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Με γνώμονα την καινοτομία στη φροντίδα  
των κατοικιδίων!

Για 2η συνεχή χρονιά, διοργανώθηκαν, και φέτος, από τη Boussias, τα Pet Awards 2021, 
αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά προϊόντα, υπηρεσίες και πρακτικές του pet industry,  

τα οποία χαρακτηρίζονται τόσο από την καινοτομία, όσο και από την ποιότητά τους. 

Η δημιουργικότητα, αλλά και η αυθεντική μέριμνα για τη 
φροντίδα και την ευζωία των κατοικιδίων, βρέθηκαν στο 
επίκεντρο της φετινής, 2ης κατά σειρά, διοργάνωσης 
των βραβείων Pet Awards 2021, τα οποία διοργάνωσε 
η Boussias. Αν και χωρίς τη λαμπερή τελετή απονομής, 
εξαιτίας των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και περιορι-
σμών, ξεχώρισαν προϊόντα και υπηρεσίες με καινοτόμες και 
ποιοτικές πρακτικές από τον χώρο του pet industry, επιβεβαι-
ώνοντας το γεγονός ότι οι εταιρείες, οι οποίες συμμετείχαν, 
διατήρησαν τη δημιουργικότητά τους.

Επιπλέον, η Κριτική Επιτροπή 
απαρτίστηκε από κορυφαία στε-
λέχη στον τομέα τους, τα οποία 
-το καθένα ξεχωριστά- κάλυψαν 
όλες τις σχετικές γνωστικές 
περιοχές των κατηγοριών των 
βραβείων. Ο Πρόεδρος της 
Κριτικής Επιτροπής, Κυριάκος 
Αγαθαγγελίδης, Κτηνίατρος 

και Πρόεδρος του Τοπικού Τμήματος Βορείου Ελλάδος του 
Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, στο χαιρετιστήριο μή-
νυμά του, υπογράμμισε την εξέχουσα σημασία που έχουν τα 
Pet Awards στη σημερινή εποχή. Συγκεκριμένα δε, ανέφερε 
τα εξής: «Ως Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, θα ήθελα 
να δηλώσω τα διαπιστευτήριά μου τόσο για την αξιοπιστία 
του θεσμού των Pet Awards, όσο και των υποψηφιοτήτων 
του. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά, είδαμε την ανταπόκριση στη 
βράβευση της καινοτομίας και της ποιότητας, στον χώρο του 
κατοικίδιου ζώου, από δεκάδες εταιρείες και προϊόντα, που 
συμμετείχαν στον διαγωνισμό Pet Awards 2021. Η δυσκολία 
των μελών της Επιτροπής να επιλέξουν ανάμεσα σε εξαιρε-
τικές υποψηφιότητες αντισταθμίστηκε από την ικανοποίηση 
της συμμετοχής σε έναν θεσμό, με μοναδικό γνώμονα την 
υγεία και ευζωία των κατοικίδιων ζώων».

GRAND KAI PLATINUM ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
Αναφορικά με τους μεγάλους νικητές της διοργάνωσης, τον τίτλο «Pet 
Company of the Year» κέρδισε η Purina, ενώ το Purina Pro Plan 
απέσπασε τον τίτλο «Pet Brand of the Year». Επίσης, με την κορυφαία 
διάκριση, τα Platinum awards, επιβραβεύτηκαν τα καλύτερα προϊόντα 
και οι υπηρεσίες, τα οποία και συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολο-
γία. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν ως εξής:
• Το Car IQ Box της Olympic στον πυλώνα Προϊόντα για σκύλους.
• Η τροφή Purina Gourmet της Purina, στον πυλώνα Προϊόντα για 

γάτες. 
• Η εφαρμογή της ψηφιακής μηχανικής στη χειρουργική ζώων συ-

ντροφιάς της Bio3Dvet, στον Πυλώνα των Υπηρεσιών. 

ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  
ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΩΝ
Επιπλέον, απονεμήθηκαν και 4 τιμητικά βραβεία σε εκπροσώπους 
φορέων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς σχετικούς με την προ-
στασία των αδέσποτων και την αντιμετώπιση της κακοποίησης ζώων. 
Ειδικότερα, τιμητική διάκριση έλαβαν οι ακόλουθοι:
Γιώργος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής του Φορέα «Συμμαχία για 
την Ελλάδα», για τη συνεισφορά του στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
Στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διασύνδεση της 
κακοποίησης ζώων με την ενδοοικογενειακή βία. 

Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, για 
τη συνεισφορά της στο Πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας κρατουμέ-
νων για την κατασκευή ξύλινων καταλυμάτων για τα αδέσποτα. 

Μιχάλης Καραμαλάκης, Στρατηγός-Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας, 
για τη συνεισφορά του στο Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης των Στελε-
χών της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα κακοποίησης ζώων. 

Ειρήνη Μολφέση, Πρόεδρος Πανελλήνιας Φιλοζωικής Ομοσπον-
δίας, για τη συνεισφορά της στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με τη διασύνδεση της κακοποίησης 
ζώων με την ενδοοικογενειακή βία.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΔιοργάνωση

Αναλυτικά, ο πίνακας των νικητών, καθώς και επιπλέον πληροφορίες για τον θεσμό διατίθενται στο site www.petawards.gr.
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ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΔΗΛΩΣΑΝ…

Στην προσήλωση και τη σκληρή δουλειά, η οποία απαιτείται για την καινοτομία στο pet industry 
αναφέρθηκαν οι 3 μεγάλοι νικητές των Pet Awards 2021, επισημαίνοντας ότι, με γνώμονα την ασφάλεια 

και τις ανάγκες του κατοικιδίου και των κηδεμόνων του, κατάφεραν να ξεπεράσουν τη δύσκολη 
περασμένη χρονιά. 

PET COMPANY OF THE YEAR - PET BRAND OF THE YEAR
PLATINUM - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ
«Είμαστε καλύτερα, όταν είμαστε με τα κατοικίδιά μας»

«Η αναγνώριση της Purina στα Pet Awards είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς, καθώς προ-
έρχεται από ανθρώπους με μεγάλη γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση στη φροντίδα, 
την υγεία και την ευζωία των κατοικίδιων. Για όλους εμάς, στην Purina, τα κατοικίδια 
είναι το πάθος μας. Για περισσότερα από 85 χρόνια, εργαζόμαστε για το καλό τους, 
αλλά και για τους ανθρώπους που τα αγαπούν. Αναπτύσσουμε συνεχώς προϊόντα με 
επιστημονικά οφέλη, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις ανάγκες των καλύτερών μας 

φίλων, παρέχουμε πληροφορίες και συμβουλές και μοιραζόμαστε την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας με τους λάτρεις 
των κατοικίδιων ανά τον κόσμο. Γιατί στην Purina πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτερα, όταν είμαστε με τα κατοικίδιά μας 
#WeAreBetterWithPets». 

Κωστής Κακούτης, Group Brand Manager, Nestlé, Purina Petcare

PLATINUM - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ
«Με επιμονή, μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά, το αποτέλεσμα θα ξεχωρίσει»

«Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε, αλλά και να βραβευόμαστε στα Pet Awards. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις και 
για τα δύο προϊόντα της Olympic, με τα οποία συμμετείχαμε στον διαγωνισμό και, μάλιστα, από έμπειρους επαγγελματίες 
του χώρου, αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση πως, όποιος υποστηρίζει πιστά τις αξίες του, με επιμονή, μεθοδικότητα και 
σκληρή δουλειά, το αποτέλεσμα σίγουρα θα ξεχωρίσει. Παρ’ όλο που το 2020 ήταν χρονιά δύσκολη και απαιτητική για 
όλους, εμείς βελτιστοποιήσαμε τα προϊόντα μας, επενδύοντας σε νέα υλικά και τεχνικές κατασκευής. Με γνώμονα πάντα 
την ασφάλεια και τις ανάγκες τόσο του σκύλου, όσο και του κηδεμόνα, συνεχίζουμε και δημιουργούμε premium χώρους 
παραμονής, υψηλών προδιαγραφών, για τα αγαπημένα μας κατοικίδια, τόσο για ιδιώτες, όσο και για επαγγελματίες, 
εξασφαλίζοντας ότι το κάθε προϊόν μας είναι μοναδικό». 

