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Τέσσερις Κοινωνικές Κατοικίες δίνουν στέγη σε πολίτες χωρίς σπίτι 

 
Συνεργασία του Δήμου Αθηναίων, της British American Tobacco Hellas  

και της οργάνωσης «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» 
 

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα κατάρτισης για βασικές επαγγελματικές δεξιότητες, στο πλαίσιο 
της πρωτοβουλίας « Μαζί φτιάχνουμε σπίτι με αξία» της British American Tobacco Hellas 

 
Τέσσεις Κοινωνικές Κατοικίες που αναπτύχθηκαν μέσω της συνεργασίας του Δήμου Αθηναίων, της 
British American Tobacco Hellas και της οργάνωσης «Ανθρώπινοι Άνθρωποι», δίνουν λύση στο 
πρόβλημα στέγασης πολιτών χωρίς σπίτι. Η παράδοση των δύο πιο πρόσφατων Κοινωνικών 
Κατοικιών πραγματοποιήθηκε σε τελετή στο Δημαρχιακό Μέγαρο, παρουσία του Δημάρχου 
Αθηναίων, κυρίου Γιώργου Καμίνη, στελεχών και εργαζομένων της British American Tobacco Hellas 
και της Πρόεδρου της οργάνωσης Ανθρώπινοι Άνθρωποι, κυρίας Βέρας Μεσσήνη. 
 
Η συνεργασία συμβάλλει στην ανακούφιση συνολικά 20 ανθρώπων και μελών οικογενειών που 
ήταν ή κινδύνευαν να μείνουν χωρίς στέγη, μέσα από τις διαδικασίες επιλογής των κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών τους, η British 
American Tobacco Hellas ανακοίνωσε κι ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικών 
δεξιοτήτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινωνικής υπευθυνότητας της εταιρείας «Μαζί 
φτιάχνουμε σπίτι με αξία». 
 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Γιώργος Καμίνης, δήλωσε: «Η μετάβαση από τη 
φιλανθρωπία στην οργανωμένη αλληλεγγύη μπορεί να μην ήταν μία εύκολη υπόθεση, α λλά εκ 
των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι ήταν, για εμάς, μία απολύτως επιβεβλημένη επιλογή για την 
κοινωνική συνοχή στην Αθήνα. Περίπου 25.000 άνθρωποι ωφελούνται καθημερινά από κάποια 
κοινωνική δομή του δήμου Αθηναίων. Αριθμός που φαντάζει απίστευτος αλλά είναι ένας αριθμός 
που συνεχώς διαμορφώνεται, μεσούσης της κρίσης. Σε αυτή την πόλη και γενικότερα στη χώρα 
μας, αποδείχθηκε καταστροφική η άποψη ότι κάποιος μπορεί να κάνει τα πάντα μόνος του. Ο 
δήμος Αθηναίων έχει δίπλα του σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια την Κοινωνία των Πολιτών, 
Εθελοντικές Οργανώσεις, φορείς, συλλόγους, εκπροσώπους της ιδιωτικής οικονομίας, εταιρείες, 
επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένους πολίτες, που θέλουν να γίνουν σύμμαχοι σε αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια. Με κανόνες, διαφάνεια και αξιοπιστία. Η Κοινωνική Κατοικία είναι ένα από τα 
μεγάλα ζητήματα, είναι ένας θεσμός διασφάλισης όχι μόνο της αξιοπρέπειας οικογενειών που 
απειλούνται από την αστεγία, αλλά και για την ίδια τη λειτουργία της πόλης της Αθήνας. Θα ήθελα 
να σας ευχαριστήσω θερμά, εργαζόμενους και διοίκηση, για τη μεγάλη συνεισφορά σας, που 
εύχομαι να αποτελέσει την απαρχή για ακόμη ευρύτερη συνεργασία». 
 
Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της British American Tobacco για Ελλάδα, 
Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ, κ. Στέφανος Διανέλλος δήλωσε: «Θεωρούμε υποχρέωση μας να 
συμβάλουμε στις προσπάθειες αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων, όπως η βασική 



 
 
 
 
 
 
 

ανάγκη στέγασης και η ομαλή κοινωνική επανένταξη, μέσω άμεσης βοήθεια σε ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη, με στόχο να σταθούν ξανά σύντομα στα πόδια τους. Δέσμευση μας ε ίναι να 
συνεχίσουμε με την ίδια ένταση, να δίνουμε αξία καθημερινά στην ελληνική κοινωνία μέσα από τη 
δραστηριότητά μας». 
 
Πρόσφατα, η εταιρεία ανέλαβε την πλήρη αποκατάσταση δύο σχεδόν εγκαταλελειμμένων 
διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Φυλής και στην Οδό Μοσχονησίων, που έχουν 
παραχωρηθεί και λειτουργούν από την οργάνωση «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» και τον Δήμο 
Αθηναίων. Αφιερώνοντας μια πλήρη εργάσιμη μέρα, οι εργαζόμενοι της British American Tobacco 
Hellas ολοκλήρωσαν τις σχετικές εργασίες, ενώ ετοίμασαν και πακέτα δώρων με χρήσιμα είδη, τα 
οποία θα διατεθούν σε όλες τις οικογένειες των Κοινωνικών Κατοικιών. 
 
Ταυτόχρονα, η British American Tobacco Hellas επεκτείνει την αρωγή της προς όσους 
υποστηρίζονται από το θεσμό των Κοινωνικών Κατοικιών, μέσω ενός νέου προγράμματος βασικής 
επαγγελματικής κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με εκπαιδευτικό οργανισμό, 
πιστοποιημένο ως «Κέντρο Διά Βίου Μάθησης» από το Υπουργείο Παιδείας, ξεκινάει πρόγραμμα 
που καλύπτει βασικές δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διοικητικής 
υποστήριξης, καθώς και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας, ώστε οι νέες δεξιότητες και 
πιστοποιήσεις που προσφέρει το πρόγραμμα, να δώσουν ένα ακόμη εφόδιο στους συμμετέχοντες, 
ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησής τους. 
 
Σχετικά με την British American Tobacco Hellas  
 
Η British American Tobacco Hellas είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην ελληνική αγορά προϊόντων 
καπνού, με σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, υψηλές διακρίσεις σε θέματα 
απασχόλησης και έμφαση σε καινοτόμες πρωτοβουλίες. Η  γκάμα των προϊόντων της εταιρείας περιλαμβάνει 
τα τσιγάρα Peter Stuyvesant, Prince, Pall Mall, Lucky Strike, Dunhill, Rothmans, Kent, καθώς και τα προϊόντα 
καπνού για στριφτά τσιγάρα Craven και Lucky Strike.   
 
Η εταιρεία ανήκει στην British American Tobacco plc, έναν διεθνή Όμιλο που λειτουργεί πάνω από 100 
χρόνια, απασχολεί πάνω από 50.000 εργαζομένους και διαθέτει γκάμα με περισσότερα από 200 εμπορικά 
σήματα που διανέμονται σε πάνω από 200 αγορές. 

 
 
 


