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Η εταιρική υπευθυνότητα ως αναπτυξιακό «όχημα»
για την Ελλάδα του «εμείς»!
Για 6η συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκε και φέτος ο θεσμός των Hellenic Responsible Business
Awards 2021, επιβραβεύοντας για άλλη μια φορά τις εταιρείες που δίνουν έμφαση στην εταιρική
υπευθυνότητα και επενδύουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Της Κατερίνας Κυρίτση, kkyritsi@boussias.com
H Lidl Ελλάς, η Vodafone και η ΑΒ Βασιλόπουλος αποτελούν τους μεγάλους νικητές
των φετινών Hellenic Responsible Business
Awards 2021, τα οποία διοργάνωσε, για 6η
συνεχή χρονιά, η Boussias, σε παραγωγή και
επικοινωνία της Paturn Communication
& Consulting. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε χθες Πέμπτη, 1η Ιουλίου, στο Κέντρο
Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» υπό την αιγίδα
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και του ΣΕΒ, καθώς και με ευρεία θεσμική τιμητική στήριξη.

«Η υπευθυνότητα
στο DNA των εταιρειών»
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, χαιρετίζοντας τα
βραβεία, επεσήμανε τα εξής: «Στοχεύουμε
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με
όρους βιωσιμότητας και κοινωνικής ευθύνης,
καθώς και σεβασμού και συνεργασίας των
επιχειρήσεων με την κοινωνία. Ο θεσμός
των Hellenic Responsible Business Awards
συμβάλλει στο να αναδειχθούν οι εταιρείες που
αναπτύσσονται και επιτυγχάνουν με υπεύθυνο
τρόπο, και, άρα, αποτελούν παράδειγμα για τις
επιχειρήσεις που επιθυμούμε να ακολουθήσουν
το ίδιο πρότυπο ανάπτυξης».

Στον χαιρετισμό της εκδήλωσης, ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Αλέξανδρος Χατζόπουλος, σημείωσε σχετικά: «Στην κοινή προσπάθεια για
σταθερή και μακροχρόνια πορεία ανάπτυξης, με οφέλη για ολόκληρη την
κοινωνία, οι επιχειρήσεις έχουν τον πρώτο ρόλο. Σε αυτήν τη διαδρομή,
η έννοια της υπευθυνότητας ξεπερνά κατά πολύ την ανάγκη για συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή την εκπλήρωση μιας ηθικής επιταγής. Γίνεται
μέρος του DNA τους και κινητήρια δύναμη για την παραγωγή αξίας και
ευημερίας, για όλους σήμερα, αλλά και για τις ερχόμενες γενιές».

«ΕΚΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων»
Από την πλευρά της, η Πρόεδρος
της 40μελούς Κριτικής Επιτροπής
των βραβείων και Πρόεδρος του
ΕΕΔΕΓΕ-Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών
Επιχειρηματιών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, τόνισε πως:
«Τα Hellenic Responsible Business
Awards αποτελούν έναν ισχυρό
θεσμό, ο οποίος αναδεικνύει τις
Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
επιχειρήσεις που θέτουν τις βάσεις
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής και Πρόεδρος για την εξάπλωση αξιών, όπως η
του ΕΕΔΕΓΕ-Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και η
Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών
βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα. Υιοθετώντας έναν νέο κώδικα συμπεριφοράς και ένα νέο σύστημα αξιών, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορέσουν
να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φλέγοντα θέματα που η πανδημία,
η μετανάστευση, η κλιματική αλλαγή, η ψηφιακή εποχή και η αύξηση των
ανισοτήτων έχουν δημιουργήσει».

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
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Οι διακρίσεις της Χρονιάς και τα Grand βραβεία
Η μεγάλη διάκριση της βραδιάς ανήκε στη Lidl Hellas και στη Vodafone,
οι οποίες αναδείχθηκαν CSR Corporate Brand της Χρονιάς. Επιπλέον, τη
διάκριση Ομάδα CSR της Χρονιάς απέσπασε η ΑΒ Βασιλόπουλος, ενώ
Υπεύθυνος Ηγέτης αναδείχθηκε ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύ-

νων Σύμβουλος, όμιλος Aldemar Resorts. Παράλληλα, απονεμήθηκαν
2 Grand Awards, εκ των οποίων ένα στον ΟΠΑΠ, στην ενότητα «Πρότυπο
Επένδυσης», και ένα στο Ίδρυμα Vodafone, στην ενότητα «Τεχνολογία για
το κοινό καλό».

