
COSMOTE: Δωρεά 470.000€ σε 17 

κοινωφελείς οργανισμούς που φροντίζουν 

παιδιά 
 

Δεκαεπτά κοινωφελείς οργανισμούς, που φροντίζουν παιδιά σε όλη την Ελλάδα, 

ενίσχυσε ο Όμιλος ΟΤΕ το 2020, με τη συνολική δωρεά για φέτος να ανέρχεται σε 

470.000€. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά λόγω της πανδημίας, οι φορείς 

αξιοποίησαν τη χρηματική αυτή ενίσχυση, για να καλύψουν τις αυξημένες τους 

ανάγκες για νοσοκομειακό και υγειονομικό εξοπλισμό, υποδομές, εκπαιδευτικά 

προγράμματα ή άλλες λειτουργικές ανάγκες για τη φροντίδα των παιδιών.     

Η αλληλεγγύη και η υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, και 

ιδιαίτερα των παιδιών, αποτελούν για την COSMOTE βασικό πυλώνα των 

δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και μέρος του οράματός της για έναν κόσμο 

καλύτερο για όλους. Η εταιρεία κάθε χρόνο, εδώ και μία εικοσαετία,  στηρίζει το 

έργο σωματείων που έχουν αφοσιωθεί στην προστασία και τη φροντίδα των 

παιδιών, έχοντας προσφέρει συνολικά σχεδόν 9 εκατ. ευρώ.  

Στη διαδικασία επιλογής των φορέων που κάθε χρόνο λαμβάνουν τη στήριξη του 

Ομίλου ΟΤΕ, συμμετέχουν ενεργά και οι εργαζόμενοί του σε όλη την Ελλάδα, μέσω 

online ψηφοφορίας. 

Οι κοινωφελείς οργανισμοί που φέτος επωφελήθηκαν από την πρωτοβουλία 

αυτή είναι:  

- "ΑΜΥΜΩΝΗ", Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων 

με  Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες 

- "Ανοιχτή Αγκαλιά" - Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής  

- "Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος" 

- "MDA ΕΛΛΑΣ" - Σωματείο Φροντίδας Ατόμων με Νευρομυϊκές Παθήσεις  

- "ΕΛ.Ε.Π.Α.Π" - Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων 

Προσώπων  

- Ένωση "Μαζί για το Παιδί" (9 Φιλανθρωπικά Σωματεία)  

- "Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών- Πόρτα Ανοιχτή" 

- Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας 

- "Κιβωτός του Κόσμου" 



- "ΣΚΕΠ" - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους  

- "Φλόγα" - Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 

- "Η Πίστη", Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Νεοπλασματικές 

Παθήσεις 

- "Το Χαμόγελο του Παιδιού"  

- "Η ΜΕΛΙΣΣΑ" Ίδρυμα Ορφανοτροφείο Θηλέων, Θεσσαλονίκη 

- "ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ" Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής  

- "ΜΑΧΗΤΕΣ" Σύλλογος για την Εκπαίδευση- Επαγγελματική Κατάρτιση και 

Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, Πάτρα 

- "Ο Άγιος Βασίλειος", Σύλλογος Γονέων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων Ν. Έβρου  

Η COSMOTE, υλοποιεί μία σειρά από δράσεις για τη στήριξη της κοινωνίας, την 

ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και την μείωση του ψηφιακού χάσματος. Το 

2019, η κοινωνική συνεισφορά ξεπέρασε τα 3,6 εκατ. ευρώ. Περισσότερες 

πληροφορίες στον Ενιαίο Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ 2019. 
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