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EBEN EUROPE 
Our mission is to promote ethics and excellence in businesses, to increase awareness 
about ethical challenges in the global market¬place and to enable dialogue on the role of 
business in society.

"Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge 
without integrity is dangerous and dreadful" 

Samuel Johnson

The European Business Ethics Network supports initiatives at cross-European, National and 
regional levels with main activities:
•  EBEN Annual Conference: hosted by a national team this conference brings together 

academics and practitioners around a central theme. 
•  EBEN Research Conference: build around a central theme and aimed at academics in 

particular, this conference presents recent research or research in progress. It allows 
business ethicists from all fields to interchange their scientific work. 

•  EBEN Doctoral Workshop: aimed at those undertaking a PhDs in business ethics this 
yearly event usually precedes the annual conference. 

•  EBEN Interest Groups: Within EBEN several interest groups concentrate on one specific 
topic (e.g. SRI, CSR in SME’s etc.). These interest groups organise all kinds of activities 
open to everybody.

EBEN's Excecutive Committee 
(ExCom) consists of 6 members:
•  Geert Demuijnck - president
•  Jacob Dahl Rendtorff
•  Yves Fassin
•  Pedro Francés-Gomez
•  Eberhard Schnebel
•  Marjo Siltaoja
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Ηθική για  
Βιώσιμο Μέλλον
Η αποτυχία της Ευρώπης να επικεντρωθεί στην επίτευξη μακρο-
πρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης επηρεάζει τους εργαζομένους σε 
ολόκληρη την ήπειρο.

Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη, την 
αυτοπεποίθηση των καταναλωτών και των επενδυτών, την ανάγκη 
επιχειρηματικής ηθικής περισσότερο από ποτέ.

Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αφήνουμε τη βιομηχανία μας να 
μετακομίζει εκτός Ελλάδος /Ευρώπης και να χάνουμε κάθε χρόνο 
τα καλύτερα ταλέντα από τα πανεπιστήμιά μας. Οι φίλοι μας από 
την Κίνα επενδύουν πολλά χρήματα στην τεχνολογική καινοτομία 
και μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο αποφοιτούν από πανεπιστήμιά 
τους περίπου 8.500.000 φοιτητές.

Η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να επιστρέψει στους ρυθμούς 
ανάπτυξης.

Μερικά από τα βασικά μηνύματα προς τους πολιτικούς ηγέτες:

1. Μειώστε την ανεργία γρήγορα ή το συντομότερο
2.  Επέκταση του εξωτερικού εμπορίου της Ε.Ε. - εξαγωγές σε 

άλλες ηπείρους
3. Προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων
4. Διασφάλιση του ευρώ
5. Απελευθερώστε την ενιαία αγορά.
6. Περισσότερη καινοτομία
7. Εκπαίδευση - εκπαίδευση - εκπαίδευση
8. Βελτίωση των δημόσιων οικονομικών
9. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα

Η παγκόσμια οικονομική ηθική είναι ένα πρωτοποριακό βήμα προς 
τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αγαπητοί φίλοι, η παγκοσμιοποίηση δεν μπορεί να πετύχει χωρίς 
παγκόσμια ηθική.

Αντώνης Ε. Γκορτζής
Πρόεδρος ΕΒΕΝ Ελλάδας 

Anthony E. Gortzis
President EBEN Greece

«Το ήθος  
της επιχείρησης  

είναι επένδυση  
για ένα βιώσιμο μέλλον»

  “Business ethos  
is an investment  

in a sustainable future”

Ethics for  
Sustainable Future
Europe’s failure to focus on delivering long-term 
sustainable growth is impacting upon workers across our 
continent.

Governments need to restore trust, confidence of 
consumers, investors that need business ethics more 
than ever.

We cannot continue to let our industry, relocate outside 
Europe and loose every year the best talents from our 
universities. Our friends from China invest a lot of money 
in technology innovation and don’t forget that every year 
they graduate from universities about 8.500.000 students.

Europe urgently needs to return to growth rates.

Copying some of the key messages to the political leaders

1. Decrease unemployment quickly or the soonest
2. Expand EU external trade -exports to other continents 
3. Promote private investment
4. Safeguard the Euro
5. Unleash the single market.
6. More innovation 
7. Education –education –education 
8. Improve public finances 
9. structural reforms in the public sector 

The global economic ethics, is a path-breaking step on the 
way to sustainable development.

Dear friends globalization cannot succeed without global 
ethics.

Values are part of the ethical culture of every society.
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AMBASSADORS CLUB / ACE : 
Ambassadors Club of EBEN / EBEN: 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής 
Ηθικής 

Το Responsible Management Excellence Model (RME) του EBEN 
είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής 
αριστείας, βασισμένο στην εργασία ηθικής του αρχαίου φιλόσο-
φου Αριστοτέλη για βιώσιμη ανάπτυξη. Αν και ο Αριστοτέλης 
γεννήθηκε στο τελευταίο μέρος του Χρυσού Αιώνα στην Ελλάδα, 
η εποχή αυτή βασίστηκε ουσιαστικά στην ευδαιμονία (άνθηση). 
Η Ευδαιμονία εκφράζει την ενάρετη δραστηριότητα, όπου η αρε-
τή και η αριστεία παρέχουν μια ζωή άξια να ζήσει κανείς, δηλαδή 
να ζει καλά και να πράττει ορθά στις υποθέσεις του κόσμου. 
Το αντίθετο συνέβη στην παρακμή της αρχαίας Ελλάδας όταν 
πολλοί πολίτες θεώρησαν την απρέπεια δικαίωμα, την παρανομία 
ελευθερία, τη βλάσφημη ομιλία ισότητα, την αναρχία ευδαιμονία 
(κατά τον Ισοκράτη). Παρομοίως, η ανήθικη στάση εταιρειών 
στο βωμό του κέρδους δημιούργησε την τελευταία κρίση, με 
αποτέλεσμα την αποθάρρυνση δημιουργίας παραγωγικών υπαλ-
λήλων, πιστών πελατών, ηθικών μετόχων και ενδιαφερομένων 
μελών της κοινωνίας.   
Η Εταιρική Ηθική εμφανίστηκε ως θεραπεία αυτών των αδυ-
ναμιών λόγω της παροχής αρετών που οδηγούν στην αποτελε-
σματική πορεία προς την αειφόρο ανάπτυξη, μια συνήθεια που 
μαθαίνεται μέσω συστημικών και συστηματικών πρακτικών. Το 
Ambassadors Club of EBEN (ACE) ιδρύθηκε για την επιβεβαίωση 
του ΕΒΕΝ να πράττει ό,τι διδάσκει, εφόσον προσκαλεί τα μέλη 
του σε άριστη ηθική λειτουργία, ενθαρρύνοντας διάφορες ενέρ-
γειες ΕΚΕ. Τέτοια δράση έλαβε χώρα και το Σάββατο 11 Ιουλίου 
2020, όταν τα μέλη του ACE συνεργάστηκαν στη πρωτοβουλία 
των ΜΚΟ, HELMEPA & STRAY. Η συνεισφορά ήταν μέρος της 
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την προστασία του περιβάλλοντος 
και πραγματώθηκε με καθαρισμό στην παραλία του Μαραθώνα 
και στη διεκπεραίωση ενός φιλοζωικού εράνου για τη βοήθεια 
των αδέσποτων στην Ελλάδα.

Η αληθινή ηθική δοκιμασία της ανθρωπότητας είναι η στάση της 
απέναντι σε εκείνους που είναι στο έλεος της - τα ζώα.. 

Milan Kundera

AMBASSADORS CLUB / ACE : 
Ambassadors Club of EBEN / 
EBEN: European Business Ethics 
Network 

Responsible Management Excellence Model (RME) by EBEN, 
is a tool for promoting Business Ethics Excellence, based 
on ethics work by the ancient philosopher Aristotle for 
Sustainable development. 
Although Aristotle was born in the latter part of the 
Golden Age in Greece, that era was essentially based upon 
Aristotelian eudaimonia (flourishing). Eudaimonia express 
activity in accordance with arête where virtue and excellence 
combined, provide for a life worth living, living well and 
doing well in the affairs of the world. In the opposite Greek 
leadership seized to exist when many citizens regarded 
insolence as a right, illegality as freedom, impudence of 
speech as equality, anarchy as bliss per Isocrates.  This 
applies also to our modern world last recession, realized 
due to unethical means in profit making, resulting in 
discouraging parties like productive employees, willing 
customers, committed shareholders, happy stakeholders 
and world-wide crisis. 
Business Ethics Excellence model emerged as a remedy to 
these negative flaws by providing for such virtues towards 
sustainable development, a habit learnt through continuous 
practices. Ambassadors Club of EBEN (ACE) was established 
in affirming such practices since EBEN invites members to 
ethical excellence encouraging CSR actions. Such action 
took place on Saturday the 11th of July, 2020 when ACE 
members coordinated their support to HELMEPA & STRAY 
NPOs initiative. Such contribution assisted the European 
initiative for the protection of the environment by cleaning 
at Marathon beach and running a bazaar for helping stray 
animals in Greece.

The true moral test of humanity is its attitude towards those 
who are at its mercy - the animals. 

Milan Kundera

Dr. Nίκος Τσάκωνας
Πρόεδρος ACE 

Dr. Nicolas Tsakonas 
President ACE

If you deconstruct 
Greece, you will find 
an olive tree and 
a boat remain. 

Please don’t add 
a plastic bag!
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Μοντέλο Responsible 
Management Excellence (RME):  
η εταιρική διακυβέρνηση,  
η κοινωνική υπευθυνότητα  
και η επιχειρηματική ηθική  
σε ένα πρότυπο

Το EBEN, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη της σύγχρονης επι-
χείρησης (του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα) να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά μέσα στο πλαίσιο των αρχών της Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας, έχει αναπτύξει το 
μοντέλο Responsible Management Excellence (RME), το οποίο και 
εφαρμόζεται εδώ και δέκα περίπου χρόνια σε σημαντικό αριθμό 
επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε δια-
φορετικούς τομείς. Το RME βασίζεται στη λογική του Αριστοτέλη 
ότι «η αριστεία είναι μια συνήθεια» και «η ηγεσία χρειάζεται την 
Ηθική (Επιχειρησιακή Ηθική), το Λόγο (Συστήματα Διαχείρισης), 
το Πάθος (Πάθος για Ηθική για να επιτύχει την Αειφορία)». 
Ακολουθώντας αυτήν την ολιστική προσέγγιση του Αριστοτέλη 
(Έλληνας φιλόσοφος 384-322 π.Χ., δάσκαλος του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου), το RME του EBEN βασίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, 
την Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
που έχουν ως επίκεντρο τον Εταιρικό Κώδικα της εταιρείας. Το 
μοντέλο απαρτίζεται από 10 βασικά κριτήρια (τα οποία διακρί-
νονται σε συνολικά 50 επιμέρους υποκριτήρια και καλύπτουν το 
σύνολο των δραστηριοτήτων και διεργασιών ενός οργανισμού) 
και ενσωματώνει σύγχρονα συστήματα και διεθνείς πρακτικές, 
λαμβάνοντας τις τοπικές αξίες, τις διεθνείς αρχές, τα θέματα συμ-
μόρφωσης και διαφάνειας. Η Εταιρική Διακυβέρνηση διαιρείται 
στην Ανάλυση Επιχειρήσεων, την Επιχειρηματική Απόδοση, τον 
Εσωτερικό  Έλεγχο και τους Κανονισμούς και Επικοινωνίες σχετικά 
με τους παραπάνω τομείς. Η Κοινωνική Ευθύνη χωρίζεται σε πε-
ριβαλλοντικές δράσεις, κοινωνικές δραστηριότητες, αποτελέσματα 
οικονομικής σταθερότητας και τους κανονισμούς και επικοινωνίες 
σχετικά με τις παραπάνω ενέργειες. Η Εταιρική Διακυβέρνηση (CG) 
και η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) διασταυρώνονται με τον 
Εταιρικό Κώδικα, ο οποίος θεωρείται η καρδιά του μοντέλου. Οι 
επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στα διαφορετικά 
επίπεδα διακρίσεων, λαμβάνουν πολύτιμα εργαλεία τόσο για τη 
βελτίωση των λειτουργιών τους όσο και για την εξοικονόμηση και 
αξιοποίηση των πόρων τους και γίνονται μέρος μιας ευρύτερης 
ομάδας με κοινές αξίες και όραμα.

Responsible Management 
Excellence (RME) model: 
corporate governance,  
social responsibility  
and business ethics  
in one model

EBEN responds to the need of modern business (private or 
public sector) to operate effectively within the principles 
of Corporate Governance and Social Responsibility by 
developing the Responsible Management Excellence (RME) 
model, which has been applied for about 10 years to 
a significant number of companies and organizations 
operating in different sectors. RME is based on Aristotle's 
logic that "excellence is a habit" and "leadership needs Ethics 
(Business Ethics), Reason (Management Systems), Passion 
(Passion for Ethics to achieve Sustainability)". Following this 
holistic approach of Aristotle (Greek philosopher 384-322 
BC, Teacher of Alexander the Great), EBEN's RME is based 
on two main pillars, Corporate Governance and Corporate 
Social Responsibility, which focus on the Company’ s Code. 
The model consists of 10 basic criteria (which are divided 
into a total of 50 sub-criteria and cover all the activities 
and processes of an organization) and incorporates modern 
systems & international practices, taking into account local 
values, international principles, compliance and transparency 
issues.
Corporate Governance is divided into Business Analysis, 
Business Performance, Internal Audit and Regulations & 
Communications in the above areas. Social responsibility is 
divided into Environmental actions, Social activities, Results 
of Economic stability and Regulations & Communications 
related to the above actions. Corporate Governance (CG) 
and Corporate Social Responsibility (CSR) intersect with 
the Corporate Code, which is considered the heart of 
the model. Businesses and organizations participating in 
different levels of achievement receive valuable tools both 
to improve their operations and to save and utilize their 
resources and become part of a wider team with common 
values and vision.

Tζελίνα Καρελλά
Γεν. Γραμματέας EBEN GR  
και ACE

Gelina Karella
Secretary General EBEN GR 
and ACE

There is no such thing 
as business ethics. 
There is only one 
kind - you have to 
adhere to the highest 
standards.

 Marvin Bower
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ALERT SHIPPING AGENCIES LTD

Το όνομα και οι αξίες μας 
στην υπηρεσία της κοινωνίας

Η ενασχόλησή µας µε τη ναυτιλία και τη ναυτική πρακτό-
ρευση στην Ελλάδα, από το 1972, µας έχει καταστήσει ένα 
από τα µεγαλύτερα ονόµατα εµπιστοσύνης στον τοµέα µας. 

Αντικείμενό μας, μεταξύ άλλων υπηρεσιών, αποτελούν οι πρακτο-
ρεύσεις, ο δεξαμενισμός, οι επισκευές και οι ρυμουλκήσεις πλοίων. 

Το όνομα Alert περιγράφει όχι μόνο τις αξίες μας αλλά και το 
κυριότερο χαρακτηριστικό της ταυτότητάς μας, ΤΗΝ ΕΓΡΗΓΟΡ-
ΣΗ, δεδομένου ότι βρισκόμαστε διαρκώς σε εγρήγορση, για να 
εξυπηρετούμε τους πελάτες μας παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες. 

Η κοινωνική υπευθυνότητα και η ποιότητα (διαθέτουμε εδώ και 
πολλά χρόνια πιστοποίηση ISO 9001:2015 και Commitment to 
Excellence EFQM European Foundation Of Quality Management) 
αποτελούν τους πυλώνες επάνω στους οποίους κινούμαστε, με 
γνώμονα τις βασικές αρχές της ηθικής διακυβέρνησης, ως μέσο 
για την επιχειρηματική αριστεία και την καθίδρυση στερεών και 
αμοιβαία αποδοτικών σχέσεων με όλους τους συμμετόχους μας.  

Έχουμε χαράξει σαφή Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας που 
να ευθυγραμμίζεται τόσο με τη στρατηγική μας όσο και με τις 

ευρύτερες συνθήκες του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της Κοι-
νωνίας, μέσα από στοχευμένες δράσεις και χρονοδιάγραμμα σε 
ετήσια βάση. 

Συνεργαζόμαστε με φορείς και οργανισμούς που παρουσιάζουν 
κοινωνική δράση ,προκειμένου να διευρύνουμε την επίδρασή μας 
στην κοινωνία. Μεριμνούμε για την ικανοποίηση του προσωπικού 
μας μέσα από τη διαρκή εκπαίδευση και τη διασφάλιση του κα-
τάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, που συμβάλλει στην ευζωία 
και στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. 

Η ανακύκλωση, η συμμετοχή σε δράσεις και πρωτοβουλίες 
που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση όπως 
και στην προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν μέρος των 
δραστηριοτήτων μας, καταδεικνύοντας το κοινωνικό προφίλ της 
εταιρείας μας. 

Το κοινωνικό μας αποτύπωμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
ταυτότητας της εταιρείας μας που έχει ως όραμα να εξελίσσεται 
διαρκώς, να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής και να 
αναδεικνύει την ευελιξία (resilience) ως ένα από τα σημαντικά 
χαρακτηριστικά της.
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ALERT SHIPPING AGENCIES LTD

Our name and our values 
at the service of the society
Our involvement with shipping and shipping agency in 
Greece, since 1972, has made us one of the biggest names 
in our field. 

Our object, among other services, is the agencies, the tanking, the 
repairs and the towing of ships. 

The name ALERT describes not only our values but also the main 
feature of our identity, VIGILANCE, as we are constantly on the 
alert to serve our customers by providing quality services. 

Social Responsibility and quality (we have for many years ISO 9001: 
2015 certification and EFQM COMMITMENT TO EXCELLENCE 
CERTIFICATION BY EUROPEAN FOUNDATION OF QUALITY 
MANAGEMENT) are the pillars on which we move based on the 
core principles of ethical governance, as a means to business 
excellence and the establishment of solid and mutually beneficial 
relationships with all our participants. 

We have developed a clear Social Responsibility Policy that is in 
line with both our Strategy and the wider environmental conditions 
as well as the needs of the Society, through targeted actions and 
an Annual CSR Schedule. 

We cooperate with Institutions and Organizations presenting social 
action in order to expand our impact on Society. 

We take care of the satisfaction of our Staff through continuous 
training and by ensuring the appropriate working environment that 

contributes to their well-being and the improvement of their skills. 

Recycling, participation in actions and initiatives that contribute 
to environmental awareness as well as environmental protection 
are part of our activities demonstrating the social profile of our 
company. 

Our Social Imprint is an integral part of our company's identity 
that has a vision to constantly evolve, to respond efficiently to 
the actual requirements and to highlight resilience as one of its 
important characteristics.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ

ΜΙΝΕΤΤΑ «μια αγκαλιά»

Η Μινέττα, από την ίδρυσή της είναι μια εταιρεία με έντονη δέσμευση στην κοινωνική υπευ-
θυνότητα και στις κοινωνικές αξίες, θεωρώντας ότι είναι άμεσα συνυφασμένες με το αγαθό 
της Ασφάλισης.  Άλλωστε ένα από τα κεντρικά μας μηνύματα είναι ότι για εμάς στη Μινέττα 
η ασφάλιση δεν είναι μια απλή συναλλαγή, είναι ανθρώπινη σχέση. Λειτουργούμε σύμφωνα 
με την Πολιτική Κοινωνικής Υπευθυνότητας και τον Κώδικα Δεοντολογίας που διαθέτουμε, με 
σταθερότητα, συνέπεια και δέσμευση στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην εταιρεία μας έχουμε χαράξει σαφή Στρατηγική Κοινωνικής Υπευθυνότητας με τους 6 πα-
ρακάτω βασικούς άξονες.
• Οικονομική ευρωστία 
• Άρτια εταιρική διακυβέρνηση
• Ποιοτικά προϊόντα 
• Φροντίδα του περιβάλλοντος
• Στήριξη της κοινωνίας
• Εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον

Η Μινέττα πραγματοποίησε για πρώτη φορά μέσα στο 2019 Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυ-
νότητας, μία εβδομάδα αφιερωμένη σε κοινωνικές ενέργειες, οι οποίες διοργανώθηκαν και 
πραγματοποιήθηκαν, ανεξάρτητα από τις προγραμματισμένες ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας 
που έχει εντάξει στο ετήσιο πλάνο της.

