένα ακολουθούν ορθές γεωργικές πρακτικές σε κάθε στάδιο της 
παραγωγικής διαδικασίας. Το προϊόν προσεγγίζει κατά μέσο όρο 13.000 καταναλωτές μηνιαίως στην ελληνική 
αγορά, ενώ κυκλοφορεί και στο εξωτερικό, προωθώντας έτσι τις αξίες της αειφόρου καλλιέργειας διεθνώς. 
Εκτός από τους πιστοποιημένους παραγωγούς με τους οποίους συνεργάζεται η Μινέρβα, στρατηγικής σημασίας 
είναι και η συνέργεια με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), με το οποίο πραγματοποιήθηκε 
έρευνα σχετικά με την αξιολόγηση των επιδράσεων της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και την ανάδειξη του 
οφέλους σε αυτό. Οι βασικοί πυλώνες που εξετάστηκαν είναι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, το ενεργειακό 
και υδατικό αποτύπωμα και η βιοποικιλότητα, και αποδείχθηκε ότι η ελαιοκαλλιέργεια, όταν ακολουθεί φιλικά 
προς το περιβάλλον πρότυπα διαχείρισης, μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη τόσο για το περιβάλλον, όπως 
αύξηση της βιοποικιλότητας και της γονιμότητας του εδάφους, μείωση των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και 
της εκπομπής ρύπων, αλλά και κοινωνικοοικονομικά, με την αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. Το Χωριό 
Αειφόρο, ως επιστέγασμα της προσπάθειας, πιστοποιήθηκε το 2014 από τον διεθνή και ανεξάρτητο φορέα 
πιστοποίησης Lloyd’s, για τις ορθές γεωργικές πρακτικές που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια παραγωγής του.

Μινέρβα Ελαιουργική
Ελαιόλαδο Χωριό Αειφόρο

Εταιρική Υπευθυνότητα / Υπεύθυνο Προϊόν

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη βελτίωσης των σχολικών υποδομών στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες 
δραστηριοποιείται, η Coca-Cola Τρία Έψιλον σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Το Σχολείο που 
θέλεις είναι στο χέρι σου!», το οποίο προβλέπει την επιχορήγηση επισκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών σε 
σχολικά κτίρια. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια 
των θερινών μηνών από το 2012 και έχει συμβάλλει στην ολοκληρωτική ανακαίνιση τεσσάρων σχολείων, αλλά και 
σε μικρότερης έκτασης βελτιωτικές εργασίες σε άλλα έξι σχολεία. Η επιλογή του σχολείου προκύπτει μετά από 
προτάσεις των Δήμων και κατόπιν ανοιχτής ψηφοφορίας που διεξάγεται μέσω του site του προγράμματος, καθώς 
και εντύπων ψηφοφορίας που διανέμονται σε κεντρικά σημεία στους Δήμους στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. 
H εταιρεία πραγματοποιεί σειρά επισκευαστικών και βελτιωτικών εργασιών στο σχολείο που αναδεικνύεται 
νικητής του διαγωνισμού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εξωτερικές και εσωτερικές βαφές, 
επισκευές στέγης, επισκευές και βελτιώσεις αθλητικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση ή τοποθέτηση φύλλων 
θυρών, εργασίες σε προαύλιους χώρους, κατασκευή κάγκελου με κουπαστές στις ράμπες Α.μεΑ. Από την 
αρχή υλοποίησης του προγράμματος μέχρι και το 2014, περισσότεροι από 3.000 μαθητές στη Θεσσαλονίκη 
απολαμβάνουν ένα βελτιωμένο σχολικό περιβάλλον.

Coca-Cola 3E Ελλάδος
πρόγραμμα «Το Σχολείο που Θέλεις» για την επιχορήγηση επισκευαστικών 
και βελτιωτικών εργασιών σε σχολικά κτίρια