Μιχαήλ Κουφόπουλος, Owner & Industrial Manager, Olympic 

PLATINUM - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ 
«Εξειδικευμένο πρωτόκολλο για αντιμετώπιση ορθοπεδικών περιστατικών»

«H Bio3Dvet ευχαριστεί την κτηνιατρική κοινότητα για την απονομή αυτής της σημαντικής 
διάκρισης, η οποία αποτελεί αναγνώριση και επιβράβευση των προηγμένων υπηρεσιών που 
προσφέρει. Σκοπός της είναι η αντιμετώπιση περίπλοκων ορθοπεδικών κτηνιατρικών προβλη-
μάτων, βασιζόμενη στην επιστήμη της Εμβιομηχανικής, σε συνεργασία με τα state of the art 
υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία προσφέρει η επιστήμη της Μηχανικής και της τρισδιάστατης 
εκτύπωσης. Έχει αναπτύξει εξειδικευμένο πρωτόκολλο για την ανάλυση και αντιμετώπιση 
απαιτητικών ορθοπεδικών περιστατικών, προσφέροντας καινοτόμες κτηνιατρικές υπηρεσίες: 
1. Εξατομικευμένα εμφυτεύματα - Itap για δημιουργία τεχνητού μέλους σε ακρωτηριασμένα 
άκρα. 2. Εξατομικευμένα εμφυτεύματα - Peek 3D για αποκατάσταση οστών. 3. Εξατομικευ-

μένους χειρουργικούς οδηγούς (Surgical Guides) για ακριβή καθοδήγηση των κοπτικών εργαλείων».

Χάρης Κολιός, CTO, Co-founder, Βio3Dvet
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ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΑΝ…

Στη διαπίστωση ότι η προστασία και η ασφάλεια των ζώων συνδέεται άμεσα και αποτελεί άρρηκτο μέρος 
της κοινωνικής συνοχής προχώρησαν οι βραβευθέντες με τιμητική διάκριση. Έστειλαν δε το μήνυμα, 

μέσα από τις πρωτοβουλίες των φορέων που εκπροσωπούν, ότι η κινητοποίηση συνολικά της κοινωνίας 
σχετικά με το θέμα μπορεί να οδηγήσει σε πολλά και θετικά αποτελέσματα. 

«Βραβεύεται η ευαισθησία κρατουμένων                          
και εργαζομένων στα καταστήματα κράτησης»

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για τη 
βράβευση αυτή, διότι, στο πρόσωπό 
μου, βραβεύεται η κοινωνική ευαισθη-
σία και η διάθεση για προσφορά των 
κρατουμένων και των εργαζόμενων 
στα Καταστήματα Κράτησης. Η κατα-
σκευή ξύλινων σπιτιών για αδέσποτα 
ζώα γίνεται με εθελοντική εργασία 
κρατουμένων και με την αμέριστη συ-
μπαράσταση όλων μας. Αυτό που έχει 

μεγαλύτερη σημασία είναι η ενεργοποίηση των κρατουμένων, 
οι οποίοι, μέσα από τη δημιουργική απασχόληση και την άδολη 
προσφορά, προετοιμάζονται για την ομαλή επανένταξή τους στην 
κοινωνία. Γι’ αυτό, το τιμητικό βραβείο ανήκει περισσότερο στους 
πρωταγωνιστές αυτής της τόσο σημαντικής πρωτοβουλίας. 
Στους κρατούμενους, στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, τις 
φιλοζωικές οργανώσεις, τη “Συμμαχία για την Ελλάδα”, οι οποίοι 
έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στην προσπάθεια».

