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Όµιλος ΟΤΕ: Στηρίζει 17 κοινωφελείς οργανισµούς για 
τα παιδιά µε 570 χιλιάδες ευρώ 

 
 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018 
 

∆εκαεφτά κοινωφελείς οργανισµούς για τα παιδιά στήριξε το 2017 ο Όµιλος ΟΤΕ, 
προσφέροντας το ποσό των 570 χιλιάδων ευρώ. O Όµιλος στέκεται δίπλα στα παιδιά που 
βρίσκονται σε ανάγκη τα τελευταία 18 χρόνια, µε τη συνολική του συνεισφορά στο διάστηµα 
αυτό να έχει ξεπεράσει τα 7,5 εκατ. ευρώ.    
 
Με την ενίσχυση του Οµίλου ΟΤΕ, οι κοινωφελείς οργανισµοί καλύπτουν έξοδα λειτουργίας 
και προσωπικού, καθώς και άλλες δαπάνες όπως η αγορά νοσοκοµειακού εξοπλισµού, 
η κατασκευή κτιριακών υποδοµών και η υλοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών 
προγραµµάτων για τα παιδιά. 
 
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Οµίλου ΟΤΕ κ. Μιχάλης Τσαµάζ επισκέφτηκε το 
«Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά», ένα από τα σωµατεία που έλαβαν την 
ενίσχυση του Οµίλου. Κατά την επίσκεψή του στο κέντρο, δήλωσε: «Τα παιδιά του τόπου µας 
είναι το µέλλον µας. Είναι χρέος µας να βρισκόµαστε δίπλα τους όταν µας έχουν ανάγκη. 
Τρέφω ιδιαίτερη εκτίµηση και θαυµασµό για τους σπουδαίους αυτούς ανθρώπους, που έχουν 
αφιερώσει τη ζωή τους στην φροντίδα των παιδιών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η διαχρονική µας 
στήριξη στα σωµατεία για το παιδί είναι από τις σηµαντικότερες δράσεις βιώσιµης ανάπτυξης 
που υλοποιεί ο Όµιλος ΟΤΕ µε τη συµµετοχή των ανθρώπων του».    
 
Το «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας - Φιλική Φωλιά» φροντίζει παιδιά οικογενειών από την 
Ελευσίνα και τις γύρω περιοχές. Παιδιά από την Ελλάδα, αλλά και από άλλες χώρες (Αλβανία, 
Ρωσία, Ρουµανία, Τουρκία κ.ά.) καθηµερινά σιτίζονται, διαβάζουν για το σχολείο και 
συµµετέχουν στις διάφορες παιδαγωγικές δραστηριότητες του κέντρου.  
 
«Το Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας φιλοξενεί σήµερα 160 παιδιά, ηλικίας 6 έως 17 ετών. Οι 
καθηµερινές µας ανάγκες για την φροντίδα των παιδιών αυτών είναι πολύ µεγάλες και γι’ αυτό 
είµαστε ευγνώµονες για την στήριξη που λαµβάνουµε από τον Όµιλο ΟΤΕ τα τελευταία 3 
χρόνια. Η επίσκεψη του κ. Τσαµάζ στο κέντρο µας, είναι µεγάλη µας τιµή, καθώς δείχνει 
πραγµατικά το ενδιαφέρον και την κοινωνική ευαισθησία του Οµίλου για τα παιδιά», ανέφερε 
ο κ. Χαράλαµπος Πυρουνάκης, Πρόεδρος του σωµατείου.   
 
Αυξηµένες οι καθηµερινές ανάγκες των σωµατείων  
 
Οι ανάγκες των σωµατείων που παρέχουν φροντίδα στα παιδιά, έχουν αυξηθεί σηµαντικά τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της κρίσης.  
 
«Αποστολή της Ένωσης είναι να προσφέρει ψυχολογική, αλλά και οικονοµική υποστήριξη σε 
παιδιά και νέους, που αντιµετωπίζουν καθηµερινά την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό, 
την ενδο-οικογενειακή βία ή ακόµη χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες. Κάθε χρόνο, 
καταφέρνουµε να βελτιώσουµε τις συνθήκες διαβίωσης περισσότερων από 30.000 παιδιών 
στην Ελλάδα. ∆εν θα µπορούσαµε να το κάνουµε χωρίς την υποστήριξη επιχειρήσεων σαν τον 
ΟΤΕ, ιδίως σε τόσο δύσκολες συνθήκες για τη χώρα µας», δήλωσε ο κ. Χρήστος 
Μπαρτσόκας, Οµότιµος Καθηγητής Παιδιατρικής και Πρόεδρος της Ένωσης «Μαζί για το 
Παιδί», που επίσης στηρίζει ο Όµιλος ΟΤΕ.  
 
