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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στηρίζει το 2ο Conference "Ώρα για Επενδύσεις στην 
Ελλάδα" 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020 Στηρίξαμε το "6ο Lycabettus Run" 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και τα Μέλη της στηρίζουν την κοινωνία στη μάχη κατά του 
covid-19 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Ενισχύουμε τον Τουρισμό προβάλλοντας τα νησιά της Ελλάδας 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 Υλοποιούμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

ΜΑΪΟΣ 2020 Συνεχίζουμε να στηρίζουμε την κοινωνία μέσα από τα μέλη μας στη μάχη ενάντια στον 
covid-19 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της Ελληνικής Αστυνομίας 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020  Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο πλευρό του Υπουργείου Παιδείας 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Υλοποιήσαμε 3μηνο πρόγραμμα σίτισης Μονάδων ΜΕΘ. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Υλοποιήσαμε 3μηνο πρόγραμμα σίτισης του ΕΟΔY 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Στηρίξαμε το Θάλαμο Επιχειρήσεων Λιμενικού Σώματος 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Συνεχίζουμε για 2η χρονιά το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για το «Μέγαρο 
Μαξίμου» 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανκύκλωσης και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανκύκλωσης και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της Εισαγγελίας 

2020 Υλοποιούμε το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στα γραφεία της Νέας 
Δημοκρατίας. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δίνει ξανά το παρόν στο "Sustainability Forum 2020" της 
Global Sustain 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 Γινόμαστε ασπίδα κατά τουcovid-19 και εξοπλίζουμε το Κωνσταντοπούλειο - Γενικό 
Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας 

2020 ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  Χρηματοδοτεί νέο ντοκιμαντέρ για την τουριστική προβολή 
της Αθήνας 

2020 «Πανελλήνια Φιλοζωική Ομοσπονδία  -ΠΦΟ» - Συνεχίζουμε για 6η χρονιά την συνεργασία 
μας 

2020 «Μαζί για το παιδί» - Συνεχίζουμε για 4η χρονιά η συνεργασία μας 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στηρίζει το 2ο Conference 

"Ώρα για Επενδύσεις στην Ελλάδα" 

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ έδωσε το παρόν ως 

Υποστηρικτής στο 2ο Conference «Ώρα για Επενδύσεις 

στην Ελλάδα», που έλαβε χώρα στις 20 Φεβρουαρίου 

στην Αίγλη Ζαππείου. Την εκδήλωση οργάνωσε η 

εταιρεία Επικοινωνίας, Εκδόσεων, Διαφημίσεων και 

Συνεδρίων fmw financial media way, η  οποία έχει 

μεγάλη εμπειρία στη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων 

στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κεντρική στόχευση του 

Conference ήταν η διερεύνηση των νέων δεδομένων της 

ελληνικής οικονομίας και η ανάδειξη των προοπτικών 

προσέλκυσης επενδύσεων στη χώρα μας. Σκοπός του 

Conference, ήταν η ανάδειξη των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων της Ελλάδας για την προσέλκυση 

σημαντικών επενδυτικών σχεδίων, που θα τονώσουν 

την ανάπτυξη της οικονομίας, θα δημιουργήσουν νέες 

θέσεις εργασίας και γενικά θα βοηθήσουν στη 

δημιουργία ποιοτικών έργων υποδομής στη χώρα μας.   

ΝΕΑ ΜΕΛΗ - 2020 

 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ / 2020 Στηρίξαμε το "6ο 

Lycabettus Run" 

Βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον Αθλητισμό και έτσι 

συνεχίσαμε και φέτος τη συνεργασία μας με το 

Lycabettus Run. Η δημοφιλής διοργάνωση τρεξίματος 

επέστρεψε για 6η χρονιά την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 

2020 και έδωσε την δυνατότητα σε επαγγελματίες κι 

ερασιτέχνες δρομείς να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους 

στις διαφορετικές ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές 

στην καρδιά της Αθήνας! 

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του 

Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας 

Αττικής και του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού 

Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και είχε την υποστήριξη της ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.  

