
 

 

  
            

 

 

 

 

Κέρκυρα   16/02/2021 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

              

Στη δωρεά 190 στολών πολλαπλών χρήσεων στο Γ. Ν. Κέρκυρας για τη κάλυψη των 

αναγκών του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού προέβη το Επιμελητήριο Κέρκυρας, 

λαμβάνοντας υπ' όψιν τις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Εκ μέρους του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου που ομόφωνα αποφάσισε αυτή τη δωρεά, ο 

Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χονδρογιάννης και ο  Α Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Χειρδάρης 

παρέδωσαν τις στολές στον Διοικητή του ΓΝΚ .κ. Λεωνίδα Ρουμπάτη, τονίζοντας τα εξής: 

 

Η κινητοποίηση της Διοίκησης του Επιμελητηρίου και η συμβολή της, τη δεδομένη χρονική 

στιγμή, εκτός από ηθική υποχρέωση και εκδήλωση σεβασμού,  εκφράζει και ένα ελάχιστο 

ευχαριστώ στην υπέρτατη προσπάθεια που καταβάλλεται από το Ιατρικό και  Νοσηλευτικό 

προσωπικό, καθώς και όλους τους εργαζομένους  του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τη 

Διοίκηση, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και για 

όσα διαχρονικά  προσφέρουν  για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας στο  νησί μας στους 

συμπολίτες μας, αλλά και τους επισκέπτες μας. 

 

Από την πλευρά του ο Διοικητής του ΓΝΚ κ. Λεωνίδας Ρουμπάτης ευχαρίστησε το Δ.Σ. του 

Επιμελητηρίου για τη συνεχή και ουσιαστική συμβολή του στον αγώνα των υγειονομικών 

υπηρεσιών  για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας. 

 

Το Επιμελητήριο Κέρκυρας από την αρχή της πανδημίας με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, 

μέσα στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και σύμφωνα με τις οικονομικές του δυνατότητες, 

στάθηκε δίπλα στις υπηρεσίες και τους ανθρώπους που ήταν και είναι στην πρώτη γραμμή 

της μάχης κατά του κορωνοϊού. 

 

Πιο συγκεκριμένα με αποφάσεις της Δ.Ε. και του Δ.Σ. έχει παραδώσει τα εξής: 

 

 Στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας  υγειονομικό υλικό αξίας 3.000 ευρώ. 

 Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κέρκυρας υγειονομικό υλικό αξίας 1.500 ευρώ, 

καθώς και ένα υπερσύγχρονο  DRONE για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 

 Στο  Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας: Υγειονομικό υλικό   αξίας 1.500 ευρώ. 

 

Για την οργάνωση του νέου τμήματος Ειδικών Λοιμώξεων [covid-19] με ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες πληροφόρησης το ποσό των  4.000 ευρώ 

Για την αγορά του μηχανήματος μοριακής ανίχνευσης του κορωνοϊού [PCR]  το ποσό των 

5.000  ευρώ. 

Για την αγορά στολών πολλαπλών χρήσεων το ποσό των 1.800 ευρώ. 

 

Θα συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες και να βοηθάμε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
HELLENIC REPUBLIC 

CORFU CHAMBER OF COMMERCE  



 

Από τη μάχη αυτή πρέπει να βγούμε όλοι νικητές και την επόμενη μέρα ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, υγιείς 

και ενωμένοι, να παλέψουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.   

 

Με εκτίμηση 

 

Ο Πρόεδρος 
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