
 
 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία στηρίζει τη Βόρεια Εύβοια με στοχευμένες δράσεις που 
δίνουν ελπίδα και προοπτικές 

  
Αθήνα, 06 Μαΐου 2022 –  Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, προχωράει σε σημαντικές δράσεις στη Βόρεια Εύβοια με στόχο τη στήριξη της 
τοπικής κοινωνίας, έπειτα από τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν το καλοκαίρι 
του 2021 την περιοχή. 
 
Οι πυλώνες στους οποίους διαρθρώνεται το πλάνο ενεργειών της εταιρείας είναι δύο:   
 

 Αφενός, η στήριξη της προσπάθειας για την οικοδόμηση περιβαλλοντικά και 
οικονομικά βιώσιμου μέλλοντος, μέσα από τη συμμετοχή της εταιρείας στο 
Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας υπό τον Σταύρο Μπένο και την 
συγχρηματοδότηση της μελέτης του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού του 
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι στρατηγικής σημασίας, 
καθώς θα αποτελέσει τη βάση της ανοικοδόμησης, ορίζοντας τους  κανόνες 
(περιβαλλοντικούς, οικιστικούς, χρήσεις γης κ.ο.κ.) για την ανασυγκρότηση σε όλο 
το γεωγραφικό εύρος της πυρόπληκτης περιοχής. 
 

 Αφετέρου, η άμεση αποκατάσταση ζημιών στο 1ο  Δημοτικό Σχολείο Ιστιαίας 
και στο Γυμνάσιο - Λύκειο Λίμνης, με παρεμβάσεις φιλικές προς το περιβάλλον, 
ώστε οι μαθητές των σχολείων να επιστρέψουν στη νέα σχολική χρονιά, σε ένα 
ανανεωμένο σχολικό περιβάλλον. Ειδικά στο Γυμνάσιο – Λύκειο Λίμνης θα 
δημιουργηθεί μια πρότυπη «πράσινη» στέγη, που θα συμβάλλει στη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, αλλά και της ατμόσφαιρας, 
δημιουργώντας ένα σύγχρονο χώρο για χρήση από τους μαθητές.  

 
Την Παρασκευή 6 Μαΐου, αντιπροσωπεία της διοίκησης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, 
επισκέφθηκε τη Βόρεια Εύβοια και πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους της 
τοπικής αυτοδιοίκησης των πληγεισών περιοχών και συγκεκριμένα τους κ.κ. Γιώργο 
Τσαπουρνιώτη, Δήμαρχο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, και Γιάννη Κοτζιά, 
Δήμαρχο Ιστιαίας – Αιδηψού, όπου συζητήθηκαν οι δράσεις της εταιρείας και 
ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την επόμενη ημέρα της περιοχής. 
 
Ο Διευθυντής Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Γιάννης 
Γεωργακέλλος δήλωσε σχετικά: «Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε 
στρατηγικές επιλογές, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, οι οποίες θέτουν στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές 
κοινωνίες. Μετά από αρκετούς μήνες σχεδιασμού και προκαταρκτικών ενεργειών έχουμε 
δημιουργήσει ένα πολύπλευρο πλάνο  για τη Βόρεια Εύβοια. Οι δράσεις μας  στοχεύουν στο να  
βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, άμεσα, αλλά και μακροπρόθεσμα. 
Έχουμε και τη διάθεση και τη δυνατότητα να προσφέρουμε κι εμείς σε αυτόν τον μοναδικό τόπο 
και  πιστεύουμε πως με τη  συνδρομή και τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, θα 
αναγεννηθεί και θα αποκτήσει ένα βιώσιμο μέλλον».  
 
 
 
  



 
 
Σχετικά με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και εμπορίας μπίρας στην 
Ελλάδα, με ενεργή παρουσία στη χώρα για περισσότερα από 55 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1963 από μια 
ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. Παράγει 
στην Ελλάδα τις μπίρες ‘Αμστελ, ‘Αμστελ Dark, Άμστελ Radler, Άμστελ Free, Άμστελ Free 
Lemon, ‘Αμστελ KARGO IPA, Heineken, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ Strong, AΛΦΑ Weiss, ΑΛΦΑ Χωρίς, 
Fischer, ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας χρήσης σήματος από την οικογένεια Μάμου), ΝΥΜΦΗ 
και Buckler από 100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ και 
Strongbow στο εργοστάσιό της στην Πάτρα, με ελληνικές πρώτες ύλες. Παράλληλα, στο 
χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυσικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισάγει γνωστές μάρκες 
μπίρας μεταξύ των οποίων οι: Sol, Mc Farland, Erdinger, Murphy’s, Duvel, Lagunitas. Από την 1η 
Απριλίου 2021, ανέλαβε και ως επίσημος διανομέας των προϊόντων της Bacardi για την Ελλάδα. 
Διαθέτει 3 μονάδες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα και 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονίκη 
και Πάτρα καθώς και μια μονάδα εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία.  

  

Από το 2008 πραγματοποιεί το πρώτο και μεγαλύτερο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού μέσω του οποίου προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη του 100% των 
αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων της. Οι ελληνικές πρώτες ύλες σε συνδυασμό, με τα 
σύγχρονα ζυθοποιεία και τα 2 ιδιόκτητα βυνοποιεία, δημιουργούν μια πλήρως καθετοποιημένη 
ελληνική διαδρομή για τα προϊόντα της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας. 

  

Με τη βοήθεια ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής και πώλησης παράγει και διανέμει τα 
προϊόντα της σε 19 χώρες και στις 5 ηπείρους. 

  

Παράλληλα με την επιχειρηματική της ανάπτυξη, η εταιρεία έχει επενδύσει στον εκσυγχρονισμό 
της παραγωγικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής 
πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, την 
ενημέρωση των καταναλωτών για την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και την κοινωνική 
προσφορά, πάντα με την έμπρακτη συμβολή των εργαζομένων της, με διαφάνεια και λογοδοσία.  

  

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία διαθέτει από την TÜV AUSTRIA HELLAS ISO 9001:2015 για την ποιότητα των 
προϊόντων, FSSC 22000: Version 5.1 για την ασφάλεια των προϊόντων, ISO 14001:2015 για την 
προστασία του περιβάλλοντος και ISO 45000 για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού. 

  

Επίσης, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει την ανώτατη Διαμαντένια 
διάκριση του Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index) το 2013 καθώς και πολυάριθμες 
βραβεύσεις για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή της 
στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέριμνα για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η Αθηναϊκή 
Ζυθοποιία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για το εργασιακό της περιβάλλον, ενώ το 2020 υπέγραψε 
τη Χάρτα Διαφορετικότητας, πιστή στη φιλοσοφία της για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης 
στον εργασιακό τομέα. 
  
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με: 
  
Για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία: 



 
 
Δημήτριος Κυριαζής, Corporate Communications & Public Affairs Manager, 
E-mail: dimitrios.kyriazis@heineken.com, 210 5384911 
Για την MSCOMM: 
Βασιλική Μουλαβασίλη, Account Manager 
E-mail: moulavasili@mscommgroup.com, 6942822802 / 2107236217 
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