Κάθε χρόνο η διοργάνωση έχει και κοινωνικό 

χαρακτήρα. Έτσι και φέτος μέρος από τα έσοδα κάθε 

εγγραφής, διατέθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Στην επόμενη διοργάνωση στηρίζουμε το ELPIDA YOUTH 

του σωματείου ELPIDA. 
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ / 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ και τα Μέλη της στηρίζουν την 

κοινωνία στη μάχη κατά του Covid-19 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στην προσπάθειά της να 

στηρίξει το έργο της Πολιτείας για την καταπολέμηση 

του COVID-19, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε 

όσο το δυνατόν ταχύτερα τη πρωτοφανή κατάσταση 

που ζούμε όλοι μας, προχώρησε στη δωρεά 

χρηματικού ποσού για την στήριξη του εθνικού 

συστήματος υγείας, στην εξασφάλιση–αγορά των 

απαραίτητων νοσοκομειακών υλικών (μάσκες, 

αντισηπτικά, αναπνευστικά μηχανήματα, ιατρικά 

αναλώσιμα κ.λπ.). Παράλληλα οι εταιρείες / μέλη μας 

συμβάλλουν καθημερινά στη μάχη κατά του Covid-19 

και στηρίζουν την Πολιτεία στο δύσκολο έργο της, 

προσφέροντας αεροπορικές μεταφορές 

ιατροφαρμακευτικού υλικού, υγειονομικό υλικό, 

εξειδικευμένους φορητούς θαλάμους (κάψουλες) 

απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών. 

  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / 2020 Ενισχύουμε τον Τουρισμό 

προβάλλοντας τα νησιά της Ελλάδας. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ υπέγραψε 

Σύμφωνο Συνεργασίας 

με τον ΟΤΕ TV για την 

προβολή αυτοχρηματοδοτούμενου ντοκιμαντέρ 9 

επεισοδίων διάρκειας 30΄το καθένα, με τίτλο «AEGEAN 

KALLOS, με θέμα το θαλάσσιο τουρισμό (περιήγηση με 

ιστιοπλοϊκό σκάφος) για την προβολή των Κυκλάδων. 

Μία μοναδική προβολή της επίγειας ομορφιάς κάθε 

νησιού, των τοπικών γεύσεων και προϊόντων, αλλά και 

των μοναδικών ακτογραμμών. Η συνεργασία αυτή είναι 

ιδιαίτερης σημασίας λόγω της προώθησης των 

ντοκιμαντέρ μέσω του OTE TV και στην Deutsche 

Telekom.  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ / 2020 Υλοποιούμε το 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

για τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ σε συνεργασία 

με την Ανταποδοτική 

Ανακύκλωσης υλοποίησε και εφάρμοσε το Πρόγραμμα 

Ανακύκλωσης στον «Οργανισμό Προνοιακών 

Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)». 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στα πλαίσια 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των εργαζομένων αλλά 

και στην ουσιαστική συμβολή στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Το συγκεντρωθέν ποσό από τη συλλογή 

και ανακύκλωση πλαστικού, χαρτιού και αλουμινίου 

ενισχύει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων στον 

ΟΓΑ. Συνολικά ανακυκλώθηκαν 30.000 συσκευασίες 

μέσα σε ένα χρόνο. 
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ΜΑΪΟΣ / 2020 Συνεχίζουμε να στηρίζουμε 

την κοινωνία μέσα από τα μέλη μας στη 

μάχη ενάντια στον Covid-19. 

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  μετά από αίτημα που 

δέχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και την Κυβέρνηση 

για στήριξη της πολιτείας μέσω των μελών της, προέβη 

σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις και τα Μέλη της 

ανταποκρίθηκαν συνεχίζοντας να προσφέρουν τη 

βοήθειά τους μέσω της δωρεάς σύγχρονων 

αναπνευστήρων για τις ΜΕΘ, αντισηπτικά διαλύματα, 

μάσκες και monitors παρακολούθησης ζωτικών 

λειτουργιών των ΜΕΘ, μείωση τιμών σε προμήθεια 

πετρελαίου θέρμανσης, χρηματική βοήθεια 

εκατομμυρίων ευρώ για κάλυψη δαπανών σε ιατρικό 

και νοσοκομειακό εξοπλισμό και αναλώσιμα είδη, 

σίτιση τροφίμων σε γηροκομεία και κοινωνικά ευπαθών 

ομάδων. 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ / 2020   Συνεχίζουμε το Πρό-

γραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της 

Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης στις Υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας συμπλήρωσε 2 έτη εφαρμογής, πάντα με 

την υποστήριξη της ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Με 

το πρόγραμμα αυτό συγκεντρώνονται περισσότερες 

από 200.000 συσκευασίες ανά μήνα. Από το 2018 έχει 

σημειωθεί τρομακτική αύξηση στις ανακυκλωθείσες 

συσκευασίες, της τάξης του 468%. Παράλληλα έχουν 

αυξηθεί και οι κάδοι ανακύκλωσης στις Υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας από 300 που ήταν το 2018 σε 

πάνω από 800 μέσα στο 2020, όπου ανακυκλώθηκαν 

συνολικά σχεδόν 2.000.000 συσκευασίες. Τέλος το 

ποσόν ανταποδοτικού αντιτίμου που συλλέγεται από το 

πρόγραμμα ανακύκλωσης έχει ξεπεράσει τις 

6.500€/μηνιαίως, ποσόν το οποίο ενισχύει 

αποκλειστικά το λογαριασμό αρωγής ορφανών 

τέκνων οικογενειών του προσωπικού της Ελληνικής 

Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, του 

πολιτικού προσωπικού, των συνοριακών φυλάκων και 

των ειδικών φρουρών. 
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ΙΟΥΝΙΟΣ / 2020 Η «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» στο πλευρό του Υπουργείου Παιδείας. 

Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, για στήριξη από τον ιδιωτικό 

τομέα στο εγχείρημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την 

διάρκεια του πρώτου lockdown για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας 

COVID-19. Τα μέλη του φορέα, ανταποκρίθηκαν άμεσα στην προσφορά tablet, τα οποία 

αποτέλεσαν βασικό εξοπλισμό των εκπαιδευτικών δομών της χώρας, τόσο για την εκπαίδευση των μαθητών από το 

σπίτι, όσο και για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων της μαθητικής κοινότητας μακροπρόθεσμα. 

Η Samsung ΕΛΛΑΣ, μέλος της «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» παρείχε ειδική έκπτωση στα μέλη του φορέα, τα οποία 

προέβησαν στην αγορά tablet σε προνομιακή τιμή. Χάρη στην μεθοδική οργάνωση και διαμεσολάβηση της 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, εξασφαλίσθηκε ικανός αριθμός tablet, τα οποία παραδόθηκαν στο Υπουργείο και 

στην συνέχεια διανεμήθηκαν σε μαθητές όλων των βαθμίδων σε όλη την επικράτεια. Στην ευχαριστήρια 

επιστολή της προς τον φορέα μας, η Υπουργός, Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Η χειρονομία αυτή, που 

πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη συγκυρία, αναδεικνύει για άλλη μια φορά το ρόλο 

που διαχρονικά κατέχει η ιδιωτική πρωτοβουλία στην ενίσχυση των δράσεων της Πολιτείας, καθώς και στην 

στήριξη του κοινωνικού συνόλου εν γένει.» 
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ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / 2020 Υλοποιήσαμε 

3μηνο πρόγραμμα σίτισης Μονάδων ΜΕΘ. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σε συνεργασία με τη 

Διοίκηση του ΕΟΔΥ, προχώρησε στην υλοποίηση 

3μηνου προγράμματος σίτισης (Απρίλιος –Μάιος – 

Ιούνιος), του προσωπικού των τμημάτων ΜΕΘ & Covid-

19. Η εν λόγω χορηγία πραγματοποιήθηκε σε 

συνεργασία με την εταιρεία/μέλος μας PIZZA FAN. Στο 

εν λόγω πρόγραμμα συμπεριλήφθησαν τα κάτωθι 

νοσοκομεία: 

