
 
 

 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αθήνα, 2 Απριλίου 2020 

 
Δωρεά 15.000 προστατευτικών στολών για γιατρούς και νοσηλευτές  

πραγματοποιεί η Prodea Investments 

 
 
Με υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και καθήκοντος, η Prodea Investments έλαβε την απόφαση να 

συνδράμει στη μάχη κατά του Covid-19 πραγματοποιώντας δωρεά 15.000 ολόσωμων προστατευτικών 

στολών τύπου TYVEK προς το Υπουργείο Υγείας. 

 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης δωρεάς είναι να χρησιμοποιηθεί από το Υπουργείο Υγείας και τους 

εποπτευόμενους φορείς του στην προσπάθεια καταπολέμησης του COVID-19, είτε στα νοσοκομεία 

αναφοράς, είτε σε άλλα νοσοκομεία, όχι μόνο στην Αττική αλλά και στην περιφέρεια, τα οποία έχουν 

αυξημένες ανάγκες. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η Prodea Investments έχει προχωρήσει στις 

απαραίτητες ενέργειες προκειμένου οι στολές να τεθούν το συντομότερο δυνατόν στη διάθεση του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. 

 

Για την Prodea Investments, η δωρεά αυτή αποτελεί ηθική υποχρέωση στήριξης της τιτάνιας προσπάθειας 

που γίνεται από όλους τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συμβολής στην προστασία 

όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τον κορωνοϊό. 

 



 
 

 

Σε ανάλογες ενέργειες έχει προβεί τόσο η PRODEA όσο και ο βασικός της μέτοχος, INVEL, και στην Κύπρο, 

χώρα όπου ο όμιλος έχει σημαντική επενδυτική παρουσία. Συγκεκριμένα, το ξενοδοχείο ‘’The Landmark 

Nicosia’’, ιδιοκτησίας του ομίλου, διαχρονικά πιστό στις αρχές της αλληλεγγύης και εταιρικής κοινωνικής 

ευθύνης, θα διαθέσει δωρεάν αριθμό δωματίων για τις ανάγκες φιλοξενίας  του ιατρικού και νοσηλευτικού 

προσωπικού που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας.  

 

Παράλληλα η Invel, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη άμεσης δημιουργίας επιπρόσθετων, εκτάκτων Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας, ανέλαβε το κόστος εγκατάστασης κυκλωμάτων/διασωληνώσεων ιατρικών αερίων 

στις υπό αναφορά μονάδες της Κύπρου ούτως ώστε να τεθούν σε λειτουργία και στην διάθεση των 

ιατρικών υπηρεσιών το συντομότερο δυνατό.     

 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prodea Investments κ. Αριστοτέλης Καρυτινός δήλωσε σχετικά: «Είναι ώρα 

ευθύνης για όλους μας. Είναι ώρα να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να πάρουμε θέση, να στηρίξουμε την 

εθνική μάχη που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη εναντίον αυτής της πρωτοφανούς πανδημίας. Για να 

μπορέσουμε, με πίστη και υπερηφάνεια, όλοι μαζί να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε σε μια χώρα 

που θέλουμε να δούμε να προοδεύει». 

 

 


