
Η Alpha Bank συνεχίζει να στηρίζει τις Μονάδες Υγείας των ελληνικών νησιών 
 

  
 
Σε συνέχεια της έμπρακτης στήριξής της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του Covid-19, η Alpha Bank προχωρά σε νέες δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και 
υγειονομικού εξοπλισμού στις Μονάδες Υγείας οκτώ ελληνικών νησιών, στο πλαίσιο του 
προγράμματος "Μαζί, με στόχο την Υγεία". 
 
Ο πρώτος "σταθμός" του Προγράμματος για φέτος ήταν τα Κουφονήσια, όπου την Πέμπτη, 25 
Ιουνίου, ιατρικά μηχανήματα και ιατροφαρμακευτικό υλικό παραδόθηκαν στο Πολυδύναμο 
Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού. Τις αμέσως επόμενες ημέρες και έως το τέλος Ιουλίου, η Alpha 
Bank θα έχει πραγματοποιήσει σχετικές παραδόσεις σε Οινούσσες, Σπέτσες, Ρέθυμνο και Χανιά 
Κρήτης, Γαύδο, Σίκινο, Σκόπελο και Αγαθονήσι. 
 
Kατά την παράδοση του εξοπλισμού στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων, η κ. 
Ελένη Στεργίου Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank 
και υπεύθυνη για το πρόγραμμα "Μαζί με στόχο την Υγεία" δήλωσε: "Η Alpha Bank στηρίζει με 
συνέπεια από το 2014 την υγεία και την ασφάλεια των νησιωτών μας, καλύπτοντας τις ανάγκες των 
Μονάδων Υγείας των ελληνικών νησιών σε ιατρικό και υγειονομικό εξοπλισμό. 
 
Συνεχίζουμε δυναμικά, σε επτά ακόμα σημεία του νησιωτικού χάρτη, ώστε εντός του φετινού 
καλοκαιριού το ‘Mαζί, με στόχο την Υγεία΄ να έχει βρεθεί στο πλευρό των κατοίκων 58 νησιωτικών 
περιοχών της χώρας μας". 
 
Το πρόγραμμα "Μαζί, με στόχο την Υγεία" της Alpha Bank υλοποιείται από το 2014, σε συνεργασία 
με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία "Άγονη Γραμμή Γόνιμη", με στόχο την ενίσχυση της 
ποιότητας ζωής και του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων των ελληνικών νησιών, όσον αφορά σε 
θέματα υγείας και ιατρικής περίθαλψης. 
 
Από την έναρξη του Προγράμματος έως σήμερα, έχουν παραδοθεί περίπου 234.000 ιατρικά 
μηχανήματα, συσκευές και είδη ιατροφαρμακευτικού υλικού σε 52 νησιά, στηρίζοντας τις ανάγκες 
περισσότερων από 550.000 κατοίκων. 
 
Με πλήρη συναίσθηση του ρόλου και της ευθύνης της προς το κοινωνικό σύνολο, η Alpha Bank θα 
συνεχίσει να στηρίζει τις αρμόδιες δομές της χώρας μας, προκείμενου να συμβάλλει ενεργά στη 
βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας ιατρικής περίθαλψης και υγείας. 
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