Σοφία Νικολάου, Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής 
Πολιτικής

«Ευαισθησία, αίσθημα ευθύνης και συλλογικότητα 
απέναντι στην κακοποίηση ζώων»

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο 
εκπλήρωσης της αποστολής της, έχει 
εντάξει στη στρατηγική της, πέρα από 
την ασφάλεια του πολίτη, την ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας για την 
προστασία των ζώων. Η αποφασιστική 
αντιμετώπιση της κακοποίησης των 
ζωών συνιστά αποτέλεσμα τόσο της 
ανθρώπινης ευαισθησίας και του 

υψηλού αισθήματος ευθύνης, που διέπουν τις ενέργειες όλων των 
στελεχών μας, κατά την αντιμετώπιση συμπεριφορών κακοποίη-
σης, βασανισμού και, γενικά, βάναυσης συμπεριφοράς σε βάρος 
των ζώων, όσο και της συλλογικής προσπάθειας, η οποία έχει 
αναπτυχθεί, μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας, των συναρμόδιων 
φορέων και κάθε ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ευχαριστώ για την 
αναγνώριση αυτής της προσπάθειας της Ελληνικής Αστυνομίας, 
η οποία, σας διαβεβαιώ, ότι θα συνεχιστεί με πνεύμα ευαισθησίας 
και συναίσθησης της ευθύνης της αποστολής μας για την προ-
άσπιση των δικαιωμάτων των ζώων και τη θωράκισή τους με τις 
βέλτιστες συνθήκες διαβίωσής τους».

Μιχάλης Καραμαλάκης, Στρατηγός-Αρχηγός Ελληνικής 
Αστυνομίας

«Ιδιωτική πρωτοβουλία και δημόσιο μπορούν                 
να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν»

«Ευχαριστώ την επιτροπή των Pet 
Awards για τη βράβευση. Παραλαμ-
βάνω το βραβείο, εκπροσωπώντας τις 
100 και πλέον επιχειρήσεις, οι οποίες 
στηρίζουν τη δράση μας. Αποτελεί, 
για εμάς, τιμή η αναγνώριση του 
έργου μας. Η μακροχρόνια συνεργα-
σία μας με την Ελληνική Αστυνομία 
αφορά και άλλους τομείς, όπως το 

“Πρόγραμμα Μείωσης Τροχαίων Ατυχημάτων για Παιδιά”, το 
“Πρόγραμμα Ανακύκλωσης” κλπ. Η συνεργασία αυτή αποδεικνύ-
ει έμπρακτα το πώς φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μπορούν 
να συνεργαστούν και να συνυπάρξουν με το δημόσιο, μεταφέρο-
ντας γνώσεις και εμπειρίες. Συνδιοργανώθηκαν 2 εκπαιδευτικοί 
κύκλοι, τους οποίους παρακολούθησαν στελέχη της ΕΛΑΣ: “Ο 
Κύκλος της Βίας - Από την κακοποίηση των ζώων στην ενδοοι-
κογενειακή βία” και “Ο Κύκλος της Βίας - Παιδική κακοποίηση 
- Κακοποίηση ζώων”. Το κόστος των ανωτέρω δεν επιβάρυνε 
τον κρατικό προϋπολογισμό και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από 
εισφορές των μελών μας».

Γιώργος Καλούδης, Γενικός Διευθυντής, «Συμμαχία             
για την Ελλάδα»

«Μόνο κερδισμένη είναι μια κοινωνία που σέβεται  
την αξιοπρέπεια των ζώων»

«Με απασχολεί πολύ το θέμα της ευ-
ζωίας των ζώων. Θεωρώ κλειδί, για να 
χαίρουν τα ζώα καλής μεταχείρισης, τη 
θέσπιση μιας σύγχρονης νομοθεσίας, 
θεμελιωμένης σε ηθικές αρχές. Αποτε-
λεί στρατηγική προτεραιότητα η συνε-
χής ευαισθητοποίηση και  εκπαίδευση. 
Εστίασα, λοιπόν, από την αρχή, στην 
εισαγωγή τεχνογνωσίας από το εξω-

τερικό, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό τις διασυνδέσεις μου με ξένους 
φιλοζωικούς φορείς και έδωσα μεγάλο βάρος στη συνεργασία με 
την Αστυνομία και την Εισαγγελία. Με ευαισθητοποίηση εννοώ, όχι 
μόνο εκστρατείες ενημέρωσης για το ευρύ κοινό, αλλά και τον συ-
στηματικό διάλογο με την πολιτεία και με επαγγελματικούς φορείς, 
με σκοπό την κατάργηση πρακτικών, οι οποίες κάνουν τα ζώα να 
υποφέρουν. Μόνο κερδισμένη είναι μια κοινωνία που σέβεται την 
ύπαρξη και την αξιοπρέπεια των ζώων».

