ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2019

Πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

2η Ελληνο-Ολλανδική Εξαγωγική Έκθεση.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Συνέδριο «Τεχνολογικές εξελίξεις και Δικαιοσύνη της Εισαγγελίας Αρείου
Πάγου στην Αθήνα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

Στηρίζουμε το Sustainability Forum 2019.

ΜΑΪΟΣ 2019

Συνέδριο «Τεχνολογικές εξελίξεις και Δικαιοσύνη» της Εισαγγελίας
Αρείου Πάγου στη Λάρισα.

ΜΑΪΟΣ 2019

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το 1ο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για την Εισαγγελία Αρείου Πάγου.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Αυτοχρηματοδοτούμενο Ντοκιμαντέρ «AEGEAN KALLOS.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σχεδιάσαμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για το
«Μέγαρο Μαξίμου».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Σχεδιάσαμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ.

Ανακύκλωσης

του

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Σχεδιάσαμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.

Ανακύκλωσης

του

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Υποστηρικτής των Βραβείων «Made in
Greece 2019».

2019

Συνεχίζεται η επέκταση του Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της ΕΛ.ΑΣ. και στην επαρχία.

2019

«Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία -ΠΦΟ» - Συνεχίζουμε για 5η χρονιά
την συνεργασία μας.

2019

«Μαζί για το παιδί» - Συνεχίζουμε για 3η χρονιά η συνεργασία μας.
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2019 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ θέτει

ΜΑΡΤΙΟΣ / 2019 Στηρίξαμε την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

υπό την αιγίδα της το πρόγραμμα «Εστία»

«Ελλάδα Παντού»,στη διοργάνωση της 2ης

του Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

Ελληνο - Ολλανδικής Εξαγωγικής Έκθεσης.

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

θέτει υπό την αιγίδα της το νέο

Ελληνο - Ολλανδική Έκθεση / Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live

πρόγραμμα «Εστία», την πρώτη

Greece!» (15-17 Μαρτίου 2019), στο Εκθεσιακό κέντρο

ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών

«Expo

προσφύγων και μεταναστριών.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο Ελληνο-Ολλανδικό γεγονός

Πρόκειται για μια συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό

της χρονιάς. Το θέμα της Έκθεσης / Φεστιβάλ είναι η

Eir, ο οποίος δραστηριοποιείται για την προώθηση των

Ελλάδα, οι Εμπορικές Σχέσεις και ο Διαπολιτισμικός

Παγκόσμιων

διάλογος μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας. Απευθύνεται

Στόχων

Βιώσιμης

Ανάπτυξης

των

«Ελλάδα Παντού» διοργάνωσε τη 2η

Houten»,

επιχειρήσεις

στην

με

Ουτρέχτη

εξωστρεφείς

της

Ολλανδίας,

Ηνωμένων Εθνών, μέσω του αθλητισμού. Το Διεθνές

σε

προθέσεις

και

Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας είναι ένας διεθνής, μη

προϋποθέσεις σε όλη την Ελλάδα, που αναζητούν

κυβερνητικός οργανισμός και μέλος του Ολυμπιακού

δίαυλους δικτύωσης, προώθησης και διαφήμισης στην

Κινήματος. Αναπτύσσει δράσεις τοπικής και παγκόσμιας

Ολλανδία, και σε θεσμικούς φορείς που επιθυμούν να

εμβέλειας, που στοχεύουν στη δημιουργία μιας

προβάλουν την άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, τα τοπικά

κουλτούρας ειρήνης, μέσα από την προώθηση των

προιόντα, τον θεματικό τουρισμό κ.α. σε Ολλανδούς και

ιδεωδών του Ολυμπισμού και τη δημιουργία του

Έλληνες της Ολλανδίας. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

απαραίτητου πλαισίου στήριξης για την τήρηση της

στήριξε τη διοργάνωση ως Χορηγός Επικοινωνίας.

Ολυμπιακής Εκεχειρίας. Στόχος του προγράμματος, που
τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου ΑΘηναίων και του
Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, είναι η προστασία,
ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών
προσφύγων και μεταναστριών, μέσω του ποδοσφαίρου.
Μελλοντικά η ομάδα θα υποδεχθεί και ευάλωτες
Ελληνίδες.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ / 2019 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ / 2019 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Αρωγός
στο
Συνέδριο ΕΛΛΑΔΑ στηρίζει το "Sustainability Forum
2019" της Global Sustain - 4/10/2019.
"Τεχνολογικές εξελίξεις και Δικαιοσύνη"
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στήριξε το "Sustainability