Βραβεία σε εταιρείες και ΜΚΟ και τιμητικές διακρίσεις
Οι νικητές των βραβείων, την παρουσίαση των οποίων πραγματοποίησε
η δημοσιογράφος, Έλενα Παπαδημητρίου, ξεχώρισαν, επίσης, στις
ενότητες βράβευσης «Αριστεία στη συνεργασία», «Πρότυπο επένδυσης»,
«Ανταπόκριση σε έκτακτη ανάγκη», «Purpose», «Εργαζόμενοι», «Βιώσιμη
ανάπτυξη», «Αριστεία στην επικοινωνία», «Τεχνολογία για το κοινό καλό»,
«Κοινωνική επιχειρηματικότητα», «Υπεύθυνες επιχειρήσεις & SDGs» και
«ΜΚΟ της χρονιάς». Τα τιμητικά βραβεία δόθηκαν, φέτος, σε 2 φορείς, οι
οποίοι αντιπροσωπεύουν στην πράξη το όραμα για τη μελλοντική Ελλάδα
του «εμείς», αφού δημιουργούν το πλαίσιο για να συνδέσουν τους νέους

με την επιχειρηματικότητα και την αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν στον Νικόλαο Φίλιππα, Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ιδρυτή του
Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, και στους Γεώργιο
Δουκίδη, Καθηγητή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και Κατερίνα Πραματάρη,
Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αντίστοιχα Ιδρυτή και Επικεφαλής του
Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα βραβεία που απονεμήθηκαν στους νικητές φιλοτεχνήθηκαν από τα παιδιά που μεγαλώνουν
στα Παιδικά Χωριά SOS, με θέμα «Ελλάδα, 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση».

Η ευρεία θεσμική κάλυψη της διοργάνωσης
Τα βραβεία Hellenic Responsible Business Awards στηρίζουν οι ακόλουθοι φορείς: ΓΣΕΒΕΕ-Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων
Ελλάδος, Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, ΕΑΣΕ-Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων, ΕΕΝΕ-Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών, ΕΒΕΘ-Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, ΕΕΔΕΓΕ-Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, ΕΕΤ-Ελληνική Ένωση Τραπεζών,
Endeavor Greece, Hellas Cert, Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Κ. Λασκαρίδη, Ίδρυμα Μποδοσάκη, ΞΕΕ-Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΣΒΕ-Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Ελλάδος, ΣΕΚΕΕ-Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και ΣΕΣΜΑ-Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος.
Επιστημονικοί Συνεργάτες υπήρξαν οι Εργαστήριο Βιοοικονομίας Κυκλικής Οικονομίας Βιώσιμης Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Diversity
Charter Greece. Χορηγοί Επικοινωνίας ήταν οι Ecoweek και Global Sustain και Χορηγός Φιλοξενίας το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Την πίστη τους στις αξίες της υπευθυνότητας και της ευημερίας της κοινωνίας και του πλανήτη δηλώνουν οι νικητές των Hellenic
Responsible Business Awards 2021. Δεσμεύονται δε για περισσότερες πρωτοβουλίες στο μέλλον με γνώμονα το ευρύτερο καλό.

CSR CORPORATE BRAND ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

CSR CORPORATE BRAND ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Παραμένουμε πιστοί στις αξίες της υπεύθυνης
επιχειρηματικότητας»
«Τα τελευταία χρόνια επενδύουμε με
συνέπεια σε υποδομές και διαδικασίες για
την προστασία του περιβάλλοντος και την
ενίσχυση της κοινωνίας. Είναι, επομένως,
ιδιαίτερη χαρά και τιμή για εμάς, που μια προσπάθεια ενός χρόνου περίπου, με συνοδοιπόρους τους Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου
Κ. Λασκαρίδη, υπουργείο Περιβάλλοντος,
Crowdpolicy και Σωτήρη Δανέζη, επισφραγίζεται με το χρυσό βραβείο. Για εμάς, το SUP Free Hackathon είναι
η αντίληψη της συλλογικής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα. Εξίσου
σημαντική είναι και η χρυσή διάκριση για την παράσταση “Τέσσερις
Εποχές”, μια πρόκληση και, ταυτόχρονα, πρόσκληση ευαισθητοποίησης με πολιτισμικά χαρακτηριστικά για το μέλλον του πλανήτη. Τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στην 3η διάκριση του CSR Corporate Brand
της Χρονιάς. Αποδεικνύουμε, για ακόμη μια φορά, πως παραμένουμε
πιστοί στις αξίες της “υπεύθυνης επιχειρηματικότητας”, με ήθος απέναντι στον τόπο, την κοινωνία, κάθε καταναλωτή και κάθε συνεργάτη».