 ΣΩΤΗΡΙΑ 

 ΑΤΤΙΚΟ 

 ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 

 ΠΑΙΔΩΝ 

 ΤΖΑΝΕΙΟ 

 ΑΧΕΠΑ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΑΤΡΑΣ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Τέλος εξασφαλίσαμε μία χορηγία ύψους 5.000 

αναψυκτικών από την Green Cola τα οποία διατέθηκαν 

στα νοσοκομεία της Αττικής. 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / 2020 Υλοποιήσαμε 3μηνο 

πρόγραμμα σίτισης του ΕΟΔΥ 

Παράλληλα με το πρόγραμμα σίτισης των Μονάδων 

ΜΕΘ των νοσοκομείων αναφοράς για τον Covid-19, η 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ προχώρησε στην 

υλοποίηση αντίστοιχου προγράμματος δωρεάν 

σίτισης για το Κέντρο Επιχειρήσεων ΕΟΔΥ. Και αυτό το 

πρόγραμμα διήρκησε 3 μήνες και πραγματοποιήθηκε 

σε συνεργασία με την εταιρεία/μέλος μας PIZZA FAN. 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / 2020 Στηρίξαμε το 

Θάλαμο Επιχειρήσεων Λιμενικού 

Σώματος 

Στα πλαίσια στήριξης των 

συνανθρώπων μας που πολεμούν 

ενάντια στον Covid-19 η ΣΥΜΜΑΧΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ προσέφερε το 

3μηνο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης στο προσωπικό 

του Θαλάμου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος. 

Η δωρεάν σίτιση πραγματοποιήθηκε και αυτή μετά 

από συνεργασία με την εταιρεία/μέλος μας PIZZA 

FAN. 

 

ΝΕΑ ΜΕΛΗ - 2020 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020   Συνεχίζουμε το 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού 

Συνεχίζουμε με επιτυχία για 2η 

χρονιά το πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του 

Υπουργείου Πολιτισμού και 

Αθλητισμού. Ανακυκλώσαμε 

συνολικά 22.000 συσκευασίες 

και τα έσοδα ενισχύουν το Ν.Π.Ι.Δ. Σωματείο Ειδικώς 

Αναγνωρισμένο – Φάρος Τυφλών Ελλάδος, το οποίο 

εφαρμόζεται στους κάτωθι χώρους του ΥΠΠΟΑ: 

 Κεντρικό Κτίριο του ΥΠΠΟΑ 

 Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 

 Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο 

 Νομισματικό Μουσείο Αθηνών 

 Αρχαιολογικός Χώρος Ακροπόλεως 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020 Συνεχίζουμε για 2η 

χρονιά το Πρόγραμμα Ανταποδοτικής 

Ανακύκλωσης για το «Μέγαρο Μαξίμου» 

Για 2η συνεχόμενη χρονιά 

συνεχίζουμε τη μεγάλη αυτή 

προσπάθεια ανακύκλωσης στο 

πλέον συμβολικό κτίριο της 

χώρας.  Με σημεία ανακύκλωσης 

σε κάθε γωνιά του κτιρίου, οι 

εργαζόμενοι του Μεγάρου Μαξίμου κάνουν μία απλή 

κίνηση για έναν τόσο μεγάλο σκοπό. Μέσα στο 2020 

έχουν συλλεχθεί συνολικά 120.000 ανακυκλώσιμα 

υλικά με έσοδα που ενισχύουν την ένωση «Μαζί για το 

παιδί». Η υλοποίηση του προγράμματος γίνεται σε 

συνεργασία με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020 Συνεχίζουμε το 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων. 

