ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
θέλοντας να εκφράσουν δημοσίως την ευγνωμοσύνη τους 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,
ευχαριστούν θερμά:






















Το Γ΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ - Διεύθυνση Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, για τη
διάθεση και το στήσιμο δυο σκηνών στον προαύλιο χώρο του Νοσοκομείου
Τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διάθεση δυο χημικών τουαλετών
Την εταιρία με την επωνυμία «ΡΟRΤΑ ΙΜΡRΕSΑ ΑΝΑΣΤ. ΧΡΟΝΗΣ - ΓΕΩΡ.
ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΕΠΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ & ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ», για τη δωρεά χιλίων
(ΙΟΟΟ) υφασμάτινων μασκών προσώπου πολλαπλών χρήσεων για την ατομική
προστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου
Τον κ. Εμμανουήλ Βλαχογιάννη για τη δωρεά εκατό (100) ασπίδων προστασίας
προσώπου
Την εταιρία με την επωνυμία «ΚLEEMAN HELLAS S.A.» για τη δωρεά μιας κλίνης
Μονάδας Εντατικής Θεραπείας
Την εταιρία με την επωνυμία «ΤSAKIRIS FAMILY AE» για τη διάθεση επτακοσίων
είκοσι (720) κόκκινων αυγών τα οποία διατέθηκαν στο προσωπικό του
Νοσοκομείου ενόψει των εορταστικών ημερών του Πάσχα
Την εταιρία με την επωνυμία «HUMAN PLUS» για τη δωρεά υγειονομικού υλικού,
και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των τμημάτων του
Νοσοκομείου
Την εταιρία με την επωνυμία «IFS IPIROTIKI FACILITY SERVICES S.A.» για τη δωρεά
9.000 ταμπλετών χλωρίου Apesin Chlorine Tablets
Τον κ. Α. Γεβρεξούδη για τη δωρεά (360) τεμαχίων του είδους «Ασπίδες Προστασίας
Προσώπου» και είκοσι (20) οξυμέτρων
Τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για τη διάθεση εξακοσίων (600) ασπίδων
προστασίας προσώπου
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.) για τη δωρεά 50 τεμαχίων του
είδους «Στολές μιας χρήσεως non-woven τύπου TYVEK»
Την εταιρία «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε Οικονομικές-Λογιστικές Συμβουλευτικές &
Εκπαιδευτικές Υπηρεσιών Α.Ε.» για τη δωρεά 40 τεμαχίων του είδους «Ασπίδες
Προστασίας Προσώπου»
Την εταιρία «Σαραφίδης Σ.-Γιαμπαστός Χ. Ο.Ε Βιοτεχνία Χάρτου –Εμπορία» για τη
δωρεά του είδους «Χαρτοπέτσες Εστιατορίου»
Τους Δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για τη δωρεά πέντε (5)
καροτσιών μεταφοράς ασθενών
Τους Δικαστές του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για τη δωρεά ιατρικού
εξοπλισμού (ιατρικό φορείο βαρέως τύπου, αναρροφητή χειρουργείου)
Την εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε.» για τη δωρεά ενός (1) κλιματιστικού
μηχανήματος 18000 BTU


