Από το σωµατείο «MDA Eλλάς - Σωµατείο για τη φροντίδα των ατόµων µε 
νευροµυϊκές παθήσεις», η Πρόεδρος, κα Βάνα Λαβίδα, είπε σχετικά: «Ο ΟΤΕ αγκάλιασε 
το έργο του MDA Ελλάς σχεδόν από την αρχή της λειτουργίας µας. Η συνεισφορά του είναι 
ανεκτίµητη, καθώς συνέβαλε σηµαντικά στη δηµιουργία της 1ης Ειδικής Μονάδας ΝΜΠ στο 



                                                           

 
 
 
   

Νοσοκοµείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» και στην απόκτηση του ΣΠΙΤΙΟΥ του MDA Ελλάς, 
γεγονός που µας γεµίζει ασφάλεια και δύναµη να συνεχίσουµε να προσφέρουµε στους 
συνανθρώπους µας». 
 
Φροντίδα για πάνω από 100 χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο  
 
Ο Όµιλος ΟΤΕ αναλαµβάνει σταθερά πρωτοβουλίες για τα παιδιά. Στη διάρκεια των 
τελευταίων 18 χρόνων, έχει στηρίξει πάνω από 58 κοινωφελείς οργανισµούς, παρέχοντας 
φροντίδα σε περισσότερα από 1,8 εκατ. παιδιά σε όλη την Ελλάδα.  
 
Οι κοινωφελείς οργανισµοί που έλαβαν το 2017 την υποστήριξη του Οµίλου ΟΤΕ είναι:  
 

• ΕΛ.Ε.Π.Α.Π - Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων,  
• MDA ΕΛΛΑΣ - Σωµατείο για τη  Φροντίδα Ατόµων µε Νευροµυϊκές Παθήσεις,  
• Το Χαµόγελο του Παιδιού, 
• Ένωση «Μαζί για το Παιδί» (9 Φιλανθρωπικά Σωµατεία)1,  
• Ανοιχτή Αγκαλιά - Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής,  
• Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεµόνων και Φίλων Ατόµων µε  Προβλήµατα 

Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «ΑΜΥΜΩΝΗ», 
• Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας- Φιλική Φωλιά,  
• Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, 
• Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η ΜΕΛΙΣΣΑ»,  
• ΣΚΕΠ - Σύνδεσµος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους,  
• Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών- Πόρτα Ανοιχτή»,  
• Φλόγα - Σύλλογος Γονιών Παιδιών Νεοπλασµατική Ασθένεια,  
• Κάνε µια ευχή Ελλάδος, 
• Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος, 
• Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης,  
• Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου και Αυτιστικού Ατόµου µε Νοητική Αναπηρία «ΕΛΠΙ∆Α», 
• Σύλλογος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης «Ορίζοντας». 

 

Οι φορείς «Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης», «Μονάδα Αυτιστικού Ατόµου και Αυτιστικού 
Ατόµου µε Νοητική Αναπηρία ΕΛΠΙ∆Α» και «Σύλλογος εθελοντικής προσφοράς και στήριξης -
Ορίζοντας», επιλέχθηκαν µέσω online ψηφοφορίας, στην οποία συµµετείχαν οι 
εργαζόµενοι του Οµίλου OTE από όλη την Ελλάδα.  
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1 Η «Ένωση Μαζί για το Παιδί» αποτελείται από τα εξής  Σωµατεία: την Εταιρία Προστασίας Σπαστικών – Πόρτα 
Ανοιχτή, το Ίδρυµα «η παιδική στέγη», Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού 
∆ιαβήτη, Μέριµνα – Εταιρία για τη Φροντίδα Παιδιών και Οικογενειών στην Αρρώστια και το Θάνατο, Κέντρο Ειδικών 
Ατόµων η «Χαρά», οι Φίλοι του Παιδιού, Πνοή – Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού και Ίδρυµα Κοινωνικής Εργασίας. 
. 


