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2018 «Μαζί για το παιδί» - Συνεχίζεται για 

2η χρονιά η συνεργασία μας. 

Και το 2018 συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με την 

οργάνωση «Μαζί για το Παιδί», προσφέροντας τη 

στήριξή μας μέσω της προβολής των τηλεοπτικών 

και ραδιοφωνικών τους  

σποτ. Ενημερώσαμε το 

κοινό τρέχοντας τα ρ/φ 

σποτ του «Μαζί για το 

Παιδί» στο web-radio μας, και επικοινωνήσαμε και 

μέσα από το site μας, αλλά και από κανάλια 

κλειστού κυκλώματος των εταιρειών/μελών μας τα 

videos του οργανισμού. Μετατραπήκαμε σε ένα 

όχημα μετάδοσης και επικοινωνίας, με σκοπό την 

προσφορά και στήριξή μας σε δράσεις με στόχο την 

βοήθεια στην καθημερινότητα κάποιων παιδιών και 

οικογενειών σε ανάγκη. 

2018 «Πανελλήνια Φιλοζωική 

Ομοσπονδία - ΠΦΟ» - Συνεχίζουμε για 4η 

χρονιά τη συνεργασία μας. 

Συνεχίσαμε και το 

2018, για 4η συνεχή 

χρονιά τη συνεργασία 

της 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. 

3ος / 2018 Νομισματικό Μουσείο – 

Συμμετοχή σε Διεθνή Διαγωνισμό με video 

που έχει δημιουργήσει η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 

Το Νομισματικό Μουσείο κατέθεσε τη συμμετοχή του 

στο Διεθνή Διαγωνισμό Museums in Shorts με ένα 

video, που απεικονίζει τον πλούτο και την ιστορία της 

χώρας μας. Το Museums in Short είναι ένας Ευρωπαϊκός 

Διαγωνισμός και ένα αρχείο για σύντομα βίντεο, που η 

παραγωγή τους έχει πραγματοποιηθεί από / για ή με τη 

συνεργασία των μουσείων. Τα Museums in Short 

Awards ξεκίνησαν το 2012 και παρουσιάζονται σε 

ιδρύματα, συγγραφείς ή παραγωγούς που 

χρησιμοποιούν τα βίντεο για την ενίσχυση της 

επικοινωνίας των μουσείων και την ενημέρωση του 

κοινού. Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενήσει ντοκιμαντέρ, 

κινούμενα σχέδια, ρυμουλκούμενα και οπτικές 

εγκαταστάσεις. Το Νομισματικό Μουσείο συμμετάσχει 

στα Museum in Short Awards με το σποτ που έχει 

φτιάξει για λογαριασμό του η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ, με τη συμμετοχή της Φωτεινής Δάρρας και 

μουσική του κ. Γιώργου Παπαχριστούδη. 
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3ος/2018 «5ος Μαραθώνιο Ναυπλίου» - 

Και το 2018 ήμασταν εκεί! 

Στην προσπάθειά μας 

να αναδείξουμε τον 

κυρίαρχο ρόλο του 

αθλητισμού δώσαμε 

το παρών και φέτος στον 5ο Μαραθώνιο Ναυπλίου. 

Υποστηρίξαμε τη διοργάνωση μέσω της εξεύρεσης 

χορηγών, της παραγωγής τηλεοπτικού σποτ και της 

προώθησης και προβολής του από τις οθόνες κλειστών 

κυκλωμάτων σε εμπορικά κέντρα και κεντρικά σημεία 

ενδιαφέροντος (μεγάλα εμπορικά κέντρα και σημεία 

ενδιαφέροντος π.χ. Golden Hall, Everest, Mall Athens). 

Επίσης προσφέραμε τα οχήματα συνοδείας του 

Μαραθωνίου μετά από συνεργασία με την 

εταιρεία/μέλος μας SKODA KOSMOCAR. Παράλληλα 

προβάλλαμε τον Μαραθώνιο μέσα από το site μας 

www.symmaxiagiatinellada.gr, το web radio, και τη 

σελίδα μας στο fb. Ο 5ος Μαραθώνιος Ναυπλίου, έλαβε 

χώρα στις 4 Μαρτίου 

2018, με το πλήθος των 

συμμετοχών να ξεπερνά 

τους 5.500 

εγγεγραμμένους δρομείς 

και με ιδιαίτερη αύξηση των εγγεγραμμένων στον 

Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο. Ο αγώνας 

διοργανώθηκε από τον Δήμο Ναυπλιέων, (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.) 

σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα 

Αργολίδας, τη θεσμική συνεργασία με την Εκπαιδευτική 

Κοινότητα και με την οργανωτική υποστήριξη του 

Κέντρου Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του 

Πανεπιστημίου Harvard και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ, του 

ΣΕΓΑΣ, της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και της AIMS. 

3ος/2018  Ενημερωτικές δράσεις για την 

οδική ασφάλεια σε σχολεία πληγέντων 

περιοχών του 2007 στο Ν. Ηλείας. 

Η συνεργασία μας με την ΕΛ.ΑΣ. για την ενημέρωση των 

μαθητών σχετικά με την οδική ασφάλεια και οδική 

συμπεριφορά των παιδιών συνεχίζεται. Έτσι 

προσφέραμε τη στήριξή μας και βοηθήσαμε στην 

υλοποίηση ενημερωτικών δράσεων που 

πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς, του Τμήματος 

Τροχαίας Πύργου σε σχολικές μονάδες της Επαρχίας 

Ολυμπίας, στο Νομό Ηλείας, προσφέροντας όλο το 

έντυπο υλικό σχετικά με την οδική ασφάλεια στους 

μικρούς μαθητές. Στα Δημοτικά Σχολεία Λεύκης 

Ολυμπίας και Ανδρίτσαινας Ολυμπίας οι μαθητές, μέσω 

των ενημερωτικών έντυπων του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και του φορέα ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, είχαν τη δυνατότητα να κρατήσουν ως 

αναμνηστικά, φυλλάδια με δράσεις και ζωγραφιές 

άλλων μαθητών ανά την επικράτεια από τις εκθέσεις 

ζωγραφικής που διοργανώσαμε σε συνεργασία με την 

ΕΛ.ΑΣ. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας το 2017, στα 

πλαίσια του «Προγράμματος Μείωσης Τροχαίων 

Ατυχημάτων».  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.symmaxiagiatinellada.gr/
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4ος/2018 Υπό την Αιγίδα μας ο «3ος 

Μαραθώνιος Κρήτης». 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

έθεσε υπό την 

αιγίδα της τον 

3ο Μαραθώνιο 

Κρήτης, που 

πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Απριλίου 2018. 

Προωθήσαμε και προβάλλαμε μέσα από τα κανάλια 

επικοινωνίας μας το σημαντικότερο αθλητικό δρομικό 

γεγονός της Κρήτης, και συνεργαστήκαμε με 

εταιρείες/μέλη μας για την τοπική στήριξη της 

διοργάνωσης. Η διοργάνωση γίνεται από τον Σύλλογο 

Δρομέων Υγείας Χανίων, σε συνεργασία με την 

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, με τη συμμετοχή των 6 

Δήμων της Περιφερειακής ενότητας, των θεσμικών, 

αθλητικών και κοινωνικών φορέων και υπό την αιγίδα 

του ΕΟΤ, του ΣΕΓΑΣ, της ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ και της ΕΟΣΛΜΑ-Υ.  

6ος/2018 Αστυπάλαια- 1ο Φεστιβάλ 

παιδικού βιβλίου. 

Για τέσσερις μέρες το νησί της 

Αστυπάλαιας έγινε επίκεντρο 

πολιτισμού μέσα από το  «1ο 

Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου 

Αστυπάλαιας - Τα βιβλία παίζει». 

Ένα τετραήμερο δράσεων και 

εργαστηρίων με επίκεντρο το παιδί.. Έντεκα 

δημιουργοί, συγγραφείς, μουσικοί και επιστήμονες, 

από την Ελλάδα παρουσίασαν τα έργα τους σε μαθητές 

και γονείς, πραγματοποιώντας δράσεις με επίκεντρο το 

βιβλίο και προσκάλεσαν τα παιδιά να μιλήσουν, να 

γράψουν, να παίξουν και να εκφραστούν δημιουργικά. 

Καλύψαμε τη δράση αυτή μέσω της εξ' ολοκλήρου 

ανάληψης του κόστους εκτύπωσης παιδικού βιβλίου, 

που διανεμήθηκε σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. 