«Οι τηλεπικοινωνίες, σύμμαχος
για μια ισότιμη κοινωνία»
«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και υπερήφανοι που, για 3η συνεχή χρονιά, η
Vodafone αναδείχθηκε CSR Corporate
Brand της χρονιάς. Βασική μας προτεραιότητα, μέσα από το έργο του Ιδρύματος
Vodafone στην Ελλάδα, είναι η υλοποίηση
προγραμμάτων προστιθέμενης αξίας τόσο
για την ίδια την ελληνική κοινωνία, όσο και
για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Πιστεύουμε ότι οι τεχνολογίες των
τηλεπικοινωνιών μπορούν -με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο- να
αποτελέσουν έναν δυναμικό σύμμαχο, για μια κοινωνία ισότιμη και
προσβάσιμη από όλους. Οι φετινές διακρίσεις, λοιπόν, έρχονται να
επισφραγίσουν τον σκοπό μας να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση
καίριων κοινωνικών ζητημάτων, όπως η νεανική απασχόληση, η
ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία, και μας ωθούν να
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση, για ένα
καλύτερο μέλλον για όλους».

Βασιλική Αδαμίδου, Ηead of Corporate Communications
& Responsibility, Lidl Ελλάς

Κατερίνα Σιπητάνου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων,
Vodafone Ελλάδας
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ΟΜΑΔΑ CSR ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
«Είμαστε εδώ για όλους και για καθέναν ξεχωριστά»
«Ζήσαμε όλοι ένα διάστημα αλλαγών.
Οι πελάτες μας άλλαξαν. Και μαζί τους
και εμείς, στην ΑΒ Βασιλόπουλος. Γιατί
πάντοτε τους ακούμε και προσαρμοζόμαστε, για να ανταποκρινόμαστε στις
ανάγκες τους. Τις δικές τους, αλλά και
της κοινωνίας, αναπόσπαστο κομμάτι της
οποίας αποτελούμε και εμείς. Είμαστε
εδώ για όλους και για καθέναν ξεχωριστά.
Ακόμα και στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας, στην ΑΒ, φροντίσαμε όσους μας φροντίζουν, όσους φροντίζουν να βρίσκουμε
όλα όσα χρειαζόμαστε κάθε ημέρα, αλλά και όσους βρίσκονται
στην “πρώτη γραμμή”, από την πρώτη στιγμή. Κι ενώ “κρατούσαμε αποστάσεις”, δημιουργήσαμε αφορμές, πήραμε πρωτοβουλίες και σχεδιάσαμε εθελοντικές δράσεις για να “έρθουμε πιο
κοντά”, σε φορείς και συνανθρώπους μας, σε όλη την Ελλάδα.
Γιατί στην ΑΒ αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη τον σκοπό
μας: να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων».

να αντεπεξέλθουμε και να αναλάβουμε δράση ο καθένας με την
ευθύνη που του αναλογεί. Ξεκίνησα το ταξίδι μου στα μονοπάτια
της αειφορίας το 1997 και παραμένω στρατιώτης μιας σειράς μαχών που πρέπει να δοθούν για την οικονομία και την κοινωνία του
μέλλοντος, γνωρίζοντας ότι η αρμονική τους σύμπραξη περνάει
από την παραδοχή ότι όλα φθείρονται. Στην κούρσα προσχεδιασμένης απαρχαίωσης που έφερε η 3η Βιομηχανική Επανάσταση
και μας ταλαιπωρεί και στην 4η, έχουμε απάντηση και είναι καιρός να τη δώσουμε. Φιλοδοξώ να είμαι και του χρόνου μαζί σας,
όχι απαραίτητα από τη θέση του βραβευόμενου, αλλά σίγουρα
από τη θέση του συνεισφέροντος».
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος,
όμιλος Aldemar Resorts

