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Βραβεύθηκε η συνεργασία της PwC με το start-up Bloode για την προώθηση της 

εθελοντικής αιμοδοσίας 
 

Το πρόγραμμα Εταιρικής Ευθύνης της PwC εστιάζει στην υποστήριξη των start-ups και της νεανικής 
επιχειρηματικότητας 

 
Η συνεργασία της PwC και του start-up Bloode για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας κέρδισε 
το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Συνεργασία επιχείρησης με ΜΚΟ», κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης Responsible Business Awards που διοργανώθηκε από την Boussias Communications, την 
Τρίτη 18 Οκτωβρίου. 
 
Η συνεργασία αυτή αποτελεί μέρος του προγράμματος Εταιρικής Ευθύνης της PwC το οποίο εστιάζει 
στην ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας με την υποστήριξη start-ups και εκκολαπτηρίων 
νεοφυών επιχειρήσεων, όπως το Orange Grove και το e.g.g. Μέσω του Orange Grove, η PwC γνώρισε 
το Bloode. 
 
Η συνεργασία περιλαμβάνει την πραγματοποίηση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας εσωτερικά στην 
PwC για τους εργαζομένους της καθώς και για τα παιδιά που πάσχουν από νεοπλασματική ασθένεια 
και υποστηρίζονται από το Σύλλογο Φλόγα.  
 
Το Bloode δημιουργήθηκε από μία ομάδα νέων και αποτελεί την πρώτη ψηφιακή κοινότητα εθελοντών 
αιμοδοτών στην Ελλάδα. Διοργανώνει σημαντικές δράσεις, όπως εθελοντικές αιμοδοσίες και 
εκπαιδευτικά προγράμματα.  
 
Η Ναταλία Κρίτσαλη, ιδρυτικό μέλος του Bloode, δήλωσε:  
 

«Η PwC είναι η πρώτη εταιρεία που μας προσέγγισε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο 
γιατί μας τιμά μια εταιρεία τέτοιου κύρους, αλλά και γιατί τα στελέχη της PwC μας 
συμβουλεύουν και μοιράζονται μαζί μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους.»  
 

Στην Ελλάδα, παρόλο που πραγματοποιούνται αιμοδοσίες από πολλούς οργανισμούς και φορείς, τα 
αποτελέσματα του συνόλου αυτών των δράσεων είναι πολύ χαμηλά. Συλλέγεται λιγότερο από το 50% 
των ετήσιων αναγκών της χώρας και συχνά εισάγουμε αίμα από την Ελβετία.  
 

«Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός της εθελοντικής αιμοδοσίας. Θέλουμε να 
κινητοποιήσουμε περισσότερους εθελοντές, να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των νέων, να 
ξεπεραστούν οι δισταγμοί και να ενημερωθεί ο κόσμος για τα οφέλη της αιμοδοσίας», τόνισε η 
κ. Κρίτσαλη.   
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Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, Μάριος Ψάλτης, δήλωσε:  
 

«Το βραβείο αυτό τιμά πρώτα απ’ όλα την πρωτοβουλία των νέων που δημιούργησαν το 
Bloode και όλους τους ανθρώπους της PwC που με ενθουσιασμό συμμετέχουν στα κοινωνικά 
προγράμματα της εταιρείας μας. 
 
Είναι χαρά μας να υποστηρίζουμε start-ups όπως το Bloode. Μας δίνουν ελπίδα για το μέλλον. 
Είναι νέα παιδιά με πάθος και τη θέληση να βοηθήσουν με τη δουλειά τους δίνοντας λύσεις σε 
σημαντικά προβλήματα. Αυτός είναι και ο σκοπός της PwC.» 

 
 
 
Σχετικά με την PwC 

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 

σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 

223.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα 

περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr. 

Η επωνυμία ‘PwC’ αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις 
εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
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