6ος/2018 ΕΛ.ΑΣ. – Σχεδιάσαμε και 

υλοποιήσαμε το 1ο Ολοκληρωμένο 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ, σε συνεργασία 

με το Εθνικό Συλλογικό 

Σύστημα «ΑΝΤΑΠΟ-

ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», 

οργάνωσε και συνέβαλ-

λε στην υλοποίηση του 

1ου προγράμματος ανακύκλωσης δημόσιου φορέα, της 

Ελληνικής Αστυνομίας με περιβαλλοντικό και 

κοινωνικό σκοπό. Με τη σημαντική βοήθεια των 

στελεχών των εταιρειών/μελών μας, που 

χρησιμοποιούν ανακυκλώσιμα υλικά και εργάστηκαν 

εθελοντικά μαζί με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση, 

καταφέραμε να οργανωθεί και να ολοκληρωθεί όλο 

αυτό το εγχείρημα της πρώτης ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης σε ένα τόσο μεγάλο φορέα. Το 

πρόγραμμα ξεκίνησε αρχικά/πιλοτικά σε (14) Υπηρεσίες 

της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

με προοπτική να επεκταθεί και σε άλλες Υπηρεσίες. 

Πρόκειται για μία δράση με περιβαλλοντικό αλλά και 

κοινωνικό σκοπό, αφού τα έσοδα από την εφαρμογή 

της, (0,3€/πλαστική, μεταλλική και γυάλινη συσκευ-

ασία), θα ενισχύουν αποκλειστικά το λογαριασμό 

αρωγής ορφανών τέκνων του προσωπικού της 

Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 

του πολιτικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων 

και των ειδικών φρουρών.  Ο πρώτος απολογισμός των 

λίγων μηνών του προγράμματος απέφερε ήδη 15.000€ 

στις οικογένειες αυτές. 
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9ος–10ος/2018 Διοργανώσαμε την 

έκθεση «Τα Ωραία του Πέραν» σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης 

και Παράδοσης στην Ξάνθη. 

 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ανταποκρίθηκε 

θετικά στο αίτημα του 

Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης 

και Παράδοσης, στην 

Ξάνθη, για τη διοργάνωση 

και υλοποίηση της 

ομαδικής εικαστικής 

έκθεσης «Τα Ωραία του 

Πέραν». Η έκθεση τέλεσε υπό την αιγίδα του Προέδρου 

της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου. 

Προχωρήσαμε σε μία πολύ σημαντική συνεργασία 

ανάδειξης εικαστικού πλούτου πάνω σε θέματα 

ιστορίας, κουλτούρας και τέχνης. Υλοποιήσαμε μία 

μοναδική έκθεση με ανεξίτηλες εικόνες και βιωματικές 

εμπειρίες του μοναδικού σταυροδρομιού Ανατολής και 

Δύσης της Κωνσταντινούπολης, το κοσμοπολίτικο 

Πέραν. Η έκθεση παρουσιάστηκε αρχικά στην 

Κωνσταντινούπολη με την αμέριστη συμπαράσταση του 

Γενικού Προξενείου της Ελλάδος και εν συνεχεία ήρθε 

στην Ξάνθη όπου διήρκησε από τις 5/9/18 έως τις 

14/10/18. Ο φορέας μας προχώρησε στην εξεύρεση 

χορηγών, στη δημιουργία επικοινωνιακού υλικού της 

έκθεσης (banners, αφίσες, καταλόγους κ.λπ.) και την 

προβολή της μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας μας 

και τα ΜΜΕ. Επίσης αναλάβαμε εξ’ ολοκλήρου το 

κόστος μεταφοράς των έργων τέχνης καθώς και της 

επιμέλειας της έκθεσης από γνωστή Ιστορικό Τέχνης.. 

 

 

10ος/2018 Στηρίζουμε το Sustainability 

Forum 2018 της Global Sustain. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στήριξε το Sustainability 

Forum, a training, networking and professional 

development event, που διοργάνωσε η Global Sustain, 

στο NJV Athens Plaza στην Αθήνα. Προβάλλαμε 

διαφημιστικά banners, editorials και επικοινωνιακό 

υλικό μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας μας. Πρόκειται 

για ένα Forum, που απευθύνεται σε όλους τους 

επαγγελματίες που ασχολούνται με την αειφορία, 

όπως: υπεύθυνοι αειφορίας και ΕΚΕ, ανθρώπινου 

δυναμικού, μάρκετινγκ και εταιρικών υποθέσεων, 

ειδικοί επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, 

περιβαλλοντολόγοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, ειδικοί 

ποιότητας, μηχανικοί ΙΤ, νομικοί, επενδυτές, στελέχη 

MKO, φοιτητές κ.ά.  

11ος/2018 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

στηρίζει τη γενιά του Erasmus που βάζει 

πλώρη για Χαροκόπειο.  