Αλεξία Μαχαίρα, Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας
& Εταιρικής Επικοινωνίας, ΑΒ Βασιλόπουλος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ
«Πρέπει να αναλάβουμε δράση με την ευθύνη
που αναλογεί στον καθένα»
«Ευχαριστώ πολύ την κριτική επιτροπή
για την τιμή να με αναδείξει Ηγέτη της
βιωσιμότητας. Είναι ευθύνη και όχι απλά
αναγνώριση. Η στροφή του συνόλου της
οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής
της χώρας προς τη βιωσιμότητα και την
κοινωνική ευθύνη, είναι επιβεβλημένη και
μια πραγματικότητα, όπου όλοι μας πρέπει

Τις δικές τους επίμονες προσπάθειες να συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής ευάλωτων, και όχι μόνο, ομάδων της ελληνικής κοινωνίας
περιέγραψαν οι ΜΚΟ, οι οποίες απέσπασαν τις διακρίσεις ΜΚΟ της Χρονιάς και Best New Entry για το έργο τους.
Κοινός παρονομαστής των δράσεών τους, η μέριμνα και η δημιουργία αξίας για όλους, καθώς και η κινητοποίηση της κοινωνίας.

ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Εξοπλισμός και χώρος για την αντιμετώπιση τραυμάτων
των παιδιών»
«Είναι τιμή που, για μια ακόμη χρονιά, η “Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” βραβεύθηκε ως “ΜΚΟ της Χρονιάς” στην κατηγορία
“Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια” στα Hellenic
Responsible Business Awards. Τα τελευταία
11 χρόνια έχουμε ανακαινίσει και εξοπλίσει
84 παιδιατρικά τμήματα σε 75 νοσοκομεία
και κέντρα υγείας στην Ελλάδα. Από το έργο
μας έχουν επωφεληθεί πάνω από 1.310.000
παιδιά. Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ο εξοπλισμός και ο χώρος
για την αντιμετώπιση των τραυματισμένων παιδιών».

«Αναγκαιότητα για δράσεις που θα κινητοποιούν την κοινωνία»
«Η διάκριση του Σωματείου Ελίζα ως ΜΚΟ
της Χρονιάς, στην κατηγορία “Παιδική Προστασία”, επιβραβεύει τις προσπάθειες ετών
στον τομέα της πρόληψης της παιδικής
κακοποίησης και του πρώιμου εντοπισμού
κάθε μορφής βίας ή παραμέλησης των
παιδιών. Η βράβευσή μας επιβεβαιώνει την
αναγκαιότητα για δράσεις που θα κινητοποιήσουν την κοινωνία, θα ενημερώσουν
σωστά για το τι είναι κακοποίηση και ποιες είναι οι επιπτώσεις της
και θα αλλάξουν τον τρόπο, με τον οποίο σκεπτόμαστε και πράττουμε -μεμονωμένα αλλά και ως κοινωνία- απέναντι στα παιδιά».

Natasha Clive-Βρέκοσι, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου,
Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Μαρίνα Καρέλλα, Πρόεδρος, Σωματείο Ελίζα-Εταιρεία
Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού
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ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Συστήνουμε τον ψηφιακό οδηγό για τον αυτισμό
σε ευρύτερο κοινό»
«Η διάκριση του autismap.gr στα Hellenic
Responsible Business Awards μας δίνει
την ευκαιρία να συστήσουμε τον πρώτο
ψηφιακό οδηγό για τον αυτισμό στην
Ελλάδα, σε ευρύτερο κοινό. Σκοπός
μας είναι η υποστήριξη των δικαιωμάτων
και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων
με αυτισμό και των οικογενειών τους, η
ενίσχυση της προσβασιμότητάς τους στις
κατάλληλες δομές και υπηρεσίες, η καταπολέμηση του στίγματος
και του κοινωνικού αποκλεισμού. Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε,
να χρησιμοποιήσετε και να υποστηρίξετε το autismap.gr».