Η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Μινέττα μια αγκαλιά» οργάνωσε και πραγματο-
ποίησε την Εβδομάδα Κοινωνικής Υπευθυνότητας με την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων 
αλλά και συνεργατών της εταιρείας.

Αντίστοιχη εβδομάδα κοινωνικής 
υπευθυνότητας θα διοργανωθεί για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μέ-
σα στο 2020, με πλήθος ενεργειών 
που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρω-
πο και την κοινωνία.

Επίσης, η Μινέττα σε αυτήν τη 
δύσκολη περίοδο της πανδημίας 
(Covid-19) και τις πρωτόγνωρες για 
όλους μας καταστάσεις με γνώμονα 
την ασφάλεια των εργαζομένων της 
ήταν από τις πρώτες εταιρείες που 
εφάρμοσε την τηλεργασία στο μεγα-
λύτερο ποσοστό των εργαζομένων, 
πριν αυτή να γίνει υποχρεωτική, πα-
ρέχοντας στους πελάτες της άμεση 
και ποιοτική εξυπηρέτηση. Μάλιστα, 
δημιούργησε συγκεκριμένη πλατ-
φόρμα, μέσω της οποίας εργαζό-
μενοι και συνεργάτες μπορούν να 
επικοινωνούν και να εκπαιδεύονται 
εξ αποστάσεως.

Επιπλέον, συνέβαλε στο έργο της 
δράσης «Δείπνο Αγάπης», προσφέ-
ροντας γεύματα για 250 άστεγους. 
Ιδιαίτερα σε αυτήν τη δύσκολη πε-
ρίοδο της πανδημίας (Covid-19), η 
οποία δυσχεραίνει ακόμα περισσό-
τερο την καθημερινότητά τους, η 
στήριξη των ατόμων που στερού-
νται τη στέγη θεωρούμε πως είναι 
ακόμη πιο σημαντική.

Σε ό,τι έχει να κάνει με το περιβάλ-
λον, η Μινέττα συνεχίζει τις ανα-
κυκλώσεις διαφόρων υλικών και 
μειώνει τη χρήση χαρτιού χρησι-
μοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 
Ομάδα της εταιρείας συμμετείχε 
εθελοντικά σε καθαρισμό παραλίας 
σε συνεργασία με το EBEN και τη 
HELMEPA, συγκεντρώνοντας μεγά-
λο όγκο σκουπιδιών. Συγχρόνως, 
υποστήριξε το bazaar Stray για τους 
αδέσποτους τετράποδους φίλους 
μας.

Η Μινέττα δεσμεύεται ότι θα συ-
νεχίσει να συνεισφέρει σε ουσια-
στικές ενέργειες προσφοράς στην 
κοινωνία, στο περιβάλλον και στον 
άνθρωπο.
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INSURANCE MINETTA

MINETTA - “ONE HUG”

Since its establishment, MINETTA is a company with a strong 
commitment towards social responsibility and social values, 
considering they are associated to the insurance commodity. 
Besides, one of the key messages for us in MINETTA is that 
assurance is not considered as just a plain transaction, but a 
personal relation. We are operating in accordance with Social 
Responsibility Policies and our code of conduct, which we 
apply with stability, consistency and engagement to sustainable 
development principles. 

Our company has plotted an articulate strategy of social 
responsibility based on the six following pillars:
• Financial security 
• Corporate governance 
• Quality products 
• Environmental care 
• Support to civil society 
• Exceptional work environment 

MINETTA implemented for the first time in 2019, Social 
Responsibility Week, which is dedicated to social actions that 
are organized and accomplished irrespective of the scheduled 
corporate responsibility events that are included in our annual plan. 

The corporate social responsibility team named “MINETTA hug”, 
has coordinated and actualized the “Social Responsibility Week” 
with the active involvement of our employees and business 
associates. 

“Social Responsibility Week” has been planned for a second year 
in a row in 2020 focus on people and society centered multitude 
actions. 

Furthermore, during these difficult times of the pandemic 
(Covid-2019) and the unprecedented conditions for all of us, 
one of Minetta’s  driving principles has been the safety of its 
employees. Also our company was one of the first to implement 
telecommute for the majority of its employees even before 
it becomes mandatory providing to the customers direct and 

efficient service. A specific educational platform was designed 
during lockdown through which, employees and associates 
communicated and were trained remotely.

Moreover, MINETTA contributed to the action project named 
“Dinner Love”, offering meals for 250 homeless people. 
Especially during this crucial time of the pandemic (Covid-19) 
which made their everyday life even more difficult, we consider 
that the support of individuals who are deprived of housing is 
even more important. 

Regarding the environment, MINETTA is continually recycling 
various materials and reducing the use of paper whilst, utilizing 
contemporary technologies. A company’s team is involved 
voluntarily in beach cleaning in association with EBEN and 
HELMERA accumulating large quantities of rubbish. Concurrently, 
MINETTA supported the STRAY bazaar for our stray four-legged 
friends. 

MINETTA is committed to continue to contribute substantially 
towards society, the environment and the individual.
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ATHENIAN SEA CARRIERS LTD

Με προτεραιότητα την ασφάλεια
Η Athenian Sea Carriers είναι µια αναγνω-
ρισµένη µοντέρνα ναυτιλιακή εταιρεία, µε 
µακρά ιστορία στο χώρο της ναυτιλίας, που 
ειδικεύεται στη µεταφορά πετρελαίου και 
των προϊόντων του.

Η εταιρεία λειτουργεί με κοινωνικά υπεύθυ-
νο τρόπο, διασφαλίζοντας την ασφάλεια 
των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, 
διά μέσου μιας διαφανούς και ηθικής 
συμπεριφοράς. 

Οι βασικοί μας στόχοι είναι:
•  Μηδενική ανοχή στη θαλάσσια ρύπανση από το πετρέλαιο, από 

τα απορρίμματα, από τους μικρο-οργανισμούς που δύναται να 
«διαταράξουν» την οικολογία των επισκεπτόμενων λιμένων 
σχετικά με την αμελή και την ακατάλληλη διαχείριση του θα-
λάσσιου έρματος  

•  Μηδενικός αριθμός ατυχημάτων
•  Προώθηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος 

διά μέσου μιας κουλτούρας «αριστείας».

Η Athenian Sea Carriers, για να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, 
αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης 
για την υγεία, την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα, με σκοπό να ικανοποιεί τα ενδιαφε-
ρόμενα μέρη, μέσω της συνεχούς βελτίωσης.  

Όλοι οι κίνδυνοι αναγνωρίζονται και λαμβάνονται υπόψη, έτσι 
ώστε να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα.

Ακολουθώντας την πολιτική και την επίγνωσή μας για την υγεία, 
την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και την ενεργειακή 
αποδοτικότητα, η Athenian Sea Carriers προχώρησε σε αίτηση 
και στην επίτευξη της πιστοποίησης βάσει των πρότυπων ISO, 
ξεκινώντας από το έτος 2000, όπου έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση 
της εταιρείας. 

Περιβαλλοντικές και Κοινωνικές Δράσεις για 
να εκπληρώσουµε τη δέσµευσή µας στην ΕΚΕ
•  Στα πλοία μας έχουμε εγκαταστήσει εξοπλισμό τελευταίας γενιάς, 

ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του 
στόλου μας.

•  Εφαρμόζοντας τον κανονισμό για τα παγκόσμια όρια εκπομπών 
θείου 2020, έχουμε μειώσει τις εκπομπές οξειδίων του θείου 
κατά 85%. 

•  Το προσωπικό μας σε γραφείο και πλοία εκπαιδεύεται συνεχώς, 
έτσι ώστε να βελτιωθούν οι δεξιότητες διαχείρισης για την πρό-
ληψη της ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης και της ετοιμότητας 
σε έκτακτα περιστατικά.  

•  Ο συνολικός αριθμός των ναυτικών που υπηρετούν στα πλοία 
του στόλου μας ξεπερνούν κατά πολύ τον ελάχιστο αριθμό που 
απαιτείται από τo κράτος σημαίας.   

•  Ο εταιρικός κώδικας της Athenian διασφαλίζει ότι όλο το 

προσωπικό στην ξηρά και στη θάλασσα θεωρείται εξίσου ση-
μαντικότατο κεφάλαιο. 

•  Με την εκκίνηση του θεσμού του “Safety ambassador” στα 
πλοία, οι μη ασφαλείς δραστηριότητες και τα «αδύναμα» σή-
ματα καταγράφονται και αξιολογούνται. Κάθε μήνα ο εκάστοτε 
πλοίαρχος ορίζει διαφορετικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο.

•  Έμφαση στον τομέα της ψυχικής υγείας: Σχετική καμπάνια έχει 
ήδη ξεκινήσει και προωθηθεί προς τα πληρώματα του στόλου, 
ενώ παράλληλα νέα μοντέλα Resilience με τίτλο «Ας μιλήσουμε» 
έχουν δημιουργηθεί.

•  Πλάνα και διαδικασίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Covid-19 εκδόθηκαν  για τους ανθρώπους του γραφείου και των 
πλοίων. Η εταιρεία αποδείχθηκε ότι ήταν έτοιμη να δουλέψει εξ 
αποστάσεως (τα άτομα που εργάζονται στα γραφεία υπόκεινται 
σε τεστ κάθε εβδομάδα). Οι ναυτικοί, προτού μπαρκάρουν ή 
επαναπατριστούν, προμηθεύονται από την εταιρεία εξοπλισμό 
προστασίας από τον Covid-19. Επίσης, απομακρυσμένοι έλεγχοι 
και επιθεωρήσεις λαμβάνουν χώρα για την αποφυγή ταξιδιών. 

•  Οι δραστηριότητες αγορών και προμηθειών πραγματοποιούνται 
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον (αγορά μη επικίνδυνων και 
χωρίς αμίαντο προϊόντων, χρήση ανακυκλώσιμων περιτυλιγμά-
των αλλά και ελαχιστοποίηση των συσκευασιών). 

•  Η ανακύκλωση αποτελεί μείζον ζήτημα στο καθημερινό εργα-
σιακό μας περιβάλλον. Απορρίμματα από πλαστικά, πλαστικά 
καπάκια, μπαταρίες, χαρτί, εξαρτήματα υπολογιστών, λαμπτήρες 
συλλέγονται και διαχωρίζονται κατάλληλα στο γραφείο και στα 
πλοία. Επιπλέον, εταιρείες ειδικευμένες στο χώρο της ανακύκλω-
σης αποτελούν άξιους για μας συνεργάτες.

•  Παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε διάφορους οργανισμούς 
με επίκεντρο τον άνθρωπο (1. Κέντρο βρεφών «Μητέρα», 2. 
Κέντρο φροντίδας ΑΜΕΑ Αττικής).

•  Συμμετοχή σε διάφορες καμπάνιες για την προστασία και φρο-
ντίδα αδέσποτων ζώων συμπεριλαμβανομένης της σημαντικής 
εκδήλωσης stray.gr του 2020.

•  Τέλος, είμαστε μέλη των HELMEPA (Ελληνική  Ένωση Προστασί-
ας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και CYMEPA (Κυπριακή  Ένωση 
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος) και συμμετέχουμε 
ετησίως στην καμπάνια «Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη».  Όλοι 
οι εργαζόμενοι του γραφείου συμμετέχουν στον καθαρισμό 
διαφόρων παραλιών της Αττικής.
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ATHENIAN SEA CARRIERS LTD

Safety is our top priority
ATHENIAN SEA CARRIERS is a well-established modern 
shipping company with long history in the shipping world, 
specialised in the transportation of oil and products. 

The ship management company operates in a socially responsible 
manner, ensuring the safety of people and the environment, through 
transparent and ethical behavior. 
 
Our Main Objectives are:
•  Zero tolerance to water pollution from Oil, Garbage and 

Microorganisms that may disrupt the native ecology of visited 
ports, from negligent and improper management of ballast water

•  Zero level of accidents
•  Promoting a safe & healthy environment resulting from a culture 

of excellence

ATHENIAN SEA CARRIERS as to meet its commitment, develop, 
implement and maintain a Health, Safety, Quality, Environmental and 
Energy Efficiency Management System which satisfy stakeholders, 
through continual improvement. 

All risks are identified and taken into account in order to maintain the 
above Management system.

Pursuing our Health, Safety, Quality, Environmental Policies and 
awareness, ATHENIAN SEA CARRIERS proceeded with the application 
and achievement of ISO standards certification starting from year 2000, 
when re-engineering took place.

Environmental & Social Actions 
to meet our CSR commitment
•  On board our Takers we have installed the latest technology 

equipment in order to minimize the environmental footprint of 
our fleet.

•  In utilizing the Global Sulfur Cap 2020 regulation we have diminished 
the S0x emissions by more than 85%.

•  Our personnel ashore and aboard ships are continuously trained 
to improve pollution prevention management skills, including 
preparedness for emergencies.

•  The manning levels of Athenian fleet significantly exceed Flag State 
Minimum Safe manning levels.

•  Athenian Sea Carriers corporate code ensure that entire ship & shore 
staff are similarly considered valuable assets.

•  Promoting a no-blame culture and by motivating staff, it is ensured 
that everybody understands and embraces the requirements of 
Athenian Management System.

•  Launching the institution of the “Safety ambassador” onboard, weak 
signals and unsafe acts are duly reported. Each month a different 
ambassador is designated by the Master.

•  Focus on Mental Health onboard: A Campaign on Mental Health at 
sea was disseminated to all ship’s staff and new Resilience modules 
“Let’s talk” were issued.

•  COVID 19 outbreak Management Plan issued for both the office 
& the vessels. Our office proved ready to work remotely (Office 

personnel planning to work on site, undergoes a COVID test on a 
weekly basis. Crew personnel, prior to joining or disembarking, is 
supplied with a COVID kit. Remote inspections & audits are being 
conducted by Company Representatives in order to avoid travelling). 

•  Purchase and supply activities are effected in such a way as to 
be environmentally protective (the purchasing of non-hazardous 
and asbestos free products, use of recyclable packages and the 
minimization of packaging).

•  Recycling is the major theme in our every day working environment. 
Wastes from plastics, plastic caps, batteries, paper, computer 
hardware, lamps among others are properly collected and segregated 
on board our vessels and ashore. Furthermore, specialized companies 
in the recycling business are valued as partners.

•  Assistance and support to various organizations with focus on 
human life (1.Infants Center “Mother”, 2. The Rehabilitation Center 
for Disabled people of Attica) covering their needs in clothing and 
consumables.

•  Participation in various campaigns regarding the protection and 
medical care of stray animals including support of stray.gr event 
during the year 2020. 

•  Finally, we are members of HELMEPA and CYMEPA and we have 
been participating on a yearly basis in the campaign ‘’Let Us Clean 
Europe’’. All office personnel participates in cleaning specific beaches 
in Attica.
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ELVICTOR

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
στην εποχή του Covid-19
Η παγκόσµια αναστάτωση που προκλήθηκε από το 
COVID-19 έχει επιφέρει πολλές επιπτώσεις στο περι-
βάλλον και το κλίµα. 

Λόγω του περιορισμού της κίνησης και της σημαντικής επιβρά-
δυνσης των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, η 
ποιότητα του αέρα στην ατμόσφαιρα έχει βελτιωθεί σε πολλές 
πόλεις, καθώς επίσης έχει επέλθει μείωση της ρύπανσης των 
υδάτων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εκτός αυτού, η αυξη-
μένη χρήση μέσων προσωπικής προστασίας (π.χ. μάσκα προ-
σώπου, γάντια χεριών κ.λπ.), η συνεπαγόμενη μεγάλη διάθεσή 
τους και η δημιουργία τεράστιων ποσοτήτων νοσοκομειακών 
απορριμμάτων έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Άμεσα ή έμμεσα, η πανδημία επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή 
και την παγκόσμια οικονομία, η οποία τελικά επηρεάζει το 
περιβάλλον και το κλίμα. Μας θυμίζει πώς έχουμε παραμελήσει 
τα περιβαλλοντικά στοιχεία και επιβάλλουμε την ανθρώπινη 
κλιματική αλλαγή.

Συνοπτικά, ο πίνακας δεξιά δείχνει τις περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις.

Η Elvictor Group Crew Management & Training είναι πλήρως 
προσηλωμένη στις περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές και τη 
χρήση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο.
Η προώθηση και εφαρμογή δραστηριοτήτων και πράξεων 
που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος έχει 
αναπτυχθεί μέσω των ανθρώπων μας τόσο στην ξηρά όσο 
και στα πλοία.
Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της εποχής μας λόγω της 
πανδημίας του κορωνοϊού, οι δραστηριότητές μας έχουν συρ-
ρικνωθεί σημαντικά. Ωστόσο, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα 
ότι το κύριο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο 
στοιχείο, έχουμε επικεντρωθεί στην ενεργοποίηση της περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας των ανθρώπων μας στη διάδρασή 
τους με το περιβάλλον.

Υποστηρίζουμε και υλοποιούμε σεμινάρια και διαδικτυακά 
σεμινάρια καθ ' όλη τη διάρκεια του χρόνου σχετικά με τους 
νέους κανονισμούς για την κατανάλωση καυσίμων χαμηλής 
περιεκτικότητας σε θείο επί των πλοίων.
Τα προγράμματα περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται μόνο 
σε αυτά) τα ακόλουθα;
* Χειρισμός σκουπιδιών
* Διαχείριση Απορριμμάτων Τροφίμων
*  MARPOL παραρτήματα εξοικείωση (με πρακτικά παραδείγματα)
* Σημασία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Παρόλο που η μακρινή εργασία εισήχθη, εφαρμόσθηκε και 
αγκαλιάστηκε από το προσωπικό μας, για όσους η παρουσία 

Θετικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις

Αρνητικές περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις

Μείωση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και των εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου
Καθώς οι βιομηχανίες, οι με-
ταφορές και οι εταιρείες έχουν 
κλείσει, έχει προκαλέσει ξαφνι-
κή σημαντική μείωση των εκ-
πομπών αερίων θερμοκηπίου 
(GHGs).

Αύξηση παραγωγής βιοϊατρι-
κών αποβλήτων. 
Από το ξέσπασμα της πανδημί-
ας, η παραγωγή ιατρικών απο-
βλήτων αυξάνεται παγκοσμίως, 
γεγονός που αποτελεί μείζονα 
απειλή για τη δημόσια υγεία και 
το περιβάλλον.

Μείωση της ρύπανσης των 
υδάτων
Κατά την περίοδο του περιο-
ρισμού της κίνησης, οι κύριες 
βιομηχανικές πηγές ρύπανσης 
έχουν συρρικνωθεί ή σταματή-
σει εντελώς.

Χρήση εξοπλισµού ασφαλεί-
ας και απόρριψη
Για την προστασία από την ιο-
γενή λοίμωξη, επί του παρόντος 
οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μά-
σκα προσώπου, γάντια χεριών 
και άλλο εξοπλισμό ασφαλείας, 
που αυξάνουν την ποσότητα 
απορριμμάτων υγειονομικής 
περίθαλψης.

Μείωση της ηχορύπανσης
Η ηχορύπανση είναι τα αυξη-
μένα επίπεδα ήχου που δημι-
ουργούνται από διαφορετικές 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
(π.χ. μηχανήματα, οχήματα, 
κατασκευαστικές εργασίες), τα 
οποία μπορεί να οδηγήσουν 
σε δυσμενείς επιπτώσεις σε αν-
θρώπους και άλλους ζωντανούς 
οργανισμούς

Αύξηση παραγωγής αποβλή-
των και µείωση της ανακύ-
κλωσης
Λόγω της πανδημίας, οι πολιτι-
κές καραντίνας που έχουν θεσπι-
στεί έχουν οδηγήσει σε αύξηση 
της ζήτησης ηλεκτρονικών αγο-
ρών για παράδοση στο σπίτι, 
γεγονός που τελικά αυξάνει την 
ποσότητα των οικιακών απορ-
ριμμάτων από τα αποστέλλοντα 
υλικά συσκευασίας.

στο γραφείο ήταν αναγκαία, εφαρμόσαμε τη χρήση ενός 
αυτοκινήτου για μετακίνηση περισσότερων το ενός ατόμων 
(αυστηρά σε συμμόρφωση με τις τοπικές υγειονομικές απαιτή-
σεις και κανονισμούς) στην προσπάθειά μας να μειώσουμε το 
αποτύπωμα CO2 και έτσι να συμβάλουμε σε έναν καθαρότερο 
πλανήτη.