Εταιρική Υπευθυνότητα / Κοινωνία / Μεγάλη Επιχείρηση
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Έχοντας την πεποίθηση ότι οι νέοι της Ελλάδας αποτελούν κινητήριο μοχλό για την επανεκκίνηση της χώρας, 
η Coca-Cola Τρία Έψιλον υποστηρίζει τη νέα γενιά και υλοποιεί το «Graduate Trainee Program», εδώ και δύο 
δεκαετίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους και νέους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής 
τους πορείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στην εταιρεία και να αναπτύξουν 
το ταλέντο και τις ικανότητές τους. Όλοι οι απόφοιτοι ακολουθούν ένα δομημένο πρόγραμμα ένταξης και έχουν 
την ευκαιρία να αποκτήσουν την εικόνα λειτουργίας της εταιρείας, αλλά και να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε 
πραγματικές συνθήκες αγοράς. Με την υποστήριξη ολόκληρου του οργανισμού, αναλαμβάνουν τον στρατηγικό 
σχεδιασμό σημαντικών εργασιών στο πεδίο του ενδιαφέροντός τους, τις οποίες καλούνται να παρουσιάσουν ως 
ολοκληρωμένο πλάνο ενώπιον μιας ομάδας υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας. Οι απόφοιτοι ενημερώνονται 
συστηματικά αναφορικά με την πρόοδό τους, βάσει της οποίας καθορίζεται η επαγγελματική τους ανάπτυξη 
εντός της εταιρείας. Μέχρι το 2014, έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 175 άτομα, από τα οποία το 50% έχει 
αναλάβει υψηλόβαθμες θέσεις εντός της εταιρείας, αλλά και στον Όμιλο Coca-Cola HBC.

Coca – Cola 3E Ελλάδος
«Graduate Trainee Program» για απόφοιτους και νέους που βρίσκονται 
στην αρχή της επαγγελματικής τους πορείας

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση – Υποτροφίες / Μεγάλη Επιχείρηση

Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη τεχνολογικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητη για άτομα όλων των ηλικιών. Ο ΟΤΕ 
και η Cosmote υλοποιούν και στηρίζουν προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση, με σκοπό τη μείωση του 
ψηφιακού χάσματος και την κατάρτιση των νέων. Για το 2014, οι χορηγίες για θέματα εκπαίδευσης ανήλθαν 
σε 620.000 ευρώ, ενώ 199.000 άτομα ήταν οι επωφελούμενοι των πρωτοβουλιών τους. Με τον θεσμό των 
Υποτροφιών να συμπληρώνει την 13η χρονιά υλοποίησής του, το 2014 απονεμήθηκαν σε πρωτοετείς φοιτητές 
για την εισαγωγή τους σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα 20 υποτροφίες ύψους 15.280 ευρώ και 30 τιμητικές 
διακρίσεις ύψους 2.292 ευρώ έκαστη. Από το 2002 που θεσπίστηκε το πρόγραμμα των Υποτροφιών, έχουν 
απονεμηθεί συνολικά 166 υποτροφίες και 313 τιμητικές διακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 2,9 εκατ. 
ευρώ. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, διοργανώθηκε ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής 
Ρομποτικής για παιδιά Δημοτικού, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό WRO Hellas και υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την υποστήριξη του ΟΤΕ και της Cosmote και τη συμμετοχή 1.400 
παιδιών. Επιπλέον, το Μουσείο Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ, σε συνεχή διάλογο με την κοινωνία, υλοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, στα οποία, την περίοδο 2013-
2014 συμμετείχαν περισσότερα από 4.500 άτομα.

OTE – Cosmote
Υποτροφίες και πρωτοβουλίες εκπαίδευσης με σκοπό τη μείωση του 
ψηφιακού χάσματος και την κατάρτιση των νέων

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση – Υποτροφίες / Μεγάλη Επιχείρηση