της Εισαγγελίας Αρείου Πάγου.
Στις

5

&

6

Απριλίου,

πραγματοποιήθηκε

το

διεπιστημονικό Συνέδριο "Τεχνολογικές εξελίξεις και
Δικαιοσύνη", μία πρωτοβουλία της Εισαγγελίας τους

Forum", που διοργάνωσε η Global Sustain για 8η
συνεχόμενη χρονιά, το οποίο έγινε το σημείο αναφοράς
για την αειφορία, με θεματικές ενότητες που δίνουν

Αρείου Πάγου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία
Μελέτης και Διαταραχής του Εθισμού στο Διαδίκτυο και
την υποστήριξη του Κέντρου Μελέτης του Εγκλήματος.
Παράλληλα και σε συνεργασία με το 5ο Λύκειο Λάρισας,

απαντήσεις

σε

επίκαιρα

ερωτήματα.

Το

Forum

πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου, στο ξενοδοχείο
Electra Palace, στην Αθήνα, με τη συμμετοχή διεθνούς

διεξήχθη Συνέδριο για παιδιά και εφήβους με θέμα "Τα
παιδιά και οι τεχνολογικές εξελίξεις". Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ προσέφερε τη βοήθειά της και στάθηκε
αρωγός στη διοργάνωση αυτή, καλύπτοντας πάντα σε

φήμης ομιλητών και ειδικών σε θέματα αειφορίας, από
οργανισμούς όπως: Unilever, ICW Consulting Group,
Global Reporting Initiative (GRI), The Conference Board,

συνεργασία με τα μέλη της, τη φιλοξενία των συνέδρων
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θερμές ευχαριστίες
στις εταιρείες/μέλη μας Pizza Fan, Σ. Μεντεκίδης / Νερό

Social Value International, Trillium Asset Management,
AECOM, AGC, EBRD, OTE Group κ.α.

Διός, Forky, που κάλυψαν μέσω της διάθεσης των
προϊόντων τους το διήμερο Συνέδριο.
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ΜΑΪΟΣ / 2019
Αρωγός στάθηκε η
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στο διήμερο
Συνέδριο "Τεχνολογικές εξελίξεις και
Δικαιοσύνη" της Εισαγγελίας Αρείου
Πάγου και στη Λάρισα.

ΜΑΪΟΣ / 2019

ΕΛΛΑΔΑ σχεδίασε για την ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΡΕΙΟΥ

και η Εισαγγελία Εφετών
πραγμα-

τοποίησαν στη Λάρισα στις
10

&

11

Μαΐου,

διεπιστημονικό

το

Συνέδριο

"Τεχνολογικές εξελίξεις και
Δικαιοσύνη", σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία
Μελέτης και Διαταραχής
του Εθισμού στο Διαδίκτυο,
το

Δικηγορικό

Λάρισας

Σύλλογο

και

την

υποστήριξη της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Παράλληλα, και σε συνεργασία με το 5ο
Λύκειο Λάρισας, διεξήχθη Συνέδριο για παιδιά και
εφήβους με θέμα "Τα παιδιά και οι τεχνολογικές
εξελίξεις".

Το

μοναδικό

παγκοσμίως

ΠΑΓΟΥ

το

Πρόγραμμα

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Η Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Λάρισας

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Κινητό

Πλήρη ανακύκλωση όλων των πλαστικών, μεταλλικών
και γυάλινων συσκευασιών, που καταναλώνονται εντός
των χώρων και των εγκαταστάσεων, στις οποίες
στεγάζονται οι εισαγγελικές υπηρεσίες της χώρας
εφαρμόζει πλέον η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε
συνεργασία με την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία,
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και με τον εθνικό φορέα,
μη

κερδοσκοπικού

Ανακύκλωση».

Για

χαρακτήρα,
κάθε

«Ανταποδοτική

συσκευασία

που

ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό αντίτιμο ανέρχεται σε
3 λεπτά του ευρώ (0,03€) και πρόκειται να ενισχύσει το
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Επάνοδος».
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα του υπουργείου
Δικαιοσύνης,

που

βοηθά

στην

επαγγελματική

κατάρτιση φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, την
αποκατάσταση, οικονομική συμπαράσταση, καθώς και
προετοιμασία και προώθηση της γενικότερης κοινωνικής
τους επανένταξης.

Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,
εξοπλισμένο με φωτοβολταϊκά πάνελ ήταν εκεί για να
διασφαλίσει μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από
τους

μαθητές,

τους

ομιλητές

και

όλους

τους

συμμετέχοντες του Συνεδρίου. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ στάθηκε αρωγός, καλύπτοντας με τη στήριξή
των μελών της και μέσω της διάθεσης των προϊόντων
τους το διήμερο Συνέδριο. Pizza Fan, Mikel, Autohellas
Hertz, Ολυμπιακή Ζυθοποιία/Fix Άνευ, Κωτσόβολος,
Ανταποδοτική Ανακύκλωση, Σ. Μεντεκίδης / Νερό Διός.

4

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ /2019 Αυτοχρηματοδοτούμενο Ντοκιμαντέρ «AEGEAN KALLOS» από τη
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Δημιουργήσαμε ένα αυτοχρηματοδοτούμενο ντοκιμαντέρ 9 επεισοδίων διάρκειας
30΄το καθένα, με τίτλο «AEGEAN KALLOS», με θέμα το θαλάσσιο τουρισμό (περιήγηση
με ιστιοπλοϊκό σκάφος) και σκοπό την προβολή των Κυκλάδων στο εξωτερικό, αλλά
και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα προβάλλεται η επίγεια ομορφιά του κάθε νησιού,
οι τοπικές γεύσεις και τα προϊόντα, αλλά και οι μοναδικές ακτογραμμές. Πάνω στο
μεγαλύτερο καταμαράν στην Ελλάδα, το "World's End", πραγματοποιήθηκε η θαλάσσια εξερεύνηση των ελληνικών
νησιών, προβάλλοντας τη μοναδική ομορφιά των ακρογιαλιών. Το ταξίδι αρχίζει από τη Μύκονο και συνεχίζει σε
Τήνο, Σύρο, Μήλο, Σαντορίνη, στο μικρό ηφαιστειογενές νησί Νέα Καμένη, Ανάφη, Σχοινούσα, Ηρακλειά,
Κουφονήσια, Αμοργό, Κύθνο και το ακατοίκητο νησί Κέρος πολύτιμο για τα μάρμαρά του κατά την αρχαιότητα.
Περίπου δεκαπέντε ημέρες κράτησε το σεργιάνι στο Αιγαίο. Μοιάζουν πολλές, αλλά είναι πολύ λίγες για έναν τόπο
τόσο μαγικό. Στόχος η ανάδειξη ενός διαφορετικού Αιγαίου, για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου τουριστών και
την ανάδειξη της άλλης πλευράς της Ελλάδας που είναι top τουριστικός
προορισμός αλλά όχι αναλώσιμος... Η ποιότητα όλων των επεισοδίων του
ντοκιμαντέρ είναι σε 4Κ και περιλαμβάνουν θεαματικά υποθαλάσσια πλάνα με
χρήση υποβρύχιου drone 4Κ (πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα), αλλά και
πλάνα με εναέριο drone 4K.
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / 2019

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σχεδίασε το Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής

Ανακύκλωσης

για

το

«Μέγαρο Μαξίμου».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2019
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σχεδιάζει για το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
και
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
το
Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.
Το

Πλήρη ανακύκλωση όλων των
πλαστικών,

μεταλλικών

και

γυάλινων συσκευασιών εφαρμόζει
πλέον το «Μέγαρο Μαξίμου», σε

Υπουργείο

Πολιτισμού

και

Αθλητισμού,

σε

συνεργασία με τη «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και με
τον εθνικό φορέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
«Ανταποδοτική Ανακύκλωση», θέλοντας να συμβάλλει
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην
ενίσχυση

της

περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης

του

συνεργασία με την αστική, μη

ανθρωπίνου δυναμικού του, καθιέρωσε από τις 15

κερδοσκοπική

Οκτωβρίου το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής

εταιρία,

«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» και με τον εθνικό φορέα,

Διαχείρισης

μη

Ανακύκλωση» στους κάτωθι χώρους:

κερδοσκοπικού

χαρακτήρα,

«Ανταποδοτική

Συσκευασιών

«Ανταποδοτική

Ανακύκλωση». Για πρώτη φορά στο πλέον συμβολικό



Κεντρικό Κτίριο του ΥΠΠΟΑ

κτίριο της χώρας, θα υπάρχει η δυνατότητα συλλογής



Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

επιμέρους

σημεία



Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

ανακύκλωσης σε κάθε γωνιά του κτιρίου, οι εργαζόμενοι



Νομισματικό Μουσείο Αθηνών

του Μεγάρου Μαξίμου μπορούν να κάνουν μία απλή



Αρχαιολογικός Χώρος Ακροπόλεως

υλικών

συσκευασίας.

