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XX ΕΚΔΟΣΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΒΗΡΙΚΗΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ 2019 

ΜΑΔΡΙΤΗ, ΕΔΡΑ CEOE, 17-19:00 

 

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της 4 Φεβρουαρίου τ.έ., η 20η τελετή απονομής βραβείων 

βιωσιμότητας στις εταιρίες και οργανισμούς της Ιβηρικής-Αμερικής, την οποία παρακολούθησε 

το Γραφείο μας, στα κεντρικά γραφεία της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Eπιχειρηματικών 

Οργανισμών (CEOE, ομόλογος ισπανικός οργανισμός του ελληνικού ΣΕΒ) στη Μαδρίτη. 

Διοργανωτές αυτών ήταν η Γενική Γραμματεία Ιβηρικής-Αμερικής (SEGIB) και το Ιβηρο-

αμερικανικό Ίδρυμα για τη Διαχείριση της Ποιότητας FUNDIBEQ, σε συνεργασία με τo  

Συμβούλιο Επιχειρηματιών Ιβηρικής-Αμερικής (CEIB), τον CEOE και την αρωγή του ισπανικού 

κρατικού οργανισμού οικονομικής εξωστρέφειας ICEX (España Exportación e Inversiones). 

Μεταξύ των παρευρισκόμενων, ήταν υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, μέλη του CEOE, ΜΚΟ 

καθώς και εκπρόσωποι διπλωματικών αρχών.  

Αρχικά, ο Πρόεδρος του CEOE, κ. Antonio Garamendi, απεύθυνε χαιρετισμό, αναφέροντας την 

τιμή της Συνομοσπονδίας να φιλοξενεί τα βραβεία αυτά. Έπειτα, το λόγο πήρε ο κ. Rafael García 

Meiro, πρόεδρος του Δ.Σ. του FUNDIBEQ, ο οποίος σημείωσε τη σπουδαιότητα των 

επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της Ιβηρικής-Αμερικής σε όλους τους τομείς της κοινωνίας. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο, αυξάνεται συνεχώς η εμπιστοσύνη στις εν λόγω εταιρίες, με 

εμφανή αποτελέσματα στην ανάπτυξή τους. Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματέας της Γενικής 

Γραμματείας Ιβηρικής-Αμερικής, κα. Rebeca Grynspan, στη σύντομη ομιλία της, τόνισε τη 

σημασία των βραβείων αυτών, καθώς επαινούν τις επιχειρήσεις που συνέδραμαν στην κοινωνία 

ενώ παράλληλα προωθούν την ανάπτυξη καινοτομιών. Οι εταιρίες που βραβεύτηκαν, 

δραστηριοποιούνται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, από την ενέργεια έως τον τουρισμό και 

την υγεία, το οποίο παράλληλα αποτυπώνει το χαρακτηριστικό της διαφορετικότητας Ιβηρικής-

Αμερικής. Μέσω ακριβώς της διαφορετικότητας, το σύνολο των χωρών συνεργάζονται και 

επωφελούνται.  

Τις πρώτες ομιλίες έκλεισε η Αντιπρόεδρος Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού, κα. Nadia Calviño, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για τις βραβευμένες 

επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι οι επιτυχίες τους ήρθαν έπειτα από πολύ κόπο σε 

συνδυασμό με το ταλέντο των επιχειρηματιών. Όπως δήλωσε, η ανάπτυξη της βιωσιμότητας 

αποτελεί προτεραιότητα για την Ισπανία, καθώς η σημερινή κοινωνία έχει την ευθύνη για το 

μέλλον των επόμενων γενεών. Θεωρείται απαραίτητη η ισορροπία μεταξύ της βιωσιμότητας και 

της οικονομικής ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί, και θα συνεχίσει να αποτελεί, χαρακτηριστικό για 

τη χάραξη της πολιτικής. Οι πολίτες, ιδιαίτερα οι Ευρωπαίοι, έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους 

και προσανατολίζονται στην αγορά και την υιοθέτηση πιο οικολογικών και κοινωνικά 

συνειδητοποιημένων επιχειρήσεων, ενώ απαιτούν από τους πολιτικούς την εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων. Ακόμη ανέφερε ότι η βιωσιμότητα δεν περιλαμβάνει μόνο τον σεβασμό 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