Ειρήνη Μολφέση, Πρόεδρος Πανελλήνιας Φιλοζωικής 
Ομοσπονδίας
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Πίνακας Νικητών

Ξηρά Τροφή για Σκύλους
Ξηρά Τροφή Puppy

GOLD PURINA: SUPER PREMIUM - PURINA® PRO PLAN® PUPPY με Πρωτόγαλα

Τροφή για Σκύλους

SILVER PURINA: Country Farms – Natural Dog Food

Ξηρά Τροφή Adult

BRONZE DIALECTOS PETFOODS: Black Olympus Lamb

B.A.R.F. Tροφή για Κατοικίδια
B.A.R.F. Τροφή για Γάτες

GOLD NATURE'S FOOD: NATURE'S KITTEN'S GROW

SILVER BARFFOOD

B.A.R.F. Τροφή για Σκύλους

BRONZE NATURE'S FOOD: NATURE'S CRETAN DINNER

Σνακ & Συμπληρωμα διατροφής για κατοικίδια 
Συμπλήρωμα Διατροφής για Γάτες

GOLD PURINA: PURINA® PRO PLAN® HC Hydra Care 

Συμπλήρωμα Διατροφής για Σκύλους

SILVER PURINA: PURINA® PRO PLAN® FortiFlora 

BRONZE NATURE'S FOOD: NATURE'S YUMMY SAUSAGES

Προϊόν Καλλωπισμού για Κατοικίδια

GOLD Top Dog Pet Products: Top Dog - Άρωμα White Musk

SILVER Top Dog Pet Products: Top Dog - Σαμπουάν Green Clay για Γάτες

BRONZE Aqua Pet Care: Bubble Gum Eau De Parfum

BRONZE NanoSanitas by PLiN Nanotechnology: Liquid Gold Serum

 Προϊόν Υγείας για Κατοικίδια
Προϊόν Υγείας για Σκύλους

GOLD BIOVET SWEDENCARE: ProDen PlaqueOff® Dog Powder

SILVER Top Dog Pet Products: Κρέμα Wound Relief

Προϊόν Υγείας για Γάτες

BRONZE BIOVET SWEDENCARE: ProDen PlaqueOff® Cat Powder

Προϊόν στην Καθημερινότητα του Κατοικιδίου
PLATINUM Olympic: CAR IQ BOX

GOLD Olympic: CAR IQ BOX

SILVER IKEA: Χαλάκι για ξύσιμο νυχιών γάτας LURVIG

BRONZE Olympic: Κλουβί Εκπαίδευσης IQ BOX 

 Τροφή για Γάτες
PLATINUM PURINA: PURINA® GOURMET™

Υγρή Τροφή Supermarket για Γάτες

GOLD PURINA: PURINA® GOURMET™

Υγρή Τροφή για Γάτες

SILVER PURINA: PURINA® GOURMET™ 

Ξηρά Τροφή Kitten

BRONZE PURINA: PURINA® PRO PLAN® CAT Original Kitten με Πρωτόγαλα

E-shops & Publications for Pet
GOLD Gatoskilo.gr 

SILVER Ζέτα Γκέκα: Παιδικό βιβλίο «Λουλού, το ταξιδιάρικο σκυλάκι» της Ζέτας Γκέκα

BRONZE PLUS EUROPE MIKE: ESHOPKATOIKIDIO.GR

 Υπηρεσία για Κατοικίδια 
PLATINUM bio3Dvet: Η εφαρμογή της ψηφιακής μηχανικής στη χειρουργική ζώων συντροφιάς

GOLD bio3Dvet: Η εφαρμογή της ψηφιακής μηχανικής στη χειρουργική ζώων συντροφιάς

SILVER Pet Spa Καλύτερο Κομμωτήριο Σκύλων Προηγμένων Υπηρεσιών

SILVER Bubble Van Mobile Pet Grooming

BRONZE Wise Daedalus Agents - Ασφαλιστική Υπηρεσία

PET COMPANY OF THE YEAR  

PURINA

PET BRAND OF THE YEAR

PURINA® PRO PLAN®

www.petawards.gr