Με

κίνηση για έναν τόσο μεγάλο σκοπό! Για κάθε

3 λεπτά για κάθε συσκευασία που θα συλλεχθεί από

συσκευασία που ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό

την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του ΥΠ.ΠΟ.Α.

αντίτιμο ανέρχεται σε 3 λεπτά του ευρώ προς τη

και των υπόλοιπων χώρων των Μουσείων, πρόκειται να

συνεργαζόμενη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

ενισχύσουν

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.)

«Νέοι

Ορίζοντες»,

η

οποία

δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής και

το

Ν.Π.Ι.Δ.

Σωματείο

Ειδικώς

Αναγνωρισμένο – Φάρος Τυφλών Ελλάδος.

Web Radio ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλακισμένων και
αναλαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και
ανακύκλωση των υλικών. Επιπλέον 3 λεπτά για κάθε
συσκευασία που θα συλλεχθεί από την προσπάθεια
όλων των εργαζομένων του Μεγάρου Μαξίμου,
πρόκειται να ενισχύσουν την
Ένωση «Μαζί για το Παιδί» για τη

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
06:00-08:00 Μπλουζ

22:00-00:00 80'S

08:00-11:00 Ελληνική Pop

00:00-02:00 Jazz

στήριξη παιδιών και οικογενειών

11:00-14:00 Ελληνική Ροκ

2:00-03:00 Ρεμπέτικα

σε όλη τη χώρα.

14:00-16:00 Ξένη Rock

03:00-04:00 Κλασσική

16:00-18:00 Ξένη Pop

04:00-06:00 Instrumental

18:00-22:00 Έντεχνο
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ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ / 2019

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σχεδίασε το Πρόγραμμα
Ανταποδοτικής

Ανακύκλωσης

για

το

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ανταποκρίθηκε θετικά
στο αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
και

προέβη

στη

μελέτη

και

οργάνωση

του

Προγράμματος Ανακύκλωσης. Η τοποθέτηση κάδων
ανακύκλωσης ξεκίνησε από το κτήριο του Υπουργείου
στην πλατεία Κάνιγγος. Για κάθε συσκευασία που
ανακυκλώνεται, το ανταποδοτικό αντίτιμο ανέρχεται σε
3 λεπτά του ευρώ προς τη συνεργαζόμενη Κοινωνική
Συνεταιριστική

Επιχείρηση

(ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.),

η

οποία

αναλαμβάνει την καθημερινή συλλογή, μεταφορά και
ανακύκλωση των υλικών. Επιπλέον 3 λεπτά του ευρώ
για κάθε συσκευασία που θα συλλεχθεί από την
προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, πρόκειται να ενισχύσουν το
Φιλανθρωπικό Σωματείο Προστασίας Παιδιού «Άγιος
Πολύκαρπος».

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ δίνει το παρών στα Βραβεία
«Made in Greece 2019».
Σε μία λαμπρή τελετή που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
16 Δεκεμβρίου 2019, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, παρουσία
πλήθους
παρευρισκομένων,
βραβεύθηκαν εταιρείες από όλο
το φάσμα της
ελληνικής
βιομηχανικής και αγροτικής παραγωγής, στο πλαίσιο της
φετινής εκδήλωσης «Made in Greece Awards 2019», που
έχει από το 2013 καταξιωθεί ως η μεγάλη γιορτή της
παραγωγής. Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ),
διοργανώτρια των βραβείων, ανέδειξε και επιβράβευσε
παραγωγικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στη χώρα μας και επιτυγχάνουν
εξαιρετικές επιδόσεις στη δημιουργία
και διάθεση προϊόντων. Βασικά
κριτήρια αξιολόγησης, αριστείας και
επιβράβευσης ήταν η ποιότητα, η
καινοτομία, η διαφοροποίηση, οι
στοχευμένες αγορές, τα διεθνή
δίκτυα διανομών, η ισχυρή επωνυμία και η απασχόληση
εγχώριων παραγωγικών συντελεστών. Στα έξι χρόνια του
θεσμού αυτού, έχουν διακριθεί πάνω από 120
κορυφαίες επιχειρήσεις, στην πλειονότητά τους
ελληνικές, για τις οποίες η ποιότητα, η καινοτομία, η
εξωστρέφεια και η δύναμη των επωνυμιών τους
πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και στην ευημερία τους. Η
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στήριξε τη διοργάνωση
μέσω της προβολής του θεσμού από τα κανάλια
επικοινωνίας της.

7

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

2019 Συνεχίζεται η επέκταση του
Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της ΕΛ.ΑΣ. και στην επαρχία.