Η ανακύκλωση μπαταριών, η μείωση της ποσότητας χαρτιού 
εκτύπωσης στο ελάχιστο, η πολιτική ανοιχτών παραθύρων για 
τη μείωση της χρήσης του κλιματισμού και η μείωση  χρήσης 
του εσωτερικού ηλεκτρικού φωτισμού στο χώρο εργασίας είναι 
μια σειρά μόνο ενεργειών μας προς την δέσμευση κοινωνικής 
ευθύνης της εταιρείας και των ανθρώπων μας.
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ELVICTOR S.P.A.C.E.

Environmental impacts 
in Covid-19 times
The global disruption caused by the COVID-19 has 
brought about several effects on the environment and 
climate.

Due to movement restriction and a significant slowdown of 
social and economic activities, air quality has improved in many 
cities with a reduction in water pollution in different parts 
of the world. Besides, increased use of PPE (e.g., face mask, 
hand gloves etc.), their haphazard disposal, and generation of 
a huge amount of hospital waste has negative impacts on the 
environment. 

Directly or indirectly, the pandemic is affecting human life 
and the global economy, which is ultimately affecting the 
environment and climate. It reminds us how we have neglected 
the environmental components and enforced human induced 
climate change.

In summary table on the right indicates the environmental 
effects.

Elvictor Group Crew Management & Training is fully committed 
to environmentally sound practices and use of natural resources 
in sustainable manner.
The promotion of routines that contribute to the protection 
of the environment has been developed through our people 
both ashore and onboard vessels.
Under the difficult circumstances of our times due to the corona 
virus pandemic, our activities have been substantially shrunk. 
However, as we strongly believe that the major environmental 
asset is the human element, we have concentrated in triggering 
the environmental sensitivity of our people in their interface 
with the environment.

We have been supporting and implementing seminars and 
webinars throughout the lockdown period on the newly 
prevailed regulations for the consumption of low sulfur fuels 
onboard ships.
The programmes include (but not limited to) the following;
• Garbage handling
• Food Waste Management
• MARPOL Annexes familiarisation (with practical examples)
• Importance on water resources management

Though distant working was introduced and embraced by our 
staff, for those coming to the office, we implemented the use of 
pool cars (strictly in compliance with local health requirements 
and regulations) in our effort to reduce our CO2 footprint and 
so contribute to a cleaner planet.

Positive environmental 
effects

Negative environmental 
effects

Reduction of air pollution 
and GHGs emission
As industries, transportation 
and companies have closed 
down, it has brought a sudden 
significant drop of greenhouse 
gases (GHGs) emissions.

Increase of biomedical waste 
generation
Since the outbreak of COVID-19, 
medical waste generation is 
increased globally, which is a 
major threat to public health and 
environment.

Reduction of water pollution
During the lockdown period, 
the major industrial sources 
of pollution have shrunk or 
completely stopped. 

Safety equipment use and 
haphazard disposal
To protect from the viral 
infection, presently peoples are 
using face mask, hand gloves 
and other safety equipment, 
which increase the amount of 
healthcare waste.

Reduction of noise pollution
Noise pollution is the elevated 
levels of sound, generated from 
different human activities (e.g., 
machines, vehicles, construction 
work), which may lead to 
adverse effects in human and 
other living organisms

Increase of solid waste 
generation, and reduction 
of recycling
Due to the pandemic, quarantine 
policies established have led to an 
increase in the demand of online 
shopping for home delivery, 
which ultimately increase the 
amount of household wastes 
from shipped package materials.

Batteries recycling, reduced amount of print paper to minimum, 
open windows policy for reducing the use of air conditioning 
and limits in use of internal lighting in the working space are 
a number only of activities with enhanced implementation 
towards our company social responsibility commitment.



14
GREEK
CHAPTER

δραστηριότητές της, σύμφωνα με τα πρότυπα περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής διαχείρισης ISO 14001 και ISO 50001.

Κοινωνική ευθύνη
Ομοίως με την περιβαλλοντική διαχείριση, η διαχείριση της 
κοινωνικής ευθύνης αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες 
προτεραιότητες της εταιρείας.

H συµβολή της ΕST στην κοινωνία
Πολλές δωρεές έχουν γίνει από την EST σε διάφορα ιδρύματα, για 
να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν οικονομικές δυσκολίες, για 
να συνεχίσουν να επιβιώνουν και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. 
Παρομοίως, πολλές ακόμα πρωτοβουλίες έχουν ήδη υλοποιηθεί 
από την εταιρεία, βοηθώντας έτσι συνανθρώπους μας που βρί-
σκονται σε ανάγκη. 
Αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία που πήρε η EST όταν το 
υπό διαχείρισή της κρουαζιερόπλοιο Aegean Paradise παρέμεινε 
στη Κεφαλονιά σχεδόν δύο μήνες για να παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια σε 800 κατοίκους του νησιού που υπέφεραν  από τους 
συνεχόμενους σεισμούς, στις 4 Μαρτίου 2014. 

Δωρεές αίµατος
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας Κοινωνικής Βελτίωσης οργάνωσε το 
2004 τη δημιουργία λογαριασμού σε τράπεζα αίματος εκ μέρους 
των υπαλλήλων της EST. Aξίζει να σημειωθεί ότι το 10% του 
λογαριασμού αίματος χρησιμοποιείται για παιδιά που πάσχουν 
από μεσογειακή αναιμία.

Πανεπιστήµιο
Τελευταία αλλά εξίσου σημαντική είναι η προσφορά μερικής 
απασχόλησης σε φοιτητές πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού, προκειμένου να να ολοκληρώσουν την πρακτική τους 
κατάρτιση και να αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της ναυτιλίας.

ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.

Living up to our Vision
Επιχειρηµατική ηθική και εταιρική κοινωνική 
ευθύνη 
Η Enterprises Shipping and Trading S.A. επιδεικνύει ισχυρή κοι-
νωνική ευθύνη όχι μόνο επειδή είναι το σωστό, αλλά και επειδή 
είναι επιχειρηματικά λογικό.
Τα οφέλη που απορρέουν από την πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης 
της ESTSA είναι:
• η διάδοση της καλής φήμης της εταιρείας
• η εξάπλωση ενός ακόμη καλύτερου ονόματος στην αγορά ως 
εργοδότη
• η βελτίωση της αφοσίωσης  των εργαζομένων
• η αύξηση της αξίας όλων των ενδιαφερομένων μερών 
(Stakeholders).

Η Enterprises Shipping and Trading S.A. έχει θεσπίσει έναν Κώδικα 
Δεοντολογίας που βασίζεται στην παραπάνω φιλοσοφία.

Συνεργασία µε την ευρύτερη κοινότητα
Αν και η ναυτιλία συμβάλλει ελάχιστα στην ατμοσφαιρική ρύπανση 
σε σύγκριση με τη βιομηχανία ξηράς, ωστόσο καλείται για άλλη 
μια φορά από τα ενδιαφερόμενα μέρη (Stakeholders) να βελτιώ-
σει ακόμη περισσότερο την απόδοσή της λόγω των αυξημένων 
ανησυχιών για την κλιματική αλλαγή.
Η EST, ως μία από τις κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες, ανεβάζει 
τον πήχυ  εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές που θα βελτιώσουν 
την κοινωνική εταιρική ευθύνη, όπως και το οικονομικό και περι-
βαλλοντικό της αποτύπωμα.
Το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας περιλαμβάνει πολλές δράσεις, 
που ξεκινούν από την αξιολόγηση εναλλακτικών πηγών καυσίμου 
και την επένδυση σε ECO πλοία, νέες τεχνολογίες και λογισμικά 
έως και την πρόσληψη υψηλά εκπαιδευμένων ναυτικών και τη 
διατήρηση υψηλών επιπέδων ικανοποίησης όλων των ενδιαφε-
ρόμενων μερών.

Οργανισµοί / Χορηγίες
Η EST πιστεύει ότι πρέπει να παρέχεται ένα καλύτερο μέλλον στις 
νέες γενιές και η ηθική ηγεσία πρέπει να προωθείται αυξάνοντας 
την ευαισθητοποίηση των εταιρειών.
Έτσι, η EST υποστηρίζει διάφορους οργανισμούς οι οποίοι είναι 
αφοσιωμένοι στην προώθηση της επιχειρηματικής ηθικής, της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Εταιρικής διακυβέρνησης.
H διοίκηση της EST είναι επίσης μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Ναυτασφαλιστικών Εταιρειών (P&I clubs), Αρχών Σημαίας (Flag 
administrations) και Νηογνομώνων (Classification Societies). 

Περιβαλλοντική ευθύνη
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ζωτικής σημασίας ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. Γι’ 
αυτόν το λόγο, η περιβαλλοντική διαχείριση αναγνωρίζεται ως μια 
από τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας. 
Η EST δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περι-
βαλλοντικούς κανονισμούς και απαιτήσεις της ακτής και της θά-
λασσας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των Αρχών της σημαίας, 
των λιμένων και των διεθνών συμβάσεων που σχετίζονται με τις 
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Culture of Ethics
Enterprises Shipping and Trading S.A. demonstrates a strong 
social responsibility image not only because this is the right thing 
, but mostly because it makes good business sense.
The benefits that EST’s Company’s Social Responsibility produces 
are diverse:
•  Spreading globally company’s good reputation
•  Development of a reputable name in the Market place as an 

employer
•  increase of employees’ loyalty
•  increase of all stakeholders’ value
•  minimization of risks involving criminal acts

Enterprises Shipping and Trading S.A. has established a Code 
of Ethics based on the above philosophy. Company’s Board 
of Directors and the responsible personnel ensure for the 
implementation of company’s culture of ethics, and there is a 
set of processes, values and best practices in place to ensure the 
best interest of all stakeholders.

Collaborating with the Wide Community 
Although the shipping industry is a minor contributor to air 
pollution compared to the land based industry, it is once 
again challenged by its stakeholders to improve even more its 
environmental performance due to the increased concerns over 
the climate change. 
ESTSA as one of the leading shipping companies is raising the 
bar towards this direction, by implementing sustainable practices 
that will improve its social corporate responsibility, economical 
and environmental footprint.
Company’s strategic plan ranges from the evaluation of alternative 
fuel sources and investing in ECO ships, new technologies and 
software to the employment of highly trained seafarers, and 
maintaining high levels of satisfaction of all stakeholders.

Membership / Sponsors
EST believes that a better future should be provided to the new 
generations and ethical leadership should be promoted.
Thus, EST sponsors various organizations dedicated to the 
promotion of business ethics, CSR and Corporate governance.
EST’s Leaders are also members of the Board of Committee 
of P&I clubs, Flag Administrations and Classification Societies 
getting involved in problem solving matters regarding changes 
in the shipping industry

Environmental responsibility 
There is no doubt that safeguarding the environment is a vital 
part of the company’s sustainable development and is recognized 
as one of the highest priorities of the company.
ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A. commits to comply 
with applicable land and sea environmental regulations and 
requirements including those of the Flag Administration, Port 
States and International Conventions associated with its activities 

in accordance with the ISO 14001 and ISO 50001 standard 
requirements.

Social responsibility 
Similar to environmental management, social responsibility 
management is recognized as one of the top priorities of the 
company.

Contributing to society 
Many donations have been made to several institutions to assist 
them coping with the economic difficulties they are facing and 
allow them to continue their normal operation.
Similarly, the Company has already implemented many more 
initiatives in order to assist people in need.
Among them, it is worth mentioning the initative taken by EST 
when our under management Cruise Vessel Aegean Paradise 
remained at Kefalonia Island for almost two months in order to 
provide humanitarian aid to 800 inhabitants of the Greek island 
who were suffering from consecutive earthquakes.

Blood Donations
The Social Improvement Initiative Team arranged in 2004 the 
set up of a blood bank on behalf of EST employees and their 
families. Company’s Blood donation has been arranged since 
then, and 10% of the blood collected annually is donated to 
children suffering from Mediterranean Anaemia.

University 
Last but not least, part time employment is being offered to 
several University students during summer, in order to assist 
them completing their practical training and obtain experience 
in the field of shipping.

ENTERPRISES SHIPPING AND TRADING S.A.

Living up to our Vision
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Ε.ΥΔ.Α.Π.

Το όραµά µας: η διατήρησή µας ως η µεγαλύτερη και πιο 
αξιόπιστη εταιρεία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, 
προσανατολισµένη πάντα στον  Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε. είναι 
η μεγαλύτερη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων, καλύπτοντας τις ανάγκες άνω του 40% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας. Η ΕΥΔΑΠ τροφοδοτεί την Αττική με ένα 
από τα πιο ποιοτικά νερά της Ευρώπης. Οι κύριες πηγές υδρο-
ληψίας και οι ταμιευτήρες που χρησιμοποιούνται, βρίσκονται 
σε αγνές περιοχές απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική 
δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να 
τροφοδοτείται με άριστης ποιότητας νερό, ενώ η μεταφορά του 
γίνεται με φυσικό τρόπο μέσω βαρύτητας, με μικρή κατανάλωση 
ενέργειας. Εκτιμώντας το μέγεθος και την τεχνογνωσία της, η 
ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εμπορικές και 
βιομηχανικές εταιρείες του ελληνικού χώρου. Το 2019, η ΕΥΔΑΠ 
στον τομέα της ύδρευσης, μέσω 14.000 χιλιομέτρων δικτύου, 
εξυπηρέτησε περίπου 4.4000.000 πελάτες (2.160.000 συνδέσεις 
περίπου), ενώ στον τομέα της αποχέτευσης με ένα δίκτυο μήκους 
9.500 χιλιομέτρων εξυπηρέτησε περίπου 3.975.000 πελάτες. Η δι-
αχείριση των λυμάτων γίνεται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
ενός ολοκληρωμένου συστήματος επεξεργασίας τους στα Κέντρα 
Επεξεργασίας Λυμάτων, με ιδιαίτερη σημασία για την προστασία 
του περιβάλλοντος. 

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές 
και με διαρκείς επενδύσεις στην τεχνολογία και την εκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΕΥΔΑΠ φροντίζει καθη-
μερινά ώστε το νερό της «βρύσης» να έχει ένα οικονομικό 
τιμολόγιο και να είναι ένα από τα καθαρότερα της Ευρώπης.

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να λειτουργεί υπό το πρίσμα των 
αρχών εταιρικής διακυβέρνησης σε όλο το φάσμα των δρα-
στηριοτήτων της. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία προάγει την 
αντίληψη της επιχειρηματικής ηθικής στη λήψη αποφάσεων 
και δεσμεύεται για την προάσπιση των συμφερόντων των 
μετόχων και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η ΕΥΔΑΠ 
βασίζεται στη σχετική εγχώρια νομοθεσία, τις διατάξεις 
και τους κανονισμούς, τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς και στις 
εσωτερικές εταιρικές της αξίες, η οποία προωθεί την εταιρική 
αναγνώριση και φήμη.

Η εξυπηρέτηση πελατών, η ενημέρωση αλλά και η ικανοποίηση 
αιτημάτων τους είναι βασική μέριμνα της εταιρείας, η οποία 
προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τους τρόπους παροχής των 
υπηρεσιών της, λαμβάνοντας υπόψη και τη μετάβαση σε μια 
ψηφιακή εποχή αλλά και την ανάγκη για μείωση περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος. Σύμφωνα με αυτή την κουλτούρα, 
ενισχύεται μια περισσότερο πελατοκεντρική προσέγγιση, 
διενεργούνται έρευνες και εξετάζονται παράπονα/αιτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πελάτη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΥΔΑΠ ΑΕ, Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου,
Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική
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Our Vision: To continue to be the largest and most reliable 
company in the management of the water cycle, always 
oriented towards Man and the Environment.

EYDAP is the largest company of its kind in Greece and  serves 
approximately 4,400,000 customers (2,160,000 water meters) 
while the length of water pipelines is 14,000 km. The sewerage 
sector serves 3,500,000 residents with sewers spreading at almost 
9,500 km. 

At EYDAP proper and responsible corporate governance is a 
key prerequisite to the creation of value for its shareholders and 
for society at large. EYDAP draws from the relevant local legal 
framework, rules and regulations, from international developments, 
as well as from its internal corporate values, in developing the 
principles of corporate governance that it implements. EYDAP aims 
to embed corporate governance principles in its wider corporate 
culture, making the first an inextricable part of the latter, as sound 
corporate governance is not limited to the typical observance of 
the law, but demands personal integrity and responsibility.
As a Company burdened with the task to satisfy its customers’ 
vital needs, EYDAP has adopted a society – oriented approach 
which is realised through benefits, decisions and actions that 
manifest the Company’s civil responsibility.  In this context, 
EYDAP, with the aim of improving the lives of individuals as well 
as the development and prosperity of society as a whole, supports 
initiatives and actions which are based on the social contribution 
and promotion of culture.

Care for Customers
Provision of low-priced special tariffs, to vulnerable social groups, 
such as charities, families, elderly people, hospitals, as well as 
setting of favorable settlements for the repayment of excessive 
bills is our primary concern.

Customer service, information and satisfaction of their requests 
is a key concern of the Company, which constantly strives 
to improve the ways of providing its Services, taking into 
account the transition to a digital age and the need to reduce 
the environmental footprint. According to this culture, a more 
customer-centric approach is strengthened, inquiries are 
conducted and complaints / requests are considered, taking 
into account the needs of the customer

Protection of the environment
In recent years, the sensitivity of people, governments and 
enterprises towards environmental protection has increased 
dramatically. As a Company involved in the supply and management 
of water, EYDAP couldn’t stay idle. The principles that run across 
environment protection, sustainability and proper utilization of 
water resources and the retention of equilibrium in ecosystems 
are the main pillars of EYDAP’s environmental policy.

The Company’s approach to environment   protection is realized 
through concrete initiatives in the following fields:
•  Less energy consumption - Lower environmental burden 
•  Sludge treatment and exploitation  at Water and Wastewater 

Treatment Plants.
•  Protection for marine life
•  Protection and optimal use of water resources  
•  Improvement and upgrade of the Company’s water supply 

network to minimize leakage.
•  Environmental sensitivity and awareness

With a sense of responsibility towards millions of consumers 
and with continuous investments in technology and training 
of its human resources, EYDAP takes care every day that the 
water of the "tap" has an economical tariff and is one of the 
cleanest in Europe.

EYDAP SA, Internal Audit Division, 
Corporate Responsible Practices

ATHENS SUPPLY AND SEWERAGE COMPANY (EYDAP S.A.)

INTERNAL AUDIT DEPARTMENT
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.

Προτεραιότητά μας, η κοινωνία και το περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, επί 43 συναπτά έτη, παρέχει ολο-
κληρωμένες και αναβαθμισμένες ασφαλιστικές λύσεις σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις. Επενδύει διαρκώς στους ανθρώπους που την 
στελεχώνουν, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και σύγχρονο εργασιακό 
περιβάλλον, σε νέες τεχνολογίες, προάγοντας τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό και στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, υλοποιώντας 
ετησίως πολυάριθμες δράσεις.
Η εταιρεία, με στοιχεία Σεπτεμβρίου 2020, διατηρεί ένα δίκτυο 
πωλήσεων αποτελούμενο από 5.640 συνεργάτες, οι οποίοι εξυ-
πηρετούν περισσότερα από 648.000 συμβόλαια και διαθέτει 112 
γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) καθώς και η Βιώσιμη Ανάπτυξη 
βρίσκεται στο DNA της εταιρείας και αντανακλώνται καθημερινά 
μέσα από την υλοποίηση δράσεων κοινωνικού και περιβαλλοντι-
κού χαρακτήρα.
Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στον Νοέμβριο, δημοσιεύτηκε η  
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου Ευρωπαϊκή Πίστη, η 
οποία είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις αρχές του προτύπου 
ISO 26000, τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του GRI, τις αρχές του 
Οικουμενικού Συμφώνου και τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ και αναλύει λεπτομερώς το σύνολο των δράσεων 
και ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 
2018-2019, καθώς και μελλοντικούς στόχους που ενισχύουν την 
κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία του ομίλου.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη πάντα έμπρακτα δίπλα στην Κοινωνία και 
στην Πολιτεία, και κυρίως τώρα που η ανάγκη για προσφορά 
είναι μεγαλύτερη, από την πρώτη ημέρα εμφάνισης της πανδημίας 

του Covid-19 στη χώρα, έλαβε μέτρα πρόληψης και προστασίας 
τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασφαλισμένους της, 
θέτοντας σταδιακά πάνω από το 90% των εργαζομένων της σε 
τηλεργασία στηρίζοντάς τους τόσο μέσω ειδικών διαδικτυακών 
σεμιναρίων όσο και μέσω έκτακτης αμοιβής, η οποία ξεπέρασε 
το 1 εκατ. ευρώ και πραγματοποιώντας τακτικές απολυμάνσεις 
σε όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις της. Ακόμη, δημιούργησε 
On-line θυρίδα ασφαλούς παραλαβής και αποστολής εγγράφων, 
προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των συνεργατών και 
ασφαλισμένων της.

