
 
 

Η ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ στηρίζει το κοινωνικό έργο 
της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Σε μια σημαντική κίνηση προσφοράς και αλληλεγγύης προχώρησε η ελληνική 

εταιρία ΜΕΓΑ σε συνεργασία με την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, με 

σκοπό την παροχή βασικών ειδών ατομικής υγιεινής σε συνανθρώπους μας που τα 

έχουν πραγματική ανάγκη. 

Το διαχρονικό έργο της ΚΟΔΕΠ, το οποίο έχει ενταθεί ιδιαίτερα τα τελευταία δυο 

χρόνια, τυγχάνει πλέον της αναγνώρισης όχι μόνο της πειραϊκής, αλλά ολόκληρης της 

ελληνικής κοινωνίας. 

Για αυτό και σημαντικές ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στη χώρα μας, εμπιστεύονται την ΚΟΔΕΠ, προκειμένου να διανείμει προϊόντα τους 

που προέρχονται από δωρεές, με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό. 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η ελληνική εταιρία προϊόντων ατομικής υγιεινής 

ΜΕΓΑ, η οποία ενίσχυσε σημαντικά το κοινωνικό έργο των αδύναμων νοικοκυριών 

που στηρίζονται μέσω των δράσεων της ΚΟΔΕΠ, δωρίζοντας μεγάλες ποσότητες από 

αντισηπτικά μαντηλάκια, μωρομάντηλα κλπ. 

Ο Πρόεδρος της ΚΟΔΕΠ κ. Ιωάννης Βοϊδονικόλας ευχαρίστησε την εταιρία ΜΕΓΑ 

λέγοντας: 

«Μας γεμίζει με μεγάλη αισιοδοξία όρεξη για ακόμα περισσότερη δουλειά, το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των εταιριών που πρωταγωνιστούν στην εγχώρια αγορά, 

προβαίνουν σε κινήσεις ενίσχυσης του κοινωνικού έργου της ΚΟΔΕΠ, μέσω δωρεών 

οι οποίες καλύπτουν βασικές καθημερινές ανάγκες εκατοντάδων συμπολιτών μας, 

ωφελούμενων των προγραμμάτων στήριξης της ΚΟΔΕΠ. 

Μια τέτοια περίπτωση αποτελεί και η ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ, που προσθέτει ακόμα 

ένα λιθαράκι σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. 

Για αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τόσο τη διοίκηση όσο και τους 

εργαζόμενούς της ΜΕΓΑ, για την κοινωνική ευαισθησία που τους διακρίνει και την 

εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν στη λειτουργία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του 

Δήμου Πειραιά. 

Είμαι πεπεισμένος ότι στο άμεσο μέλλον, ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις θα 

προσφέρουν από το περίσσευμα της ψυχής και των κερδών τους, προκειμένου να 

χτίσουμε όλοι μαζί μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, που αν μη τι άλλο θα εξασφαλίζει 

τα αναγκαία υλικά αγαθά στους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά 

προβλήματα αξιοπρεπούς διαβίωσης». 

 