«Δημοκρατικοποίηση της εκπαίδευσης και απασχόλησης
των νέων πτυχιούχων»
«Η διάκρισή μας ως
ΜΚΟ της Χρονιάς,
στην κατηγορία
“Ενίσχυση
Απασχόλησης”
έρχεται όχι μόνο ως
επιβράβευση των
προσπαθειών και
της προσήλωσής
μας στον στόχο, εν μέσω μιας δύσκολης χρονιάς γεμάτης
προκλήσεις, αλλά και ως κινητήριος δύναμη για διεύρυνση του
κοινωνικού μας αποτυπώματος, στηρίζοντας εμπράκτως τα όνειρα
των νέων μας για ένα καλύτερο αύριο της χώρας. Το βραβείο
αυτό ανήκει στην ακούραστη ομάδα μας, καθώς και σε όσους
πιστεύουν και στηρίζουν το όραμά μας για δημοκρατικοποίηση της
ευκαιρίας εκπαίδευσης και απασχόλησης των νέων πτυχιούχων
στην Ελλάδα».

Νικολέττα Μαυροειδή, Παθολόγος-Επιδημιολόγος, Επιστημονικά
Υπεύθυνη τμήματος Επιστημονικής Τεκμηρίωσης & Εκπαίδευσης,
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

BEST NEW ENTRY

 ατερίνα Κυπραίου, Senior Project Manager & Comms Lead,
Κ
ReGeneration / Κωνσταντίνος Κίντζιος, Business Development
Director, ReGeneration

«Δημιουργούμε αξία με το έργο μας»
«Σε μια χώρα, όπως
η Ελλάδα, η οποία
παρουσιάζει όλο
και υψηλότερη
υπογεννητικότητα και
σταθερή μείωση του
ενεργού πληθυσμού,
το σωματείο Be Live
δημιουργήθηκε από
τους γυναικολόγους
αναπαραγωγής Βασίλη
Κελλάρη και Χάρη Χηνιάδη
για να προσφέρει προοπτική σε υπογόνιμα ζευγάρια, τα οποία
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις δαπάνες
εξωσωματικής γονιμοποίησης. Στα περιστατικά που έχουν
διεκπεραιωθεί, το ποσοστό επιτυχίας στη θεραπεία εξωσωματικής
είναι 78% και έχουν γεννηθεί 18 παιδιά, ενώ επιπλέον ασθενείς
είναι έγκυοι. Επιπλέον, στα 2 χρόνια ενεργής πορείας της, η Be
Live έχει δώσει δυναμικό “παρών” σε εκδηλώσεις και ημερίδες,
δημιουργώντας αξία με το πολύτιμο και ουσιαστικό έργο της και
κινητοποιώντας επιχειρήσεις, οι οποίες πίστεψαν στο όραμα των
δημιουργών της και τη στήριξαν με τις χορηγίες τους».

«Βασικοί πυλώνες η υπεύθυνη συμπεριφορά
και η επιστροφή αξίας»
«Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η
Metro έχει ως βασικό πυλώνα της στρατηγικής της την υπεύθυνη συμπεριφορά και
την επιστροφή αξίας στις τοπικές κοινωνίες, στις οποίες δραστηριοποιείται. Σε
μια περίοδο με πολλαπλές προκλήσεις, η
εταιρική υπευθυνότητα της εταιρείας είναι
πολυσχιδής και πολυεπίπεδη. Από την αρχή
της πανδημίας, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε
μέχρι σήμερα την ομπρέλα δράσεων “Metro Covid-19 Response”
για την προστασία των εργαζομένων της εταιρείας, ενώ, παράλληλα, υποστηρίξαμε ουσιαστικά την κοινωνία μέσω της συνεργασίας
με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, διανέμοντας τρόφιμα και
είδη πρώτης ανάγκης σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, και μεταξύ
άλλων δράσεων, υποστηρίξαμε ένα εθνικής σημασίας θέμα, όπως
αυτό της υπογεννητικότητας στη χώρα, στηρίζοντας την Be-Live, μια
πρωτοβουλία που στο επίκεντρό της έχει την ελληνική οικογένεια».