Επίσης, η εταιρεία, θέλοντας να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια 
αντιμετώπισης της Covid-19, δώρισε 10 αναπνευστήρες τελευταί-
ας τεχνολογίας και λοιπό υγειονομικό εξοπλισμό στο Υπουργείο 
Υγείας, παρείχε δωρεάν τρίμηνη ασφαλιστική κάλυψη σε 250 
οχήματα των Κινητών Ομάδων Υγείας που διέθεσε δωρεάν η 
Avis στον ΕΟΔΥ και παράλληλα συμμετείχε στο πρόγραμμα «Κι-
νητές Ομάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού» του Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη αποσκοπεί μέσα από τις δράσεις της να συ-
νεισφέρει θετικά στο περιβάλλον, γι’ αυτό και η στρατηγική της 
περιλαμβάνει δράσεις που επιτυγχάνουν συνεχή μείωση του περι-
βαλλοντικού της αποτυπώματος καθώς και υλοποίηση επενδύσεων 
με άμεσο περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Μια από αυτές τις επενδύσεις 
υλοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, μέσω της απόκτηση Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο 
νομό Θεσσαλίας, μέσω της οποίας αποδεικνύεται η συμβολή της 
εταιρείας για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης.



AMBASSADORS CLUB OF EBEN BOOKLET 2020 19

EUROPEAN RELIANCE

Our priorities, the society and the environment
Over the past 43 consecutive years, European Reliance General 
Insurance Co. S.A. provides comprehensive and upgraded 
insurance solutions to individuals and businesses. The Company 
continuously invests on its employees, provides equal opportunities 
and a modern working environment with new technologies, 
promotes digital transformation and annually performs numerous 
Corporate Social Responsibility actions. 
According to September 2020 figures, the Company owns a Sales 
Network with 5,640 insurance agents, that serve the needs of over 
648,000 insurance policies, and 112 Retail Offices throughout Greece. 

Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility (CSR) and Sustainable Development 
are parts of the DNA of the Company and this is daily proved in 
the implementation of actions for the society and the environment. 

It is worth noting that in November 2020, European Reliance 
Group of Companies published its Sustainability Report for years 
2018-2019, in compliance with the principles of ISO 26000 
Certification, the GRI Reporting Standards, the UN Global Compact 
and the 17 Sustainable Development Goals. The Sustainability 
Report presents in detail the steps and actions performed in 
2018-2019 and the future objectives that enhance the Social 
Responsibility of the Group.

European Reliance stays close to the Society and the State and 
mostly now that the need for donations has increased. Since the first 
cases of Covid-19 pandemic in Greece, our Company implemented 
measures for the prevention and protection of the employees and 
the insured, applying teleworking for over 90% of its employees 
and supporting the personnel with special virtual seminars and 
extraordinary remuneration of € 1 mil. The Company also performs 
on a regular basis disinfections in all of its building facilities and 
created an on-line P.O. Box for the secure receipt and dispatch of 
documents to facilitate all insurance agents and the insured.

The Company, aiming to contribute to the national efforts for 
the treatment of the Covid-19 pandemic, donated 10 high-tech 

ventilators and other healthcare equipment to the Ministry of 
Health, provided freely three-month insurance coverage to 
250 vehicles of the Mobile Health Units donated by AVIS to 
the Hellenic National Public Health Organization (EODY) and 
participated in the scheme “Special Purpose Mobile Health 
Units” of EODY.

European Reliance aims through these actions to have a positive 
contribution to the protection of the environment and for this 
reason its strategy includes actions for the decrease of the 
ecological footprint and investments with direct environmental 
impact. One of these investments was implemented in February 
2020 in the field of renewable energy sources with the acquisition 
of a Photovoltaic Station in the Prefecture of Thessaly, Greece, an 
investment that proves in action the contribution of the Company 
to the Sustainable Development.
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ΝΑΥΠΗΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΑΣ ΨΥΧΑΛΗΣ

Η οικογένεια Ψυχάλη ασχολείται µε αγάπη και συνέπεια 
στο χώρο της ναυπηγοεπισκευής από το 1890, ιδρύοντας 
Ναυπηγεία στη Σύρο και στη διαδροµή των ετών επεκτά-
θηκε και σε Ναυπηγείο του Περάµατος. Διαθέτει πολύ 
µεγάλη εµπειρία στην ναυπηγική τέχνη και ειδικότερα στον 
τοµέα των κατασκευών, µετασκευών και επισκευαστικών 
εργασιών πλοίων.

Το ναυπηγείο ΨΥΧΑΛΗ είναι άρτια εξοπλισμένο τόσο σε σύγχρο-
νο βιομηχανικό εξοπλισμό, όσο και σε επιστημονικό και τεχνικό 
προσωπικό.
Σε όλες τις εργασίες χρησιμοποιούνται πιστοποιημένα υλικά αρί-
στης ποιότητας.

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
Το Ναυπηγείο μας έχει κατασκευάσει πολλά σκάφη και συνεχίζει 
να κατασκευάζει διαφόρους τύπους σκαφών. Ενδεικτικά σας 
αναφέρουμε μερικά από αυτά:

Ferry Boat 
«ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ», «ΝΗΣΟΣ ΤΡΙΖΟΝΙΑ» 

Αλιευτικό ανοικτού τύπου γαριδάδικο
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ» 

Ειδικού τύπου σκάφος Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας 
“CLEANMANG NANCY”

Φορτηγά πλοία
«ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΑΓΙΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣ», «ΜΠΑΛΟΣ» 

Το τμήμα σχεδιασμού πραγματοποιεί τις απαραίτητες μελέτες 
για την ολοκλήρωση των κατασκευών με βάση τους κανόνες της 
καλής Ναυπηγικής τέχνης 

ΜΕΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΛΟΙΩΝ 
Ένα ιδιαίτερο πεδίο εργασιών όπου έχει καταξιωθεί το ναυπη-
γείο μας είναι η εκπόνηση μελετητικών σχεδίων και η υλοποίηση 
τους που αφορούν στην μετατροπή προϋπαρχόντων πλοίων και 
την μετασκευή τους, τις αναβαθμίσεις πλοίων, διαπλατύνσεις και 
επιμηκύνσεις. 

Ferry boat
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», «ΜΕΛΙΝΑ» 

Γκαζάδικα µεταφοράς Bankering, µετασκευή από µονού 
τοιχώµατος σε διπλού τοιχώµατος
«ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», «ΜΑΡΙΑ », «ASFALTAR» 

Τουριστικά σκάφη, mega yacht
«ANMANT», «ELIKI»

Aλιευτικό 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» 
καθώς και τοποθετήσεις ανυψωτικών μέσων, γερανών κ.λπ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Φορτηγά πλοία όπως ενδεικτικά το «MIRJAM» «ΟΛΓΑ», «ΕΥΡΥ-
ΔΙΚΗ», «JOANNA»

ΕΛΑΣΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Πλήθος ελασματουργικών εργασιών πραγματοποιεί το έμπειρο 
προσωπικό της εταιρείας Ανάμεσα στις εξειδικευμένες εργασίες 
που επιτελεί το προσωπικό μας είναι η αντικατάσταση ελασμά-
των εξωτερικού περιβλήματος , καταστρωμάτων ενισχυτικών, 
στεγανών φρακτών εδρών και τα πλοία μονού τοιχώματος 
τάνκερ σε διπλού κτλ. Επίσης εργασίες σε σε όλους τους χώρους 
του πλοίου (top side, double bottom, cargo hold, hopper tank, 
accommodation, fore peak κ.λπ.). Πραγματοποιούνται συγκολλή-
σεις από εξειδικευμένους ηλεκτροσυγκολλητές όπως και εργασίες 
επισκευής καπακιών, αμπαριών και στεγανοποιήσεις παντός τύπου.

ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
Η εταιρεία αναλαμβάνει εργασίες επισκευής και κατασκευής που 
αφορούν όλα τα δίκτυα σωληνώσεων του πλοίου, όπως για 
παράδειγμα δίκτυα νερού, ελαίων, πετρελαίου αποχέτευσης κ.α. 
Επίσης, το εξειδικευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει μια σειρά 
από ειδικές κατασκευές όλων των τύπων των σωληνώσεων όπως 
ανοξείδωτες, χαλκοσωλήνες, γαλβανιζέ καθώς επίσης και εξαρ-
τήματα δικτύων.

ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΙ
Ένα σημαντικό μερίδιο κατέχουν οι εργασίες που μπορεί να 
πραγματοποιήσει η εταιρεία κατά τον δεξαμενισμό του πλοίου. 
Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η αντικατάσταση ελασμάτων που 
βρίσκονται πλευρικά καθώς και τα βρεχάμενα του πλοίου.Έμπειρα 
συνεργεία πραγματοποιούν αντικαταστάσεις, εργασίες κατασκευής 
και επισκευές πηδαλίων, κατασκευής και επισκευής βολβού πλοίου 
κ.α. Τέλος, η εταιρεία πραγματοποιεί καθαρισμούς, υδροβολές, 
αμμοβολές και βαφές πλοίων.

Εμπειρία 5 γενεών



AMBASSADORS CLUB OF EBEN BOOKLET 2020 21

PSICHALIS SHIPYARD

Psychalis family has been involved with love and consistency 
in shipbuilding and repair industry since 1890, founding 
Shipyards in Syros and over the years it has expanded 
to the Shipyard of Perama. Ηas extensive experience in 
shipbuilding and especially in the field of construction, 
remodeling and repair ships.

PSYCHALI shipyard is well equipped with modern industrial 
equipment, as well as scientific and technical staff.
Certified materials of excellent quality are used in all works.

NEW CONSTRUCTIONS
The Yard has built many boats and continues to build various types 
of boats. Here are some of them:

Ferry Boat
"OLYMPIOS APOLLON", "Trizonia Island" 

Open type shrimp fishing
"Aphrodite" 

Special type Anti-Pollution Technology boat
"CLEANMANG NANCY" 

Cargo ships
"AGIOS GEORGIOS", "AGIOS NIKOLAOS", "BALΟS" 

The design department carries out the necessary studies for 
the completion of the constructions based on the rules of good 
Shipbuilding Art.

SHIP REPAIRS
A special field of work where our shipyard has been recognized 
is the elaboration of design plans and their implementation 
concerning the conversion of pre-existing ships and their 
reconstruction, ship upgrades, widenings and extensions.

Ferry boat
"ALEXANDER", "MELINA" 

Experience of 5 Generations
Bankering gas transmission, conversion from single wall to 
double wall
"SAINT GEORGE", "MARIA", "ASFALTAR"

Tourist boats, mega yacht
"ANMANT", "ELIKI" 

Fishing Boat
"KONSTANTINOS" 
as well as installations of lifting equipment, cranes, etc.

REPAIRS
Cargo ships such as "MIRJAM", "OLGA", "EURYDIKI", "JOANNA"

SHEET METAL WORK
The specialized staff of the company carries out a lot of sheet 
metal work. Among the specialized tasks performed by our staff 
is the replacement of outer casing plates, reinforcing decks, 
watertight seat fences and single-walled tanker ships in double 
etc. Also its work on all ships (top side, double bottom, cargo 
hold, hopper tank, accommodation, fore peak etc). Welding is 
performed by specialized welders as well as repair works of lids, 
barns and seals of all types

PIPING WORKS
The company undertakes repair and construction work that 
concerns all the pipeline networks of the ship, such as for 
example networks of water, oils, sewage oil, etc. Also, our 
specialized personnel undertakes a series of special constructions 
of all types of piping such as stainless steel, copper pipes, 
galvanized as well as network fittings.

DOCKINGS 
A significant share is held by the work that the company can carry 
out during the tanking of the ship. Among them, the replacement 
of plates that are located on the side as well as the wet ones of 
the ship stand out. Experienced crews carry out replacements, 
construction works and repairs of rudders, construction and 
repair of ship bulb, etc.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το Όικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
(ΌΠΑ) έχει ήδη διανύσει µια ιστορική 
πορεία 100 ετών, µέσα από την οποία 
έχει αναδειχθεί και καταξιωθεί ως ένα 
διεθνώς αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό 
ίδρυµα στις επιστήµες της Όικονοµίας, 
της Διοίκησης και της Πληροφορίας. 
Το υψηλής επιστηµονικής κατάρτισης 
επιστηµονικό δυναµικό του και η άριστη 
ποιότητα των φοιτητών που προσελκύ-
ει, έχουν καταστήσει το ίδρυµα κοιτίδα 
αριστείας στην επιστηµονική έρευνα και 
στην εκπαίδευση.

Την ακαδημαϊκή ταυτότητα του ΟΠΑ συνθέ-
τουν οι τρεις σχολές του, η Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και η Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της 
Πληροφορίας. Τα οκτώ ακαδημαϊκά τμήματα 
προσφέρουν σύγχρονα προπτυχιακά προ-
γράμματα σπουδών πιστοποιημένης υψηλής 
ποιότητας. Η ευρεία αναγνωρισιμότητα των προσφερόμενων 
προπτυχιακών προγραμμάτων στην κοινωνία και στην οικονομία 
καταδεικνύεται από τις υψηλές βάσεις εισαγωγής των φοιτητών και 
από την άμεση απορρόφηση των αποφοίτων σε απαιτητικές θέσεις 
του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Τα πολυάριθμα μεταπτυ-
χιακά προγράμματα του πανεπιστημίου κατακτούν κορυφαίες 
θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικά διεθνώς. Τα διδακτορικά και μεταδιδακτορικά 
προγράμματα προσελκύουν νέους ερευνητές υψηλών δυνατοτή-
των, οι οποίοι παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ερευνητικό έργο.

Οι αξίες του ιδρύματος: Αριστεία, Καινοτομία, Εξωστρέφεια και 
Κοινωνική Προσφορά αποτελούν πυλώνες ανάπτυξης και σημεία 
αναφοράς του.

Η Κοινωνική Προσφορά αποτελεί μία από τις υπέρτατες αξίες 
του ΟΠΑ και διαπνέει την ταυτότητα, τη στρατηγική και την κα-
θημερινή λειτουργία του. Το ΟΠΑ συμμετέχει στις πρωτοβουλίες 
“United Nations Global Compact” και “Principles for Responsible 
Management Education” και ασπάζεται τις αρχές κάθε πρωτοβου-

λίας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η δράση του ανα-
πτύσσεται σύμφωνα με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του 
ΟΗΕ. Σημαντικό ρόλο μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναπτύσσει 
για την επίτευξη των στόχων αυτών, κατέχει το Πρόγραμμα Εθε-
λοντισμού “AUEB Volunteers”, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις σε 
δύο άξονες: (α) δράσεις προς την κοινότητα του ΟΠΑ, με βασικό 
στόχο τη διατήρηση της ποιότητας του πανεπιστημίου με κριτήριο 
την αισθητική και τη λειτουργικότητά του και (β) δράσεις προς 
την κοινωνία.

«Διαρκής επιδίωξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
είναι να αποτελεί πρότυπο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο θα 
λειτουργεί ως διακεκριμένη και συνεκτική ακαδημαϊκή κοινότητα 
παραγωγής υψηλής ποιότητας έρευνας και εκπαίδευσης και που θα 
διαθέτει ισχυρή παρουσία στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο», τονίζει 
ο πρύτανης του ΟΠΑ, καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης, και 
δηλώνει: «Με πυξίδα την ιστορική πορεία του και με γνώμονα 
την απαρέγκλιτη προσήλωσή του στην αριστεία, το Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών χαράζει με σταθερότητα και όραμα μια νέα 
δυναμική πορεία προς το μέλλον».

Ένα δημόσιο πανεπιστήμιο 
προσηλωμένο στην αριστεία
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ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

The Athens University of Economics and Business (AUEB) 
has already traversed a historical path going back 100 
years. Throughout that time, AUEB has been established 
as an internationally recognized educational institution in 
the areas of Economics, Business, and Information Science. 
The University’s high-quality teaching staff, and the high 
quality of students the University attracts, have rendered 
AUEB a center of excellence in both research and education.

AUEB academically comprises three Schools: The School of 
Economic Sciences, the School of Business and the School of 
Information Sciences and Technology. Its eight Departments 
offer contemporary undergraduate study programs of certified 
quality. The broad recognizability of our undergraduate programs 
in society and the broader economy is attested by the high entry 
requirements and the high employment rates of our graduates in 
demanding positions both in the private and the public sector. Our 
numerous Master programs achieve high positions in international 
rankings, further adding to their international competitiveness. 
AUEB’s doctoral and postdoctoral programs attract young 
researchers of high caliber, who frequently produce research 
output of the highest quality. 

The institutional values of the University - Excellence, Innovation, 
Extroversion and Societal Impact -constitute the University’s pillars 
of further development.

Societal Impact in specific pervades the University’s identity, 
strategy, and daily operations. AUEB participates in the “United 
Nations Global Compact” and “Principles for Responsible 
Management Education” Initiatives and subscribes to the principles 
of every initiative aimed towards issues of Corporate Governance. 
AUEB further acts according to the United Nations’ 17 Sustainable 
Development Goals (SDGs). AUEB Volunteers, the University’s 
central volunteering platform, plays a pivotal role in helping AUEB 
achieve the 17 SDGs. AUEB Volunteer’s actions are centered 
around two directions: (a) actions towards the AUEB community, 
with a goal of maintaining the quality of the University in terms of 
aesthetics and functionality, and (b) actions aimed at the broader 
society.

“Our University’s pursuit is to always constitute a model public 
University, which will operate as a distinguished and cohesive 
academic community producing  high quality research and 
education, and which will enjoy a strong presence in the broader 
international context”, states AUEB Rector, Prof. Dimitris 
Bourantonis, further adding: “Using our historical trajectory as a 
compass, and without straying away from our institutional value 
of Excellence, the Athens University of Economics and Business 
steadily carves out its vision for a new, dynamic course to the 
future.”

A public University focused on Excellence
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΣΕΤΗ

ΟΦΕΤ: Αλληλεγγύη, προσφορά και 
υπευθυνότητα, το δικό μας αντίδοτο
Η σοβαρότερη παγκόσμια υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 
ετών που βιώνουμε από το 2020, η πανδημία της COVID-19, απο-
δείχθηκε ταυτόχρονα ένα ισχυρό πεδίο αλληλεγγύης, συνεισφοράς 
προς την κοινωνία και εταιρικής υπευθυνότητας.
Σύσσωμες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα- και ιδιαίτερα ο κλάδος 
της φαρμακοβιομηχανίας - αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή με 
αμεσότητα και υπευθυνότητα και στήριξαν το ευάλωτο υγειονο-
μικό σύστημα αλλά και τους ασθενείς. 

Ώρες ευθύνης, ώρες χρέους. 
Με την λογική αυτή, κινήθηκε από την πρώτη στιγμή της πανδημίας 
ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.Το Ηθικό Επιχει-
ρείν, αποτελεί στάση ζωής και φιλοσοφία για τον ΟΦΕΤ. Όπως 
σημειώνει η κυρία Ιουλία Τσέτη, CEO του Ομίλου Φαρμακευ-
τικών Επιχειρήσεων Τσέτη (Uni-pharma, InterMed, Pharmabelle, 
UniHerbo), μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ και πρόεδρος του Α’ ΔΣ του 
Global Compact Network Hellas, «ο Όμιλός μας, απέδειξε ότι δεν 
κάμπτεται από τα δύσκολα και τα επείγοντα, αντίθετα, οι δυνατές 
προκλήσεις τον αναζωογονούν! Οι τέσσερις μεγάλες δωρεές σε 
Unikinon (χλωροκίνη εκ μέρους της Uni-pharma) και των αντιση-
πτικών (εκ μέρους της InterMed) προς το ελληνικό και κυπριακό 
υγειονομικό σύστημα και τις Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ, 
δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από το χρέος μας απέναντι 
στην κοινωνία και τον ασθενή, την ώρα της ανάγκης. Ένα χρέος, 
που εκπορεύεται από την Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης του ΟΦΕΤ. Η διοίκηση του Ομίλου, υλοποίησε τις πα-
ραπάνω δωρεές με ίδια κεφάλαια αλλά και ανθρώπινους πόρους. 

