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Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο μεγάλος υποστηρικτής της δημιουργίας 

της νέας μεγάλης καμπάνιας ευαισθητοποίησης και κοινωνικοποίησης 

της ΕΛΕΠΑΠ με τίτλο τα «Γενναία Παιδιά είναι ανίκητα». 

Χρηματοδότησε όλη την καμπάνια και την προβολή της! 

Στα πλαίσια της συμπλήρωσης και του εορτασμού των 80 χρόνων 

λειτουργίας της ΕΛΕΠΑΠ, η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζοντας το 

πολυετές έργο ζωής που προσφέρει ετησίως η ΕΛΕΠΑΠ σε πάνω από 

1.000 βρέφη , παιδιά και ενήλικες με κινητική αναπηρία και 

νευροαναπτυξιακά προβλήματα, στήριξε τη νέα της καμπάνια, με 

στόχο την ευρεία προβολή και ενίσχυση του έργου της. 

Η νέα καμπάνια της ΕΛΕΠΑΠ περιλαμβάνει δύο τηλεοπτικά σποτ με 

πρωταγωνιστές τα ίδια της τα παιδιά , ένα ραδιοφωνικό, τέσσερις 

καταχωρήσεις με ηχηρά κοινωνικά μηνύματα και ένα ιστότοπο 

στήριξης : www.gennaiapaidia.gr 

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της 

αναβάθμισης του site της ΕΛΕΠΑΠ ώστε να είναι  πιο λειτουργικό και 

φιλικό προς τους επισκέπτες του. 

Η εμπιστοσύνη της Τράπεζας Πειραιώς για το έργο της ΕΛΕΠΑΠ, 

εκφράστηκε και με άλλες δράσεις, με την ευκαιρία των 

Χριστουγέννων. 

•        Συμμετοχή ΕΛΕΠΑΠ στο bazaar των ΜΚΟ, που 

πραγματοποιήθηκε στις χριστουγεννιάτικες γιορτές για τα 



παιδιά των εργαζομένων του Ομίλου, σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. 

•        Αποστολή ευχών σε πελάτες και συνεργάτες της, με 

ηλεκτρονική κάρτα ΕΛΕΠΑΠ. 

•        Οικονομική στήριξη , αντί εταιρικών δώρων , στους πελάτες και 

συνεργάτες της. 

•        One-way vision σε επιλεγμένα καταστήματά της και αφίσες σε 

όλο το δίκτυο των καταστημάτων της. 

•        Intranet Banner σε ηλεκτρονικά media με κατεύθυνση Landing 

page στο site Πειραιώς και παραπομπή στο video & στο site της 

ΕΛΕΠΑΠ. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΕΠΑΠ, ως ένα ελάχιστο ευχαριστώ για 

την ουσιαστική και πολύτιμη στήριξη της Τράπεζας Πειραιώς, την 

ανακήρυξε ομόφωνα Ευεργέτη του Ιδρύματος και τιμητικά χάραξε το 

όνομά της στις μαρμάρινες πλάκες των Ευεργετών, στην είσοδο του 

κεντρικού κτηρίου της ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτι. Τιμητική πλακέτα για 

την προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς απένειμε επίσης η 

ΕΛΕΠΑΠ,  κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε για 

τον εορτασμό των 80 χρόνων της, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, την 

Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018. Την πλακέτα παρέλαβε ο κος  Γιάννης 

Ρόκκας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Marketing & Επικοινωνίας 

του Ομίλου. 

  

Μια νέα σχέση συνεργασίας και αλληλεγγύης ξεκίνησε που μας τιμά 

ιδιαίτερα. Η ΕΛΕΠΑΠ και τα παιδιά της εκφράζουν την ευγνωμοσύνη 

τους και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή και πολύτιμη 

υποστήριξη της Τράπεζας Πειραιώς. 

Στηρίξτε και εσείς τα "Βήματα Ζωής" των γενναίων παιδιών μας 

στο www.gennaiapaidia.gr  

 


