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H PwC τρέχει στο πλευρό της MDA 

 

Η ομάδα δρομέων και οι εργαζόμενοι της εταιρείας οργάνωσαν crowd funding και 
υποστήριξαν τους αθλητές της MDA που έτρεξαν όλη τη διαδρομή του Μαραθωνίου σε 

αναπηρικά αμαξίδια 
 
Εδώ και πάνω από μία δεκαετία, η PwC υποστηρίζει την MDA (Muscle Dystrophy Association – 
Σωματείο φροντίδας ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις), τόσο με την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών 
pro bono, όσο και με οικονομική ενίσχυση. Φέτος έγινε μία ιδιαίτερη προσπάθεια όχι μόνο από την 
εταιρεία αλλά και από τους ανθρώπους της. 
 
Συγκεκριμένα διοργανώθηκε fund raising με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για την MDA από 
τους Partners και τους εργαζόμενους της PwC με τη μορφή «χορηγίας» των δρομέων της ομάδας που 
έτρεξαν στον Μαραθώνιο της Αθήνας και στις διαδρομές των 10χλμ και 5χλμ. Από τις εθελοντικές 
συνεισφορές συγκεντρώθηκε ένα σημαντικό ποσό το οποίο η PwC προσαύξησε. Το συνολικό ποσό θα 
αξιοποιηθεί για το φυσικοθεραπευτήριο της MDA που βοηθά άτομα με σοβαρές κινητικές παθήσεις. 
Επίσης, τέσσερεις δρομείς της PwC συμμετείχαν στην ομάδα Finish Liners της MDA η οποία 
συνόδευσε την παραΟλυμπιονίκη κολυμβήτρια Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και τον Ανδρέα Χότζα, 
μέλη της MDA στη διαδρομή των 42χλμ του Κλασσικού Μαραθωνίου της Αθήνας.  
 
Λίγες μέρες μετά τον αγώνα, η PwC καλωσόρισε στους χώρους σε συνάντηση γνωριμίας με τους 
εργαζόμενους της, τους εκπροσώπους της MDA, τους δύο αθλητές της που έτρεξαν τον Μαραθώνιο 
(Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, Ανδρέα Χότζα) και τα μέλη της που διακρίθηκαν στους 
ΠαραΟλυμπιακούς του Ρίο (Γρηγόρης Πολυχρονίδης, Κατερίνα Πατρώνη, Χρυσή Μόρφη-Μέτντζου). 
 
«Η συμμετοχή των Finish Liners στον Κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας ήταν ένας συμβολικός 
αγώνας με στόχο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο οι άνθρωποι στην Ελλάδα απέναντι στα άτομα 
που πάσχουν από νευρομυϊκές παθήσεις, αλλά και να παρακινηθούν να βάλουν στη ζωή τους τον 
αθλητισμό, γιατί όπως απέδειξαν τα μέλη της MDA ποτέ δεν είναι αργά!» δήλωσε η κ. Βάνα Λαβίδα, 
Πρόεδρος της MDA.  
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, κ. Μάριος Ψάλτης, συνεχάρη τα μέλη της MDA και τους αθλητές, 
και ευχαρίστησε όλους τους ανθρώπους της PwC που συμμετείχαν στο fund raising: «Δίνετε ελπίδα σε 
χιλιάδες ανθρώπους, περνώντας ένα μήνυμα ζωής. Και εις ανώτερα.» 
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Σχετικά με την MDA 
 
Το MDA Ελλάς (Σωματείο για τη φροντίδα των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις) ξεκίνησε τη δράση 
του στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2000, έχοντας την πεποίθηση ότι μια συντονισμένη προσπάθεια 
από πολλές πλευρές, από την πολιτεία, τους ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τους μεμονωμένους πολίτες, 
μπορεί να κάνει θαύματα.  
  
Σκοπός του MDA Ελλάς είναι να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόμων που πάσχουν, 
συλλέγοντας ακριβή στοιχεία για όλους τους ασθενείς στην Ελλάδα, ενημερώνοντας το ευρύ κοινό για 
την ασθένεια και εξασφαλίζοντας οικονομικούς πόρους αναγκαίους να συνεισφέρουν στην 
εκπαίδευση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, στη δημιουργία κατάλληλης ιατρικής υποδομής και 
στην ανάπτυξη της έρευνας. 
  
Το MDA Ελλάς δεν είχε και δεν έχει  καμία κρατική επιχορήγηση σε όλη την πορεία του έργου 
του.  Ως εκ τούτου όλες οι δράσεις του υλοποιούνται με την ευαισθητοποίηση της  ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας.  Η σημαντικότερη πηγή εσόδων για τους σκοπούς του MDA Ελλάς, αλλά και το 
σημαντικότερο μέσο για τη γνωστοποίηση του έργου του στο ευρύτερο κοινό αποτελούν οι 
εκδηλώσεις  που οργανώνονται κάθε χρόνο. 
 
 
Σχετικά με την PwC 
 
Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση 
σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 157 χώρες με περισσότερα από 223.000 
στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και 
συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα 
περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.gr.  
 
Η επωνυμία PwC αναφέρεται στο δίκτυο των εταιρειών μελών και/ή σε μία ή περισσότερες από τις 
εταιρείες μέλη, κάθε μία από τις οποίες αποτελεί μια ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες 
πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.pwc.com/structure. 
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