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Με κεντρικό μήνυμα «Ζούμε υπεύθυνα. Γιορτάζουμε προσφέροντας», η ING Ελλάδος, στο 
πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει, πραγματοποίησε μία 
σειρά δράσεων στον τομέα της Κοινωνίας κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. 
 
Όπως σημειώνεται σε σχετική της ανακοίνωση, πιστή πάντα στη δέσμευσή της να 
κινητοποιεί και να συμπεριλαμβάνει στις δράσεις της εργαζόμενους και Ασφαλιστικούς 
Συμβούλους, η ING Ελλάδος έχτισε ένα τρίπτυχο ενεργειών που εφαρμόστηκαν με τη 
σημαντική συμβολή των ανθρώπων της και σημείωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα. 
 
To πρώτο χριστουγεννιάτικο bazaar της ING 

Από τις 21 έως και τις 23 Δεκεμβρίου διοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικο bazaar στα Κεντρικά 
Γραφεία της εταιρίας με τη συμμετοχή των ιδρυμάτων: Παιδικά Χωριά SOS, Αρχέλων, 
Σικιαρίδειο Ίδρυμα και Κάνε μια Ευχή. Εκπρόσωποι των παραπάνω ιδρυμάτων 
φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ING και είχαν την ευκαιρία να διαθέσουν τα προϊόντα 
τα οποία κατασκευάζουν τα παιδιά και οι άνθρωποι που ανήκουν στα συγκεκριμένα 
ιδρύματα στους ανθρώπους της ING Ελλάδος. 

Οι εργαζόμενοι της εταιρίας καθώς και οι συνεργάτες του Δικτύου Πωλήσεων 
προμηθεύτηκαν δώρα για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό 
τους σκοπούς και τη δράση των οργανισμών. Μέσα από μία απλή κίνηση, οι άνθρωποι της 
οικογένειας της ING έδειξαν την αγάπη και αλληλεγγύη τους, κάνοντας πράξη την έννοια 
της προσφοράς. 

Το δέντρο των ευχών 

Στο χώρο που διοργανώθηκε το bazaar στήθηκε ένα «διαφορετικό» χριστουγεννιάτικο 
δέντρο, το οποίο στολίστηκε με τις ευχές των εργαζόμενων για τη νέα χρονιά. Στο πλαίσιο 
της περιβαλλοντικής συνείδησης η ING προμηθεύτηκε ένα ζωντανό έλατο φυτεμένο με 
προδιαγραφές να μεταφυτευτεί, το οποίο θα παραδοθεί στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα εντός του 
Ιανουαρίου. Στόχος είναι να μεταφυτευθεί στις εγκαταστάσεις του ιδρύματος, μεταφέροντας 
τόσο το μήνυμα της περιβαλλοντικής συνείδησης όσο και το γεγονός ότι οι άνθρωποι της 
ING είναι κοντά στα παιδιά του Σικιαρίδειου Ιδρύματος. 

 
Τα κάλαντα των παιδιών του σωματείου «Φίλοι του Παιδιού» 

Επιπλέον, μία ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους εργαζόμενους την Παρασκευή 23 
Δεκεμβρίου καθώς είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τα Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από τα 
παιδιά του παιδικού σταθμού που ανήκει στο φιλανθρωπικό σωματείο «Φίλοι του Παιδιού». 
 
Τα παιδιά επισκέφτηκαν όλους τους ορόφους της εταιρίας και τραγούδησαν τα 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα στους εργαζόμενους, οι οποίοι τους επεφύλαξαν ιδιαίτερα 
θερμή υποδοχή. Η εταιρία αλλά και οι εργαζόμενοι ξεχωριστά έκαναν μία σημαντική δωρεά 
για να υποστηρίξουν τους σκοπούς του σωματείου. Με τα χρήματα αυτά ο παιδικός σταθμός 



θα μπορέσει να καλύψει ανάγκες που έχουν τα παιδιά, όπως σίτιση, ρουχισμός, 
εμβολιασμός και πολλές ακόμη. 

Η συλλογή υλικού 

Τέλος, διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά συλλογή ρούχων, βιβλίων και παιχνιδιών από το 
διοικητικό προσωπικό και το Δίκτυο Πωλήσεων της εταιρίας. H πλειοψηφία των 
εργαζόμενων ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της εταιρίας και συμμετείχε και σε αυτή τη δράση 
του προγράμματος «Ζήσε Υπεύθυνα», όπως και την περασμένη χρονιά. Έως σήμερα έχουν 
συγκεντρωθεί περίπου 50 είδη ρουχισμού και υπόδησης καθώς και 60 παιδικά παιχνίδια και 
βιβλία, τα οποία θα παραδοθούν στο Σικιαρίδειο Ίδρυμα. 
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