
Εκ νέου διευκόλυνση νοσηλευτικού προσωπικού νοσοκομείων 

Δυτικής Ελλάδας από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 

Η διοίκηση της εταιρείας είναι πλέον σε θέση να προσφέρει 

κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων δωρεάν διελεύσεις 

στα μέλη του υπηρεσιακώς υποδεδειγμένου δυναμικού. 

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας COVID-19 και προκειμένου να μη 

διακυβευθούν όσα ορίζει η σύμβαση παραχώρησης για την υποχρεωτική 

καταβολή διοδίων -εκτός των νομίμως προβλεπομένων εξαιρέσεων- η 

ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. διέθεσε όλα τα κεφάλαια του προϋπολογισμού εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την κρίση, 

προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η δωρεάν διέλευση του υπηρεσιακώς 

υποδεδειγμένου νοσηλευτικού προσωπικού των τριών δημόσιων νοσοκομείων 

της Πάτρας (Π.Γ.Ν. Πατρών, Γ.Ν. «Άγιος Ανδρέας» και  Καραμανδάνειο) το 

οποίο διαμένει στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και χρησιμοποιεί τη Γέφυρα 

«Χαρίλαος Τρικούπης» καθ’ οδόν προς και από τον χώρο επιτέλεσης του 

λειτουργήματός του. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε έκτοτε, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες 

ανταπόκρισης στις ανάγκες του υποδεδειγμένου προσωπικού των 

νοσοκομείων που θα χρησιμοποιούσε τη Γέφυρα κατά το αναμενόμενο νέο 

κύμα της πανδημίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη δραστική μείωση της 

κυκλοφορίας. 

Ταυτόχρονα ελήφθησαν επίσης υπ’όψιν τα αιτήματα του Διοικητή της 6ης 

Υγειονομικής Περιφέρειας για τα νοσοκομεία της Πάτρας, της διοίκησης του 

Γ.Ν. Μεσολογγίου, της διοίκησης του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου, αλλά και 

σχετική με το ζήτημα συνάντηση με τον Δήμαρχο Ναυπακτίας. 

Έτσι, σε συνάρτηση με την αίσια έκβαση της διερεύνησης του συμβατικού 

πλαισίου, παρά την πρωτόγνωρη κρίση που η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. διαχειρίζεται, η 

διοίκηση της εταιρείας είναι πλέον σε θέση να προσφέρει κατά τη διάρκεια των 



περιοριστικών μέτρων δωρεάν διελεύσεις στα μέλη του υπηρεσιακώς 

υποδεδειγμένου δυναμικού : 

1. Των τριών νοσοκομείων της Πάτρας που διαμένει στην Π.Ε. 

Αιτωλοακαρνανίας 

2. Του Γ.Ν. Νοσοκομείου Μεσολογγίου (νοσοκομείου αναφοράς κατά την 

παρούσα περίοδο) που διαμένει στην Π.Ε. Αχαΐας 

3. Του Κέντρου Υγείας Ναυπάκτου που διαμένει στην Π.Ε. Αχαΐας 

Η διαδικασία θα είναι η ίδια με αυτή που εφαρμόστηκε κατά το διάστημα των 

περιοριστικών μέτρων του πρώτου κύματος της πανδημίας. 
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