Βασίλης Κελλάρης & Χάρης Χηνιάδης,
Γυναικολόγοι Αναπαραγωγής, Ιδρυτές, Be Live

Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενικής Διευθύντριας Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας, Metro AEBE

BEST NEW ENTRY

www.responsiblebusiness.gr
TΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚOI
ΣΥΝΕΡΓΑΤEΣ

ΧΟΡΗΓOΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑΣ

BOUSSIAS

ΧΟΡΗΓOΣ
ΦΙΛΟΞΕΝIΑΣ

PRODUCTION &
COMMUNICATION PARTNER
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CSR Corporate Brand της Χρονιάς Lidl Ελλάς

CSR Corporate Brand της Χρονιάς Ίδρυμα Vodafone

Υπεύθυνος Ηγέτης - Αλέξανδρος Αγγελόπουλος,
Διευθύνων Σύμβουλος, ομίλος Aldemar Resort

Μαρία Μαστρονικόλα, Υπεύθυνη Βιωσιμότητας,
Aldemar Resorts - παραλαμβάνει εκ μέρους Αγγελόπουλου

Ομάδα CSR της Χρονιάς - ΑΒ Βασιλόπουλος

Grand Award - Ίδρυμα Vodafone

Έλενα Παπαδημητρίου,
Παρουσιάστρια της Βραδιάς

BOUSSIAS
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Πίνακας Νικητών
CSR CORPORATE BRAND ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ
Lidl Ελλάς
Vodafone

ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΗΓΈΤΗΣ
Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Aldemar Resorts