Φιλοδοξώντας να συνδέσει αποτελεσματικά την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και να προωθήσει τη 
συνεργασία δημόσιων φορέων, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με το 
ΙΚΥ, ανακοίνωσε μέσα στο 2014 ένα καινοτόμο πρόγραμμα απασχόλησης. Στόχοι του προγράμματος είναι η 
επιβράβευση της αριστείας, η ανακοπή της διαρροής των «χρυσών μυαλών» στο εξωτερικό και η αποτελεσματική 
σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της δράσης, προβλέπεται, παράλληλα με 
τις μεταπτυχιακές σπουδές των υποτρόφων, πρακτική άσκηση στην Εθνική Τράπεζα για διάστημα έως δύο 
έτη και κατόπιν, διετής πλήρης απασχόληση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Κατά την υλοποίηση του 
πιλοτικού προγράμματος, την περίοδο 2014-2018, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει τη δυνατότητα σε 100 άτομα να 
πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον τραπεζικό τομέα, εκπονώντας παράλληλα με υποτροφία μεταπτυχιακές 
σπουδές πρώτου κύκλου σε τέσσερις θεματικές, συναφείς με τις εργασίες της Τράπεζας: Τραπεζική Διοικητική 
και Χρηματοοικονομικά, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικές Σπουδές και Θετικές Επιστήμες. Οι 
υπότροφοι φοιτητές ξεκίνησαν την πρακτική τους άσκηση στην Τράπεζα τον Νοέμβριο του 2014, κατά τη διάρκεια 
της οποίας προβλέπεται να αποκτήσουν ποικίλες εργασιακές εμπειρίες, αλλά και να αναπτύξουν συστηματικά τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
πρόγραμμα Υποτροφιών & Απασχόλησης «Εθνική Τράπεζα – ΙΚΥ 2+2» για την 
επιβράβευση της αριστείας και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση – Υποτροφίες / Μεγάλη Επιχείρηση
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Το πρόγραμμα seed4business οργανώνεται με πρωτοβουλία του ΙΕΠΑΣ και την οικονομική ενίσχυση της 
ΔΕΠΑ, για την υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Σε 
κάθε κύκλο, 20-25 συμμετέχοντες εκπαιδεύονται και υποστηρίζονται ώστε να παρουσιάσουν ρεαλιστικά 
business plans, βασισμένα σε ιδέες που φέρνουν μαζί τους ή που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του 
Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου, γίνεται ανάδειξη των ομάδων που λειτούργησαν 
αποτελεσματικότερα και παρουσίασαν τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια. Σε επόμενο στάδιο του 
προγράμματος, οι καλύτερες ομάδες και τα καλύτερα business plans από κάθε κύκλο θα υποστηριχτούν 
για την περαιτέρω υλοποίηση και ανάπτυξή τους. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα 100 
άτομα. Τα θέματα που παρουσιάζονται στο πλαίσιο των εισηγήσεων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, διερεύνηση 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων, αρχές χρηματοοικονομικής διαχείρισης, αρχές στρατηγικού marketing 
και δημόσιες σχέσεις. Η φάση υλοποίησης εστιάζει στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής αντίληψης των 
συμμετεχόντων μέσα από δράσεις που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εισηγήσεις και παρουσιάσεις 
από καταξιωμένα πρόσωπα της αγοράς, σχηματισμό ομάδων έργου, προσομοιώσεις επιχειρηματικής 
λειτουργίας με ανάληψη ρόλων εκ μέρους των συμμετεχόντων. Στο στάδιο αυτό, οι συμμετέχοντες 
προχωρούν στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων που θα επιλέξουν, υπό την καθοδήγηση μεντόρων 
με συνεπή επαγγελματική εμπειρία. Στο τέλος κάθε κύκλου ακολουθεί παρουσίαση των business plans και 
ανάδειξη των καλύτερων. 

Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
πρόγραμμα επιχειρηματικότητας «seed4business» με πρωτοβουλία του 
ΙΕπΑΣ και την οικονομική ενίσχυση της ΔΕπΑ για την υποστήριξη της 
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων

Εταιρική Υπευθυνότητα / Εκπαίδευση – Υποτροφίες / Μεσαία Επιχείρηση

Ως ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών mobile marketing, 
τηλεπικοινωνιακών λύσεων και λύσεων mServices, η Yuboto αντιλαμβάνεται την ύπαρξή της ως μέρος 
του κοινωνικού συνόλου, το οποίο οφείλει να προστατεύει και να στηρίζει. Η πεποίθηση αυτή μεταφράζεται 
σε σειρά δράσεων και πρωτοβουλιών. Ξεκινώντας από το εσωτερικό της, η Yuboto παρέχει στους 
εργαζομένους της υγιές εργασιακό κλίμα με αξιοκρατία και ισότιμες ευκαιρίες ανάπτυξης, ενώ χρησιμοποιεί 
φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα, εστιάζει στην προσπάθεια ενίσχυσης του 
οικολογικού προσανατολισμού του καταναλωτικού κοινού και ενισχύει φορείς με κοινωνικό χαρακτήρα. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η μόνιμη στήριξη του οργανισμού «Actionaid» με την υιοθέτηση 14 παιδιών 
από χώρες υπό ανάπτυξη, καθώς και η μόνιμη στήριξη του φιλανθρωπικού οργανισμού «Κάνε Μια Ευχή 
Ελλάδος» ως επίσημος χορηγός τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία στηρίζει χορηγικά και τον φιλανθρωπικό 
οργανισμό «Love Kids», καθώς και το «Κέντρο Ζωής». Επιπλέον, η Yuboto στέκεται στο πλευρό φιλοζωικών 
οργανώσεων ως επίσημος χορηγός τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, προβαίνει σε 
έκτακτες δωρεές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και στηρίζει πάγια, οικονομικά και εκπαιδευτικά, τη 
φοιτητική οργάνωση ανταλλαγών σπουδαστών «AIESEC». Οι δράσεις ΕΚΕ συναποφασίζονται από όλους, 
με τη Δανάη Λουπάση, Operations Manager & CSR Manager, και τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, Εμπορικό 
Διευθυντή / Πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων, στην πρώτη γραμμή.

