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Η bwin στηρίζει την αξία και σημαντικότητα  

των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών έλαβε μια ιστορική 
απόφαση για το μέλλον της ανθρωπότητας. Στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030», περισσότεροι από 150 ηγέτες 
συμφώνησαν στην υιοθέτηση 17 Στόχων, των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι εστιάζουν στις 
σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις. Απώτερος σκοπός είναι η ουσιαστική αντιμετώπισή τους σε έναν ορίζοντα 
15 χρόνων, στοχεύοντας στις τρεις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική, την κοινωνική και την 
περιβαλλοντική.  
 
Στο πλαίσιο δράσεων και πρωτοβουλιών που διοργανώνει η bwin αναφορικά με την κοινωνική ευθύνη και τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, λίγες ημέρες πριν την συμπλήρωση 6 ετών από την ημέρα - ορόσημο (25η Σεπτεμβρίου 
2021), παρουσιάζει την πρώτη καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας αναφορικά με 
την αξία και τη σημαντικότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο Ο.Η.Ε. έως το 2030. 
Στόχος της ενημερωτικής καμπάνιας είναι η έμμεση ή άμεση ένταξη στην έντονη καθημερινότητα της 
κοινωνίας, κάποιων από τους Στόχους. 
 

Δείτε το βίντεο: https://youtu.be/P_v1_uASYb0  
 
Στην ξεχωριστή καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πρωταγωνιστούν 18 προσωπικότητες της 
κοινωνικής και αθλητικής κοινότητας, καθώς και Στελέχη της ελληνικής ομάδας της bwin. Αναλυτικότερα, 
υπερήφανα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι Ιδρυμάτων και ΜΚΟ Αλεξάνδρα Μαρτίνου (Πρόεδρος Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί»), Δάφνη Οικονόμου (Πρόεδρος Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή), 
Τάσος Μαριανός (Γενικός Διευθυντής ΕΛΕΠΑΠ), Σάντρα Ζαφειρακοπούλου (Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish 
Κάνε μία Ευχή Ελλάδος), Ευγενία Θάνου (Γενική Διευθύντρια Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος), Αλέξανδρος 
Θεοδωρίδης (Συνιδρυτής & Διαχειριστής ΜΚΟ «Μπορούμε»), Σωτήρης Πετρόπουλος (Συνιδρυτής HIGGS), οι 
παίκτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Πρίντεζης, Σάσα Βεζένκοφ, Σακίλ ΜακΚίσικ, η Ολυμπιονίκης Ευαγγελία 
Πλατανιώτη (συγχρονισμένη κολύμβηση), οι πρωταθλήτριες Εβελίνα Παπάζογλου (συγχρονισμένη 
κολύμβηση) και Δώρα Γκουντούρα (ξιφασκία) οι δημοσιογράφοι Μιχάλης Τσόχος, Δημήτρης Σαμπράκος, 
καθώς και ο παρουσιαστής Γιώργος Λέντζας. 
 
Μηνύματα γεμάτα έμπνευση, παρακίνηση και καθοδήγηση προάγουν την καθοριστική αξία των 17 Στόχων 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και ξετυλίγονται μέσα από την documentary ταινία μικρού μήκους που δημιουργήθηκε 
για να μεταφέρει το μήνυμα της βιωσιμότητας σε κάθε γωνιά της χώρας. 
 
Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η Entain plc (LSE:ENT), μέλος της οποίας είναι και η bwin, εντάχθηκε στη 
λίστα “50 Global Leaders on Sustainability”, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Bloomberg, σηματοδοτώντας 
την πρόοδο της σε υπεύθυνο παιχνίδι, βιώσιμη ανάπτυξη και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Εταιρική 
Διακυβέρνηση). Οι πυλώνες που εστιάζεται η προσπάθεια είναι:  1. Δραστηριοποίηση σε χώρες στις οποίες 
εφαρμόζεται κανονιστικό πλαίσιο για την ρύθμιση των τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, 2. Συνεχής λήψη 
πρωτοβουλιών για το Υπεύθυνο Παιχνίδι, 3. Εφαρμογή υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και 4. 
Υποστήριξη ανθρώπων και τοπικών κοινωνιών, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 
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Εκ μέρους της bwin, η συμμετέχουσα στο βίντεο, Ιωάννα Μπερίου, Corporate Communication Director, 
δήλωσε: «Η στρατηγική κοινωνικής υπευθυνότητας της bwin προχωράει περήφανα ακόμη ένα βήμα, με τη 
δημιουργία αυτού του ενημερωτικού βίντεο κοινωνικής ενεργοποίησης για την ένταξη των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης στην καθημερινότητά μας. Χαιρόμαστε που μ’ αυτό τον τρόπο θα συμβάλλουμε και εμείς στην 
διάδοσή τους», ενώ ο Corporate Social Responsibility Manager Κωνσταντίνος Εφραιμίδης, ο οποίος επίσης 
συμμετέχει στην καμπάνια, συμπλήρωσε: «Κάθε μικρή ή μεγάλη πρωτοβουλία μάς φέρνει πιο κοντά στην 
επίτευξη της “Ατζέντας 2030” έως το 2030. Όλοι μαζί ως κοινωνία, έχουμε έναν κοινό σκοπό, τη δημιουργία 
ενός μέλλοντος πιο βιώσιμου για τα παιδιά μας». 
 
Τα τελευταία χρόνια, η bwin, έχει υλοποιήσει πάνω από 90 πρωτοβουλίες κοινωνικής υποστήριξης σε 60 
τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη την Ελλάδα, οι οποίες έχουν ενταχθεί κάτω από τους αντίστοιχους Στόχους 
Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το έργο της έχει αναγνωριστεί με 9 Βραβεία και Διακρίσεις που έχει κερδίσει μόνο τον 
τελευταίο χρόνο.  
 
Με τις πολύπλευρες πρωτοβουλίες και τη στρατηγική υπεύθυνου και ασφαλούς παιχνιδιού που ακολουθεί, η 
bwin βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για μια καλύτερη κοινωνία.  
 

Η bwin υπερήφανα στηρίζει κάθε μικρή ή μεγάλη πρωτοβουλία για τη δημιουργία  
μιας βιώσιμης κοινωνίας. Της κοινωνίας των παιδιών μας! 

 
Περισσότερα για το κοινωνικό αποτύπωμα της bwin μπορείτε να βρείτε στο: https://bwincares.gr/. 
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