
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Μαρούσι, 18/02/2019 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξοπλίζει τα Κέντρα Υγείας  

Ιθάκης και Σάμης Κεφαλληνίας 

 

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης «360
o
 Ενέργειες», υλοποιεί σειρά δράσεων υπέρ της βιώσιμης ανάπτυξης, οι 

οποίες, μεταξύ άλλων, ενισχύουν τον τομέα της Υγείας. Στόχος του Ομίλου αποτελεί η 

προώθηση και διασφάλιση της υγειούς ζωής και ευημερίας και η βελτίωση των συνθηκών 

και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όλων των ηλικιών, δίνοντας έμφαση σε όσους 

βρίσκονται σε περιοχές απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στο πλαίσιο αυτό, 

ενισχύθηκαν το Κέντρο Υγείας Ιθάκης και το Κέντρο Υγείας Σάμης Κεφαλληνίας με ιατρικό 

εξοπλισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στις ζητούμενες προδιαγραφές και ποσότητες, 

με γνώμονα την ορθή χρήση του και την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων αυτών.   

Στις 14/02/2019 εκπρόσωποι του Ομίλου επισκέφτηκαν και παρέδωσαν στο Κέντρο Υγείας 

Ιθάκης στο Βαθύ ένα (1) ηλεκτρικό χειρουργικό τραπέζι για διενέργεια επεμβάσεων, δύο 

(2) ηλεκτρικές κλίνες για τη νοσηλεία ασθενών, έναν (1) φορητό αναπνευστήρα για τη 

μεταφορά διασωληνωμένων, δύο (2) αντλίες χορήγησης φαρμάκων και έναν (1) 

ηλεκτροκαρδιογράφο. Το Κέντρο Υγείας Ιθάκης εξυπηρετεί περισσότερα από 10.000 

περιστατικά τον χρόνο. Η εξάρτηση από τη ναυτική συγκοινωνία υποχρεώνει το 

Υγειονομικό Προσωπικό, το οποίο αποτελείται από Καρδιολόγο, Παθολόγο, Οδοντίατρο, 

Παιδίατρο και 4 αγροτικούς Ιατρούς, να παρέχει επιπρόσθετα δευτεροβάθμια περίθαλψη 

χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, νοσηλεύοντας ασθενείς για ημέρες και 

διενεργώντας επεμβάσεις όπου κρίνεται σκόπιμο. 

Η δωρεά αυτή είναι ζωτικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Ιθάκης, 

όπως υποστήριξε ο καρδιολόγος Ιατρός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας κ. Γιώργιος 

Παξινός, καθώς, όπως είπε, «θα σώσει ζωές, γιατί δεν έχουμε πάντα τη δυνατότητα να 

στέλνουμε τα σοβαρά περιστατικά σε Δευτεροβάθμιο Νοσοκομείο. Εύχομαι αυτή η δωρεά 

από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ να βρει και άλλους μιμητές, γιατί ο χώρος της Υγείας 

εξαρτάται από τους δωρητές και δυστυχώς αυτοί είναι λίγοι».   

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας, τόνισε κατά την τελετή 

παράδοσης: «Το Κέντρο Υγείας Ιθάκης αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα σε θέματα 

υποδομής και τεχνικού εξοπλισμού και η βοήθεια που δίδεται σήμερα από εσάς είναι πάρα 

πολύ σημαντική για να μπορέσει να στηθεί και να κρατηθεί ως Κέντρο Υγείας. Είμαστε 

απομακρυσμένο νησί από την Πάτρα και την Κεφαλονιά, που αποτελούν το κέντρο για εμάς 

και διαθέτουν μεγάλα Νοσοκομεία. Η δωρεά αυτή θα βοηθήσει τους γιατρούς να κρατούν 

τα πρώτα περιστατικά εδώ μέχρι να τους δοθεί η δυνατότητα να μεταφερθούν, εάν 

χρειαστεί, σε μεγάλα Νοσοκομεία». 