στο περιβάλλον, αλλά και παράλληλα την υιοθέτηση πρακτικών που ωφελούν την κοινωνία στο 

σύνολό της. Για το λόγο αυτό, η Κυβέρνηση της Ισπανίας θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές 

προσανατολισμένες στη μείωση του δημοσίου χρέους της χώρας, σε συνδυασμό με τη μείωση 

των ανισοτήτων στην κοινωνία. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μίας χώρας. Τόνισε τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ 

κυβερνήσεων, κρατών, επιχειρήσεων και πολιτών, η οποία είναι θεμελιώδης παράγοντας 

ανάπτυξης. Τέλος, υπενθύμισε ότι, στη σημερινή εποχή, στόχος των επιχειρήσεων δεν αποτελεί 

μονάχα το κέρδος, αλλά και η συμβολή τους στη βελτίωση των συνθηκών των εργαζομένων και 

της κοινωνίας γενικότερα. 

Στη συνέχεια, υπήρξε συζήτηση με τίτλο «Καινοτομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη», την οποία 

διεύθυνε ο κ. Juan Cierco, Διευθυντής Θεσμικών Σχέσεων, Εξέλιξης Προσωπικού, Βιωσιμότητας 

και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Iberia. Στη συζήτηση συμμετείχαν ως σχολιαστές, η κα. 

Ángeles Santamaría, διευθύνουσα σύμβουλος της Iberdrola España, ο κ. Rafael García Meiro, 

διευθύνων σύμβουλος της Aenor και ο κ. Pedro Mier Albert, Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας 

και Ανάπτυξης του CEOE.  

Η κα. Santamaría απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις καινοτομίες, με την επισήμανση ότι με 

την υφιστάμενη τεχνολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί ραγδαίως τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή 

ενέργειας, χωρίς την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, είναι πραγματοποιήσιμη. Επίσης, 

αναγκαία είναι η μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια σε όλους τους τομείς, όπως έχει αρχίσει να 

επιτυγχάνεται στα αυτοκίνητα. Ο κ. García διαχώρισε τη σύγχρονη εποχή σε δύο περιόδους, 

προ και μετά το 2008, όταν οι πολίτες έγιναν πιο ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά και οικολογικά 

ζητήματα. Ως αποτέλεσμα, οι επιχειρήσεις καθώς και οι κυβερνήσεις αναγκάστηκαν να 

μεταβάλλουν τις πολιτικές τους, επομένως, το σημαντικότερο για την οικολογική μετάβαση είναι 

η κινητοποίηση των πολιτών. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Ιβηρική-Αμερική αποτελούν σταθμούς 

καινοτομίας και μαζί με την Ευρώπη, είναι ηγέτες στη βιωσιμότητα. Τέλος, ο κ. Mier δήλωσε 

αισιόδοξος για το μέλλον, καθώς όλο και περισσότερες εταιρίες αναγκάζονται να εφαρμόσουν 

βιώσιμες πρακτικές, κάτι το οποίο αναζητούν, πλέον, και οι επενδυτές.  

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων.  

Οι βραβευμένες εταιρίες και οργανισμοί ήταν οι εξής: 

Στην κατηγορία Χρυσό:  

Copel Distribuçao S.A. (ενέργεια), Βραζιλία  

Fundación Coomeva (επιχειρηματικότητα), Κολομβία  

Petstar S.A.P.I. (ανακύκλωση, Μεξικό 

SABESP MC (διαχείριση υδάτων), Βραζιλία 

CFE División Golfo Norte (ενέργεια), Μεξικό  

Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza (υγεία), Δομινικανή Δημοκρατία.  

Στην κατηγορία Αργυρό:  

Amarey Nova Medical S.A. (φάρμακο), Κολομβία  

Centro Médico Imbanaco (υγεία), Κολομβία 

Hotel Iberostar Selección Varadero (τουρισμός), Κούβα 

Iberdrola México (AΠΕ), Μεξικό και SABESP MS (διαχείριση υδάτων), Βραζιλία. 
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