2019 «Μαζί για το παιδί» - Συνεχίζεται για
3η χρονιά η συνεργασία μας.
Και το 2019 συνεχίσαμε τη

Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης της ΕΛΑΣ και

συνεργασία μας με την

στην επαρχία Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2018 αρχικά

οργάνωση «Μαζί για το

σε (14) Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αθήνα

Παιδί», προσφέροντας τη

και Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία δράση με

στήριξή μας μέσω της προβολής των τηλεοπτικών και

περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό σκοπό, αφού τα

ραδιοφωνικών τους

έσοδα από την εφαρμογή της, (0,3€/πλαστική, μεταλλική

τρέχοντας τα ρ/φ σποτ του «Μαζί για το Παιδί» στο web-

και γυάλινη συσκευασία), ενισχύουν αποκλειστικά το

radio μας, και επικοινωνήσαμε και μέσα από το site μας,

λογαριασμό αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού

αλλά και από κανάλια κλειστού κυκλώματος των

της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού

εταιρειών/μελών μας τα videos του οργανισμού.

Σώματος, του πολιτικού προσωπικού, των συνοριακών

Μετατραπήκαμε

φυλάκων και των ειδικών φρουρών.

Ο πρώτος

επικοινωνίας, με σκοπό την προσφορά και στήριξη σε

απολογισμός των λίγων μηνών του προγράμματος

δράσεις με στόχο την βοήθεια στην καθημερινότητα

απέφερε ήδη 15.000€ στις οικογένειες αυτές. Το

παιδιών και οικογενειών σε ανάγκη.

σε

σποτ. Ενημερώσαμε το κοινό

ένα

όχημα

μετάδοσης

και

πρόγραμμα συνεχίστηκε με επιτυχία και το 2019 στη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, στην
Τροχαία Θεσσαλονίκης, σε 4 Α.Τ. Θεσσαλονίκης, στις
Διευθύνσεις Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής
Αστυνομικής

Διεύθυνσης

Θεσσαλίας,

στη

Γενική

2019 «Πανελλήνια Φιλοζωική
Ομοσπονδία - ΠΦΟ» - Συνεχίζουμε για 5η
χρονιά τη συνεργασία μας.

Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και θα

Συνεχίσαμε

και

το

συνεχίσουμε και το 2020.

2018, για 4η συνεχή
χρονιά τη συνεργασία
με

την

Πανελλήνια

Φιλοζωική Ομοσπονδία (ΠΦΟ). Μία συνεργασία με
στόχο τη βελτίωση της ζωής των ζώων και την
εξασφάλιση ότι η μεταχείρισή τους γίνεται με
σεβασμό, φροντίδα και ευσπλαχνία. Στηρίξαμε με
εθελοντική εργασία δράσεις και πρακτικές της ΠΦΟ
για την αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης
ζώου και την ενημέρωση του κοινού.
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«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στα

«Σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου φορέα»

SOCIAL MEDIA

Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ξεκίνησε το
2010 ως πρωτοβουλία των θεσμικών φορέων του
κλάδου της επικοινωνίας, με άξονες δράσης τον
Πολιτισμό,

τον Αθλητισμό, τον

Τουρισμό, το

Περιβάλλον και τον Εθελοντισμό. Η πρωτοβουλία
αυτή ουσιαστικά εκφράζει την αποφασιστικότητα
του ιδιωτικού τομέα να προσφέρει αφιλοκερδώς
τις υπηρεσίες του στην ελληνική πολιτεία, έτσι
ώστε η χώρα να τύχει της μεγαλύτερης δυνατής
συνδρομής από τους πλέον εύρωστους και υγιείς
κλάδους της ελληνικής αγοράς. Περικλείει λοιπόν
και εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
ιδέες και
όπως:

έννοιες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ,

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ,

ΣΥΝΘΕΣΗ,

ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΟΗΘΕΙΑ, ΣΤΗΡΙΞΗ, ΚΟΙΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ,
ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ.
Όλες αυτές οι έννοιες εκφράζουν – με το δικό τους
τρόπο η καθεμία – την αισιοδοξία, την ελπίδα και
την βεβαιότητα πως ο άνθρωπος, ο Έλληνας,
μπορεί να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Και πως
όλοι μαζί μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις
μας για ένα ελπιδοφόρο αύριο. Επισημαίνεται ότι
η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική, μη
κερδοσκοπική εταιρεία, ελεύθερη από πολιτικές
δεσμεύσεις, ενώ παράλληλα οι δράσεις της
συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, χωρίς την
παραμικρή οικονομική ενίσχυση από το κράτος.
www.symmaxiagiatinellada.gr
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