Στις 2-4 Νοεμβρίου 

2018 πάνω από 70 

φοιτητές από όλη την 

Ελλάδα, μέλη του 

Δικτύου φοιτητών Erasmus Ελλάδας (Erasmus 

Student Network Greece - ESN Greece), 

παρευρέθηκαν στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στα 

πλαίσια ενός από τα ετήσια Πανελλήνια 

Εκπαιδευτικά Συνέδρια (National Training Event - 

NTE) του δικτύου με στόχο την εκπαίδευση νέων 

μελών και την απόκτηση σημαντικών δεξιοτήτων 

(Soft Skills).. Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» 

στήριξε την προσπάθεια αυτή μέσω της προβολής 

της στα κανάλια επικοινωνίας της. 
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11ος/2018 «36ος Αυθεντικός Μαραθώνιος 

Αθήνας» – Για 4η χρονιά στηρίζουμε το 

μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός της χώρας. 

Συνεχίζουμε για 4η χρονιά τη συνεργασία μας με το 

ΣΕΓΑΣ για την ανάδειξη και την προαγωγή του 

αθλητισμού, μέσα από το μεγαλύτερο αθλητικό 

γεγονός, τον «36ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας 

2018». Για μία ακόμη χρονιά αποτέλεσε γιορτή του 

αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνίας. 

Θεατές κάθε ηλικίας είχαν κατακλύσει από νωρίς 

το πρωί της Κυριακής τις κερκίδες του 

Παναθηναϊκού Σταδίου περιμένοντας τους 

πρώτους δρομείς να τερματίσουν. Χιλιάδες 

συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πάρουν θέση 

εκκίνησης στον 36ο Μαραθώνιο Αθήνας, τον 

Αυθεντικό, και να ζήσουν μια πραγματικά μοναδική 

εμπειρία. Οικογένειες ακόμη και με μωρά σε 

καροτσάκια, φιλανθρωπικές ομάδες, σχολεία και 

παρέες έδωσαν δυναμικό "παρών" με πανό και 

μπαλόνια και υποδέχονταν όσους τερμάτιζαν στους 

αγώνες, ενώ με ρυθμικά χειροκροτήματα 

υποδέχονταν και τους νικητές κάθε διαδρομής, 

επιβεβαιώνοντας ότι ο Μαραθώνιος της Αθήνας 

είναι μια μεγάλη γιορτή. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ συνέβαλε με συνεργασίες 

εταιρειών/μελών της καθώς στήριξε και 

επικοινωνιακά τον Μαραθώνιο μέσα από το site 

της www.symmaxiagiatinellada.gr, το web radio, 

τη σελίδα της στο fb. Επίσης πρόβαλλε το 

τηλεοπτικό σποτ στο κανάλι της στο vimeo και 

στις οθόνες κλειστών κυκλωμάτων σε εμπορικά 

κέντρα και οργανισμούς.  

 

 

 

 

 

Video Library ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

http://www.symmaxiagiatinellada.gr/
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11ος/2018 «Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 

WTM 2018» – Προβάλλαμε την Ελλάδα σε 

συνεργασία με τον ΕΟΤ. 

Στις 5 -7 Νοεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η 

Διεθνής  Επαγγελματική Έκθεση Τουρισμού WTM 

2018 στο Λονδίνο. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

στήριξε τον ΕΟΤ για 4η συνεχόμενη χρονιά, μέσω 

της 

διάθεσης επώνυμων προϊόντων στο περίπτερο του 

ΕΟΤ, όπου φιλοξενήθηκαν 70 συνεκθέτες από όλη 

τη χώρα (ξενοδοχειακοί όμιλοι, τουριστικά 

πρακτορεία κ.λπ.). Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ» πρόσφερε στις εταιρείες/ μέλη της μία 

μοναδική ευκαιρία, να προβάλλουν δωρεάν τα 

προϊόντα τους, στο κορυφαίο παγκόσμιο γεγονός 

της τουριστικής βιομηχανίας, με χιλιάδες 

επισκέπτες απ’ όλο τον κόσμο. Τα μέλη μας, που 

ενίσχυσαν το περίπτερο του ΕΟΤ με τα προϊόντα 

τους είναι: ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ - 

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ FRESH LINE - ΟΥΖΟ ΠΛΩΜΑΡΙ / 

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, 

καθώς και οι εταιρείες OLYMPIC BREWERY/ ΜΠΥΡΑ 

ΜΥΘΟΣ - ΜΕΛΙ ΑΤΤΙΚΗ ΠΙΤΤΑΣ.  