Yuboto LTD

ΕΝΟΤΗΤΑ 7. ΟΜΑΔΑ CSR ΤηΣ ΧρΟνΙΑΣ
Ομάδα CSR της Χρονιάς

GOLD

BRONZE
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Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι ένας επιστημονικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1990 
από την Αθηνά Λινού, Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής 
Στατιστικής, της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Με πρωταρχικό στόχο την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού 
και τη διαμόρφωση σχετικών πολιτικών, τα τελευταία 25 χρόνια το Ινστιτούτο συμβάλλει στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής και της υγείας των πολιτών σε Ελλάδα και Ευρώπη, μέσα από περισσότερα από 40 
προγράμματα. Μεταξύ άλλων, το Ινστιτούτο δημοσίευσε μια από τις πρώτες επιδημιολογικές μελέτες για 
την πιθανή καρκινογόνο δράση του εξασθενούς χρωμίου σε υψηλές συγκεντρώσεις στο πόσιμο νερό, η 
οποία χρησιμοποιήθηκε από την Πολιτεία της Καλιφόρνια. Επιπλέον, έχει συντονίσει προγράμματα διεθνούς 
βεληνεκούς για την προώθηση των εμβολιασμών στην Ευρώπη και την ενημέρωση των επαγγελματιών 
υγείας και διεξήγαγε έρευνα με τη συμμετοχή 5.500 επαγγελματιών υγείας 38 χωρών, αναπτύσσοντας 
εκπαιδευτικό εργαλείο σε επτά γλώσσες. Ανάμεσα στις σημαντικότερες εθνικές πρωτοβουλίες του 
Ινστιτούτου Prolepsis συγκαταλέγεται η συνεργασία με έλληνες και ξένους επιστήμονες για την ανάπτυξη 
και διάχυση των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών για τον γενικό πληθυσμό και ειδικές ομάδες, καθώς και 
το Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης Υγιεινής Διατροφής «Διατροφή», που υλοποιείται από το 2012 σε 
σχολεία κοινωνικοοικονομικά ευπαθών περιοχών.

Ινστιτούτο Προληπτικής, Περιβαλλοντικής και 
Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis

ΜΚΟ της Χρονιάς / Υγεία & Πρόληψη

Ο Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων Ν. Ροδόπης «Περπατώ» είναι μια Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2002 στην πόλη της Κομοτηνής, στον Νομό Ροδόπης, με 
στόχο την ενημέρωση και την οργάνωση των ατόμων με κινητική αναπηρία στην περιοχή, φιλοδοξώντας 
να συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους και να μετατρέψει τον Νομό σε ένα απόλυτα 
προσβάσιμο περιβάλλον διαβίωσης. Ο Σύλλογος δρα πάντα βάσει συντονισμένου προγραμματισμού και 
με την αρωγή ανθρώπων που κατέχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτύχει την 
ένταξη των Α.μεΑ. της ευρύτερης περιοχής στο δυναμικό του και την υποστήριξη τοπικών φορέων, αλλά 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, η δράση του έχει αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο και έχει λάβει 
σειρά πιστοποιήσεων. Ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματά του συγκαταλέγονται οι παρεμβάσεις στην 
πόλη της Κομοτηνής, χάρη στις οποίες η πόλη διαθέτει πλέον στο μεγαλύτερο ποσοστό της προσπελάσιμα 
πεζοδρόμια, καθώς και δημόσια τουαλέτα με τις απαραίτητες προδιαγραφές, ενώ πολλά δημόσια κτίρια, 
σχολεία και παραλίες της περιοχής είναι πια προσβάσιμες σε Α.μεΑ. Ο Σύλλογος έχει 298 εγγεγραμμένα 
μέλη για τα οποία διοργανώνει δράσεις που συμβάλλουν στην επανένταξη και κοινωνικοποίησή τους, 
ενημερωτικές ημερίδες, αλλά και εκπαιδευτικό camp με θέμα «Άτομα με κινητική αναπηρία σε περιβάλλον 
κατασκηνώσεων: Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης».