Την εταιρεία με την επωνυμία «Vivisol Hellas» για τη δωρεά ενός (1) κλιματιστικού
μηχανήματος 9000 BTU
Την κ. Παπαχρήστου Δέσποινα για τη δωρεά ιατρικού εξοπλισμού για την ΜΕΘ
(Σάκοι επειγόντων)
Τον κ. Εμμανουήλ Πάτρη για τη δωρεά ενός (1) πολυμηχανήματος (εκτυπωτήςscanner τύπου HP Laser Jet Pro MFPM129)
Το Δήμο Θεσσαλονίκης, για τη δωρεά ενός (1) αναπηρικού αμαξιδίου Wheel
Economy το οποίο εξασφαλίστηκε από τη δράση συγκέντρωσης πλαστικών
καπακιών keep on Moving
Την εταιρία με την επωνυμία «KALTEQ MEDICAL» για τη δωρεά ενός (1) θαλάμου
νηματικής ροής
Την εταιρία με την επωνυμία «ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ Ι.ΚΕ.» για τη δωρεά μίας (1)
κλιματιστικής μονάδας
Την κα κ. Βεζυριανοπούλου Μαρία για τη δωρεά ενός (1) αεροστρώματος
Τον κ. Παναγιωτίδη Κώστα για τη δωρεά μίας (1) τροχήλατης καρέκλας γραφείου
Την εταιρία με την επωνυμία «Boehringer Ingelheim Ελλάς Α.Ε.» για τη δωρεά ενός
projector EPSON EB-U42
Την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ» για τη
δωρεά τριακοσίων σαράντα πέντε γλυκών (μελομακάρονα-κουραμπιέδες), τα
οποία διατέθηκαν στο προσωπικό του Νοσοκομείου ενόψει των εορταστικών
ημερών των Χριστουγέννων
Τον Δήμο Καλαμαριάς για τη δωρεά ενός φορητού αναπνευστήρα
Την εταιρία με την επωνυμία «APIVITA ΑΒΕΕ» για τη δωρεά ειδών περιποίησης,
προς τους υπαλλήλους του Νοσοκομείου, σε ατομικές συσκευασίες
Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών και τις
Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη δωρεά
τριών δενδρυλλίων ελάτης για τον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Νοσοκομείου
Την εταιρία «Φωτοδιάσταση» για τη δωρεά χριστουγεννιάτικου διάκοσμου
Την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρήνης & Καλαμαριάς για τη δωρεά τετρακοσίων (400)
σεντονιών και διακοσίων (200) μαξιλαροθηκών καθώς και διακοσίων πενήντα (250)
δεμάτων με είδη πρώτης ανάγκης (εμφιαλωμένα νερά, χυμούς χαρτομάντηλα,
υγρομάντηλα)
Την εταιρία «ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.» για τη δωρεά 5.040 φιαλών επιτραπέζιου νερού ΥΔΩΡ
Σουρωτής, σε συσκευασία 500 ml, για τους ασθενείς του Νοσοκομείου.
Την εταιρία «CREAM TEAM A.B.E.E.» για τη δωρεά δωροκαρτών προς το
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου
Την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ για τη
δωρεά πεντακοσίων εξήντα έξι τμχ (566) σεντονιών ενηλίκων, εκατόν σαράντα έξι
τμχ (146) μαξιλαροθηκών ενηλίκων και εκατόν σαράντα δύο (142) κουβερτών
ενηλίκων πικέ
Τον κ. Δ. Γρηγοριάδη για τη δωρεά, εις μνήμην του πατέρα του κ. Κωνσταντίνου
Γρηγοριάδη, δύο (2) πιεσομέτρων μπράτσου, δύο (2) οξυμέτρων, λάστιχων
αιμοληψίας, ψαλιδιών, ενός θερμομέτρου μετώπου καθώς και δωρεά για
δεκαπέντε (15) τεχνικούς ελέγχους – συντηρήσεις σε επιτοίχιο λέβητα αερίου στην
Θεσσαλονίκη, για τους μήνες (Μάιο-Ιούνιο-Ιούλιο), σε εργαζόμενους του



Νοσοκομείου, οι οποίοι θα προκύψουν μετά από κλήρωση, τη διεξαγωγή της
οποίας θα αναλάβει το Σωματείο Εργαζομένων
Τον Ελληνικό Σύλλογο Θαλασσαιμίας (Ε.Σ.Θ.Α.) για τη δωρεά ενός (1) ειδικού
ψυγείου ασκών αίματος καθώς και ενός (1) φωτοτυπικού πολυμηχανήματος για την
κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεσογειακής Αναιμίας του Νοσοκομείου