 

 

 

12ος/2018  Ελληνική Ακαδημία Marketing 

(ΕΛΑΜ) - 20 χρόνια προσφοράς. 

Η Ελληνική Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) γιόρτασε 

τα 20 ΧΡΟΝΙΑ παρουσίας και προσφοράς στην 

ελληνική κοινωνία και οικονομία, διοργανώνοντας 

επετειακό Συμπόσιο με τίτλο "Ο Στρατηγικός Ρόλος 

του Μάρκετινγκ στο Made in Greece", στις 10 

Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Το Συμπόσιο τέλεσε υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με 

κορυφαία στελέχη από επιχειρήσεις, που έχουν 

βραβευθεί και διακριθεί στον θεσμό των βραβείων 

Made in Greece της Ελληνικής Ακαδημίας 

Μάρκετινγκ και Πανεπιστημιακούς, που 

παρουσίασαν επιτυχημένες στρατηγικές 

Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Branding. Η 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στηρίζοντας δράσεις, 

που προβάλλουν την καλή Ελλάδα, πρόβαλλε 

επικοινωνιακά το Συμπόσιο μέσα από τα κανάλια 

επικοινωνίας της. 

  

Web Radio ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 
 

 

 

 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

06:00-08:00 Μπλουζ 

08:00-11:00 Έντεχνο 

11:00-14:00 Ελληνική Ροκ 

14:00-16:00 Ξένη Rock  

16:00-18:00 Ξένη Pop 

18:00-22:00 Έντεχνο 

22:00-00:00 80'S 

00:00-02:00 Jazz 

2:00-03:00 Ρεμπέτικα 

03:00-04:00 Κλασσική 

04:00-06:00 Instrumental 

 

 

https://www.symmaxiagiatinellada.gr/index.php/2016-06-01-11-28-38
https://www.symmaxiagiatinellada.gr/index.php/2016-06-01-11-28-38
https://www.symmaxiagiatinellada.gr/index.php/2016-06-01-11-28-38
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12ος/2018 – Μελέτη Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης Λιμενικού Σώματος. 

Μετά το επιτυχημένο πρόγραμμα ανταποδοτικής 

ανακύκλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, το 

Λιμενικό Σώμα αιτήθηκε να αναλάβουμε την 

υλοποίηση αντίστοιχου προγράμματος. 

Προχωρήσαμε στην εκπόνηση της μελέτης σε 

συνεργασία με το Εθνικό Συλλογικό Σύστημα 

«ΑΝΤΑΠΟ-ΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», και βρισκόμαστε 

σε συνεργασία με το Λιμενικό για την ολοκλήρωσή 

του. Λόγω εσωτερικών ανακατατάξεων στο 

Λιμενικό Σώμα είμαστε σε αναμονή για να 

προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση του 

προγράμματος μέσα στο 2019. 

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στα Social Media 

 

 

2018 Εκλέχθηκε το νέο Διοικητικό 

Συμβούλιο της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ» . 

Στην εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

προχωρήσαμε το 2018, με τον Ανδρέα Γαβριηλίδη, 

Πρόεδρο & CEO της EGON ZEHNDER INTER. S.A,. να 

καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου. Η πλήρης 

σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως 

ακολούθως: 

 Πρόεδρος: Ανδρέας Γαβριηλίδης  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & CEO EGON ZEHNDER INTER. 

S.A. 

 Αντιπρόεδρος: Οδυσσέας Αθανασίου  

CEO LAMDA DEVELOPMENT S.A. 

 Γραμματέας: Γιάννης Αρτινός  

CEO ΑΜΒΥΞ Α.Ε. 

 Μέλος: Αντώνης Κεραστάρης 

CEO INTRALOT S.A. 

 Μέλος: Χαράλαμπος Κοκκώσης 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Στη θέση του Γενικού Διευθυντής παραμένει ο κος. 

Γιώργος Καλούδης. Επισημαίνεται ότι η «Η 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» είναι αστική, μη 

κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία δεν έχει καμία 

απολύτως σχέση με κόμματα και δυνάμεις της 

ελληνικής πολιτικής σκηνής, ενώ παράλληλα οι 

δράσεις της συνδράμουν την ελληνική πολιτεία, 

χωρίς την παραμικρή οικονομική ενίσχυση από το 

κράτος. 

https://vimeo.com/symmaxiagiatinellada
https://www.facebook.com/symmaxiagiatinellada/
https://www.facebook.com/symmaxiagiatinellada/
https://vimeo.com/symmaxiagiatinellada