UN Global Compact: Στο δρόµο της βιώσιµης 
ανάπτυξης & του TELEIA… 
Οι Uni-pharma & InterMed, αποτελούν από τον Ιανουάριο του 
2016, υπερήφανα μέλη του Όικουµενικού Συµφώνου των 
Ηνωµένων Εθνών, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου 2020, εντάχθηκαν 
στις 25 MOST SUSTAINABLE COMPANIES IN GREECE 2020, 
ως επιχειρήσεις – πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.
Το σύνθηµα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας 
του Ομίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ. Το TELEIA μεταφρά-
ζεται ειδικότερα, ως εξής: Όµαδικότητα - Teamwork, Ηθική 
– Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, 
Καινοτοµία- Innovation και Ύπευθυνότητα - Accountability. 
Άλλες δράσεις του ΟΦΕΤ οι οποίες αντανακλούν την Υπευθυνό-
τητα του Ομίλου και περιλαμβάνονται στην Στρατηγική του, είναι: 

Προστατεύουµε συνειδητά το Περιβάλλον & το 
οικοσύστηµά µας
Με το σύνθημα «Save The Sea» και με το μότο «U&I Green» 
(Uni-Pharma & InterMed αλλά ταυτόχρονα «Εσύ και Εγώ 
Μαζί Νοιαζόµαστε για το Περιβάλλον), δραστηριοποιείται η 
Ομάδα «Green Team» του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Τσέτη, η οποία υλοποιεί κάθε χρόνο, υποβρύχιους και παράκτιους 
καθαρισμούς. 

Το Ίδρυµα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ µε παροχή υποτροφιών, 
αποτελεί στήριγµα για τις νέες γενιές.
SCIENCE ON THE GO. Κινητό εργαστήριο επιστήμης, το οποίο 
ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, 
Η ΑΠΌΣΤΌΛΗ ΖΩΗΣ, με επισκέψεις σε απομακρυσμένες περιο-
χές και συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία 
και κατά τόπους Ιατρικούς και Όδοντιατρικούς Συλλόγους, 
για ενημέρωση και προληπτικές εξετάσεις. 
Η Ομάδα αιμοδοσίας του ΟΦΕΤ ΣΤΑΓΌΝΑ ΖΩΗΣ, πραγματο-
ποιεί Εθελοντικές Αιμοδοσίες, σε συνεργασία με το νοσοκομείο 
Αγία Όλγα. 
Η Running Team του ΟΦΕΤ, στηρίζει τα τελευταία χρόνια το 
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και τις γενναίες γυναίκες που παλεύουν ενάντια 
στον καρκίνο του μαστού. 
MAGIC DIABETES BUS: Τον Δεκέμβριο του 2019 επί 5 ημέρες, 
είχαμε την ευκαιρία να στηρίξουμε μία ακόμη σημαντική δράση την 
ΜΚΟ ΜΕ ΌΔΗΓΌ ΤΌ ΔΙΑΒΗΤΗ. Το Μαγικό Χριστουγεννιάτικο 
λεωφορείο, ανάλογα εξοπλισμένο, πραγματοποίησε ένα μεγάλο 
tour σε όλη την Αθήνα έκανε στάσεις και είχαμε την ευκαιρία να 
προβάλλουμε σκευάσματά μας, όπως slim fix, slim fix gummies 
και Diabetel, και να ενημερώσουμε το κοινό. 

ΌΦΕΤ: Αξία για τον Άνθρωπο, Ευθύνη για την Κοινωνία!
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TSETIS GROUP OF PHARMACEUTICAL COMPANIES

OFET: Solidarity, contribution  
and responsibility, our antidote
The most serious global health crisis of the last 100 years that 
we are experiencing from the beginning of 2020, the Pandemic 
COVID-19, has simultaneously proved to be a strong challenge 
for solidarity, contribution to society and corporate responsibility.
All Companies in Greece- especially in the pharmaceutical 
and health services sector - reacted from the very beginning 
of the pandemic, with directness and absolute responsibility, 
cooperated with the Public Sector and supported fully the 
vulnerable Health System and the patients.

Hours of responsibility, hours of action.
With the above-mentioned motto, the Tsetis Pharmaceutical 
Group of Companies (OFET Group) reacted immediately from 
the very first moment of the pandemic, since the issues of 
Corporate Responsibility are crucial and high on OFET Group’s 
agenda.
Ethical Business is a way of life and a philosophy for OFET 
Group and this, in recent months, has become more than clear.
As noted by Mrs. Ioulia Tseti, president and CEO of the Tsetis 
Pharmaceutical Companies Group (OFET), “our Group has 
clearly proved that it does not bend from the difficult and the 
urgent issues, on the contrary, the strong challenges rejuvenate 
it! The three major donations of Unikinon (with chloroquine 
as Active Pharmaceutical Ingredient) by Uni-Pharma S.A. and 
antiseptics by InterMed S.A. to the Greek and Cypriot Health 
Systems respectively are nothing more than our ethical debt to 
society and the patient, at the time of emergency. An ethical 
debt, emanating from the Corporate Social Responsibility 
Strategy of OFET.
According to Ms. Tseti, “the pandemic is not just a serious 
health crisis, which has threatened almost all health systems 
and the economies of even the most powerful countries, it is 
also an awakening shock, which has brought to the surface, 
serious shortcomings, failures, but also the weaknesses of the 
whole of Europe, demonstrating a serious necessity: The time 
has come for the European Union to become self-sufficient, 
more resilient and socially aware, and when that happens, it will 
be able to act in real solidarity and equality with its members”.

UN Global Compact: On the road to sustainable 
development & TELEIA…
Uni-pharma & InterMed, have been proud members of the 
United Nations Ecumenical Pact (UN Global Compact) 
since January 2016. As well the two industries, belongs from 
December 7, 2020, to the family of 25 MOST SUSTAINABLE 
COMPANIES IN GREECE 2020. 
The motto TELEIA, is the acronym of the Group's philosophy 
and concerns corporate VALUES of OFET Group. TELEIA 
is translated in particular, as follows: Teamwork, Ethics, 
Learning, Excellence, Innovation and Accountability.
Other actions of OFET Group, are the following:

We consciously protect our Environment and our ecosystem
With the mottos "Save The Sea" and "U&I Green" (Uni-
Pharma & InterMed but at the same time "You and I Together 
We Care about the Environment”), the dynamic "Green Team 
"of the Tsetis Pharmaceutical Group of Companies, is activated and 
implements, on an annual basis, underwater and coastal cleanups, 
with the aim to protect the environment and the aquifer. 
The AMKE KLEON TSETIS Foundation, by providing 
scholarships, constitutes a support for the new generations.
SCIENCE ON THE GO. A mobile science laboratory, which 
travels all over the Country
MISSION OF LIFE, a health program with medical visits to remote 
areas and cooperation with the Hellenic Endocrinological 
Society and local Medical and Dental Associations, for 
information and preventive examinations to local citizens.
The blood donation team of OFET Group, the “DROP OF LIFE”, 
performs Voluntary Blood Donations, in collaboration with 
the Agia Olga hospital.
OFET's Running Team has been supporting the recent year the 
Organization “ALMA ZOIS” and all the brave women fighting 
against breast cancer. 
MAGIC DIABETES BUS: In December 2019 for 5 days, we had 
the opportunity to support another important action of the NGO 
“GUIDED BY THE DIABETES”. 
Two more actions, of smaller scope, but equally essential, 
are the PRINCIPAL CELL - Association of Voluntary 
Bone Marrow Donors in collaboration with the Hellenic 
Hematological Society and the “Dental Run”, a new 
action in collaboration with the GREEK PHARMACEUTICAL 
STUDENTS’ FEDERATION.

OFET: Value for Man, Responsibility for Society!
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ BΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δράσεις ΣΒΑΠ 2020
Το δεύτερο ήμισυ ενός αιώνα διανύει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Αττικής, έχοντας θεμελιώσει ιστορικά σταθερότατες βάσεις, πάνω 
στις οποίες στήριξε όχι μόνο την πορεία του αλλά και την παρου-
σία του στο χώρο των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, 
προσφέροντας πολύπλευρο έργο για τις βιομηχανίες του Λεκα-
νοπεδίου, αλλά και προς την Πολιτεία πολύμορφες συμβουλές, 
απόψεις και λύσεις για την οικονομία.
Τα θεμέλια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς 
έβαλε στον Πειραιά η ιδρυτική Γενική Συνέλευση της 24 Μαΐου 
1951, με επικεφαλής τον Κωνσταντίνο Τσιάκο (από τον τομέα 
παραγωγής τροφίμων του Πειραιά). Η Γενική Συνέλευση όρισε 
τον Κ. Τσιάκο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της αρχικής 
oργάνωσης, που συγκροτήθηκε το 1951, ως Σύλλογος Βιομη-
χάνων Πειραιώς. 
Μετά από οκτώ χρόνια και συγκεκριμένα στη Γενική Συνέλευσης 
της 6ης Φεβρουαρίου 1959, οι αρχαιρεσίες ανάδειξαν πρόεδρο 
το βιομήχανο σιδήρου, Στυλιανό Κοραή. Αναλαμβάνοντας τη 
«σκυτάλη», ο Στυλιανός Κοραής, για δύο περίπου δεκαετίες συνδι-
καλιστικής του παρουσίας στη θέση του προέδρου, οικοδόμησε το 
βιομηχανικό προφίλ του τότε Συλλόγου, επεκτείνοντας τη δράση 
του στον Πειραιά και σε όλη την Αττική, ενώ με τροποποιήσεις 
του καταστατικού ο Σύλλογος Βιομηχάνων Πειραιώς αναβαθμί-
στηκε, το 1973, σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Πειραιώς με έδρα τον 
Πειραιά και γραφεία στο κτίριο του ΕΒΕ Πειραιώς, ενώ το 1974 
σε Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς, διατηρώντας 
την ίδια έδρα.
Στις 2 Νοεμβρίου 1977, τον Σ. Κοραή διαδέχεται ο τότε αντιπρό-
εδρος Χρήστος Φυρογένης, ο οποίος από τη θέση του προέδρου 
του Δ.Σ. θέτει τον βασικό στόχο του Συνδέσμου να εμπεδώσει 
στην Πολιτεία και στην κοινή γνώμη την ανάγκη συνύπαρξης 
της πολιτικής ανάπτυξης με την πολιτική προστασίας του περι-
βάλλοντος. 
Η επταετία 2007 μέχρι σήμερα, που σημαδεύεται από σφαιρική 
προσπάθεια για τη χάραξη νέων οριζόντων στο Σύνδεσμο, συν-
δέεται απόλυτα με την προεδρία του Δημήτρη Μαθιού στις αρχαι-
ρεσίες της 27ης Οκτωβρίου 2007 και το προσωπικό του όραμα:
•  για εμπέδωση της άποψης του Συνδέσμου ότι η ελληνική βιομη-

χανία είναι και παραμένει η πρώτη και αποτελεσματική δύναμη 
για την παραπέρα οικονομική ανάπτυξη της χώρας

•  για μεταφορά μηνυμάτων αισιοδοξίας προς κάθε κατεύθυνση 
ότι η βιομηχανία μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός για αναθέρ-
μανση και ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας από την κρίση

•  για ουσιαστική παρουσία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής 
και Πειραιώς σε όλα τα κέντρα διαμόρφωσης της οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής

•  για σταθερό και εποικοδομητικό διάλογο με τα οικονομικά 
υπουργεία - είτε με διαβήματα είτε με συνεχείς προσκλήσεις της 
ηγεσίας τους σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου

•  για αποτελεσματική παρέμβαση στις αποφάσεις της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης με συμμετοχή μελών του Συνδέσμου στα συμβούλια 
διαμόρφωσης των προγραμμάτων τους

•  για ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με συμμετοχές 
σε όλες τις διεθνείς επιχειρηματικές εκδηλώσεις και συνεχείς 
παρεμβάσεις στην εξωτερική πολιτική της χώρας

•  για ανατροπή του συστήματος αδειοδοτήσεων από τις σημε-
ρινές αυθαιρεσίες προς τον εκσυγχρονισμό που επιβάλλει τη 
συνύπαρξη της ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος.

Η τέταρτη τριετής θητεία του Δημήτρη Μαθιού στη θέση του 
προέδρου χαρακτηρίζεται και από την ευρωπαϊκή αναγνώριση 
του Συνδέσμου ως ισότιμο μέλος του μηχανισμού προώθησης 
της βιομηχανικής ανάπτυξης στο σχέδιο ανάκαμψης της ευρω-
παϊκής οικονομίας.

Δράσεις ΣΒΑΠ 2020
•  Συμμετοχή σε προγράμματα για επαγγελματική κατάρτιση 

εργαζομένων σε τομείς που σχετίζονται με το περιβάλλον, την 
παραγωγή, την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, την εξωστρέ-
φεια των επιχειρήσεων και πολλούς άλλους τομείς όπου υπάρ-
χει έλλειψη εξειδικευμένων γνώσεων από το προσωπικό.

•  Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 1.270 και 5.000 ερ-
γαζομένων στον ιδιωτικό τομέα. Η κατάρτιση σχετίζεται με 
θεματολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics και σκο-
πός είναι οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν οριζόντιες γνώσεις 
οι οποίες θα τους βοηθήσουν να αναπτυχθούν επαγγελματι-
κά σε διάφορους κλάδους.

•  Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης 5.000 ανέργων σε 
θεματολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας και Logistics, με σκοπό 
την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα βρί-
σκεται σε διαδικασία αξιολόγησης, ενώ ήδη έχει κατατεθεί 
πρόταση υλοποίησης στο Υπουργείο Εργασίας.

•  Κινητοποιήσεις για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρ-
κων, η δημιουργία των οποίων θα δημιουργήσει ένα καλύτε-
ρο αστικό περιβάλλον.

•  Κινητοποιήσεις για τον νέο νόμο αδειοδότησης επιχειρήσεων 
και τη νομοθεσία περιβαλλοντικής κατάταξης των επιχειρή-
σεων. Ο ΣΒΑΠ συμμετείχε σε όλες τις ομάδες εργασίας για 
τη διαμόρφωση των νόμων, αντιπροσωπεύοντας το 50% 
των επιχειρήσεων στην Αττική.

•  Δωρεά ΣΒΑΠ στο Κέντρο Υγείας στο Καλύβια 1.000 χει-
ρουργικές μάσκες.

•  Δωρεά 1.000 διαγνωστικά test Covid αντισωμάτων, με πρωτοβου-
λία του ΣΒΑΠ από την επιχείρηση ADELCO στο Εθνικό Συμβούλιο 
Νεολαίας. Συνομοσπονδία οργανώσεων νέων, για τις ανάγκες 
ελέγχου νέων, εν όψει και της κατασκηνωτικής περιόδου.

•  Δωρεά στο αθλητικό σωματείο «Εθνικός» και συγκεκριμένα 
στην ομάδα υδατοσφαίρισης.

•  Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Θαλάσσια πράσινη και κυ-
κλική επιχειρηματικότητα στον νησιωτικό και παρασιτικό 
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FEDERATION OF INDUSTRIES OF ATTICA & PIRAEUS

FIAP activities in 2020
SVAP’s PROFILE
The Federation of Industries of Attica & Piraeus (SVAP), was 
founded in 1951 as a Private Law Legal Entity. Since its creation 
it has been effectively contributing to the Industry of the Greater 
Attica and Piraeus region. SVAP has been addressing and 
resolving economical – developmental and social problems with its 
established consultative role and key interventions. The Federation 
is also contributing to the State providing diverse advice, insightful 
opinions and pragmatic solutions for the economy and industry 

Within its institutional operation SVAP, actively supports matters 
relating to local and regional development in order to promote 
solutions that improve the business environment and generally 
the state of the national economy. Assumes the role of facilitator 
and actively intervenes in critical situations and events that create 
suffocation to the market and directly threaten the survival 
of SMEs. Also SVAP promotes its international development 
orientation and extroversion commitment by being involved in 
the “Association of Interprofessionals Employers Businessmen 
– European Capital Cities” (BECC) holding the position of Vice 
President and also is involved in many conjoint European acts.

GOALS - PRIORITIES
•  Cultivation of a modern entrepreneurial culture and strengthening 

of the dynamics of enterprises 

•  Providing customized support for SMEs
•  Creating a favorable business environment
•  Improving the competitiveness of SMEs
•  International relations

Organization and participation in activities 
and events 
In supporting entrepreneurship and commercial activity SVAP:
•  Organizes conferences, workshops and seminars aimed at 

informing, educating and improving the competitiveness of 
SMEs.

•  Participates in international exhibitions seeking to promote its 
members’ products and services. Strengthen the recognition, 
brand awareness and penetration of Greek businesses in foreign 
markets.

•  Performs business meetings to analyze and study the specific 
problems for each business sector and exchange of inter & intra 
sectoral views and experiences.

Participation in Community and other programs 
and projects
SVAP actively participates in various National and Community 
programs, initiatives and projects, with particular emphasis on 
training and education of employers and employees in companies 
on a wide area of subjects.

χώρο» διοργανώθηκε ηλεκτρονικά μέσα στο πλαίσιο του 
εορτασμού «Ημέρες Θάλασσας 2020»

•  Εναρκτήρια εκδήλωση του εορτασμού «Ημέρες Θάλασσας 2020» 
στο πλοίο «Γλυκοφιλούσα VI» του Ομίλου Θεοδωρόπουλος 

•  Art Event με σχολεία του Πειραιά για τις Ημέρες Θάλασσας 

- Δημιουργία έργων τέχνης από παιδιά Γυμνασίου στην πλα-
τεία Κοραή, διοργανώθηκε 3 Οκτωβρίου από τον ΣΒΑΠ. 

•  Συνέδριο με θέμα «Συνέπειες κατάθλιψης στις εργασιακές 
σχέσεις και τρόποι αντιμετώπισης» έχει προγραμματιστεί για 
την Τετάρτη 18/11/2020.