ΟΜΆΔΑ CSR ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΆΣ
ΑΒ Βασιλόπουλος
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Ενότητα 1. Αριστεία στη Συνεργασία
Συνεργασία Επιχείρησης & Τοπικής Κοινότητας/ Κράτους
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 10 Υπερσύχρονα Συστήματα Μοριακής Διάγνωσης για τον COVID-19 & Πάνω από 100.000 Αντιδραστήρια για
Μοριακά Τεστ στην Ελλάδα
METRO AEBE: Στρατηγική Συνεργασία My market - ΚΕΔΕ
Alpha Bank-Δήμος Αθηναίων: Οι φθορές που πληγώνουν
Συνεργασία Επιχείρησης & ΜΚΟ
Οργανισμός «The Tipping Point» - MYTILINEOS: Πρόγραμμα «The Tipping Point»
Τράπεζα Πειραιώς - ReGeneration: Project Future
bwin: Η bwin ταξίδεψε σε ακριτικές περιοχές της χώρας, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας σε συνεργασία με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδος
ΙΑΣΩ: Συνεργασία με το Σύλλογο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» για τη δημιουργία Κέντρου Εγγραφής Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών
bwin: Στηρίζοντας τα «Γενναία Παιδιά» της ΕΛΕΠΑΠ
Ενότητα 2. Πρότυπο Επένδυσης
ΟΠΑΠ
Βραχυπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: Το MILKO κάνει αληθινά τα όνειρα των παιδιών ανακαινίζοντας και δίνοντας ζωή στο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς τους
Μακροπρόθεσμη Επένδυση (Τοπικής/Περιφερειακής ή Εθνικής Εμβέλειας)
ΟΠΑΠ: Ανακαίνιση Παιδιατρικών Νοσοκομείων
ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΟΠΑΠ
Όμιλος ΙΑΣΩ: Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης "Δίπλα σας"
Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας
ΟΠΑΠ: Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας ΟΠΑΠ Forward
Τράπεζα Πειραιώς: Ψωνίζω στη Γειτονιά
Ενίσχυση Απασχόλησης
Ίδρυμα Vodafone: 10 Χρόνια World of Difference
Ενότητα 3. Ανταπόκριση Σε Έκτακτη Ανάγκη
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19 με Δωρεές Ύψους 8 εκ. ευρώ & Συνεχή Στήριξη του Ε.Σ.Υ & την Κοινωνία
METRO AEBE: METRO Covid 19 Response
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε., ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.:
ΟΦΕΤ: Δε φοβόμαστε, προστατευόμαστε – Στην πανδημία & σε κάθε έκτακτη κρίση, απαντάμε με οργάνωση και γνώση!
Όμιλος Quest: Συνεισφορά στην Αντιμετώπιση των Προκλήσεων της Πανδημίας
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Έργα Υγείας για τον Covid 19
ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΕ: Δράσεις στα πλαίσια της πανδημίας COVID-19
Ενότητα 4. Purpose
Κωτσόβολος – Dixons South East Europe: «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια από την Κωτσόβολος»
ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ: "Δεν χρειάζονται κανόνες για να κάνεις τη σωστή κίνηση για το περιβάλλον,
αρκεί η συνείδησή σου".
APIVITA: Η ζωή της Μέλισσας ή αλλιώς APIVITA!
Ενότητα 5. Εργαζόμενοι
Πρόγραμμα Εθελοντισμού
ΑΒ Βασιλόπουλος: Δράση Εθελοντισμού ΑΒ. 10 Χρόνια Εθελοντές ΑΒ: Μαζί κάνουμε τη διαφορά!
Επικοινωνία / Καμπάνια Δέσμευσης Εργαζομένων
Lidl Ελλάς: Lidlwood
Lidl Ελλάς: Diversity Campaign
Ενότητα 6. Βιώσιμη Ανάπτυξη
Zero Waste
Ikos Resorts | Ikos Dassia
Υπεύθυνο Προϊόν / Affinity Marketing / Cause-Related Marketing
Μove Mountains Strategic Communications: Εκπαιδευτική δράση "Βάζουμε τα γυαλιά στο πλαστικό"
Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Όμιλος ΟΤΕ: Το πρόγραμμα «Ανακατασκευής & Επαναχρησιμοποίησης Τερματικού Εξοπλισμού»
Εφοδιαστική Αλυσίδα
MYTILINEOS σε συνεργασία με το CSR HELLAS-Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προμηθευτών
«Επιχειρηματική Υπευθυνότητα για Βιώσιμη Ανάπτυξη»
ToFarmakeioMou.gr: Προσαρμοστικότητα στις νέες απαιτήσεις των καιρών
Διαχείριση Ενέργειας
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: Διαχείριση ενέργειας στις εγκαταστάσεις του αυτοκινητόδρομου
Schneider Electric: Ένα βιώσιμο μέλλον με τις ολοκληρωμένες λύσεις και δράσεις
Όμιλος ΙΑΣΩ: Διαχείριση Εξοικονόμισης Ενέργειας
Διαχείριση Αποβλήτων
Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ: Οδηγώντας την κυκλική οικονομία: Ενεργειακή αξιοποίηση εναλλακτικών υλικών
Ανακύκλωση
Sani Resort: Δράση Ανακύκλωσης
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ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
BEST NEW ENTRY
ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΜΚΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Πράσινα» Κτίρια / Δομημένο Περιβάλλον
APIVITA: Η Κυψέλη της APIVITA!
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε. : Βιοκλιματικό εργοστάσιο Uni-Pharma - Στο δρόμο της βιώσιμης ανάπτυξης & της πρωτοπορίας
