
 

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης 

θέλει να εκφράσει δημόσια τις θερμές της ευχαριστίες σε εταιρίες, 

συλλόγους και φυσικά πρόσωπα για την πολύτιμη συνεισφορά τους στην 

προσπάθεια που καταβάλλει όλο το προσωπικό του νοσηλευτικού 

ιδρύματος στη δύσκολη και πρωτόγνωρη αυτή συγκυρία. 

Συγκεκριμένα, ευχαριστούμε από καρδιάς: 

Α) την Γενική Γραμματεία  Πολιτικής Προστασίας για την δωρεά ενός 

(1) θερμοκυκλοποιητή  ROTOR-GENE QMDX 5PLEX PLATFORM αξίας   

34.100,00 ευρώ. 

 

Β) τον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου  Δημήτρη Πέτροβιτς 

   για την δωρεά υγειονομικού υλικού στην Πανεπιστημιακή  Παθολογική 

Κλινική, αξίας ίσης με το ήμισυ της μηνιαίας αντιμισθίας του. 

 

Γ) τις εταιρίες: 

1. ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι.ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για την δωρεά (2η 

αποστολή) ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών 

συνολικής αξίας 10.000,00€. 

2.GLAXOSMITHKLINE Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε. για την δωρεά 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους  5.900,00 Ευρώ . 

3. DASTERI SYSTEMS S.A. για την 2
η
 αποστολή δωρεάς χειρουργικών 

μπλουζών υψηλής προστασίας. Η συνολική αξία των δωρεών ανέρχεται 

στο ύψος των πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (5.300,00€). 

4.  ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε. για την δωρεά τετρακοσίων  

(400) τεμαχίων  Μασκών Υψηλής Προστασίας  FFP3 συνολικής αξίας  

2.980,00€. 



5. ECO SOLUTION I.K.E. για την  δωρεά αναλώσιμων  ιατρικών & 

άλλων υλικών για την Αγγειοχειρουργική κλινική έως του ποσού των 

χιλίων ευρώ (1.000,00€). 

6. CARE DIRECT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την δωρεά πέντε (5) 

κιβωτίων μωρομάντηλων Pampers Wipes. 

7. CHIESI HELLAS Α.Ε.Β.Ε. για την δωρεά εκατό (100) 

προστατευτικών ασπίδων προσώπου «Cosa», ογδόντα (80) αεροθαλάμους 

boca chambair with valve technology, washable and reusable silicon mask 

και ογδόντα (80) αεροθαλάμων diamond Philips. 

8. DIMTECH SA για την δωρεά ενός (1) θαλάμου αρνητικής πίεσης. 

9. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ για την δωρεά σε γιατρούς και 

νοσηλευτικό προσωπικό του Π.Γ.Ν.Α. ποσότητας ατομικών μερίδων 

εμφιαλωμένου νερού. 

10. ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΑ Ο.Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ- ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ για 

την παραχώρηση αποθηκευτικών μέσων οινοπνεύματος. 

11. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε για την δωρεά στο Π.Γ.Ν.Α. 

διακοσίων (200) τεμαχίων αυτοκόλλητων δαπέδου για τήρηση αποστάσεων 

ασφάλειας. 

12. ΕΛΒΕ Α.Ε για την  δωρεά 2.000 τεμαχίων χειρουργικών μασκών   μιας 

χρήσης. 

13. ΕΛΠΕΝ Α.Ε για την δωρεά 1.000 τεμαχίων χειρουργικών μασκών. 

14. ΚΙΝΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε για την δωρεά χρωμάτων διαγράμμισης 

χώρων στάθμευσης. 

15. «ΜΑΓΕΙΡΙΟ» για την δωρεά ουρολογικού υλικού. 

16. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ & 

ΣΙΑ για την  παραχώρηση  στο Π.Γ.Ν.Α.  υλικών  σήμανσης  της  ρύθμισης 

κυκλοφορίας των οχημάτων.  

17. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ για την  δωρεά αδιάβροχου υφάσματος, 

κατάλληλο για το ράψιμο χειρουργικών στολών μιας χρήσης. 

18. ΣΙΔΕΚΑΤ Α.Ε. για την δωρεά οικοδομικών υλικών. 



19. ΣΙΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ για την δωρεάν μεταφορά  υγειονομικού 

υλικού. 

 

Δ) το Επιμελητήριο Έβρου για την δωρεά μέσων προστασίας προσωπικού 

και υγειονομικού υλικού συνολικής αξίας 7.500€ καθώς επίσης και την 

προτροπή εταιριών να δωρίσουν αυτόνομα στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης. 

 

Ε) την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων  Ανηλίκων Φρίξος «ΑΡΣΙΣ» 

στην Αλεξανδρούπολη  για την  δωρεά εκατόν τριάντα (130) υφασμάτινων 

βαμβακερών, χειροποίητων μασκών . 

 

Ζ) τα Ιδρύματα: 

1. ΙΔΡΥΜΑ «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ» για την δωρεά φορητού 

μηχανήματος αιμοδιαδιήθησης.      

2. ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ TIMA Charitable Foundation για την 

δωρεά υγειονομικού υλικού. 

 

Η) τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  για την δωρεά 

πενήντα  (50) τεμάχια μασκών ασπίδων προστασίας και είκοσι  πέντε (25) 

μάσκες προστασίας FFP2. 

 

Θ) τον  Οργανισμό «Θυγατέρες της Πηνελόπης» των τμημάτων  

Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Ξάνθης  για την δωρεά  πενήντα (50) 

μασκών προστασίας FFP2. 

 

Ι) τους Συλλόγους: 

1. ΙΑΤΡΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΕΒΡΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ. για την  δωρεά 332 

τεμαχίων ασπίδων προστασίας προσώπου. 



2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΣΑΜΟΘΡΑΚΙΤΩΝ  ΝΟΜΟΥ  ΕΒΡΟΥ για την δωρεά 

μίας (1) τηλεόρασης για το εντευκτήριο της Ψυχιατρικής κλινικής του 

Π.Γ.Ν.Α.. 

3. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΜΕΡΙΜΝΑ» ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 

για την 2
η
 αποστολή ιατρικού εξοπλισμού  αξίας  255€. 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ 

«ΣΥΝΕΧΙΖΩ», για την δωρεά πενήντα  (50) τεμάχια ειδικών ασπίδων 

προστασίας προσώπου. 

5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ «ΓΑΛΗΝΟΣ» για την δωρεά 

έξι χιλιάδων (6000) τεμαχίων προστατευτικών γαντιών χειρουργικής 

χρήσης και μία συσκευή BPAP S/T. 

 

Κ) τον ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Ν.ΕΒΡΟΥ για την 

δωρεά στατώ ορού και τροχήλατων νοσοκομειακών τραπεζών. 

 

Λ) τα Σωματεία: 

  1.   Σ.Υ.Κ.Ν.Ε. για την δωρεά  α) επισκευή-συντήρηση ηλεκτρικού 

αμαξιδίου φαρμακείου αξίας 450,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ, β) αγορά 

θερμομέτρων αξίας 155,42 ευρώ πλέον ΦΠΑ, γ) καθρέφτες (-1 κλινική) 

αξίας 138,71 ευρώ πλέον ΦΠΑ, δ)καρτελάκια συνοδών αξίας 180,00 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ. Συνολικής αξίας 925€. 

2. το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Λέσχη Αλεξανδρουπολιτών» για 

την συνδρομή στην κατασκευή υφασμάτινων  μασκών. 

 

Μ) τον Ομότιμο Καθηγητή Αθανάσιο Καΐση, Πρόεδρο της Διοικούσας 

Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, τον Καθηγητή 

Γεώργιο Μάλιαρη και τον Καθηγητή Δημήτριο Μπαδέκα για την 

αφιλοκερδή κατασκευή και προσφορά προσωπίδων προστασίας του 

προσωπικού. 

 



Ν) τις κυρίες και τους κυρίους  

  ΓΑΛΑΤΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ, ΚΕΡΑΜΑΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ, ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΕΛΕΝΗ, ΟΙΚΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ, ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΧΡΗΣΤΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ 

ΧΡΗΣΤΟ, ΚΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΚΑΛΤΣΕΡΑ 

ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΘΗ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΑΝΑΤΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΑΤΣAΝTΩΝΗ ΑΛΕΚΑ, ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΜΕΣΙΤΙΔΟΥ 

ΖΗΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΣΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΜΥΡΣΙΝΗ, 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΟΥΔΑ ΤΙΝΑ, ΨΥΛΛΙΔΟΥ 

ΧΡΥΣΑ, ΜΑΤΟΥΣΙΔΟΥ ΣΜΑΡΩ, ΒΑΞΕΒΑΝΗ ΝΙΚΟ, ΚΟΥΣΑΝΤΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΗ, ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 

ΧΩΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, 

ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΧΑΤΖΗΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟ, ΔΕΛΗ 

ΣΟΦΙΑ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ, 

ΜΑΝΩΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, ΚΑΜΠΑΚΗ ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΗ ΝΙΚΗ, 

ΓΑΝΩΤΗ ΣΑΚΗ, ΜΙΧΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ, ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥΛΑ, 

ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΦΗ, ΚΑΡΑΪΛΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΑΡΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΤΕΠΙΔΟΥ ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ για τις δωρεές τους, σε 5 αποστολές, υγειονομικού υλικού  

συνολικής αξίας 1400€. 

 

 Ξ) μοδίστρες της πόλης μας (δεν επιθυμούν την δημοσιοποίηση των 

ονομάτων τους) για την συνδρομή στην κατασκευή υφασμάτινων μασκών 

 

    Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις πρέπει να αναδεικνύονται, καθώς 

αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το αίσθημα κοινωνικής  

ευθύνης, αξίες που καταξιώνουν την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ 


