
 

 

 

Δελτίο Τύπου 15/04/2020 
 
Σημαντική δωρεά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π.Α.Μ.Θ. 

Στη δωρεά υγειονομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού και ειδών απολύμανσης και 
υγιεινής στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και 
σε αυτό της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, προχώρησε ο ασφαλιστικός όμιλος 
Eurolife ERB, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η συγκεκριμένη συνεργασία προέκυψε με αφορμή την παροχή βασικών αγαθών 
για την προστασία, πρόληψη και αντιμετώπιση του ιού σε ομάδες υψηλού κινδύνου 
και των φροντιστών τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της χώρας. 

Μέσω της σημαντικής αυτής δωρεάς του ασφαλιστικού ομίλου Eurolife ERB, το μη 
κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ προχώρησε στην αγορά υγειονομικών υλικών και 
εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών των ΚΚΠ, όπως μάσκες, γάντια, 
θερμόμετρα, υλικά προστασίας φιλοξενούμενων, ιατρικού και διοικητικού 
προσωπικού, γάζες, οινόπνευμα, αντισηπτικά, στολές εργασίας και άλλων ειδών 
απολύμανσης. 

Τα υλικά αυτά, στη συνέχεια, θα διαμοιραστούν στις δομές των Κέντρων Κοινωνικής 
Πρόνοιας της χώρας με σκοπό να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες ανάγκες 
αντιμετώπισης της πανδημίας και να συνεχίσουν να προσφέρουν το σημαντικό έργο 
τους, παρέχοντας φροντίδα, πρόληψη και υποστήριξη στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου που φιλοξενούν. 

  

Ευχαριστήριο μήνυμα Προέδρου Αναστασία Τζαμπαζλή 

  

Με αφορμή τη δωρεά υγειονομικού υλικού, ιατρικού εξοπλισμού και ειδών 
απολύμανσης και υγιεινής στο Κέντρο, η Πρόεδρος κυρία Αναστασία Τζαμπαζλή, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μου προς τον ασφαλιστικό όμιλο Eurolife ERB, το 
μη κερδοσκοπικό σωματείο ΔΕΣΜΟΣ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, για τη σημαντική συμβολή τους στη συγκεκριμένη δράση. 

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε όλοι μας, η ένωση των δυνάμεων όλων, 
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, είναι βέβαιο ότι θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα 
και θα καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ευπαθών 
ομάδων της περιοχής μας. 

Τελικά, με τέτοιες πρωτοβουλίες είμαι αισιόδοξη ότι θα εξέλθουμε από την κρίση 
πολύ πιο δυνατοί».  

 


