
 
 

 
 
 
 
 
 

 Εταιρική Καταχώρηση στην εφημερίδα της   Ελληνικής Εταιρείας Νόσου 
Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών «Επικοινωνία για τη Νόσο 
Alzheimer» στα τεύχη του Μαρτίου και Σεπτεμβρίου, αξίας 4.000 €. 

 
 Δωρεά αξίας 13.800€ στην Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και 

Συγγενών Διαταραχών  για την κάλυψη της εκτύπωσης του βιβλίου 
"Ψυχοεκπαιδευση ατόμων τρίτης ηλικίας" 

  
 

 Χορηγία στον αγώνα  «Μαζί τρέχουμε για τη Ζωή» που διοργάνωσε ο  
Πανελλήνιος σύλλογος γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» σε 
συνεργασία με τη “Susan Komen for the Cure”. Κόστος συμμετοχής 10.000€. 
 

 
 
 Οικονομική ενίσχυση του «Συλλόγου Γονέων Παιδιών Πασχόντων από 

Μεσογειακή Αναιμία» με το ποσό των 5.000€. 
 

 
 

  Αποκλειστική Χορηγία στην 1η Συνάντηση Ανταλλαγής Εμπειριών Φορέων Ασθενών 
με τίτλο «Μαζί μαθαίνουμε περισσότερα» που διοργάνωσε η Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και 
πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου στο πλαίσιο  της παγκόσμιας ημέρας υγείας. 
Ύψος χορηγίας 15000€. 

 
 Χορηγία στην εκδήλωση «Διαβητικό Χωριό» στις 12-14 Νοεμβρίου ύψους 

4000€ που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων-Συλλόγων 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη. 

 
 Εταιρική  καταχώρηση σε δύο τεύχη του περιοδικού «Γλυκιά Ζωή» της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων-Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη 
Διαβήτη  συνολικής αξίας 2000€ 

 
 Εταιρική  καταχώρηση στο περιοδικό «Σακχαρώδης Διαβήτης φροντίδα για 

όλους» της Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη αξίας 1000€ 
 

 Χορηγία στην Κάρτα προνομίων Διαβητικών  της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
για το Διαβήτη ύψους 5000€ 

 
 



 Οικονομική ενίσχυση στο σωματείο υποστήριξης ψωριασικών ασθενών 
«ΚΑΛΥΨΩ» με το ποσό των 20000€ για τα λειτουργικά του έξοδα. 

 Οικονομική ενίσχυση 21000€ στην Ελληνική Εταιρεία Αντιρρευματικού 
αγώνα για τα έξοδα λειτουργίας της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής 
υποστήριξης. 

 Οικονομική υποστήριξη ύψους 14945€ στην Ελληνική Εταιρεία 
Αντιρρευματικού αγώνα για την εκτύπωση εντύπων που αφορούν  την 
ενημέρωση του κοινού για τις ρευματικές παθήσεις. 

 Οικονομική συνεισφορά στο σύλλογο Ρευματοπαθών της Κρήτης με το 
ποσό των 10000€ για την κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων. 

 Χορηγία ύψους 2000€ στον Αντιρρευματικό Σύνδεσμο Κύπρου για τις 
εκδηλώσεις της 11ης Εβδομάδας Ρευματοπαθειών (7-11 Μαΐου 2011). 

 
 Εταιρική προβολή στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Αντιρρευματικός 

Σύνδεσμος Κύπρου για την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοπαθειών ( 12 Οκτωβρίου 
2011) ύψους 500€. 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 


