ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ηράκλειο 25 Νοεμβρίου 2020

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΗ ΑΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 7Η
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΟΥ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο ΟΛΗ ΑΕ, συνεχίζοντας την έμπρακτη υποστήριξή του στο σύστημα υγείας σε μία
συγκυρία που είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ, προχώρησε σε δύο
σημαντικές δωρεές τεχνολογικού Ιατρικού εξοπλισμού.
Πιο συγκεκριμένα, σήμερα 25 Νοεμβρίου 2020, ο Πρόεδρος του ΟΛΗ ΑΕ κ. Ιωάννης
Βαρδαβάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ ΑΕ, κ. Μηνάς Παπαδάκης,
συνοδευόμενοι από την Ειδική Σύμβουλο κ. Ελένη Τσαντηράκη, τον προϊστάμενο
Προμηθειών του ΟΛΗ κ. Νίκο Γαϊτάνη και το μέλος του Δ.Σ. Νοσοκομείου Αγ.
Νικολάου κ. Μιχάλη Βασιλάκη, επισκέφθηκαν την

7η Υγειονομική Περιφέρεια

Κρήτης με σκοπό την δωρεά ενίσχυσης του Γενικού Λαϊκού Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου με παροχή ενός έγχρωμου τηλευπέρηχου και την δωρεά 5 τροχήλατων
πιεσόμετρων για το Γενικό Νοσοκομείο Βενιζέλειο Ηρακλείου.
Την Διοίκηση του ΟΛΗ ΑΕ,

υποδέχθηκε η Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής

Περιφέρειας Κρήτης κ. Λένα Μπορμπουδάκη, ο Υποδιοικητής ΔΥΠΕ κ. Δημήτριος
Αγαπίου, ο Διοικητής του Γενικού Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου κ. Κώστας
Τερζάκης και η Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων κ. Εύη Γαρεδάκη.
Η συγκεκριμένη δωρεά του ΟΛΗ ΑΕ, θα συμβάλλει στην άμβλυνση των ελλείψεων
και των αναγκών που υπάρχουν σε υλικοτεχνική υποδομή και τα νοσοκομεία
ενισχύονται με τον νέο αυτό εξοπλισμό,

για την καλύτερη εξυπηρέτηση των

ασθενών, μεταφέροντας έτσι το αίσθημα της ασφάλειας στις δύσκολες εποχές που
βιώνει η χώρα μας. Ο ΟΛΗ ΑΕ, για όσο διάστημα χρειαστεί και επιβάλλουν οι
συνθήκες, θα συνδράμει σε επιπλέον ανάγκες στηρίζοντας έμπρακτα τις
προσπάθειες του τομέα Υγείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΗ κ. Μηνάς Παπαδάκης δήλωσε ότι : "Η έμπρακτη
στήριξη του συστήματος υγείας είναι βασική προτεραιότητα της εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης του ΟΛΗ ΑΕ. Στην Ελλάδα, ζούμε σε μία εποχή που οι μονάδες υγείας της
χώρας μας δοκιμάζονται σκληρά και χρειάζονται την υποστήριξη όλων μας ειδικά οι
μονάδες Υγείας της Κρήτης. Θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά τους με όλες μας τις
δυνάμεις».
Η Διοικήτρια της ΔΥΠΕ κ. Λένα Μπορμπουδάκη, αφού καλωσόρισε την Διοίκηση του
ΟΛΗ και επεσήμανε τη στενή συνεργασία των δύο φορέων και μάλιστα την πρόσφατη
υποστήριξη και βοήθεια στην αντιμετώπιση κρουσμάτων covid στο τομέα της
κρουαζιέρας, προχώρησε στη συνέχεια στην ενημέρωση της εικόνας που επικρατεί
στα Νοσοκομεία της Κρήτης και αναφέρθηκε ότι "Είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο το
γεγονός ότι έχουμε κοντά μας οργανισμούς, φορείς που ενισχύουν την προσπάθειά
μας και που αποδεικνύουν έμπρακτα το κοινωνικό τους πρόσωπο παράγοντας την
κοινωνική αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που τόσο έχουμε ανάγκη”.
Ο Υποδιοικητής της ΔΥΠΕ κ. Δημήτρης Αγαπίου έδωσε έμφαση στην πλήρη επάρκεια
και επάνδρωση των Νοσοκομείων, σε νοσηλευτικό και Ιατρικό προσωπικό, ο δε
Πρόεδρος του ΟΛΗ κ. Ιωάννης Βαρδαβάς επεσήμανε ότι η προσφορά αυτή του ΟΛΗ
αποτελεί το «δικό μας ευχαριστώ» για το πολύτιμο έργο που προσφέρουν και τον
δύσκολο αγώνα που δίνουν οι Μονάδες Υγείας.
Η συνάντηση έκλεισε με τις θερμές ευχαριστίες από την Διοίκηση του ΟΛΗ προς την
Διοίκηση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, για την έγκαιρη πρόβλεψη και
διαχείριση της κρίσης στην υγεία αλλά και για την πρόσφατη αποστολή των 10
εθελοντριών νοσηλευτριών στην Θεσσαλονίκη, καθώς και τις ευχαριστίες προς τους
ανθρώπους της πρώτης γραμμής τονίζοντας ότι στον αγώνα της μάχης αυτής η
Διοίκηση του ΟΛΗ θα βοηθήσει ώστε όλοι μαζί θα νικήσουμε!!

ΑΠΟ ΟΛΗ ΑΕ