Όμιλος ΟΤΕ: COSMOTE TV Studios - Πιστοποίηση LEED GOLD
Σύστημα Εταιρικής Διακυβέρνησης
NJV Athens Plaza Hotel: Ισορροπία ποιότητας, βιωσιμότητας, κοινωνικής δικαιοσύνης και εταιρικής διακυβέρνησης
Ενότητα 7. Αριστεία στην Επικοινωνία
Καμπάνια στα ΜΜΕ / Καμπάνια Δημοσίων Σχέσεων
ΑΒ Βασιλόπουλος: «Φροντίζουμε» με όλη μας την καρδιά.
Πρόγραμμα Επικοινωνίας / Καμπάνια Δέσμευσης Καταναλωτών ή άλλων Ενδιαφερομένων Μερών
METRO AEBE: Ένας Συν Ένας: Όλοι Μαζί, για καλό σκοπό! Τα My market ενώνουν τις δυνάμεις τους με την Be-Live!
Ηλεκτρονική Έκδοση
ΝΕΑ ΟΔΟΣ: Neaodos.gr/scorecard. Λογοδοσία και engagement με ένα κλικ!
Ενότητα 8. Τεχνολογία για το κοινό καλό
Ίδρυμα Vodafone
Ψηφιακή Εκπαίδευση και Δεξιότητες
Ίδρυμα Vodafone & Social Hackers Academy : Social Hackers Academy @ World of Difference 2020
HP HELLAS: HP LIFE
PwC - PricewaterhouseCoopers AE: New world. New skills. Ψηφιακές δεξιότητες σε μαθητές και φοιτητές
Όμιλος QUEST | iSQUARE: Πρόγραμμα «Καινοτομία στην Εκπαίδευση»
Επίδραση στις Τοπικές Κοινωνίες
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.: Σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης HYBRID
Τεχνολογία & Υγεία
Ίδρυμα Vodafone: Dream Lab App
Interamerican: Medi On - Μία πρωτοποριακή εφαρμογή
Τεχνολογία & Περιβάλλον
ΝΕΑ ΟΔΟΣ: Στη Νέα Οδό η ηλεκτροκίνηση βρήκε τον καλύτερο δυνατό συνοδηγό!
Προσβασιμότητα
Κωτσόβολος – Dixons South East Europe: «Τεχνολογία χωρίς Εμπόδια από την Κωτσόβολος»
CSR Apps
Ίδρυμα Vodafone & CONNECT YOUR CITY: CONNECT YOUR CITY @ World of Difference 2020
Όμιλος ΟΤΕ: Missing Alert App
Ενότητα 9. Κοινωνική επιχειρηματικότητα
Εκπαίδευση
InfinityGreece: Ενδυναμώνοντας τους μελλοντικούς επαγγελματίες των media!
Νέες Τεχνολογίες και Προσβασιμότητα
HANDSUP AGENCY: HandsUp - AI for the Deaf (aiD Program)
Ενότητα 10. Υπεύθυνες Επιχειρήσεις & SDGs
Μηδενική Πείνα
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΔΕΛΤΑ & «Μαζί για το Παιδί»: Πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων πολύτεκνων οικογενειών
Καλή Υγεία & Ευημερία
Novartis Hellas: Είσαι Γυναίκα. Είσαι δύναμη! | Digital Version 2020 – 2021
UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε.Ε, ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Β.Ε.Ε: Η
υπευθυνότητα για τον ΟΦΕΤ, είναι φιλοσοφία και στάση ζωής
Ποιοτική Εκπαίδευση
Lidl Ελλάς | Εθνική Λυρική Σκηνή: Παράσταση μουσικού θεάτρου "Τέσσερις Εποχές" με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
(ΙΣΝ) προς την Εναλλακτική Σκηνή.
Oracle Hellas: Oracle Academy
Καθαρό Νερό & Αποχέτευση
Περιφέρεια Θεσσαλίας: Έργα Πόσιμου Νερού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας , Μαυρομμάτι, Κιλελέρ, Ύδρευση από τη Λίμνη Σμοκόβου
Φθηνή & Καθαρή Ενέργεια
ALDEMAR RESORTS: Περιβαλλοντικό έργο Ομίλου Aldemar Resorts
Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Συνεχίζουμε Μαζί - Πρόγραμμα Στήριξης για τη Μικρή Λιανική
Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές
Lidl Ελλάς | Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιου Κ. Λασκαρίδη | Crowdpolicy: Sup Free Hackathon υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
Λιγότερες Ανισότητες
Alpha Bank & Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: “Σινεμά για όλους”
Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες
ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: Βιώσιμη Ηλεκτρική Ενέργεια στις Στέγες Σχολείων και Ιδρυμάτων
Δράση για το Κλίμα
MYTILINEOS | Περιβαλλοντική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Ελληνική Εταιρία Προστασία της Φύσης»: Πρόγραμμα «Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τις πολιτικές και πρακτικές δασοπροστασίας»
Συνεργασία για τους Στόχους
EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε.: Στρατηγικό Πρόγραμμα Europa Cares: Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον
Ενότητα 11. ΜΚΟ της χρονιάς
Κοινωνία
Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: autismap.gr: Για μια κοινωνία πιο φιλική στον αυτισμό!
Παιδική Προστασία
ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού: "Εσύ θα κοιτάξεις αλλού;"
Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια
Metro | Be-Live: Ελπίδα για τα υπογόνιμα ζευγάρια
Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος: Δράσεις υπέρ της πρόληψης και αντιμετώπισης παιδικών ατυχημάτων στην ελληνική επικράτεια.
Ενίσχυση Απασχόλησης
ReGeneration

www.responsiblebusiness.gr
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