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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Eurobank | Ανακαίνιση της Ειδικής Μονάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού (ΕΜΛΑ) 

του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 

Την ανακαίνιση της Ειδικής Μονάδας Λοιμώξεων Αναπνευστικού (Ε.Μ.Λ.Α.) της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής 
Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», χρηματοδότησε η Eurobank μέσω 
δωρεάς, στηρίζοντας έμπρακτα ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στη χώρα , το οποίο προσφέρει, διαχρονικά, πολύτιμη 
υπηρεσία στην κοινωνία ενώ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επισήμως, η παράδοση του έργου 
της ανακαίνισης πραγματοποιήθηκε σήμερα, σε ειδική τελετή στο Νοσοκομείο «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», παρουσία της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας, κας Μίνας Γκάγκα. 

Η ανακαινισμένη κλινική, η οποία περιλαμβάνει δέκα (10) μονόκλινους θαλάμους με προθάλαμο, χώρους αναμονής, 
προσωπικού και λοιπούς βοηθητικούς χώρους , έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των 
νοσηλευόμενων. Η δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank, η οποία με 
προσεκτικά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες στέκεται αρωγός στην προσπάθεια της Πολιτείας για αναβάθμιση των δομών στη 
Δημόσια Υγεία, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως την Πολιτική Προστασία και την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση. 

Στην τελετή για την επίσημη παράδοση του έργου συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας , κ. 
Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Περιφερειάρχης Αττικής & Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών , κ. Γιώργος Πατούλης, που 
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, ο Διοικητής του Νοσοκομείου, κ. Σωκράτης Μητσιάδης , η Διευθύντρια Α’ Πνευμονολογικής 
Κλινικής του ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου, κα Αντωνία Κουτσούκου, η οποία πραγματοποίησε ομιλία, και η Αναπληρώτρια 
Διοικήτρια του Νοσοκομείου, κα Άννα Κρεμμύδα. Την Eurobank εκπροσώπησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Φωκίων 
Καραβίας, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου και ο Γενικός Διευθυντής Marketing και Εταιρικής 
Επικοινωνίας Ομίλου, κ. Μιχάλης Βλασταράκης . 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, κ. Φ. Καραβίας, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, επεσήμανε: «Αποτελεί τιμή για την 
Eurobank η στήριξη του Νοσοκομείου Σωτηρία, ενός κορυφαίου στην Ευρώπη, νοσηλευτικού και ερευνητικού 
πνευμονολογικού ιδρύματος, που συνέβαλλε καθοριστικά στη σκληρή δοκιμασία της πανδημίας. Όπως είπε , η πανδημική 
κρίση απέδειξε, πέρα από κάθε αμφιβολία, την αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χαρακτήρισε υποχρέωση όλων, και 
του ιδιωτικού τομέα, την επάρκεια των μέσων για το ΕΣΥ και τους ανθρώπους του.». 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα Μίνα Γκάγκα , ανέφερε: «Η Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (Ε.Μ.Λ.Α.) του Γενικού 
Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια προσφέροντας θεραπεία σε 
ασθενείς με σοβαρές ειδικές λοιμώξεις. Αισθανόμαστε χαρά που δωρητές συμβάλλουν στο έργο του υπουργείου και στη 
σταθερή προσήλωσή μας για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας προς τους Έλληνες πολίτες. Και τέτοια είναι η 
ανακαίνιση των θαλάμων της Ε.Μ.Λ.Α. που έγινε με χορηγία της Eurobank.». 

Εκ μέρους του Νοσοκομείου, η Διευθύντρια Α’ Πνευμονολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ του Νοσοκομείου, κα Αντωνία 
Κουτσούκου, σημείωσε: «Η προσφορά της Eurobank, εκτός από το εγγενές μεγαλείο της στέλνει δύο μηνύματα: Το πρώτο 
απευθύνεται στους εργαζόμενους οι οποίοι, όταν έρχονται δωρεές, διαπιστώνουν ότι η ακατάπαυστη προσπάθεια, η σωστή 
κλινική πρακτική και η αξιοπρεπής συμπεριφορά ανταμείβονται! Το δεύτερο απευθύνεται στους δωρητές, οι οποίοι πρέπει να 
γνωρίζουν ότι με την αρωγή τους όχι μόνον μας εμψυχώνουν, αλλά εξασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες εργασίας και 
αντιμετώπισης των ασθενών, ενισχύουν τη θέλησή μας να προσπαθούμε συνεχώς για το καλύτερο.». 

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας τιμή να συμμετέχουμε στην εθνική 
προσπάθεια ενίσχυσης των δομών Υγείας , ειδικά σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών. Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή 
για την ολοκλήρωση του έργου στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Ελπίζουμε με αυτή την πρωτοβουλία να συμβάλλουμε στη βελτίωση 
της καθημερινότητας των νοσηλευόμενων, καθώς και του ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού, που επιτελούν 
καθημερινά ανεκτίμητο λειτούργημα, με πολύ μεγάλη προσφορά και στη μάχη κατά της πανδημίας . Η Eurobank, με υψηλή 
αίσθηση καθήκοντος, στέκεται στο πλευρό της κοινωνίας και των Αρχών, στηρίζοντας τους αρμόδιους φορείς για την κατά το 
δυνατόν ομαλή αντιμετώπιση της μεγάλης δοκιμασίας  της πανδημίας, αλλά και τη βελτίωση των διαθέσιμων υποδομών 
υγείας.». 

Στην τελετή για την επίσημη παράδοση συμμετείχαν εργαζόμενοι του Νοσοκομείου, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης του ΕΚΠΑ, 
ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας καθώς και στελέχη της Τράπεζας . 

Σημειώνεται πως στις αρχές της πανδημικής κρίσης η Eurobank, σε συνεννόηση με τις Αρχές και τους αρμόδιους φορείς, 
προσέφερε νοσοκομειακό εξοπλισμό και υγειονομικό υλικό συμβάλλοντας στη συλλογική προσπάθεια θωράκισης των 
Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, τον Μάρτιο του 2020._ 


