
Διάκριση του Κοινωνικού Απολογισμού της DIAGEO 
Hellas+ 

 
Ο Κοινωνικός Απολογισμός της DIAGEO Hellas, που καλύπτει τα οικονομικά έτη 2007, 2008 
και 2009, διακρίθηκε για την καλύτερη προσέγγιση στα θέματα αγοράς και την καλύτερη 
προσέγγιση στην εφαρμογή προτύπων απολογισμού, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Ανοιχτός 
Διάλογος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” του θεσμού BRAVO, η οποία πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 7 Ιουλίου στο Ζάππειο Μέγαρο. 

Ο Κοινωνικός Απολογισμός της DIAGEO Hellas περιλαμβάνει τη στρατηγική, τις πολιτικές και 
όλες τις δράσεις που καθιστούν την εταιρεία υπεύθυνη απέναντι στους καταναλωτές, τους 
πελάτες, τους εργαζόμενους, το ελληνικό κράτος και την κοινωνία συνολικά. Ακολουθεί τις 
διεθνείς οδηγίες που ορίζονται στην τρίτη έκδοση του Global Reporting Initiative (GRI) 
και πληροί το επίπεδο Β+ μετά το σχετικό έλεγχο για τη διασφάλιση του περιεχομένου που 
διενεργήθηκε από τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Η εναρμόνιση του απολογισμού με τα κριτήρια 
GRI/G3 καθορίζουν όχι μόνο τη συγκέντρωση και την παράθεση στοιχείων αλλά και, 
γενικότερα, τον τρόπο με τον οποίο κάθε εταιρεία οφείλει να προδιαγράφει, να μετρά και να 
παραθέτει τις δράσεις της και τα αποτελέσματά της. 

Με αφορμή τη διάκριση της DIAGEO Hellas, η Αναστασία Αγγελή, Διευθύντρια Εταιρικών 
Σχέσεων της εταιρείας, δήλωσε: “Στην DIAGEO Hellas δεσμευόμαστε να εναρμονίζουμε κάθε 
μας δράση και κάθε μας στρατηγική επιλογή με το σκοπό μας να γιορτάζουμε τη ζωή, κάθε 
μέρα, σε όλη τη γη, καθώς και με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάκριση του 
Κοινωνικού μας Απολογισμού για την καλύτερη προσέγγιση στα θέματα αγοράς και την 
καλύτερη προσέγγιση στην εφαρμογή προτύπων απολογισμού αποτυπώνει αυτή τη δέσμευση 
και αντανακλά τον αντίκτυπο θέλουμε να έχουμε στον καταναλωτή, την αγορά, την κοινωνία, 
στο ευρύτερο περιβάλλον, δηλαδή, μέσα στο οποίο εντάσσονται τα προϊόντα μας”. 

Και συμπλήρωσε: “Στην DIAGEO επιδιώκουμε οι δράσεις μας να αξιολογούνται από τους 
επιχειρηματικούς και κοινωνικούς εταίρους και επιζητούμε την κριτική και τη διαφάνεια στην 
αξιολόγηση των πρωτοβουλιών μας. Σε αυτό το πνεύμα, ο Κοινωνικός Απολογισμός της 
DIAGEO Hellas δίνει μια πλήρη εικόνα των προσανατολισμών και της στρατηγικής της 
εταιρείας σε θέματα εταιρικής υπευθυνότητας και διακυβέρνησης”. 
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