
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
70.000 εθελοντές για την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς της Citi. 
∆ράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τους εργαζομένους της Citi Ελλάδας 

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014. Πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά η Παγκόσμια 
Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς της Citi με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 70.000 
εθελοντών σε 93 χώρες σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα διοργανώθηκαν 11 κοινωνικές 
δράσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το τελευταίο τρίμηνο, στις οποίες συμμετείχαν 
εθελοντικά 226 εργαζόμενοι με τους φίλους και τις οικογένειές τους.    
 
Αναλυτικά, οι δράσεις που διοργανώθηκαν στις δυο πόλεις ήταν οι εξής: 
 

 Χαμόγελο του Παιδιού - ∆ωρεά Τροφίμων και Φαρμάκων: Σε διάστημα επτά 
ημερών, οι εργαζόμενοι της Citi σε Αττική και Θεσσαλονίκη συγκέντρωσαν 1.215 
τεμάχια συσκευασμένων τροφίμων, ειδών πρωινού φαγητού για τα παιδιά, 
βρεφικών ειδών, όπως γάλα και κρέμες, αλλά και ειδών προσωπικής φροντίδας, 
απορρυπαντικών και χαρτικών. Επιπλέον, προσέφεραν συνολικά 136 τεμάχια 
ειδικών φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων ινσουλινών και αναλώσιμων για 
παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη.  

 Μέριμνα: Οι εργαζόμενοι στα Καταστήματα της Θεσσαλονίκης πήραν μέρος στη 
δράση της Μέριμνας: «Φωτίζουμε τον ουρανό, φωτίζουμε τις ζωές μας», 
βοηθώντας τους συμμετέχοντες να γράψουν το προσωπικό τους μήνυμα με θέμα 
την «απώλεια» σε μπαλόνια, τα οποία αφέθηκαν μαζικά στον ουρανό. 

 Χαμόγελο του Παιδιού - Μπομπονιέρες: Ομάδες εθελοντών βρέθηκαν για 5 
απογεύματα στο Εθελοντικό Εργαστήρι του Χαμόγελου του Παιδιού στα Ιλίσσια 
και επιμελήθηκαν καλλιτεχνικά μπομπονιέρες, οι οποίες διατίθενται με σκοπό την 
οικονομική ενίσχυση του Οργανισμού για την προστασία των παιδιών. 

 ΕΛΕΠΑΠ: Οι εθελοντές ομόρφυναν τον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας 
νεογνών της ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτι φυτεύοντας λουλούδια και κατασκευάζοντας 
πολύχρωμες χειροτεχνίες, τις οποίες κρέμασαν στα δέντρα του κήπου. 

 Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού – ∆ημιουργία νέας βάσης 
δεδομένων: Μία ομάδα εθελοντών από το Τμήμα Τεχνολογίας της Citi ανέλαβε 
τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων καταγραφής των φαρμάκων που 
δωρίζονται στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού.  

 Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού – Καταγραφή και οργάνωση 
φαρμάκων: ∆ύο ακόμη ομάδες εθελοντών επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του 
Ιατρείου και βοήθησαν στην τακτοποίηση και καταγραφή των φαρμάκων. 

 
Η Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Προσφοράς προβάλλει και ενισχύει την κοινή 
δέσμευση που μοιράζονται οι εργαζόμενοι της Citi παγκοσμίως. Οι εθελοντές 
συνεργάζονται και αφιερώνουν το χρόνο και την εμπειρία τους στις ανάγκες της τοπικής 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της στέγασης, της προστασίας του 
περιβάλλοντος, των ανθρωπιστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, καθώς επίσης 



και της ανακούφισης από καταστροφές. Από το 2006, έχουν πάρει μέρος περισσότεροι 
από 500.000 εθελοντές παγκοσμίως. 
 
Το 2014, οι εργαζόμενοι της Citi σε όλο τον κόσμο μαζί με φίλους και μέλη των 
οικογενειών τους συνεισέφεραν στην υλοποίηση 1.200 δράσεων προς όφελος των 
τοπικών κοινοτήτων, με περισσότερες από 350.000 ώρες κοινωνικής υπηρεσίας σε 479 
πόλεις. Παρείχαν γεύματα και φιλανθρωπικό έργο σε απόρους και παιδιά, 
κατασκεύασαν και ανακαίνισαν οικήματα, βοήθησαν στην αναζωογόνηση πάρκων, 
παραλιών και χώρων πρασίνου.   
 
Ο Grant Carson, ∆ιευθύνων Σύμβουλος της Citi Ελλάδος, δήλωσε: «όπως σε κάθε 
χώρα όπου η Citi δραστηριοποιείται, έτσι και στην Ελλάδα η προσφορά κοινωνικού 
έργου είναι ενσωματωμένη στη στρατηγική μας. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να 
δίνουμε τη δυνατότητα στους εργαζόμενούς μας να αισθανθούν την ικανοποίηση της 
προσφοράς και της συμπαράστασης σε όσους τη χρειάζονται. Η υψηλή ανταπόκριση 
στις πρωτοβουλίες της Τράπεζας επιβεβαιώνει πάντα την ποιότητα των ανθρώπων της 
Citi». 

 
ΤΕΛΟΣ 
 
Για περισσότερες  πληροφορίες:  
Citibank: Μανίνα Μενιδιάτη και Μαριλένα Μάκρη, τηλ.: 210-818 6274 / 6408,  
e-mail: maria.s.menidiati@citi.com, marilena.makri@citi.com & 
Hill+Knowlton: Κωνσταντίνα Ζαραφέτα και Μαρία Μαυρωνά τηλ.:210-6281 814 / 808 
e-mail: Konstantina.Zarafeta@hkstrategies.com , Maria.Mavrona@hkstrategies.com 
 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ 

 
H Citi στην Ελλάδα 
Το 2014 η Citi γιορτάζει την επέτειο των 50 χρόνων παρουσίας και δέσμευσης στη χώρα, κατά 
τη διάρκεια της οποίας έχει διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και την κίνηση κεφαλαίων, 
βοηθώντας ιδιώτες, εταιρίες, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και Κυβερνήσεις να 
πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Ευθυγραμμισμένη με την παγκόσμια στρατηγική της Citi 
για επικέντρωση των πόρων της στους τομείς όπου διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η 
Citibank Ελλάδας συνεχίζει να αναπτύσσει τον τομέα της τραπεζικής μεγάλων επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα και να εξυπηρετεί ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
καθώς και πελάτες της Ναυτιλίας, του private bank και του δημοσίου τομέα. 
Για επιπλέον πληροφορίες:  www.citibank.gr  
 
Σχετικά με τη Citi διεθνώς 
Η Citigroup είναι μία κορυφαία παγκόσμια τράπεζα, με περίπου 200 εκατομμύρια πελάτες, με 
παρουσία και αρμοδιότητες σε περισσότερες από 160 χώρες.  Η Citigroup προσφέρει σε 
καταναλωτές, εταιρίες, κυβερνήσεις και οργανισμούς ένα ευρύ φάσμα οικονομικών προϊόντων 
και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της λιανικής τραπεζικής, επενδυτικής τραπεζικής και 
μεγάλων επιχειρήσεων, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, υπηρεσίες συναλλαγών και διαχείρισης 
περιουσίας.  Για επιπλέον πληροφορίες: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: 
www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/citi    