Με επιτυχία συνεχίζεται και το 2020 το Πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, ανακυκλώνοντας περισσότερες από 

38.500 συσκευασίες. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2019 

και πρόκειται για μία δράση με περιβαλλοντικό σκοπό 

αλλά και κοινωνικό σκοπό, αφού τα έσοδα από την 

εφαρμογή του, ενισχύσουν το Φιλανθρωπικό 

Σωματείο Προστασίας Παιδιού «Άγιος Πολύκαρπος». 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020 Συνεχίζουμε το 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

Πάνω από 100.000 συσκευασίες ανακυκλώθηκαν 

το 2020 στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το 

πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης οργάνωσε η 

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στα πλαίσια των δράσεων 

για την προστασία του περιβάλλοντος. Τα έσοδα 

ενισχύουν την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων 

Προσωπικού Λιμενικού και το Σύλλογο Υπαλλήλων του 

Υπουργείου. 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020   Συνεχίζουμε το 

Πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 

της Εισαγγελίας  

Συνεχίζουμε το πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, που 

βοηθά στην επαγγελματική 

κατάρτιση φυλακισμένων και 

αποφυλακισμένων, στα πλαίσια 

του οποίου τοποθετήθηκαν μέσα στο 2020 τα κάτωθι 

νέα σημεία συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών: 

 Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

 Δικαστήρια Ευελπίδων 

 Εισαγγελία Εφετών Αθηνών 

 Εφετείο Πειραιά (Δικαστήρια) 

 Ναυτοδικείο Πειραιά 

 Υπηρεσία  Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Αρωγής Πειραιά. 

Συνολικά συλλέχθηκαν πάνω από 52.000 

ανακυκλώσιμα υλικά. 

2020 Συνεχίζουμε το Πρόγραμμα 

Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στα κεντρικά 

γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. 

Μετά από την επιτυχημένη πορεία του 

Προγράμματος στους Δημόσιους Φορείς, η Νέα 

Δημοκρατία μας ζήτησε να υλοποιήσουμε το 

πρόγραμμα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στα 

κεντρικά γραφεία της. Ανταποκριθήκαμε θετικά και 

το αποτέλεσμα ήταν περισσότερες από 57.000 

ανακυκλώσιμες συσκευασίες να συλλεχθούν 

μέσα στο 2020. 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ / 2020 Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ δίνει ξανά το παρόν στο 

"Sustainability Forum 2020" της Global 

Sustain. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ για ένατη συνεχόμενη 

χρονιά ήταν υποστηρικτής του "Sustainability Forum" 

που διοργάνωσε η Global Sustain, ένα μοναδικό event 

για την εταιρική υπευθυνότητα και αειφορία. Το 

Sustainability Forum 2020 - A training, networking and 

professional development event, πραγματοποιήθηκε 

στις 9 Οκτωβρίου 2020, στo NJV Athens Plaza στην 

Αθήνα. Φέτος, στο πλαίσιο των συνθηκών που 

διαμορφώνει η πανδημία του COVID-19 και με άξονα 

την ασφάλεια όσων εμπλέκονται στο θεσμό του 

Sustainability Forum, το event πραγματοποιήθηκε σε 

υβριδική μορφή (phygital), ενώ παράλληλα έφερε και 

πιστοποίηση COVID Shield από την TÜV AUSTRIA Hellas. 

Στο Forum συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές και ειδικοί 

σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, από οργανισμούς 

όπως: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ), BMW Foundation Herbert Quandt, 

Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), 

Carbon Trade Exchange, GEP, Oramique, Signify, 

Sympraxis Team, TÜV AUSTRIA Hellas, αλλά και στελέχη 

επιχειρήσεων οι οποίοι μέσα από ειδικές συνεδρίες 

μοιράστηκαν τη γνώση και την εμπειρία τους με τους 

συμμετέχοντες. 
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Νοέμβριος / 2020  Γινόμαστε ασπίδα κατά 

του Covid-19 και εξοπλίζουμε το 

Κωνσταντοπούλειο - Γενικό Νοσοκομείο 

Νέας Ιωνίας. 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ ανταποκρινόμενη 

στο αίτημα του 

Κωνσταντοπούλειου Γενι-

κού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας,  για την εξασφάλιση 

ικανού αριθμού μηχανημάτων καθαρισμού και 

αποστείρωσης του αέρα μέσα σε κλειστούς χώρους, 

αξιοποιώντας μέρος των συνδρομών της, προχώρησε 

στην αγορά και δωρεά 2 μηχανημάτων NOVAERUS. 

