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8 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Με απόφαση που έλαβε στη σημερινή συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο της 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η Εταιρία θα διαθέσει για αγορά ιατρικού εξοπλισμού, 

αναλωσίμων και κάλυψη λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της 

κρίσης λόγω κορωνοϊού, συνολικό καθαρό ποσό 8 εκατομμυρίων Ευρώ.   

Η προσφορά αφορά εξοπλισμό, αναλώσιμα και ειδικές υπηρεσίες οι οποίες 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και βοήθεια σε ιατρικές δομές 

και ευπαθείς ομάδες, αλλά και μέσω δωρεάς καυσίμων θέρμανσης και κίνησης κατά 

την περίοδο της κρίσης. Η επιλογή και διαχείριση των δράσεων θα γίνεται από 

ομάδα της Εταιρείας σε συνεργασία με το συντονιστικό κέντρο του Υπουργείου 

Υγείας, ώστε να μεγιστοποιηθούν και να επιταχυνθούν τα θετικά αποτελέσματα 

στη διαχείριση αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης. Στόχοι είναι, να ενδυναμωθούν οι 

δυνατότητες του ιατρικού συστήματος στους τομείς της πρόληψης, διάγνωσης, 

θεραπείας, αλλά και της μετέπειτα πορείας και διαχείρισης όσων θα νοσήσουν από 

την ασθένεια. 

Ήδη, τις τελευταίες εβδομάδες, σε συνεργασία με τους αρμοδίους Διευθυντές στα 

Πανεπιστημιακά Γενικά Νοσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ» και «ΑΧΕΠΑ», που είναι 

νοσοκομεία αναφοράς για την περιοχή της Δ. Αττικής και της Θεσσαλονίκης 

αντίστοιχα, η ΕΛΠΕ Α.Ε. έχει προχωρήσει στην παραγγελία και εισαγωγή από τις ΗΠΑ, 

δύο (2) υπερσύγχρονων μηχανημάτων για τη διενέργεια τεστ μοριακής διάγνωσης 

για τον κορωνοϊό, καθώς και σημαντικού αριθμού ειδικών αντιδραστηρίων για την 

άμεση εξυπηρέτηση των νοσοκομειακών αναγκών. Με αυτά τα δύο νέα Συστήματα 

Μοριακής Διάγνωσης SARS CoV-2, που αναμένεται να παραληφθούν και να τεθούν 

σε πλήρη λειτουργία μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα δοθεί η δυνατότητα 

διπλασιασμού του αριθμού των τεστ που πραγματοποιούνται καθημερινά, 

βοηθώντας στην έγκαιρη διάγνωση και καλύτερη διαχείριση της διασποράς του ιού. 

Επιπλέον, ο Όμιλος προχωρά στον εξοπλισμό ενός εξειδικευμένου εργαστηρίου 

στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική του ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», για την μελέτη 



και διαχείριση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στο αναπνευστικό σύστημα, ενώ 

εξετάζονται ανάλογες δράσεις  για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και στη Βόρεια 

Ελλάδα. Σημειώνεται δε, ότι και στις τρεις  περιπτώσεις, ο εξοπλισμός που 

χορηγείται και είναι απολύτως αναγκαίος για τη αντιμετώπιση της κρίσης, θα 

παραμείνει στα νοσοκομεία, καθώς θα μπορεί να αξιοποιηθεί και για άλλου είδους 

ελέγχους μετά το πέρας της κρίσης. 

Σε δηλώσεις του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ανδρέας 

Σιάμισιης, επεσήμανε τα εξής:  

«Η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτοφανής και ο βαθμός επιτυχίας 

εξαρτάται άμεσα από την κινητοποίηση όλων μας, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. 

Σαν ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, η κοινωνική προσφορά ήταν, ανέκαθεν, μέρος της 

προτεραιοτήτων μας και είναι αυτονόητο ότι δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από 

αυτή την προσπάθεια. Είμαι σε θέση να ανακοινώσω ότι, το Δ.Σ. της Εταιρείας 

ενέκρινε βοήθεια ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ που θα αξιοποιηθεί, σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, υπό μορφή παροχής ιατροτεχνολογικού υλικού, 

αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και υποστήριξης σε 

ευπαθείς ομάδες που δοκιμάζονται αυτήν την περίοδο.  Στόχος μας είναι, όχι απλά 

να συνεισφέρουμε οικονομικά, αλλά να διαθέσουμε και τους απαιτούμενους 

ανθρώπινους πόρους για να υλοποιηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα 

αυτό. Ήδη, έχουμε προχωρήσει σε παραγγελία από το εξωτερικό υπερσύγχρονου 

μηχανήματος που θα διπλασιάσει την ημερήσια δυνατότητα τεστ κορωνοϊού στα 

νοσοκομεία αναφοράς, ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ. Σημαντικό κριτήριο είναι και η 

δυνατότητα αξιοποίησης του εξοπλισμού αυτού και μετά την πανδημία, για 

παρεμφερείς ιατρικούς σκοπούς, ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να βγει 

ενδυναμωμένο από την κρίση αυτή. Στεκόμαστε στο πλευρό των γιατρών και των 

νοσηλευτών της πατρίδας μας και, εκ μέρους όλων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, 

εκφράζω δημοσίως ευγνωμοσύνη για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που 

καταβάλλουν αυτές τις δύσκολες ώρες. Παράλληλα, θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο 

ευχαριστώ και προς όλους τους εργαζόμενους  του Ομίλου ΕΛΠΕ, που, από την πρώτη 

στιγμή συμμετέχουν άμεσα στις προσπάθειες μας να θωρακίσουμε και να 

διασφαλίσουμε τον συνεχή και απρόσκοπτο εφοδιασμό με καύσιμα κίνησης και 

θέρμανσης, σε όλη τη χώρα». 


