
Δωρεά 5 εκατ. ευρώ της ΔΕΗ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
 
 
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα πως προχωρά σε δωρεά 5 εκατ. ευρώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με στόχο 
την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης του κορονοϊού. 
 
Συγκεκριμένα, η επιχείρηση αποφάσισε να προβεί στη δωρεά για να καλυφθούν ανάγκες σε μάσκες, 
προστατευτικές στολές και γυαλιά και άλλα αναλώσιμα υλικά.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ επικοινώνησε με το υπουργείο Υγείας και την Εθνική Κεντρική Αρχή 
Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), προκειμένου να καταγράψει τις ανάγκες σε προμήθεια εξοπλισμού και 
υλικών.  Μετά την καταγραφή των ελλείψεων, η ΕΚΑΠΥ ενημέρωσε τη ΔΕΗ ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη 
για την εξασφάλιση του εξειδικευμένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας των επαγγελματιών υγείας, 
γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. 
 
Έτσι, η  ΔΕΗ προχώρησε άμεσα στην αγορά από την Κίνα: 
 
- 1.500.000 μασκών FPP2Q και FPP3Q 
- 75.000 προστατευτικών στολών Q, TYVEC 800  Series Q και  TYVEC 600  Series Q 
- 50.000 προστατευτικών γυαλιών Q. 
 
Το υλικό θα έρθει με ειδική ναυλωμένη πτήση  από την Κίνα, το κόστος της οποίας θα καλύψει εξ 
ολοκλήρου η ΔΕΗ.  
 
Ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, κ. Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: "Με τη σημερινή της 
απόφαση, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι νοιάζεται για την κοινωνία. Οι καταναλωτές της άλλωστε  είναι η 
ίδια η κοινωνία. Κάνει μια μεγάλης κλίμακας κοινωνική προσφορά. Καλώ όλες τις επιχειρήσεις του 
κλάδου ενέργειας –ανάλογα με τις δυνατότητές τους-  να ακολουθήσουν το παράδειγμά της ΔΕΗ". 
 
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε: "Η ΔΕΗ αποδεικνύει για 
άλλη μια φορά τη διαχρονική στήριξή της στην ελληνική κοινωνία. Οι ήρωες με τις άσπρες και πράσινες 
μπλούζες δίνουν τη μάχη για την υγεία όλων μας και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 
είμαστε δίπλα τους σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για τη χώρα μας. Οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ, που δίνουν 
και εκείνοι τη δική τους μεγάλη μάχη για να διασφαλίσουν την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, 
απευθύνουν ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και φροντίζουν, 
ώστε να βγούμε από αυτή τη δοκιμασία με τις μικρότερες δυνατές απώλειες. Όλοι μαζί θα τα 
καταφέρουμε". 
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