 

Στιγμιότυπο από την παράδοση του ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Ιθάκης. Διακρίνονται 

από αριστερά: ο εκπρόσωπος του Ομίλου ΕΛΠΕ κ. Σοφοκλής Δανασσής, η Οδοντίατρος του Κέντρου 

Υγείας κα Ευελβίνα Γεωργανά, ο Δήμαρχος Ιθάκης κ. Διονύσης Στανίτσας, ο Καρδιολόγος Γιατρός 

Διευθυντής του Κέντρου Υγείας κ. Γιώργος Παξινός, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του 

Ομίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη, ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Σπύρος Τσιντήλας και ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης κ. Στέφανος Φιαμπόλης.  

 

Αντιστοίχως, στις 15/02/2019 οι εκπρόσωποι του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

επισκέφτηκαν και παρέδωσαν ιατρικό εξοπλισμό στο Κέντρο Υγείας Σάμης στην 

Κεφαλονιά. Αναλυτικά, η δωρεά του Ομίλου ΕΛΠΕ αφορά σε έναν (1) αυτόματο εξωτερικό 

απινιδωτή, έναν (1) φορητό υπέρηχο, δύο (2) κεφαλές υπερήχου (Ηχοβολέας) και μία (1) 

φορητή συσκευή αναρρόφησης. Στην εκδήλωση ο Γενικός Ιατρός του Κέντρου Υγείας κ. 

Νικόλαος Μοσχόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της στήριξης του Ομίλου, 

επισημαίνοντας: «Σήμερα είναι μία πανηγυρική μέρα, διότι αυτά που ζητήσαμε ήταν 

απαραιτήτως αναγκαία και προσπαθούσαμε να τα αποκτήσουμε εδώ και χρόνια, χωρίς 

επιτυχία. Πλέον, συμπλέουμε στον τομέα της επειγοντολογίας με τις προδιαγραφές και τα 

επίπεδα που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Το Υγειονομικό Προσωπικό του Κέντρου Υγείας Σάμης αποτελείται από τρεις Γενικούς 

Ιατρούς, Παιδίατρο και δύο Αγροτικούς Ιατρούς και καλύπτει περίπου 16.000 περιστατικά 

τον χρόνο, εξυπηρετώντας τους κατοίκους της Σάμης και των πέριξ περιοχών, η οποία 

«απέχει 24 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αργοστόλι και τους χειμερινούς μήνες δεν 

υπάρχει σταθερή συγκοινωνία», όπως δήλωσε ο γενικός Ιατρός Διευθυντής του Κέντρου 

Υγείας κ. Ευάγγελος Μαρούλης, συμπληρώνοντας ότι «η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι η 

πρώτη ελληνική εταιρεία που έκανε τόσο μεγάλη και σοβαρή προσφορά στο Κέντρο Υγείας, 

μείζονος σημασίας για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του, καθόσον αυτό 

εξυπηρετεί τους κατοίκους των περιοχών από Φισκάρδο έως και τον Πόρο, σώζει ζωές και 

αποφορτίζει τη λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας, που λειτουργεί υπό 

αντίξοες συνθήκες σε σχέση με το διαθέσιμο προσωπικό».  



 

Στιγμιότυπο από την παράδοση του ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Υγείας Σάμης Κεφαλληνίας. 

Διακρίνονται από αριστερά: ο Γενικός Ιατρός κ. Νικόλαος Μοσχόπουλος, ο εκπρόσωπος του Ομίλου 

ΕΛΠΕ κ. Σοφοκλής Δανασσής, ο Γενικός Ιατρός Διευθυντής του Κέντρου Υγείας κ. Ευάγγελος 

Μαρούλης, η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΕΛΠΕ κα Ράνια Σουλάκη, ο 

Γενικός Ιατρός κ. Ευστράτιος Σιφνάκης, η Παιδίατρος κα Τασία Φλαμιάτου και οι Αγροτικοί Ιατροί κα 

Αναστασία Καραχάλιου και κ. Δημήτριος Ζαφειριάδης.  

 

Στην βαρύτητα που δίνει ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την υλοποίηση δράσεων που 

εξασφαλίζουν καλύτερη ποιότητα ζωής σε απομακρυσμένες περιοχές, εστιάζοντας 

ιδιαίτερα στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη των Νησιών μας, αναφέρθηκε σε 

δηλώσεις της η Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου κα Ράνια Σουλάκη. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στόχος του Ομίλου είναι να συνεχίσει με ανάλογες 

δράσεις σε όλη την περιφέρεια, ενισχύοντας τις ευπαθείς ομάδες της ελληνικής κοινωνίας».  

 

 