Σύλλογος Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων 
ν. ροδόπης «Περπατώ» 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΜΚΟ ΤηΣ ΧρΟνΙΑΣ
ΜΚΟ της Χρονιάς / Πολιτισμός GOLD

GOLD
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Η PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), είναι μια ανεξάρτητη 
Μη Κυβερνητική Οργάνωση, με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού 
και την υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Δραστηριοποιείται κυρίως στην Αττική, την 
Κεντρική Μακεδονία, τη Λέσβο και την περιοχή της Πάτρας. Με κινητές ιατρικές μονάδες επισκέπτεται τα 
νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη Θεσσαλονίκη, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 
Μέσα στα 19 χρόνια δραστηριότητας, έχει αναλάβει 31 ενεργά ανθρωπιστικά προγράμματα απασχολώντας 
160 εργαζόμενους και περισσότερους από 600 εθελοντές, ωφελώντας πάνω από 100.000 άτομα κάθε 
χρόνο. Ανάμεσα στα κυριότερα προγράμματά της συγκαταλέγονται το πολυιατρείο, το οποίο προσφέρει 
ιατρικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 35.000 άτομα ετησίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα κέντρα νομικής 
αρωγής, το κινητό σχολείο στον δρόμο για τα παιδιά των φαναριών, αλλά και παρεμβάσεις στις φυλακές 
Κορυδαλλού. Άλλες δράσεις της συμπεριλαμβάνουν ενέργειες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, το 
κοινωνικό φαρμακείο στον Δήμο Θεσσαλονίκης, υπηρεσίες φροντίδας προς ασυνόδευτα ανήλικα, καθώς και 
προγράμματα ενημέρωσης και εξετάσεων για τον ιό HIV και ασθένειες, όπως ηπατίτιδα B και C. Παράλληλα, 
το πρόγραμμα «Συν στο Πλην» σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα έλλειψης στέγης, μέσω σειράς πρωτοβουλιών πρόληψης και παρέμβασης. 

PRAkSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής 
Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) 

ΜΚΟ της Χρονιάς / Κοινωνία

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, περίπου 500.000 παιδιά τραυματίζονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, 
από τα οποία 700 πεθαίνουν και 3.000 μένουν ανάπηρα. Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» 
έχει ως στόχο τη μείωση των παιδικών ατυχημάτων, την άμεση και σωστή αντιμετώπιση των παιδικών 
τραυματισμών και την αναβάθμιση της νοσηλείας των παιδιών στη χώρα μας. Από το 2010 μέχρι σήμερα, 
έχουν επωφεληθεί από το έργο του Σωματείου πάνω από 200.000 παιδιά. Η προσπάθεια αυτή οργανώνεται 
γύρω από τέσσερις άξονες. Ο πρώτος περιλαμβάνει τη δημιουργία Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών 
στα Δημόσια Νοσοκομεία, όπου το τραυματισμένο παιδί εισάγεται κατευθείαν και σταθεροποιείται, χωρίς 
να χάνεται πολύτιμος χρόνος ψάχνοντας τον αρμόδιο γιατρό ή Τμήμα. Το Σωματείο έχει καταφέρει να 
δημιουργήσει και να εξοπλίσει πέντε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ανά την Ελλάδα, ενώ ετοιμάζεται και 
έκτο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου». Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην εκπαίδευση 
γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του ΕΚΑΒ με τη χρηματοδότηση σεμιναρίων, στα οποία 
μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.061 συμμετοχές. Ο τρίτος έγκειται στην προσφορά μηχανημάτων και 
εξοπλισμού σε νοσοκομεία, ενώ ο τέταρτος περιλαμβάνει ομιλίες για την αποφυγή των τραυματισμών 
σε παιδιά του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού, στους γονείς και τους δασκάλους τους, από ειδικά 
εκπαιδευμένους συνεργάτες και τη διανομή ενημερωτικού υλικού. 

Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» 

ΜΚΟ της Χρονιάς / Υγεία & Πρόληψη
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