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British American Tobacco Hellas: διπλή βράβευση για το Job Center 

 
Σημαντική αναγνώριση για την εταιρεία για τη δημιουργία για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

ολοκληρωμένου Κέντρου για την επανένταξη στην εργασία, ενός καινοτόμου εργαλείου κατά της 
ανεργίας που, στον ένα χρόνο λειτουργίας του, έχει επιτύχει εξαιρετικά αποτελέσματα  

  
Δύο σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η British American Tobacco Hellas για τη δημιουργία 
του πρώτου Job Center στην Ελλάδα, ενός καινοτόμου εργαλείου διεθνών προδιαγραφών 
για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στη μάχη αντιμετώπισης της ανεργίας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού. Οι βραβεύσεις στα Hellenic Responsible Business Awards 2018 
αφορούν το Job Center, που, σε συνεργασία με το δήμο Αθηναίων, αποτελεί μέρος του 
προγράμματος ολιστικής προσέγγισης που υλοποιεί η εταιρεία στους πυλώνες «Στέγαση-
Εκπαίδευση-Απασχόληση».  
 
Η British American Tobacco Hellas διακρίθηκε ως μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις 
σχετικά με την εταιρική υπευθυνότητα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε 2 
βραβεία για τις πρωτοβουλίες της για την επίλυση προβλημάτων που προκάλεσε η κρίση 
όπως η αύξηση του κοινωνικού αποκλεισμού, διακρινόμενη σε δύο κατηγορίες ιδιαίτερης 
σημασίας για την ελληνική κοινωνία: βραβείο Gold (πρώτο βραβείο) στην κατηγορία 
«Μακροπρόθεσμη Επένδυσή Τοπικής Εμβέλειας» και βραβείο Silver (δεύτερο βραβείο) 
στην κατηγορία «Ενίσχυση της Απασχόλησης». 
 
Η διπλή διάκριση αυτή πραγματοποιείται περίπου ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας 
του Job Center και την επιτυχημένη πορεία του, καθώς ήδη περίπου 60 ανθρώποι που ήταν 
στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμού βρήκαν εργασία στηριζόμενοι στα ολοκληρωμένα 
προγράμματα ενδυνάμωσης και υποστήριξης του Κέντρου.  
 
«Το Job Center αποτελεί έναν εξαιρετικό οδηγό για το πώς μπορεί να δίνεται πραγματική 
αξία στην ελληνική κοινωνία. Η λειτουργία του Κέντρου, παρότι ήταν ένα εγχείρημα που 
δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία και ήδη τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις σε τέτοια σύνθετα ζητήματα 
όπως είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός και η ανεργία, μπορούν να δώσουν σημαντικές 
λύσεις», αναφέρει ο Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων της British American Tobacco Hellas κ. 
Στέφανος Διανέλλος.   
 
Με στόχο την επανένταξη στην αγορά εργασίας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, το Job 
Center διαθέτει ειδικούς σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού και Ψυχολογίας οι οποίοι 
αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των ωφελούμενων στις τεχνικές αναζήτησης 
εργασίας,  στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην πρακτική υποστήριξή τους 
κατά την αναζήτηση εργασίας με την παροχή υλικοτεχνικής υποδομής και δικτύωσης με 
πιθανούς εργοδότες (επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ.). Το Κέντρο ξεκίνησε με τους ανθρώπους 
που διαμένουν στις Κοινωνικές Κατοικίες του Δήμου Αθηναίων και σύντομα, λόγω της 



 

 

τεράστιας ζήτησης που υπήρξε και της επιτυχημένης πορείας του, επεκτάθηκε και σε άλλες 
κοινωνικές ομάδες που είχαν προσφύγει στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. 
Στην υποστήριξη των λειτουργιών του Job Center σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 
εργαζόμενοι της British American Tobacco Hellas. 
 
Η πρωτοβουλία αυτή της British American Tobacco Hellas αποτελεί συνέχεια της 
δημιουργίας Κοινωνικών Κατοικιών που συνέβαλλαν στο να δοθεί λύση στο πρόβλημα 
στέγασης πολιτών χωρίς σπίτι, μέσα από τις διαδικασίες επιλογής των κοινωνικών 
υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων. Για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των 
ανθρώπων αυτών, η British American Tobacco Hellas έχει δημιουργήσει και ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα επαγγελματικών δεξιοτήτων, με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα 
Αγγλικών, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και διοικητικής υποστήριξης που 
οδηγούν σε πιστοποίηση και αριθμεί συνολικά περισσότερες από 3.000 ώρες 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
 
 
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. 
 
 

 


