
Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. 

Καθαρές Παραλίες με το Amstel Eco Bar… Η καλύτερή μας! 

 
To πρωτότυπο beach bar της Amstel αναλαμβάνει δράση για το περιβάλλον για 

τέταρτη συνεχή χρονιά! 

 
Το Amstel Eco Bar, το πρωτότυπο beach bar της Amstel, συνεχίζει σταθερά και με συνέπεια 
για τέταρτη συνεχή χρονιά την επιτυχημένη πορεία του. Φέτος, αναλαμβάνει δράση σε 
οκτώ (8) πολυσύχναστες ελληνικές παραλίες, προτρέποντας τον κόσμο να 
συγκεντρώσει σκουπίδια από τις ακτές, να παίξει παιχνίδια περιβαλλοντικών γνώσεων και να 
κερδίσει δώρα από την Amstel! 
 
Πρώτοι σταθμοί του, η παραλία του Σχινιά και της Π. Φώκαιας στην Αττική, το Σάββατο 2 
και την Κυριακή, 3 Ιουλίου αντίστοιχα. 
 
Το Amstel Eco Bar αποτελεί πρωτοβουλία της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας που, στα τρία χρόνια της 
λειτουργίας του, έχει γίνει δεκτό με ενθουσιασμό από περίπου 40.000 λουόμενους σε 23 
παραλίες σε όλη τη χώρα. Και το 2011 σκοπός του Amstel Eco Bar παραμένει η 
ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και εκπαίδευση των λουόμενων για τη διατήρηση καθαρών 
ακτών, αλλά και την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση κάποιων υλικών, μέσα από τις εξής 
πρωτότυπες και δια-δραστικές ενέργειες:  

• τη συλλογή απορριμμάτων από την παραλία, τα οποία οι λουόμενοι παραδίδουν στο 
Amstel Eco Bar, διαχωρίζοντάς τα σε ανακυκλώσιμα και μη 

• ένα παιχνίδι γνώσεων, μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται γρήγορα 
και ευχάριστα πάνω σε σημαντικά περιβαλλοντολογικά θέματα.  

Οι συμμετέχοντες επιβραβεύονται με καλοκαιρινά δώρα από την Amstel, όπως μπάλες 
θαλάσσης ή καπελάκια και ξεδιψούν με μπίρα Amstel και νερό ΙΟΛΗ. 
 
Μετά από την παραλία του Σχινιά και της Π. Φώκαιας, το Amstel Eco Bar θα επισκεφτεί και 
άλλα έξι (6) σημεία. 
 
Συγκεκριμένα:  

• Σάββατο, 9 Ιουλίου, 11:00-19:00 - Επανομή Θεσσαλονίκης (Ποταμός) 
• Κυριακή, 10 Ιουλίου, 11:00-19.00 - Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής (Γεωπονικών)  

• Σάββατο, 16 Ιουλίου, 11:00-19:00 - Καλογριά Πάτρας 
• Κυριακή, 17 Ιουλίου, 11:00-19:00 - Λακόπετρα Πάτρας 

• Σάββατο, 23 Ιουλίου, 11:00-19:00 - Πόρτο Ράφτη (Άγιος Σπυρίδωνας)  
• Κυριακή, 24 Ιουλίου, 11:00 - 19:00 - Ωρωπός 

Για μια ακόμα χρονιά, οι εργαζόμενοι της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και οι οικογένειες τους, θα 
συμμετάσχουν ενεργά στην υπεύθυνη δράση του Amstel Eco Bar λαμβάνοντας μέρος στους 
καθαρισμούς των παραλιών του Σχινιά, της  Επανομής και της Καλογριάς. 

Ο κ. Μηνάς Μαυρικάκης, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων της 
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, δήλωσε σχετικά: «Η καθαριότητα των παραλίων παραμένει 



σταθερά προτεραιότητά μας. Το Amstel Eco Bar, συνεχίζει την υπεύθυνη δράση του για 
τέταρτη συνεχή χρονιά, ακόμα πιο δυναμικά και πάντα με σύμμαχο τη θετική ανταπόκριση 
του κόσμου και των εργαζομένων μας. Ο στόχος μας για αυτή τη χρονιά είναι να εντείνουμε 
το μήνυμά μας, προσπαθώντας να «αγγίξουμε» ακόμα μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων. Θα 
είναι χαρά μας να μοιραστούμε την εμπειρία του πρωτότυπου bar της Amstel με όλους όσους 
επιθυμούν να συμβάλουν στην προσπάθεια μας για περισσότερες καθαρές παραλίες, μια 
ομαδική και συντονισμένη προσπάθεια που ξεκίνησε το 2008 και εξακολουθεί να είναι... η 
καλύτερή μας!». 

Το Amstel Eco Bar αποτελεί μέρος της εκστρατείας της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Amstel Eco, για 
καθαρές παραλίες και φροντίδα του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 με 
εθελοντικούς καθαρισμούς παραλιών από τους εργαζόμενους της εταιρίας και με τη στήριξη 
της εκστρατείας του Δικτύου Μεσόγειος SOS, «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». 

Η εκστρατεία Amstel Eco, επεκτείνει τις «πράσινες» ενέργειες που ήδη υλοποιεί η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία στις εγκαταστάσεις της, όπως η χρήση φυσικού αερίου, η ανακύκλωση και ο 
καθαρισμός των υγρών αποβλήτων.  

Καθαρότερες παραλίες; Η καλύτερή μας! 
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