Πειραιάς, 21 Νοεμβρίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Το φιλανθρωπικό ίδρυμα της COSCO SHIPPING χρηματοδοτεί δράσεις του
Ερυθρού Σταυρού στην Ελλάδα.
Πραγματοποιήθηκε σήμερα 21.11.2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΛΠ Α.Ε. τελετή
για την επισημοποίηση της συνεργασίας μεταξύ COSCO Shipping Charity
Foundation και Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, Βουλευτών Α΄ και Β΄ Πειραιά,
εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το COSCO SHIPPING Charity Foundation,
συνεργάζονται και υλοποιούν το πρόγραμμα «Children Included», με σκοπό την
υποστήριξη 2.180 παιδιών, που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες
οικογένειες, απειλούμενες με κοινωνικό αποκλεισμό.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η υποστήριξη μαθητών ηλικίας 6 έως 18 ετών, της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στοχεύοντας στη βελτίωση των
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και
της αυτοεκτίμησης, καθώς και στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας και του ομαδικού
πνεύματος.
Συγκεκριμένα, θα δοθούν 80 υποτροφίες σε μαθητές στην ευρύτερη περιοχή του
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δημιουργικές δράσεις, οι οποίες θα απευθύνονται σε 2.100 παιδιά Δημοτικών &
Γυμνασίων σε όμορους δήμους του λιμένος καθώς και στην Αθήνα, σε συνεργασία με
τις σχολικές δομές. Οι δράσεις θα αφορούν την καινοτομία, τον αθλητισμό, το
περιβάλλον και τον πολιτισμό και θα προταθούν από τα ίδια τα σχολεία. Η επιλογή θα
γίνει σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι υποβληθείσες
προτάσεις. Το συνολικό κόστος των προγραμμάτων ανέρχεται σε € 500.000.
‘Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης
Πλακιωτάκης: “Οι επενδύσεις της COSCO SHIPPING είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την

τοπική και εθνική οικονομία. Σήμερα γίνεται μία θετική κίνηση προς τις τοπικές κοινωνίες
που δείχνει ότι η COSCO SHIPPING αντιλαμβάνεται τις τοπικές ευαισθησίες και αυτό
είναι ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχόμαστε τέτοιες
πρωτοβουλίες να βρουν μιμητές”.
‘Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. Yu Zenggang εκπροσωπώντας τον όμιλο
της COSCO SHIPPING: “Η επένδυση της COSCO SHIPPING στο λιμάνι του Πειραιά δεν
στοχεύει μόνο σε ρεκόρ διακίνησης και στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Θέλουμε το λιμάνι του Πειραιά να είναι γέφυρα φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας και ένας
ισχυρός παράγοντας κοινωνικής προσφοράς στην ευρύτερη περιοχή”.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Αυγερινός
Αντώνιος: “Με την υπογραφή του Μνημονίου, μας δίνεται η δυνατότητα να
υλοποιήσουμε ένα μέγιστο ανθρωπιστικό και εθελοντικό έργο που μετουσιώνει σε πράξη
βασικές και θεμελιώδεις αρχές του κινήματός μας. Θερμές ευχαριστίες στο COSCO
SHIPPING Charity Foundation για την εμπιστοσύνη τους στον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό.”
Να σημειωθεί ότι το COSCO SHIPPING Charity Foundation στήριξε οικονομικά την
περίοδο 2018-2019 την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή ώστε να βοηθήσει πολλούς
αθλητές με αναπηρία να εκπληρώσουν το όνειρό τους και να συμμετάσχουν στους
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες το 2022.
Το COSCO SHIPPING Charity Foundation είναι μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό
ίδρυμα που ιδρύθηκε και χρηματοδοτείται από τον όμιλο COSCO SHIPPING τον
Οκτώβριο του 2005 με την έγκριση του κρατικού συμβουλίου της Κίνας. Από την ίδρυσή
του, το ίδρυμα έχει λειτουργήσει και υλοποιήσει περισσότερα από 500 φιλανθρωπικά
έργα και έχει κάνει δωρεές που ανέρχονται σε 602 εκατομμύρια RMB. Έχει κερδίσει
πολλές τιμητικές διακρίσεις, όπως το "Βραβείο Φιλανθρωπίας της Κίνας" και "Άριστη
Διαφανής Φιλανθρωπική Οργάνωση". Σημειώνεται ότι ο όμιλος της COSCO SHIPPING
έχει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών και τη διαχείριση του Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε στις 10 Ιουνίου 1877. Από τη στιγμή της
ίδρυσής του αναγνωρίσθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού και σήμερα
αποτελεί μέρος της «οικογένειας» του Διεθνούς Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και
Ερυθράς Ημισελήνου. Είναι ο μεγαλύτερος Ανθρωπιστικός Οργανισμός στην Ελλάδα με
σύνθετο έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και την άμεση ανταπόκριση των
πολιτών. Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου σε
περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, πρόσφυγες,
ηλικιωμένους, ανθρώπους με οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη
ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, την
αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς προσφοράς και της
ανιδιοτέλειας.