28
GREEK
CHAPTER

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΣΑΚΟΣ

Ό  Όµιλος Εταιρειών «Τσάκος» το 2020 συµπλήρωσε 50 χρόνια 
συνεχούς παρουσίας στην ελληνική και παγκόσµια ναυτιλία.
Οι άνθρωποί του στα πλοία και στα γραφεία μοιράζονται κοινό όραμα 
και κοινές αξίες την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 
την ασφάλεια των μεταφορών, την προστασία του θαλασσίου περι-
βάλλοντος.
Ειδικότερα η προστασία του περιβάλλοντος διατρέχει τη φιλοσοφία όχι 
μόνο των εμπορικών δραστηριοτήτων του ομίλου, αλλά αποτελεί προτε-
ραιότητα και της κοινωνικής προσφοράς του, που εκφράζεται κυρίως με  
τη δράση των ιδρυμάτων του, που  προσφέρουν στην κοινωνία και στην 
πατρίδα εθνικό, φιλανθρωπικό και εκπαιδευτικό έργο, ενώ ταυτόχρονα 
προάγουν και καλλιεργούν τη ναυτική παράδοση των Ελλήνων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το Κοινωφελές Ίδρυµα «Μαρία Τσάκος» - Διεθνές Κέντρο 
Ναυτικής  Έρευνας και Παράδοσης ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό 
την προώθηση της έρευνας, τεχνολογίας και μελέτης της ελληνικής και 
διεθνούς ναυτιλίας και του ναυτικού πολιτισμού και την προαγωγή και 
αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης και παράδοσης και την προστασία 
του θαλασσίου περιβάλλοντος.
Υπό την αιγίδα του ιδρύματος, λειτουργεί από το 2013 στα Καρδάμυλα 
της Χίου «Το Σπίτι της Μαρίας - Στέγη Παιδείας και Πολιτισµού»,
με πρωταρχικό καθήκον τη σφυρηλάτηση της άρτιας προσωπικότητας 
των φιλοξενούμενων μαθητών, ενώ το σύνθημα «Πορεία Αριστείας» 
αποτελεί καθημερινή επιδίωξη και όραμα.
Επίσης, το  Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», ενστερνιζόμενο την αγωνία του 
Καπτ. Τσάκου για τον αφελληνισμό της Ναυτιλίας και τη μειωμένη προ-
σέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, ίδρυσε το 2018 το πρώτο ιδιωτικό 
επαγγελματικό λύκειο ναυτικής κατεύθυνσης στην Ελλάδα, το «Τσάκος 
Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» με έδρα τη Χίο.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους και κατά προ-
τεραιότητα, οι μαθητές και των δύο μαθητικών  δομών μαθαίνουν 
να σέβονται και να προστατεύουν το περιβάλλον και αναλαμβάνουν 
δράσεις περιβαλλοντολογικής ευαισθητοποίησης των κοινωνιών εντός 
των οποίων δραστηριοποιούνται.
Παράλληλα το  Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»,  στο πλαίσιο των καταστατικών 
επιδιώξεών του, συμβάλλει στην προστασία του θαλασσίου περιβάλ-
λοντος, κυρίως μέσω της συμμετοχής του σε ερευνητικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τη συμβολή του ιδρύματος, και σε συνερ-
γασία με την εταιρεία Cigaret Cycle και τους Δήμους Χίου και Ψαρών, 
τοποθετήθηκαν ειδικοί κάδοι σε παραλίες και σε άλλα επιλεγμένα σημεία 
για τη συλλογή των αποτσίγαρων.
Με χορηγία του ιδρύματος έγινε η εγκατάσταση του πρωτοποριακού 
συστήματος “Seabin” στον κεντρικό λιμένα της Χίου, με σκοπό τη συλ-
λογή των απορριμμάτων που επιπλέουν στην επιφάνεια της θάλασσας. 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A. ως διαχειρίστρια εται-
ρεία και οι άνθρωποί μας στα πλοία και στα γραφεία, είναι αφοσιωμένοι 
στην προστασία του περιβάλλοντος, στην πρόληψη της ρύπανσης και 
στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Η εταιρεία έχει καθιερώσει διαδικασίες για τη διαχείριση και παρακολού-
θηση περιβαλλοντικών θεμάτων σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα 

πρότυπα διαχείρισης, ISO 14001 και ISO 50001. Πέρα αυτών αναλαμ-
βάνει πρωτοβουλίες για την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης 
στους ανθρώπους της.
Η Tsakos Columbia Shipmanagement (TCM) S.A., μέσω της εφαρμογής 
του Συστήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δεσμεύεται:
•  να παρακολουθεί την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και 

άλλες απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση ενέργειας, την κατανάλωση και 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, 

•  στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και παροχή ασφαλούς 
εργασιακού περιβάλλοντος,

•  στις μηδενικές διαρροές,
•  στην αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων,
•  στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία της 

βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων μέσω της μείωσης των εκ-
πομπών αερίων, των αποβλήτων και των καταλοίπων που παράγονται 
από τις δραστηριότητές της,

•  στην επιλογή αγοράς ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσι-
ών και της εφαρμογής τους για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, 

•  στη συνεχή βελτίωση της συνολικής περιβαλλοντικής και ενεργειακής 
απόδοσης,

•  στη συμμετοχή σε διάφορα λιμενικά προγράμματα περιβαλλοντικών 
κινήτρων,

•  στη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης στο πλοίο και της 
χρήσης συστημάτων παραγωγής πόσιμου νερού και εγκεκριμένου 
εξοπλισμού φίλτρων και

•  στη συνεχή διεξαγωγή περιβαλλοντικών ελέγχων των πλοίων.
Ταυτόχρονα, οι εταιρείες του ομίλου:
•  ελέγχουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού στα κεντρικά 

γραφεία με την εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας 
και νερού,

•  ανακυκλώνουν μπαταρίες, κασέτες εκτυπωτή και χαρτί και
•  οργανώνουν σε ετήσια βάση καθαρισμούς ακτών  σε συνεργασία με 

τη HELMEPA.
Ο  Όμιλος Τσάκος προσβλέπει στο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπε-
ποίθηση και είμαστε υπερήφανοι για τη συμβολή μας στην προστασία 
του περιβάλλοντος, πιστεύοντας ακράδαντα ότι αυτή δεν αποτελεί  
αποκλειστικά ευθύνη των οργανωμένων κρατών, αλλά αποτελεί καθήκον 
όλων μας και του καθενός χωριστά.

Ταξιδεύοντας στο μέλλον
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TSAKOS GROUP OF COMPANIES

The Tsakos Group in 2020 marked 50 years of continuous 
presence in Greek and global shipping. 
Its people both onshore and aboard share a common vision and 
values regarding the protection of human life at sea, the safety of 
transportation and the protection of marine environment.
Εnvironmental protection involves a significant part of the Tsakos 
Group’s philosophy not only regarding its trade activities, but it is 
also a priority for its social contribution, reflected by the activities of 
its Foundations, which offer national, philanthropic and educational 
benefits to the society and the country, while promoting the Greek 
maritime tradition.  

SOCIAL CONTRIBUTION AND ENVIRONMENT
The “Maria Tsakos” Public Benefit Foundation–International 
Centre for Maritime Research and Tradition was founded in 2008 
with the aim of promoting research, technology and study of Greek 
and international shipping and maritime culture, as well as promoting 
and upgrading maritime education and tradition, and the protection 
of marine environment.
Under the auspices of the Foundation, “Maria’s House”-Education 
and Culture Campus was established in 2013 at the maritime village 
of Kardamyla, Chios. Among its scopes is to forge a healthy personality 
of the boarders, with a vision "Towards Excellence".
The "Maria Tsakos" Foundation, embracing the Capt. Tsakos’s worries 
on the de-Hellenization of Shipping and the reduced preference of 
young people towards maritime profession, established in 2018 the first 
private Nautical Lyceum in Greece, "Tsakos Enhanced Education 
Nautical School" on the island of Chios.
Within the framework of prioritized educational activities, the students 
of both these educational units learn how to respect and protect 
the environment and take over actions of environmental awareness 
regarding the societies in which they are involved.
Moreover, the “Maria Tsakos” Foundation, within the framework 
of its scopes has actively participated in the protection of marine 
environment, mainly through European research projects.
It is worth noting that with the contribution of the Foundation, and in 
collaboration with the company “Cigaret Cycle” and the Municipalities 
of Chios and Psara, special recycling bins have been placed on beaches 
and other selected places for the collection of cigarette. 
The Foundation also sponsored the installation of the innovative system 
"Seabin" at the central port of Chios, which collects all waste floating 
on the sea surface.

SHIPPING AND ENVIRONMENT
Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A., as shipmanagement 
company and our people on ships and in offices are committed and 
dedicated to the protection of the environment, prevention of pollution 
and energy efficiency improvement. 
In line with this firm commitment, TCM has historically employed and 
demonstrated sound environmental and energy practices, has evaluated 
its activities and has identified and assessed those aspects which have 
or can have a significant impact on the environment and affect the 
energy efficiency of the vessels.

Τhe Company has established procedures to manage and monitor 
environmental issues in accordance with ISO 14001 and ISO 50001. 
Furthermore, it takes initiatives to cultivate environmental awareness 
among its people. 
Tsakos Columbia Shipmanagement (“TCM”) S.A. through the 
implementation of the Environment & Energy Management System 
is committed to:
•  Monitor applicable legislation, regulations and other requirements 

related to its energy use, consumption, and environmental impact.
•  Prevent pollution of the environment and providing a safe working 

environment.
•  Zero spills.
•  Sustainable resource use.
•  Climate change mitigation and adaptation, and protection of 

biodiversity and ecosystems through reduction of emissions, wastes 
and residues which are produced by its operations.

•  Support the purchase of energy–efficient products and services and 
their design for energy performance improvement.

•  The continual improvement of the overall environmental and energy 
performance.

•  The participation in several port environmental incentive programs.
•  Reducing single use plastic wastes generation onboard and the 

utilization of freshwater generator systems and approved filter 
equipment.

•  Carrying out environmental focused audits.
At the same time, the Group's companies:
•  Monitoring of electricity and water consumption in office headquarters 

and installation of low energy and smart water management 
equipment 

•  Recycling of batteries, printer cartridges and paper 
•  Organize on annual basis, coastal clean ups in cooperation with 

HELMEPA.
The Tsakos Group looks forward to the future with optimism and 
confidence and we are proud of our contribution to the protection of 
the environment, firmly believing that this is not solely the responsibility 
of the organized states but is the duty of all of us and each of us 
individually.

Navigating the future
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10 χρόνια κοινωνικής προσφοράς μέσω 
του προγράμματος World of Difference 

Το  Ίδρυµα Vodafone στην Ελλά-
δα υλοποιεί από το 2010 το πρό-
γραµµα World of Difference. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα-θεσμό, 
που στηρίζει την κοινωνική απασχό-
ληση νέων ανθρώπων και ενισχύει το 

έργο Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στη χώρα μας, ενώ παράλ-
ληλα αναδεικνύει το ρόλο που υπηρετούν οι νέες τεχνολογίες και 
η δύναμη της συλλογικής δράσης στην Κοινωνία των Πολιτών. 
Αυτή είναι άλλωστε και η φιλοσοφία του Ιδρύματος Vodafone, που 
δραστηριοποιείται για τη βελτίωση της ζωής ευπαθών ομάδων, 
με κινητήρια δύναμη την τεχνολογία. 
Πιο συγκεκριμένα, κάθε χρόνο το πρόγραμμα World of Difference 
δίνει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους 18-35 ετών να εργαστούν 
για έξι μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, 
ενώ το  Ίδρυμα Vodafone καλύπτει το μισθό και τις εργοδοτικές 
τους εισφορές. Νέοι με καινοτόμους ιδέες, πάθος για προσφορά 
και όραμα για αλλαγή στην κοινωνία, καλούνται να βρουν τον ΜΚΟ 
για τον οποίο θέλουν να εργαστούν και μαζί να σχεδιάσουν το έργο 
που μπορεί να κάνει τη διαφορά, αξιοποιώντας τις απεριόριστες 
δυνατότητες της τεχνολογίας.

Στη διάρκεια των δέκα αυτών χρόνων το πρόγραμμα έχει υπο-
στηρίξει δεκάδες νέους και Οργανισμούς που έχουν εργαστεί 
για την επίλυση ποικίλων ζητημάτων. Η προσβασιμότητα στην 
εκπαίδευση, την εργασία και τον πολιτισμό, η κοινωνική ένταξη 
των προσφύγων, των ανέργων και των αποφυλακισμένων ατόμων, 
το δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό για τα ΑμεΑ, η εξάλειψη 
στερεοτύπων και αποκλεισμών, η εξοικείωση με την αναπηρία, 
η υποστήριξη δικαιωμάτων της LGBT+ κοινότητας, η διαχείριση 
αδέσποτων ζώων, η ανατροπή της υπογεννητικότητας και η προ-
στασία του πλανήτη, είναι μερικοί μόνο από τους στόχους που 
έθεσαν φιλόδοξοι νέοι, οι οποίοι κατάφεραν στο εξάμηνο της 
εργασίας τους να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών αναγκών.

Ο θετικός αντίκτυπος του προγράµµατος 
στην ελληνική κοινωνία
Με αφορμή τη συμπλήρωση της πρώτης δεκαετίας του World 
of Difference, το Ίδρυμα Vodafone διεξήγαγε, σε συνεργασία 
με το HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, 
τον στρατηγικό συνεργάτη του για το πρόγραμμα, μια έρευνα με 
στόχο την αποτύπωση του θετικού αντικτύπου του προγράμματος 
στην ελληνική κοινωνία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδει-
ξαν την κοινωνική αξία που παράγει το World of Difference και 
επισφράγισαν την ουσιαστική πορεία του μέσα στα χρόνια. Πιο 
συγκεκριμένα, από το 2010, το πρόγραμμα μετράει περισσότερες 
από 2.000 αιτήσεις, έχει προσφέρει απασχόληση σε 89 νέους (άξιο 
αναφοράς είναι ότι η αναλογία γυναικών-αντρών είναι 60-40%), 
ενώ παράλληλα έχει συμβάλει έμπρακτα στην ενίσχυση του έργου 
81 Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών σε όλη τη χώρα και έχει 
έμμεσα ωφελήσει σχεδόν μισό εκατομμύριο συνανθρώπους μας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων στη 
χώρα μας, που αγγίζουν το 37,5%, είναι σημαντικό επίσης να 
αναφερθεί ότι το 52% των νέων που συμμετείχαν στο πρόγραμ-
μα συνεχίζει να εργάζεται στην Κοινωνία των Πολιτών, ενώ σε 
ποσοστό 35% οι νέοι αυτοί παραμένουν στους Οργανισμούς που 
ξεκίνησαν να εργάζονται μέσω του προγράμματος. Παράλληλα, 
οι περισσότεροι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα, αναγνώρισαν 
ότι το πρόγραμμα όχι μόνο τους βοήθησε να αποκτήσουν σημα-
ντική εργασιακή εμπειρία, ενισχύοντας το βιογραφικό τους, αλλά 
ανέπτυξαν και σημαντικές δεξιότητες. 
Μπόρεσαν να κατανοήσουν καλύτερα το χώρο της Κοινωνίας των 
Πολιτών και τις ανάγκες των ωφελουμένων, βελτίωσαν τις δεξι-
ότητές τους σε θέματα υλοποίησης και παρακολούθησης έργων 
και αναγνώρισαν ακόμα περισσότερο τη σημασία της δράσης των 
Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

Οι ΜΚΟ που συμμετείχαν στην έρευνα, πέρα από την απόκτηση 
ενός νέου εργαζόμενου, δήλωσαν κατά 50% ότι ωφελήθηκαν 
ποικιλοτρόπως από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, καθώς 
τους οδήγησε στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ενίσχυσε την 
αποτελεσματικότητά τους, μεγιστοποίησε την αναγνωρισιμότητα 
και αξιοπιστία τους, ενώ επέκτεινε και το δίκτυο των επαφών 
τους. Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η πλειονότητα του 
συνόλου των συμμετεχόντων στην έρευνα δήλωσε πως το πρό-
γραμμα τους βοήθησε να κατανοήσουν ότι οι νέες τεχνολογίες και 
η συλλογική δράση μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση 
κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία.
Τα ευρήματα αυτά καταδεικνύουν τη σπουδαιότητα του World 
of Difference, ενός προγράμματος πλήρως εναρμονισμένου με 
τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, καθώς συνεισφέρει 
στο Στόχο 8, που απαντά στην ανάγκη για αξιοπρεπή εργασία και 
την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και το Στόχο 10 για λιγότερες 
ανισότητες.  Έτσι, τόσο μέσα από τους σκοπούς των ΜΚΟ που 
ενισχύει, όσο και μέσα από τους ίδιους τους νικητές κάθε χρονιάς 
-οι οποίοι τυγχάνει κάποιες φορές να ανήκουν και οι ίδιοι σε ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες- το World of Difference καταφέρνει και 
δημιουργεί ιστορία με τη δύναμη της τεχνολογίας.

VODAFONE
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The World of Difference programme 
marks 10 years of social contribution
Vodafone Foundation in Greece has been running the World 
of Difference programme since 2010. 

This project has become an institution that supports the social 
employment of young people and reinforces the work of Non-
profit Organisations in Greece, while at the same time highlighting 
the role of new technologies and the power of collective action in 
Civil Society. This is, after all, Vodafone Foundation's philosophy 
which aims at improving the lives of vulnerable groups, using 
technology as its vehicle. 

More specifically, the World of Difference programme gives 
young people aged 18-35 the opportunity, every year, to work 
in the Non-profit organisation of their choice for 6 months, and 
Vodafone Foundation finances their salary and employer social 
security contributions. Young people with innovative ideas, 
a passion for contribution and a vision for social change, are 
requested to find the NGO they would like to work for, and design 
collectively a project that can make a difference, taking advantage 
of the unlimited possibilities of technology.  

During the last ten years, this project has supported dozens of 
young people and organisations that have worked to resolve 
a variety of issues. Making education, employment and culture 
accessible, integrating refugees, the unemployed and released 
prisoners, establishing the right of the disabled to participate in 
sports, eliminating stereotypes and exclusions, raising awareness 
for disability, supporting the LGBT + community's rights, managing 
stray animals, reversing low birth rates and protecting the planet, 
are just some of the goals set by ambitious young people, who 
were able to address a wide range of social needs within six 
months of work.

The project's positive impact on Greek society
On the occasion of completing the first decade of the World of 
Difference programme, Vodafone Foundation in collaboration 
with HIGGS - Higher Incubator Giving Growth & Sustainability, 
its strategic partner in the project, conducted a survey aimed at 
capturing the project's positive impact on Greek society. The 
results of the survey highlighted the social value generated by 
the World of Difference programme and embodied its substantial 
course over the years. More specifically, since 2010, the project has 
received more than 2,000 applications, it has offered employment 
to 89 young people (it is worth mentioning that the ratio of women 
to men is 60-40%), and at the same time, it has actively reinforced 
the work of 81 Non-profit Organisations across Greece, and has 
indirectly benefited nearly half a million of our fellow citizens. 

Taking into account the high unemployment rate of young people 
in Greece that reaches 37.5%, it is also important to mention that 
52% of young people who participated in the project still work 
in Civil Society, while 35% of young people are still employed in 

the organisations where they started working through the project. 
In addition, most of the young people who participated in the 
survey, aknowledged that not only has the project helped them 
gain significant work experience by reinforcing their CV, but also 
helped them develop important skills. 

They were able to gain a better understanding of Civil Society and 
the needs of the beneficiaries, they improved their skills in project 
implementation and monitoring, and realised just how important 
the action of Non-profit organisations is.

In addition to acquiring a new employee, 50% of the NGOs that 
took part in the survey have stated that they benefited from 
participating in the project in various ways, as it helped them 
transform digitally, enhanced their performance, maximised 
their visibility and credibility, while expanding their network. 
Finally, it is important to mention that the majority of all survey 
participants stated that this project helped them understand that 
new technologies and collective action can help address the critical 
issues that Greek society faces.

These findings demonstrate the importance of the World 
of Difference programme, which is fully in line with the UN 
Sustainable Development Goals (SDG), as it promotes SDG 8, 
which addresses the need for decent work and economic growth, 
as well as SDG 10 for reduced inequalities. Consequently, the 
World of Difference programme is making history by using the 
power of technology to support every year both the objectives of 
the NGOs, as well as the winners, who may belong to vulnerable 
social groups themselves.

VODAFONE
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ΔΕΙΠΝΟ ΑΓΑΠΗΣ

Μία ιδιαίτερη βόλτα ανθρωπιάς 
στο κέντρο της πόλης
Το Δείπνο Αγάπης ξεκίνησε τη δράση του το 2014, ως 
µια ιδιωτική και αυτοχρηµατοδοτούµενη πρωτοβουλία, µε 
σκοπό τη διανοµή φαγητού και ειδών πρώτης ανάγκης σε 
άστεγους συµπολίτες µας στον ευρύτερο χώρο του κέντρου 
της Αθήνας και του Πειραιά.

Το 2019, προχωρήσαμε τις διαδικασίες ίδρυσης νομικού προσώ-
που, με τη σύσταση της «Δείπνο Αγάπης Αστική Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία», που κατοχυρώνει επίσημα τους σκοπούς της πρωτο-
βουλίας και δίνει τη δυνατότητα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να 
προσφέρουν τη βοήθειά τους, με στόχο την μετεξέλιξη της όλης 
προσπάθειας σε ένα εγχείρημα με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική 
και πιο οργανωμένη δομή.

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη βράδυ, εθελοντές συγκεντρώνουν τρόφι-
μα και είδη πρώτης ανάγκης, που είτε προσφέρουν οι ίδιοι είτε 
λαμβάνουν υπό μορφή δωρεάς από εταιρείες, και τα διανέμουν 
σε αστέγους. Η διανομή ξεκινά στις 21:00, επισκεπτόμενοι τον 
καθέναν ωφελούμενο χωριστά σε «σημεία» ήδη χαρτογραφημένα 
στο κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά.

