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Υπηρεσίες Φροντίδας για 
Ασυνόδευτους Ανηλίκους και Νέους Πρόσφυγες

Ο Σύλλογος Μερίµνης Ανηλίκων και Νέων είναι ένα φιλανθρωπικό σωµατείο που λειτουργεί αδιάκοπα 

από το 1924. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών 

πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισµού. Ο ΣΜΑΝ λειτουργεί δύο δοµές φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανηλίκων και επιπλέον παρέχει ψυχοκοινωνικές, νοµικές υπηρεσίες µε κύρια 

χαρακτηριστικά το σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. 

Επιπλέον, µεριµνά για την επαγγελµατική και κοινωνική ενδυνάµωση νέων προσφύγων µε στόχο την 

ισότιµη ένταξή τους στην κοινωνία. Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΜΑΝ έχει δοµήσει σταθερές 

σχέσεις µε άτυπα ή οργανωµένα δίκτυα συνεργατών και εθελοντών, η συµβολή των οποίων έχει παίξει 

καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου του.
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ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία είναι η με-
γαλύτερη εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας μπίρας στην Ελλάδα. Ιδρύ-
θηκε το 1963 από μια ομάδα Ελλήνων 
επιχειρηματιών και σήμερα αποτελεί 
μέλος του Ομίλου HEINEKEN N.V. 
Παράγει στην Ελλάδα τις μπίρες 
ΑΜSTEL, HEINEKEN, ΑΛΦΑ, FISCHER, 
ΜΑΜΟΣ (με παραχώρηση άδειας 
χρήσης σήματος από την οικογένεια 
Μάμου), ΝΥΜΦΗ και BUCKLER από 
100% ελληνικό κριθάρι, όπως και τις 
δύο μάρκες μηλίτη ΜΗΛΟΚΛΕΦΤΗ 
και STRONGBOW. Παράλληλα, στο 
χαρτοφυλάκιό της ανήκει και το φυ-
σικό μεταλλικό νερό ΙΟΛΗ, ενώ εισά-
γει γνωστές μάρκες μπίρας μεταξύ 
των οποίων οι: SOL, Mc FARLAND, 
ERDINGER, MURPHY’s, DUVEL. Από 
1η Απριλίου 2021 ανέλαβε, επίσης, 
ως επίσημος διανομέας των προ-
ϊόντων της Bacardi στη χώρα μας. 
Διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 2 
ιδιόκτητα βυνοποιεία σε Θεσσαλονί-
κη και Πάτρα καθώς και μια μονάδα 
εμφιάλωσης του Φυσικού Μεταλλι-
κού Νερού ΙΟΛΗ στη Λαμία. 
Παράλληλα με την επιχειρηματική 
της ανάπτυξη, η εταιρία έχει επενδύ-
σει στον εκσυγχρονισμό της παραγω-
γικής διαδικασίας, στην υιοθέτηση 
μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντι-
κής πολιτικής, τη διαμόρφωση ενός 
ασφαλούς και δίκαιου εργασιακού 

περιβάλλοντος, την ενημέρωση των 
καταναλωτών για την υπεύθυνη κα-
τανάλωση αλκοόλ και την κοινωνική 
προσφορά, πάντα με την έμπρακτη 
συμβολή των εργαζομένων της, με 
διαφάνεια και λογοδοσία. 
Επίσης, είναι η πρώτη εταιρία στην 
Ελλάδα που έχει κατακτήσει την 
ανώτατη Διαμαντένια διάκριση του 
Εθνικού Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης 
(CR Index) για το 2013 καθώς και 
πολυάριθμες βραβεύσεις για την 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που 
έχει επιδείξει, τη σταθερή επίδοσή 
της στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μέ-
ριμνα για την κοινωνία και το περι-
βάλλον. Τέλος, η Αθηναϊκή Ζυθοποι-
ία έχει βραβευτεί επανειλημμένα για 
το εργασιακό της περιβάλλον.

Οι Αξίες μας:
•  Έχουμε πάθος για την ικανοποίηση 

των αναγκών των καταναλωτών 
και των πελατών μας #PASSION 

•  Λειτουργούμε με ταχύτητα, 
ευελιξία και προνοητικότητα 
#AGILITY

•  Συνεργαζόμαστε και επικοινω-
νούμε με σεβασμό και διαφά-
νεια #COLLABORATION

•  Εμπιστευόμαστε τη δυναμι-
κή των συναδέλφων μας και 
δημιουργούμε ευκαιρίες για 
ανάπτυξη και υψηλή απόδοση 
#GROWTH

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αντικείμενο:
Παραγωγή και εμπορία ζύθου, 
εμφιάλωση μεταλλικού νερού
Χρονολογία έναρξης: 
1963
Αριθμός εργαζομένων: 
800

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση:
Λεωφ. Κηφισού 107, 12241, 
Αιγάλεω
Τηλ.:
210 5384911
E-mail: 
HR_GRAthenian@heineken.com
Web address:
www.athenianbrewery.gr
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ΒΡΑΒΕΙΑ

•  2010/ 2011/ 2012/ 2013 Best 
Workplaces Greece

•  2012 Best Workplaces Europe
•  2013 Διάκριση Diamond στο 

Corporate Responsibility Index 
(CRI)

•  2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 
2019 / 2020 Fortune Most Ad-
mired Companies Greece

https://www.facebook.com/AthenianBrewery/
https://twitter.com/athenianbrewery?lang=el
https://www.linkedin.com/company/athenianbrewery
https://www.youtube.com/channel/UCbijfW0_e2--PaXEwreLgLg

