
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

24 Ιουλίου 2019 

 

H Παπουτσάνης στηρίζει τα Παιδικά Χωριά SOS  
για 3η συνεχόμενη χρονιά 

Η εταιρία καλύπτει από το 2017 τις ετήσιες ανάγκες του σωματείου με προϊόντα της 

 
Η εταιρία Παπουτσάνης υποστηρίζει έμπρακτα, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το έργο 

των Παιδικών Χωριών SOS. Πρόκειται για μία συνεργασία που ξεκίνησε το 2017, με την 

Παπουτσάνης να καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ετήσιες ανάγκες του συνόλου των δομών 

του φιλανθρωπικού σωματείου σε είδη προσωπικής υγιεινής, όπως σαπούνια, 

αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα. 

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν τέσσερα Παιδικά Χωριά SOS, όπου ζουν και 

μεγαλώνουν παιδιά που δεν απολαμβάνουν της φροντίδας των βιολογικών γονιών τους, 

10 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και 6 Κέντρα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής 

Υποστήριξης που βοηθούν οικογένειες να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές προκλήσεις 

και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον φροντίδας για τα παιδιά. Παράλληλα, 

λειτουργούν δύο Στέγες Νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ένας Ξενώνας 

Βρεφών SOS.  

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Παπουτσάνης στοχεύει στην 

υποστήριξη οργανώσεων που επιτελούν σημαντικό έργο για τα παιδιά και τους νέους. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Παπουτσάνης παρέχει προϊόντα Olivia στη Διεθνή Ολυμπιακή 

Ακαδημία, το μορφωτικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, 

ενώ συνδράμει το έργο της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», του 

φιλανθρωπικού σωματείου «Οι Φίλοι του Παιδιού», του Λύρειου Παιδικού Ιδρύματος, του 

Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ και του Χαμόγελου του Παιδιού. 

Η Ντορέτα Δαρμανή, Marketing Manager της Παπουτσάνης, δήλωσε σχετικά: «Για 

όλους εμάς στην Παπουτσάνης, η έμπρακτη προσφορά στην κοινωνία αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Φέτος, για τρίτη χρονιά στεκόμαστε δίπλα 

στα Παιδικά Χωριά SOS και είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η συνεργασία αυτή 

συνεχίζεται και ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο.»        

Από την πλευρά της, η Έλσα Σταθοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εύρεσης 

Πόρων των Παιδικών Χωριών SOS, υπογράμμισε: «Ενέργειες όπως αυτή της εταιρίας 

Παπουτσάνης έχουν ιδιαίτερη αξία, καθώς μας δίνουν τη δυνατότητα να καλύψουμε 

βασικές ανάγκες των παιδιών μας, πόσο μάλλον όταν γίνονται με συνέπεια και συνέχεια 



 

στο χρόνο. Ευχαριστούμε θερμά την εταιρία για αυτή τη σημαντική δωρεά και ευχόμαστε 

να έχουμε πάντα την τόσο πολύτιμη για εμάς υποστήριξη». 
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Σχετικά με την εταιρία Παπουτσάνης 

Η Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι μια κορυφαία ελληνική εταιρία και μεταξύ των τριών μεγαλύτερων 

παραγωγών σαπουνιών στην Ευρώπη. Η Παπουτσάνης διαθέτει τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής 

του είδους της στα Βαλκάνια και μια από τις πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σε όλη την Ευρώπη, όπου 

παράγει καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα ατομικής υγιεινής και ομορφιάς σε ανταγωνιστικές 

τιμές. Τα επώνυμα προϊόντα της φέρουν τα εμπορικά σήματα Aromatics, Karavaki, Natura, Πράσινο 

Σαπούνι Παπουτσάνης, Σαπούνι Γλυκερίνης Παπουτσάνης, Olivia, Olive Care, Skin Essentials, 

Papoutsanis Family, Papoutsanis Baby, Papoutsanis Kids. Παράγει, επίσης, σαπούνια και καλλυντικά 

για λογαριασμό τρίτων. Σήμερα, κατέχει ηγετική θέση στην κατηγορία σαπουνιού σε μπάρες, ενώ 

αποτελεί τον μεγαλύτερο προμηθευτή ξενοδοχειακών προϊόντων προσωπικής περιποίησης στην 

Ελλάδα. Συνολικά, η Παπουτσάνης παράγει πάνω από 100.000.000 τεμάχια ετοίμου προϊόντος 

ετησίως και πραγματοποιεί εξαγωγές σε περισσότερες από 25 χώρες. 

Οι μετοχές της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ATHEX: 
PAP). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.papoutsanis.gr. 
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