Η προσπάθεια συγκέντρωσε δεκάδες φίλους και υποστηρικτές, με 
αποτέλεσμα σήμερα να έχουν αυξηθεί τόσο οι εθελοντές όσο και 
οι άνθρωποι που φροντίζουμε:
Εθελοντές - Συγκεκριμένα συμμετέχουν παραπάνω 65 εθελοντές 
συνολικά στην ομάδα.
Ωφελούµενοι - Η δυναμική μας αυτήν τη στιγμή καλύπτει τους 
320 ωφελούμενους σε κάθε μας εξόρμηση, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 
ήτοι περισσότερες από 33.200 ξεχωριστές «διανομές» ετησίως.

Λόγω της πανδημικής κρίσης έχουμε εντάξει και το Σάββατο, 
μοιράζοντας το 2020 επιπλέον 12.800 μερίδες.
Συμμετοχή επιχειρηματικής κοινότητας: Στη δράση μας έχουν 
συμμετάσχει με τη φυσική τους παρουσία περισσότερα από 
200 στελέχη εταιρειών σε διάστημα ενός εξαμήνου, προ 
πανδημίας.

ΌΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ - Με τους ανθρώπους αυτούς γνωριζόμαστε με 
τα μικρά μας ονόματα. Η δράση μας βασίζεται στις διαπροσωπικές 
σχέσεις, στην εμπιστοσύνη και στο ουσιαστικό ανθρώπινο ενδι-
αφέρον. Στο Δείπνο Αγάπης οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποί 
μας…

ΤΌ ΌΡΑΜΑ ΜΑΣ - Επέκταση και εξέλιξη του Δείπνου Αγάπης και 
των λειτουργιών του στις μεγάλες πληθυσμιακά πόλεις της Ελλάδας 
όπου υφίσταται πρόβλημα με αστέγους, συμπεριλαμβάνοντας τη 
διαμόρφωση ενός κέντρου Δείπνο Αγάπης μέσα από το οποίο 
θα μπορέσουμε να γίνουμε μέρος της λύσης του προβλήματος.

Ό ΣΤΌΧΌΣ ΜΑΣ - Μέσα από την ανάπτυξη στοχευμένων και 
αλληλένδετων προγραμμάτων, στόχος μας είναι να συμβάλουμε 
ουσιαστικά στη λύση του προβλήματος, με την άμεση ανακούφιση 
και ιδανικά επανένταξη των ανθρώπων αυτών.
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DINNER OF LOVE

A special walk of humanity
at the city center

Dinner of Love started its activity in 2014, as a private and 
self-financed initiative, with the aim of distributing food 
and basic necessities to our homeless fellow citizens in the 
wider area of the center of Athens and Piraeus.

In 2019, we proceeded with the procedures of establishing a legal 
entity, with the establishment of the "DINNER OF LOVE Civil Non-
Profit Company" which officially secures the aims of the initiative 
and enables individuals and companies to offer their support, 
making it possible for us to grow with even greater dynamic and 
more organized structure.

Every Tuesday and Thursday night, volunteers collect food and 
basic necessities, which they either offer themselves or receive as 
a donation from companies and distribute to the homeless. The 
distribution starts at 21:00, visiting each beneficiary separately 
in "points" already mapped in the center of Athens and Piraeus.
The effort gathered dozens of friends and supporters, and as a 
result today both the volunteers and the people we care for have 
significantly increased:
Volunteers - Specifically, a total of 65 volunteers participate in 
the Team
Beneficiaries - Our momentum currently covers the 320 
beneficiaries on each of our excursions, every Tuesday & Thursday, 
thus more than 33,200 separate "distributions" per year
Due to the pandemic crisis we have included on Saturday, 
distributing in 2020 additional 12,800 portions
Business community participation: More than 200 company 
executives have participated in our action with their physical 
presence in a period of 6 months, before the pandemic.

OUR VALUES - With these people we get to know our first 
names. Our action is based on interpersonal relationships, trust 
and substantial human interest. At “Dinner of Love”, these people 
are our people...

OUR VISION - Expansion and evolution of the “Dinner of Love” 

and its functions, in the large population cities of Greece that have 
a problem with the homeless, including the formation of a Dinner 
of Love center, through which we will be able to become part of 
the solution to the problem.

OUR GOAL - Through the development of targeted and 
interrelated programs, our goal is to contribute substantially to 
the solution of the problem, with the immediate relief and ideally 
the reintegration of these people.
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ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων της χώρας: 
μια προσπάθεια επίλυσης ενός χρόνιου προβλήματος

Άρθρο του Γιώργου Ηλιόπουλου, 
Προέδρου Ένωσης Πτυχιούχων 
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας

Με τις επιπτώσεις της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της 
κλιματικής αλλαγής να παρουσιάζονται διαρκώς γύρω μας με 
διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των συχνότερων 
και εντονότερων ακραίων καιρικών φαινομένων, ο μετριασμός 
της αλόγιστης χρήσης των ολοένα μειούμενων φυσικών πόρων 
μοιάζει πιο επίκαιρος από ποτέ. Παράλληλα, ολοένα και περισσό-
τερες μελέτες συνδέουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και 
την αύξηση της κλιματικής αλλαγής με την έξαρση πανδημιών και 
συνεπώς την ανάγκη για την προστασία του. 

Τον Σεπτέμβριο 2020, δημοσιεύτηκε το νέο Εθνικό Σχέδιο Δια-
χείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) για την περίοδο  2020 - 2030, με 
τη σύνταξή του να αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας, όπως 
προκύπτει από την οδηγία  2008/98/ΕΚ.
Κύριος στόχος του ΕΣΔΑ είναι η ανάπτυξη και ο καθορισμός της 
στρατηγικής, των πολιτικών, των στόχων, των κατευθύνσεων, 
αλλά και των κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στην προ-
στασία τόσο του περιβάλλοντος όσο και της ανθρώπινης υγείας. 
Το ΕΣΔΑ, από κοινού με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ), προτάσσουν και προωθούν τη διασφάλιση της 
μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας, την προώθηση της βιώσι-
μης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη έως το 2050. 
Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά κάποια από τα βασικότερα 
μέτρα που πρόκειται να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου 
να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί:
•  Εκσυγχρονισμός και εφαρμογή της «περιβαλλοντικής εισφοράς» 

(τέλος ταφής) στα απόβλητα που οδηγούνται σε ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ.
•  Εφαρμογή στην πράξη της αρχής «Πληρώνω όσο πετάω», τόσο 

με νομοθετικές ρυθμίσεις όσο και με ενίσχυση των φορέων μέσω 
πόρων του ΕΣΠΑ.

•  Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή με επέκταση του δικτύου 
συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων.

•  Ενίσχυση και αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσι-
μων Υλικών (ΚΔΑΥ).

•  Δημιουργία επαρκούς εθνικού δικτύου Μονάδων Επεξεργασίας 
Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε όλη τη χώρα, καθώς σήμερα λειτουργούν 
μόλις 5 μονάδες. Ωστόσο, προβλέπεται η λειτουργία άλλων  30-
38 μονάδων μέχρι το τέλος του 2023.

•  Προώθηση της παραγωγής εναλλακτικών δευτερογενών καυσί-
μων από τις ΜΕΑ και τα υπολείμματα των ΚΔΑΥ.

•  Ορισμός ρευμάτων σχετικών με τα βιομηχανικά απόβλητα που 
δύνανται να αποτελέσουν δευτερογενή πρώτη ύλη ή εναλλακτικό 
καύσιμο από βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανά την Ελλάδα.

•  Δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίν-
δυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23 (συμπεριλαμβα-
νομένης της ασφαλούς διάθεσης των αποβλήτων αμίαντου), 
ανυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα μας 
από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•  Ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
στην ανακύκλωση, με απώτερο σκοπό την υιοθέτηση των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας.

Έμφαση πρόκειται να δοθεί στην εκτροπή αποβλήτων από την 
υγειονομική ταφή, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να απέχει πολύ από 
το στόχο του 26% που είχε αρχικά τεθεί για το 2020, ενώ φαίνεται 
να είναι ιδιαίτερα σημαντική η διαφορά με τον αντίστοιχο μέσο 
όρο της Ε.Ε. (78% διάθεση αποβλήτων σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, έναντι 
23% εν συγκρίσει με την Ε.Ε. των 28, σύμφωνα με δεδομένα 
που αφορούν το 2018). Μάλιστα, προς την κατεύθυνση αυτή η 
Ελλάδα σκοπεύει όχι μόνο να μη χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα 
παρεκκλίσεων που της παρέχεται από την Οδηγία (ΕΕ) 2018/850 
για μετάθεση του στόχου μείωσης της ποσότητας των αστικών 
αποβλήτων που διατίθενται με υγειονομική ταφή στο 10% μέχρι 
το 2040, αλλά αντιθέτως προσδοκά, μέσω των μέτρων που πρό-
κειται να επιβάλει, τη μεταφορά αυτής της προθεσμίας στο 2030.

Βέβαια, ενώ σε όλα τα σενάρια έχει γίνει παραδοχή για αναμε-
νόμενη μείωση της παραγωγής σε σχέση με το 2020 λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη η 
επιβάρυνση της χώρας με το ανάλογο φορτίο που πρόκειται να 
προκύψει λόγω της απόρριψης μασκών και λοιπού εξοπλισμού 
προστασίας (π.χ. γάντια, ασπίδες). Σύμφωνα μάλιστα με τη γενική 
σύσταση, η οποία ορίζει πως για να αποτραπεί το ρίσκο επιμό-
λυνσης των εργαζομένων στα διάφορα στάδια διαχείρισης, τα 
απορρίμματα αυτά οφείλουν να τοποθετούνται στον γενικό κάδο, 
αναμένεται πως ο όγκος τους θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός, ειδι-
κά αν αναλογιστεί κάποιος ότι παραμένει σχετικά ασαφές ακόμα 
πότε θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε πλήρως από τον κίνδυνο 
της πανδημίας.

Η διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα μας με τρόπο βιώσιμο για 
το περιβάλλον, τον άνθρωπο και την οικονομία, είναι ένα χρόνιο 
και δυσεπίλυτο πρόβλημα, που όμως με το νέο ΕΣΔΑ φαίνεται 
πως μπαίνει σε μια άλλη φάση, προς την κατεύθυνση της επίλυσης. 
Ωστόσο, πέραν των δομικών παρεμβάσεων και θεσμικών αλλαγών 
που προκρίνονται και είναι σαφώς απαραίτητες, αναγκαία είναι και 
η συμβολή όλων μας, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο 
οργανισμού/εταιρείας.

ΕΝΩΣΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ



AMBASSADORS CLUB OF EBEN BOOKLET 2020 35

UNION OF ENVIRONMENTAL SCIENTISTS OF GREECE

The new Waste Management Plan of Greece: 
an attempt to resolve a chronic problem
While the impacts of environmental degradation and climate 
change constantly appear around us in many different ways, 
including more frequent and extreme weather events, the necessity 
to mitigate the ongoing decrease of natural resources’ reckless use 
appears to be more current than ever. At the same time, more and 
more researches are linking the environment’s degradation and 
the increase of climate change with the outbreak of pandemics 
and therefore the need for its protection.
In September 2020, the new National Waste Management Plan 
(NWMP) for the period 2020 - 2030 was published, with its 
preparation being an obligation of our country, as it results from 
Directive 2008/98/EC.
The main aim of NWMP is to develop and define the strategy, 
policies, objectives, directions, but also the appropriate measures 
aiming at the protection of both the environment and human 
health. NWMP, together with the National Energy and Climate 
Plan (NECP), propose and promote the provision of long-term 
competitiveness, the sustainable economic growth, but also the 
creation of new jobs, in the context of the transition to a climate 
neutral Europe by 2050.
Some of the key measures that will be taken at national level, in 
order to achieve the objectives set, are the following:
•  Modernization and implementation of the "environmental 

taxation" (landfill fee) in waste that led to landfill.
•  Implementation of the principle "Pay as you throw" in practice, 

both through legislative regulations and financial support of 
the relevant bodies through the National Strategic Reference 
Framework (ESPA).

•  Enhancement of Sorting at Source by expanding the collection 
network of recyclable materials and biodegradable waste.

•  Enhancement and upgrade of the Recycling Materials Sorting 
Centers (RMSC-KDAY).

•  Establishment of an adequate national network of waste 
treatment units (WTU-MEA) throughout the country, as today 
are operating just 5 units. However, another 30-38 units are 
expected to be operational by the end of 2023.

•  Promotion of the alternative secondary fuels production by the 
WTU-MEAs and the residues of RMSC-KDAY.

•  Definition of streams related to industrial waste that can be a 
secondary raw material or alternative fuel from industrial facilities 
throughout Greece.

•  Establishment and organization of landfills for hazardous waste 
by 2022-23 (including the safe disposal of asbestos waste), the 
absence of which leads to large fines imposed to our country 
by the Court of the European Union.

•  Raising public awareness and enhancement of trust in recycling, 
with the ultimate goal of adopting the principles of Circular 
Economy.

Emphasis will be placed on landfill diversion, as Greece has not 
yet met the 26% target initially set for 2020, while there is some 
ground to be covered in order to meet the EU average (78% 
disposal of waste in landfills, compared to 23% of the EU 28, 

according 2018 data). In fact, in this direction, Greece intends, not 
just to avoid using the option of deviation provided by Directive 
(EU) 2018/850 to postpone the goal of reducing the amount of 
municipal waste disposal by landfill to 10% by 2040, but instead, 
expects, through the measures it will implement, to meet this 
deadline much earlier, by 2030.
Of course, while in all the scenarios it has been assumed that 
production is expected to decrease compared to 2020 due to 
the coronavirus pandemic, it does not seem to have taken into 
consideration the much higher volume of masks and protective 
equipment (e.g. gloves, masks, plastic face shields) that will be 
disposed during this pandemic. In fact, according to the general 
recommendation from the authorities, this waste must be placed 
in the general waste bins (not recycling bins), in order to prevent 
the risk of employees’ contamination in the various stages of waste 
management. Thus, it is expected that the volume of this waste will 
be particularly increased, especially if one considers that it remains 
relatively unclear yet when the pandemic will come to an end.
Waste management in our country, in a way that is sustainable for 
the environment, people and economy, is a chronic and difficult 
to solve problem, which with the new NWMP seems to enter in 
another phase, towards the solution. However, in addition to the 
much-needed structural reforms and institutional changes that are 
about to be implemented, the contribution of all of us is necessary, 
both at individual and organization/company level.

Giorgos Iliopoulos, Chairman - Association 
of Environmental Scientists of Greece 



36
GREEK
CHAPTER

HELMEPA

10 συμβουλές της HELMEPA  
για να βοηθήσουμε όλοι στην προστασία του περιβάλλοντος

H Ελληνική  Ένωση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, 
γνωστή ως HELMEPA (www.helmepa.gr), είναι ο εθελοντικός μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσαν το 1982 στον Πειραιά 
Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες, με στόχο την εξάλειψη της 
ρύπανσης που προκαλούν τα πλοία. Αποστολή της η δημιουργία 
περιβαλλοντικής συνείδησης στη ναυτιλία, «από τον πλοιοκτήτη 
μέχρι τον τελευταίο ναύτη» και η ενίσχυση πνεύματος ασφάλειας 
μέσα από συνεχή πληροφόρηση και επιμόρφωση του ανθρώπινου 
παράγοντα. 

Με σύνθημα «Να σώσουμε τις θάλασσες», οι εθελοντές μέλη 
-ναυτικοί, εταιρείες και πλοία- υποστηρίζουν με συνέπεια την 
πρωτοβουλία αυτή, παράλληλα με δραστηριότητες περιβαλλο-
ντικής ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας και του 
ευρύτερου κοινού σε όλη τη χώρα, στις οποίες συμμετέχουν κάθε 
χρόνο χιλιάδες παιδιά και ενήλικες. 

Πλέον και στη χώρα μας έχει αρχίσει να γίνεται ευρύτερα απο-
δεκτό πως οι μεγάλες αλλαγές ξεκινούν από εμάς τους ίδιους. Για 
να μπορέσουμε όλοι να κάνουμε τον πλανήτη μας ένα καλύτερο 
μέρος για τις επόμενες γενιές, υπάρχουν μερικές απλές συνήθειες 
που μπορούμε να υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας, προ-
στατεύοντας έτσι το φυσικό μας περιβάλλον! Ποιες είναι αυτές;

Ξεχωρίζουµε τα σκουπίδια από τα ανακυκλώσιµα. Ανακυ-
κλώσιμα στον κάδο της ανακύκλωσης, όλα τα άλλα στον κανονικό.

Χρησιµοποιούµε ποδήλατο. Το ποδήλατο είναι ένας πολύ 
εύκολος τρόπος να γυμναστούμε, αλλά και να εξοικονομήσουμε 
ενέργεια και καύσιμα. 

Χρησιµοποιούµε υφασµάτινη τσάντα για τα ψώνια αντί για 
πλαστική. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε μια υφασμάτινη τσάντα 
στο αμάξι ή στο σακίδιό μας, που μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
καθημερινά για όλες τις αγορές που κάνουμε. 

Χρησιµοποιούµε οικολογικά ποτήρια... καλαμάκια, παγούρια 
και θερμός! Οι επιλογές που μπορούμε να βρούμε σε διάφορα 
σχέδια και χρώματα, είναι πλέον άπειρες. Διαλέγουμε αυτό που 
μας ταιριάζει καλύτερα και δίνουμε το καλό παράδειγμα στους 
γύρω μας.

Δεν σπαταλάµε ρεύµα αλόγιστα. Βάζουμε το πλυντήριο σε 
λειτουργία μόνο όταν ο κάδος είναι γεμάτος. Δεν ξεχνάμε τις 
συσκευές μας αναμμένες. Βγάζουμε τις συσκευές που δεν χρησιμο-
ποιούμε από την πρίζα. Για παράδειγμα, η τηλεόραση καταναλώνει 
ρεύμα ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειστή. Τέλος, προτιμάμε τις 
συσκευές που έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, ειδικά 
όταν πρόκειται για κλιματιστικό και ψυγείο.

Δεν αφήνουµε τη βρύση ανοιχτή. Αποτελεί ένα από τα βασικό-
τερα και ευκολότερα βήματα που όλοι μπορούμε να κάνουμε για 

να μειώσουμε τη χρήση νερού. Ελαττώνουμε τη διάρκεια χρήσης 
του νερού στο ντους και μειώνουμε τη ροή/πίεση του τηλεφώνου 
της ντουζιέρας.

Αντικαθιστούµε τους απλούς λαµπτήρες µε λαµπτήρες 
εξοικονόµησης ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο καταναλώνουμε 
λιγότερη ενέργεια αλλά και λιγότερα χρήματα. Συγκεκριμένα, οι 
λαμπτήρες αυτοί καταναλώνουν τέσσερις με πέντε φορές λιγότερη 
ενέργεια και διαρκούν οκτώ έως δεκαπέντε φορές περισσότερο!

Φυτεύουµε στο µπαλκόνι, τη βεράντα ή τον κήπο µας. Από 
λαχανικά, μέχρι μυρωδικά ή απλώς ένα πανέμορφο λουλούδι θα 
αλλάξει την αισθητική του χώρου εντελώς και θα προσφέρει μια 
ανάσα στην ανήμπορη να αναπνεύσει πόλη.

Χρησιµοποιούµε λιγότερο χαρτί. Ο μέσος εργαζόμενος σε 
γραφείο καταναλώνει 80 κιλά χαρτί το χρόνο! Η ποσότητα αυτή 
μπορεί να μειωθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών για να 
κρατάμε σημειώσεις. Επίσης, εκτυπώνουμε και στις δύο πλευρές 
του χαρτιού!

Δηλώνουµε συµµετοχή σε δράσεις εθελοντικών καθαρι-
σµών! Εμπλεκόμαστε ενεργά στο χώρο του εθελοντισμού και 
γινόμαστε οι ίδιοι το παράδειγμα στους γύρω μας!

Αν σας ενδιαφέρουν τα προγράμματα καθαρισμού ακτών, μπορεί-
τε να δηλώσετε συμμετοχή στην επόμενη εκστρατεία της HELMEPA 
«Ας καθαρίσουμε την Ευρώπη», που θα πραγματοποιηθεί πανελ-
λαδικά τον Μάιο-Ιούνιο 2021! 

Όχι σκουπίδια, Όχι πλαστικά σε θάλασσες, ακτές, πάρκα 
και δάση!