Παράλληλα το αίτημα του νοσοκομείου προωθήθηκε 

και στα μέλη μας από τα οποία ανταποκρίθηκαν θετικά 

και προσέφεραν τα εν λόγω μηχανήματα στο 

νοσοκομείο οι εταιρείες ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΛΠΕ, ΤΕΧΑΝ, 

ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ Εταιρεία Προσφοράς Ελληνικού 

Εφοπλισμού.  

Πρόκειται για τα πλέον αξιόπιστα μηχανήματα 

τελευταίας τεχνολογίας στην Ελλάδα όπου έχουν ήδη 

τοποθετηθεί και σε άλλα νοσοκομεία. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε: ΑΤΤΙΚΟΝ, ΩΝΑΣΕΙΟ, ΓΕΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΜΗΤΕΡΑ κ.λπ. 

Τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν στο Καρδιολογικό 

τμήμα του νοσοκομείου, το οποίο είχε προσφάτως 

μεγάλο αριθμό κρουσμάτων covid-19 (περί τα 20) σε 

ιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς. 

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 
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2020 / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Χρηματοδοτεί νέο ντοκιμαντέρ για την 

τουριστική προβολή της Αθήνας 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στα πλαίσια του 

προγράμματος για την τουριστική προβολή της 

χώρας μας, προχωράει στην παραγωγή 

ντοκιμαντέρ με τίτλο «Athens… ALL SEASONS 

CAPITAL» και με στόχο την προώθηση της Αθήνας 

ως city break  προορισμό όλου του χρόνου. Μέσα 

από το ντοκιμαντέρ ο κόσμος θα γνωρίσει τις 

διαφορετικές όψεις της πόλης. Στόχος μας είναι να 

αναδείξουμε τις διαφορετικές εμπειρίες που ένας 

τουρίστας μπορεί να ζήσει στην Αθήν, καθώς και 

την ποικιλία και την ποιότητα των Ελληνικών 

προϊόντων. Από την εμβληματική αρχαιότητα μέχρι 

την τέχνη δρόμου και τα street events, από την 

αγορά μπαχαρικών μέχρι την αγορά γνωστών 

brands.. Η Αθήνα αποκτά την όψη μιας πόλης που 

κάποιος μπορεί να επισκεφτεί πολλές φορές και 

κάθε φορά να ανακαλύπτει κάτι καινούργιο.  

 

 

 

 

2020 «Πανελλήνια Φιλοζωική 

Ομοσπονδία - ΠΦΟ» - Συνεχίζουμε για 6η 

χρονιά τη συνεργασία μας. 

Συνεχίσαμε και το 2020, για 6η 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. 

 

2020  «Μαζί για το παιδί» - 
Συνεχίζεται για 4η χρονιά η συνεργασία 
μας. 

Και το 2020 συνεχίσαμε τη συνεργασία μας με την 

οργάνωση «Μαζί για το Παιδί», προσφέροντας τη 

στήριξή μας. Μετατραπήκαμε σε ένα όχημα 

μετάδοσης και επικοινωνίας, με σκοπό την 

προσφορά και στήριξη σε δράσεις με στόχο την 

βοήθεια στην καθημερινότητα παιδιών και 

οικογενειών σε ανάγκη. 

 

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ στα       

SOCIAL MEDIA 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/symmaxiagiatinellada/
https://vimeo.com/symmaxiagiatinellada
https://www.facebook.com/symmaxiagiatinellada/
https://www.facebook.com/symmaxiagiatinellada/
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Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Συνολικά ανακυκλώθηκαν 2.456.687 συσκευασίες το 2020. 

 Δημιουργήθηκαν 15 νέες πράσινες θέσεις εργασίας (έμμεσα και άμεσα). 

 Συμμετέχουν: ΕΛ.ΑΣ., Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υπουργείο Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Μέγαρο 

Μαξίμου, Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Ο.Π.Ε.Κ.Α., Κεντρικά Γραφεία Ν.Δ., άλλοι 

δημόσιοι φορείς. 

 

 

Εισαγγελία Αρείου Πάγου 

Ελληνική Αστυνομία 

Μέγαρο Μαξίμου 


