
Mastercard και Speedex υποστηρίζουν τη λειτουργία του νέου Πολυδύναμου 
Κέντρου Αστέγων 

 
  
 
Η Mastercard, σε συνεργασία με την εταιρεία ταχυμεταφορών Speedex, ένωσαν τις δυνάμεις τους, 
μειώνοντας τις αποστάσεις και διευκολύνοντας τις καθημερινές αποστολές, εν μέσω της πανδημίας 
του COVID-19. Παράλληλα, μέσα από την κοινή τους δράση, η Mastercard και η Speedex 
υποστήριξαν τη λειτουργία του νέου Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, του Δήμου Αθηναίων, 
συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη βασικών αναγκών όλων όσων φιλοξενούνται στη Δομή. 
 
Για διάστημα ενός μήνα, οι κάτοχοι καρτών Mastercard®, με κάθε ανέπαφη πληρωμή τους για 
αποστολές μέσω Speedex, εξασφάλιζαν έκπτωση, ενώ για κάθε συναλλαγή, ένα ποσό 
προσφερόταν στο νέο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων. Με την επιτυχή 
ολοκλήρωση της δράσης, το ποσό ύψους €80.000 που συγκεντρώθηκε θα χρησιμοποιηθεί για την 
κάλυψη συμπληρωματικού εξοπλισμού, αλλά και για την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών 
όλων όσων υποστηρίζονται από τη δομή. 
 
Μέσα από την πρόσφατη ενεργοποίησή του, εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, το Πολυδύναμο 
Κέντρο Αστέγων του Δήμου Αθηναίων, έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει έως και 400 αστέγους. 
Αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες σύγχρονες δομές, το Κέντρο παρέχει φιλοξενία, σίτιση καθώς 
και ιατροφαρμακευτική και ψυχολογική υποστήριξη σε αστέγους, με απώτερο σκοπό την κοινωνική 
τους επανένταξη. 
 
Η συνεργασία της Mastercard με τη Speedex, αποτέλεσε μέρος μίας σειράς δράσεων της εταιρείας 
που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα της πανδημίας, με στόχο τη διευκόλυνση των καταναλωτών 
μέσα από την πραγματοποίηση εύκολων, γρήγορων και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
Παράλληλα, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, υποστηρίχθηκε μία μερίδα συνανθρώπων μας, η οποία 
αντιμετωπίζει καθημερινά δύσκολες προκλήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
 
Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης δήλωσε σχετικά: «Χαίρομαι διότι σήμερα μπορούμε 
να μιλάμε για ένα έργο που ήδη κρίνεται για τα πρώτα αποτελέσματα της λειτουργίας του. Διότι 
αποτελεί πρότυπο δομής για κάθε πόλη, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και πολλών χωρών της 
Ευρώπης. Και έγινε τη στιγμή που η ελληνική κοινωνία το χρειάστηκε. Όμως έχει σημασία να πούμε 
ότι καταφέραμε να λειτουργήσουμε μία τόσο μεγάλη και οργανωμένη δομή, με τις συμμαχίες που 
δημιουργήσαμε. Με τη συμμετοχή των φορέων και των επιχειρήσεων που αποδεικνύουν ότι ο 
δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να καταφέρουν πολλά όταν έχουν κοινό στόχο. Όταν 
βρίσκονται στην ίδια πλευρά. Σε αυτή την πλευρά βρέθηκαν και τους ευχαριστώ γι αυτό, τόσο η 
Mastercard όσο και η Speedex. Δημιουργήσαμε κάτι σημαντικό όλοι, για όλους». 
 
Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε 
σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί σε μια τόσο δύσκολη περίοδο γεμάτη προκλήσεις, 
καταφέραμε να κάνουμε μια εποικοδομητική συνεργασία με τη Speedex και μέσα από αυτή να 
υποστηρίξουμε τις ανάγκες μιας δομής-πρότυπο, όπως είναι το νέο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων 
του Δήμου Αθηναίων. Η ανάπτυξη τέτοιων συνεργειών που έχουν στο επίκεντρο τον συνάνθρωπό 
μας και παράλληλα το όφελος των κατόχων καρτών μας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
φιλοσοφίας μας και βασική προτεραιότητα της Mastercard». 
 
Ο Σταύρος Τάκη, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Speedex, συμπλήρωσε: «Ενώνοντας τις 
δυνάμεις μας με τη Mastercard, μας δόθηκε η δυνατότητα, σε μία τόσο ιδιαίτερη και γεμάτη 
προκλήσεις περίοδο, να σταθούμε στο πλευρό των  πελατών μας, προσφέροντας συγχρόνως σε μία 
ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι περισσότερο από ποτέ χρειάστηκαν -και συνεχίζουν να 
χρειάζονται- στήριξη. Ενέργειες όπως αυτή, με έντονη κοινωνική ευαισθησία, με “πρωταγωνιστή” τον 



άνθρωπο και αποδέκτη δομές-πρότυπο όπως το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων του Δήμου 
Αθηναίων, μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αποτελούν βασική προτεραιότητα της Speedex». 
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