Και θυμηθείτε: δεν υπάρχουν «μικρές» εθελοντικές πράξεις!
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HELMEPA

10 tips from HELMEPA 
to protect the environment

The Hellenic Marine Environment Protection Association, known as 
HELMEPA (www.helmepa.gr), is the voluntary, non-profit organization 
founded in 1982 in Piraeus by Greek seafarers and shipowners, with 
the aim to eliminate ship-generated pollution. Its mission is to create 
environmental awareness in shipping, "from the shipowner to the last 
seafarer" and to strengthen the spirit of safety through continuous 
information and training of the human factor. 

With the motto "To Save the Seas", the volunteer Members - 
seafarers, companies and ships - consistently support this initiative 
along with environmental awareness activities of the educational 
community and the wider public throughout Greece, in which 
thousands of children and adults participate in. 

In Greece it is also becoming widely recognized that great changes 
begin by changing ourselves. For us to be able to make our planet 
a better place for the next generations, there are some simple 
habits that we can adopt in our daily lives to protect our natural 
environment!

Which are these?

Separate recyclables. Recyclables in the recycling bin, everything 
else in the standard garbage bin.

Use bicycles. Cycling is a very easy way to exercise, but also to 
save energy and fuel. 

Use a cloth shopping bag instead of plastic. It is very easy to 
have a cloth bag in our car or in our backpack, which we can use 
for our daily shopping.

Use eco-friendly cups… straws, bottles and thermos! The options 
that can be found in various designs and colors are now endless. We 
choose the one that suits us best and set a good example to those 
around us. 

Do not waste electricity - be energy efficient!
Only start the washing machine when the tub is full. We do not forget 
our devices on. We unplug appliances we do not use. For example, 
the TV consumes power even when the screen is off. Finally, we prefer 
appliances that have lower energy consumption, especially when it 
comes to air conditioning and refrigerator.

Do not leave the tap running. It is one of the most basic and 
easiest steps we can all take to reduce consumption and save water. 
Also, you may reduce water pressure in the shower. 

Replace standard light bulbs with energy saving ones.
In this way we consume less energy and spend less money. Specifically, 
these bulbs consume four to five times less energy and last eight to 
fifteen times longer!

Plant your balcony, terrace or garden. From vegetables, to 
herbs or just a beautiful flower will completely change the aesthetics 
of the space and will offer a breath of fresh air to your town or city.

Use less paper. The average office worker consumes 80 kg of paper 
a year! This amount can be reduced by using electronic devices to 
take notes. You may also print on both sides of the paper! 

Take part in n voluntary cleaning activities! Get actively 
involved in volunteering and become the example to those around 
you!

If you are interested in coastal 
cleanup programs, you can 
register for HELMEPA’s 
upcoming "Let's Cleanup 
Europe" campaign, which will 
take place in Greece and the 
rest of Europe in May/June 
2021!

No Garbage, No Plastics
in our seas and on our 
beaches, in parks and 
forests!

And remember…
there are no "small" 
voluntary actions!
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ

«Η Ελλάδα ζει χωρίς πλαστικά μίας χρήσης» 

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη δημιουργή-
θηκε το 2015 και η δράση του εστιάζεται στην προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της απασχόλησης 
και της μικροεπιχειρηματικότητας, καθώς και στην υποστήριξη 
πρωτοβουλιών που προασπίζονται το συλλογικό συμφέρον και 
ενισχύουν τη διαφάνεια. Το Ίδρυμα σχεδιάζει δικά του προ-
γράμματα, συνεργάζεται με άλλους φορείς, ενώ υποστηρίζει και 
δράσεις άλλων οργανισμών στους τομείς ενδιαφέροντός του. 

Τα προγράμματα του Ιδρύματος αντιμετωπίζουν ολιστικά το 
ζήτημα της θαλάσσιας προστασίας, με δράσεις ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης, εκπαιδευτικά προγράμματα για την 
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, υποστήριξη της 
επιστημονικής έρευνας και εκτεταμένους καθαρισμούς ακτών 
και βυθών. Χάρη στα επιτυχημένα του προγράμματα, όπως τα 
«Typhoon Project», «SeaChange Greek Islands» και «Fishing For 
Litter», το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη έχει 
αναγνωριστεί ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς για την 
προστασία των ελληνικών ακτών. Σημαντικό μέρος της δράσης 
του αφορά επίσης την αντιμετώπιση των πλαστικών μίας χρήσης, 
τα οποία αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους ρυπαντές των 
θαλασσών παγκοσμίως. 

Αναγνωρίζοντας την εμπειρία αυτή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας προσκάλεσε το Ίδρυμα να συνεργαστούν για τη 
μείωση και σταδιακή κατάργηση των πλαστικών μίας χρήσης στη 
χώρα μας, με αφετηρία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/904. 

Το πρόγραμμα «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», προϊόν της 
συνεργασίας των δύο φορέων, περιλαμβάνει καθαρισμούς ακτών 
και βυθών, ενημερωτικές συναντήσεις με πρόσωπα και φορείς που 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση σε μια 
εποχή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης, καμπάνιες στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, καθώς και την ανάδειξη καλών πρακτικών από όλους 
τους χώρους. Βάση του προγράμματος είναι η πεποίθηση πως όλοι 
μας μπορούμε να είμαστε μέρος της λύσης, βρίσκοντας εφαρμόσιμες 
εναλλακτικές στις καθημερινές επιλογές μας.

Η εκστρατεία «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης» ταξιδεύει σε 
όλη την Ελλάδα, με δράσεις που θα ενισχυθούν στους επόμενους 
μήνες, στο μέτρο που το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες και 
ακολουθώντας την περαιτέρω ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών 
στην εθνική νομοθεσία. Ενημέρωση, δράσεις στο πεδίο, αξιοποί-
ηση του ρόλου «πρεσβευτών» από όλους τους επαγγελματικούς 
και κοινωνικούς χώρους, όπως και ανάδειξη δοκιμασμένων καλών 
πρακτικών, είναι μερικά από τα «όπλα» του προγράμματος στον 
αγώνα για μια ζωή χωρίς πλαστικά μίας χρήσης.
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ATHANASIOS C. LASKARIDIS CHARITABLE FOUNDATION

“Greece lives without single-use plastics”
Established in 2015, the Athanasios C. Laskaridis Charitable 
Foundation focuses primarily on marine protection, the support of 
employment through micro-entrepreneurship as well as initiatives 
that promote transparency and accountability. Hybrid at its core, 
the Foundation designs and implements its own programs, 
collaborates with other entities, as well as supports actions of 
other organizations in its main areas of focus.

The Foundation’s programs address marine protection holistically. 
Campaigns that educate and raise awareness, educational programs 
for primary- and secondary school students, support of scientific 
research and extensive coastal and underwater cleanups are some 
of the activities implemented by the organization. Thanks to its 
successful programs, such as “Typhoon Project”, “SeaChange 
Greek Islands” and “Fishing For Litter”, the Athanasios C. Laskaridis 
Charitable Foundation has been acknowledged as one of the most 
efficient agents in the protection of Greek shores and seas from 
pollution. The Foundation's efforts are also targeted on fighting 
pollution caused by single-use plastics.

Acknowledging its significant experience, the Ministry of the 
Environment and Energy has invited the Foundation to collaborate 

in the reduction and gradual banning of single-use plastics in 
Greece, in application of EU Directive 2019/904.

The program “Greece Without Single-Use Plastics”, a cooperative 
effort between the two institutions, includes coastal and 
underwater cleanups, informative meetings with individuals and 
organizations that can play a key role in the transition into a new 
era without single-use plastics, media campaigns, as well as the 
promotion of best practices from all fields. The program is based 
on the notion that all of us can be part of the solution, seeking 
out and implementing practical alternatives to single-use plastics 
in our daily life.

The campaign "Greece Without Single-Use Plastics" travels 
throughout Greece, with activities that shall escalate in the coming 
months, as far as health conditions allow while following the 
further incorporation of the European directive in the national 
legislation. Awareness raising, field activities, the participation 
of ambassadors from all professional and social backgrounds, 
as well as the promotion of effective and sustainable habits, are 
some of the program’s "weapons" in the fight for a life without 
single-use plastics.



40
GREEK
CHAPTER

STRAY.GR

Τα αδέσποτα στη ζωή μας

Παρότι δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία, υπο-
λογίζεται πανελλαδικά ότι ζουν περισσότερα από 1 εκ. 
αδέσποτα και αυξάνονται ραγδαία. Το καθένα έχει µέσο 
όρο ζωής 1.5 – 2 χρόνια, ενώ σε φυσιολογικές συνθήκες 
οι σκύλοι ζουν ως και τα 15 χρόνια. 

Μην αγοράσεις ράτσα, υιοθέτησε µια φάτσα!
Αν πραγματικά και υπεύθυνα σκέφτεσαι να αποκτήσεις ζώο στο 
σπίτι, προτίμησε να σώσεις μια ζωή από το δρόμο. Μπορείς να 
απευθυνθείς σε κάποιο σωματείο για αδέσποτα, στηρίζοντας έτσι 
και το έργο του. Τα ημίαιμα είναι απόλυτα φυσιολογικά σκυλιά 
στην υγεία και τη συμπεριφορά τους. Αν υιοθετήσεις από φιλο-
ζωικό σωματείο, θα μπορέσεις να είσαι απολύτως βέβαιος τόσο 
για την υγεία, όσο και για το χαρακτήρα του ζώου.  Η μοναδική 
φάτσα που θα διαλέξεις για να αγαπήσεις, θα σε ευγνωμονεί για 
μια ολόκληρη ζωή. 

Βοήθησε το σωµατείο της γειτονιάς σου
Όλα τα σωματεία αδέσποτων ζώων αποτελούνται από εθελοντές 
και δυσκολεύονται πολύ στο έργο τους – σκέψου πως το κάθε 
ζώο, για την περίθαλψη και την φιλοξενία του, μπορεί να κοστίσει 
δυο και τρεις χιλιάδες ευρώ μέχρι την υιοθεσία του. Μπορείς να 
βοηθήσεις εθελοντικά με όποιο τρόπο και όποια συχνότητα σου 
ταιριάζει, μπορείς να βοηθήσεις οικονομικά ακόμα και με λίγα 
ευρώ, ή να προσφέρεις τροφές και φάρμακα.

Φιλοξένησε ένα αδέσποτο
Η προσωρινή φιλοξενία ενός ζώου από σωματείο αυξάνει ραγδαία 
τις πιθανότητες υιοθεσίας του, προσφέρει σωστές συνθήκες ζωής 
και εξοικονομεί στο σωματείο πολύτιμους οικονομικούς πόρους, 
προσφέροντας τη δυνατότητα να σωθεί ένα ακόμη ζώο από το 
δρόμο. Δεν κοστίζει τίποτα, είναι προσωρινό, και η προσφορά 
σου είναι ανταποδοτική.

Στειρωσε το ζώο σου και ένα αδέσποτο 
Η στείρωση είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο υπερπληθυ-
σμός των κατοικιδίων. Κυρίως, όμως, η στείρωση βοηθά το ζώο 
σου να ζήσει καλύτερα, υγιέστερα και περισσότερο! Η στείρωση 
δεν αλλάζει την προσωπικότητα του ζώου και μόνο καλό του 
κάνει, για αυτό και σε χώρες όπως η Αμερική και στην Ευρώπη 
πραγαματοποιείται σε όλα σχεδόν τα κατοικίδια.

Πίεσε το Δήµο σου για δράση
Οι δήμοι οφείλουν να διατηρούν πρόγραμμα περίθαλψης και στεί-
ρωσης για τα αδέσποτα, και επιχορηγούνται για αυτό. Ενημερώσου 
για το πρόγραμμα του Δήμου σου, υποχρέωσέ τον να ανταποκρι-
θεί στις ανάγκες των αδέσποτων (και ειδικά τη στείρωση), έλεγξε 
τι ακριβώς γίνεται και με ποιον τρόπο: με ποιους κτηνιάτρους 
συνεργάζεται, υπάρχει πρόβλεψη υιοθεσίας ή επανατοποθέτησης 
στο δρόμο; Αν ο Δήμος σου δεν έχει πρόγραμμα, ζήτα εξηγήσεις 
και απαίτησε να δημιουργηθεί τέτοιο πρόγραμμα. 

Κατάγγειλε κάθε κακοποίηση 
Ο νόμος (4139/2012) στην Ελλάδα είναι αυστηρός σε σχέση με την 
ενεργητική αλλα και την παθητική κακοποίηση ζώου. Το μόνιμο 
δέσιμο, η έλλειψη κτηνιατρικής φροντίδας ή  τροφής και νερού, 
η διαμονή σε ακατάλληλο χώρο, η απουσία καθημερινής άσκησης 
θεωρείται παθητική κακοποίηση. 
Σε περίπτωση κακοποίησης ή παραμέλησης, τράβηξε όσες πε-
ρισσότερες φωτογραφίες μπορείτε για να χρησιμοποιηθούν ως 
στοιχεία. Αν η ζωή του ζώου απειλείται, κάλεσε άμεσα το 100 
και απαιτήστε την προσέλευση της αστυνομίας. Αν δεν απειλείται, 
μίλα με τον ιδιοκτήτη, και αν χρειαστεί κάνε καταγγελία σε Αστυ-
νομικό Τμήμα ή στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Η 
κακοποίηση ζώου είναι αυτεπάγγελτα διωκόμενο αδίκημα και δεν 
κατατίθεται παράβολο. 

Stray.gr
Το  Stray.Gr  είναι αναγνωρισμένο και εγκεκριμένο μη κερδοσκοπι-
κό σωματείο με έδρα την Αθήνα.  Αποτελείται από εθελοντές, δεν 
λαμβάνει κανενός είδους οικονομική στήριξη από την πολιτεία και 
συντηρείται αποκλειστικά από τις συνεισφορές των μελών και τις 
δωρεές φίλων του Σωματείου και των αδέσποτων ζώων. Δίνοντας 
προτεραιότητα στα πιο δύσκολα περιστατικά, στα πιο ευάλωτα 
ζώα που δεν μπορούν αν επιβιώσουν στο δρόμο - κουτάβια, 
άρρωστα, χτυπημένα, εγκαταλελειμμένα - έχουμε καταφέρει να 
σώσουμε περισσότερα από 2.500 ζώα από την ίδρυσή μας το 
2002, ενώ τo 2020, σε δύσκολες συνθήκες πανδημίας, καταφέραμε 
να βρούμε σπίτι σε 68 ζώα.
Πέραν της δράσης στο πεδίο, και ως ιδρυτικό μέλος της Πανελ-
λήνιας Φιλοζωικής Ομοσπονδίας, το Stray.gr αγωνίζεται για να 
αλλάξει η πραγματικότητα στη χώρα μας σε θέματα προστασίας 
των αδέσποτων ζώων και ενεργοποιείται στους τομείς της εκ-
παίδευσης, της ενημέρωσης, και της συνεχούς διαβούλευσης και 
συνεργασίας με φορείς και διεθνείς οργανώσεις.
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STRAY.GR

Stray animals

There is no official data, but it is estimated that over 1M 
stray animals live in Greece – and their numbers increase 
exponentially, as more animals are abandoned (more 
than the rate of adoptions) and their breeding rates are 
fast. Εvery animal living on the street has an average 
lifespan of 1.5-2 years, while they should normally live 
over 10-15 years.
  
Adopt, do not shop
If you seriously think of getting a dog at home, choose saving a 
life. Mixed breeds are not less predictable or weaker than bred 
dogs - if anything, their genes are stronger.! If you adopt from 
a shelter, they will support you in the process and you can be 
certain of the dog’s character and health. The unique animal you 
will choose to save will never forget it and will thank you forever!

Help your local shelter
Almost all shelters in Greece are comprised of volunteers and 
have very difficult work in their hands: just think that every 
animal can cost thousands of euros for their veterinary care and 
accommodation. Volunteers are scarce and the financial means 
even more scarce. You can help with their fundraising efforts, or 
help as a volunteer, to the best of your abilities. 

Foster a dog
Fostering a dog is of tremendous important for the animal and for 
the shelter. It increases its chances of adoption dramatically, while 
offering much needed help for the dog and dramatically improving 
the conditions of its life. It also saves money for the shelter and 
allows it to save more animals. 

Spay animals 
Spaying is the only way to control the population of animals 
suffering in the streets. It also helps animals live healthier, safer 
lives. It does not alter the dog’s personality or health prospects 
in any way, and in the Unites States or Europe it is very popular 
among all home pets.  

Demand a spaying program from your municipality 
Municipalities in Greece are legally responsible for stray animals 
within their vicinity. It is in their obligations to hold care and 
spaying programs for strays. If they do – use it: call them and 
demand help with an animal while never forgetting to follow up. 
Learn more about how they do their work: which vets they work 
with, which shelters, whether they have an adoption program. If 
your municipality does not run a program, remind them that it is 
their legal obligation to do so. 

Report abuse
The law (4139/2012) in Greece is strict with active and passive 
abuse. With the legal amendments of 2020, animal abuse is now 
a felony with a sentence of 10 years.  Constant tying an animal to 
a leash or keeping them in rooftops, the lack of proper veterinary 

care or protection from the elements, inappropriate food and 
water and a clean environment, not taking the dogs for daily walks 
are examples of passive abuse. In a case of abuse, take photos so 
that they can be used as evidence.
If the animal’s life is in danger, call 100 and demand the immediate 
dispatch of the police. If the animal’s life is not in immediate 
danger, talk to the owner, and if it doesn’t work, make a report 
to the nearest police station and/ or the Veterinary Service of 
your Prefecture. Demand that a case is built using the evidence 
(photos etc.) you have collected and remind them that animal 
abuse is a crime for which payments on behalf of the plaintiff are 
not necessary. 

Stray.gr
Stray.gr rescues dogs and cats from the street and provides relief, 
therapy to stray animals, placing priority on animals which are 
hurt or sick; it then promotes their adoption by suitable families. 
In 2020, Stray.gr succeeded in securing loving homes for over 68 
stray dogs and cats. 
Stray Animals-Stray.gr is a non-profit organization which provides 
support to stray animals in the area of Attica, Greece. Since 
inception in 2003, Stray.gr has helped more than 2,500 stray 
animals in the wider area of Attica, without the help of any state 
support or funding and through the exclusive work of volunteers 
– the core team consists of no more than 15 persons. We are 
also the leading founder and active member of the Panhellenic 
Animal Welfare Federation, working hard on advocacy issues with 
the State and other institutional parties to change the legal and 
institutional framework for stray animals. Beyond field work, we 
engage actively in educational programs in schools and in raising 
public awareness.
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Ευάγγελος Παπαλιός

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
Κωνσταντίνος Παπαλιός

SPECIAL PROJECTS MANAGER 
Αγάθη Ζορμπά

ART DIRECTOR 
Χρήστος Κ. Πουλάκης

ΎΠΕΎΘΎΝΌΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Βασίλης Θυμιανός

www.direction.gr
Μικράς Ασίας 43, 15233 Χαλάνδρι
Τ. +30 210 77 12 400, 
e-mail: info@direction.gr
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PUBLICATION  
AMBASSADORS CLUB OF EBEN

PUBLISHER IN CHIEF 
Gelina Karella

CONTENT COORDINATION 
Letta Boura

Dimitris Kollias

DESIGN - PRODUCTION 

PUBLISHER 
Evangelos Papalios

BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER 
Konstantinos Papalios

SPECIAL PROJECTS MANAGER 
Agathi Zorba

ART DIRECTOR 
Chris C. Poulakis

PRODUCTION MANAGER 

www.direction.gr
43, M. Asias str., 15233 Halandri, Greece

Τ. +30 210 77 12 400, 
e-mail: info@direction.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ACE42

ΟΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

GREEK
CHAPTER

2020



ΕΝΩΣΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΩΣΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ORGANIZATIONS PARTICIPATING IN THE BOOKLET

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ACE MEMBERS OF ACE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ INTERNAL AUDIT DEPARTMENT

• CONSTRUCTION • RETROFITTING • REPAIRS



ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΙΝΣΤΙΤΌΎΤΌ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ

Λεωφ. Αφεντούλη 2 | 18536 | Πειραιάς
Τ 210 9431214 | F 210 8983157 | E info@eben.gr

AMBASSADORS CLUB OF EBEN

2, Afentouli Av. | 18536 | Piraeus
Τ +30 210 9431214 | F +30 210 8983157 | E info@eben.gr

EBEN EUROPE: www.eben-net.org
EBEN GREECE: www.eben.gr

EBEN AWARDS
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