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ELPEN – Ομάδα Αιγαίου:  

Μια σπουδαία πορεία 22 χρόνων 
 

3 Ιουνίου 2022. Είκοσι δύο (22) χρόνια σταθερής και διακριτικής προσφοράς στους κατοίκους των μικρών 

και ακριτικών νησιών συμπληρώνει φέτος η σύμπραξη της ELPEN με την «Ομάδα Αιγαίου». Πρόκειται 

για μια σημαντική συνεργασία, που έχει αποδώσει σπουδαίους καρπούς για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής των κατοίκων. Στο πλαίσιο της φετινής συμμετοχής της στον 28ο Διάπλου του Αιγαίου Πελάγους, 

που πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 15 Μαΐου 2022, η εταιρεία προσέφερε στο Περιφερειακό 

Ιατρείο Φούρνων έναν βιοχημικό αναλυτή για τη διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων στους κατοίκους 

του νησιού.  

 

Κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας αυτής σύμπραξης, η ELPEN έχει στηρίξει ένα μεγάλο αριθμό 

δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται, η δημιουργία της παιδικής χαράς στην Ανάφη, η χρηματοδότηση 

εργασιών για την εγκατάσταση φίλτρου αντίστροφης ώσμωσης νερού στη Θύμαινα και η υδροδότηση 

της Κεραμειδούς. Η εταιρεία έχει επίσης προσφέρει εξοπλισμό για το αγροτικό ιατρείο του 

Κουφονησίου, της Ηρακλειάς και της Αστυπάλαιας, καθώς επίσης και εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία 

των μικρών ακριτικών νησιών του Αιγαίου. Επιπλέον, έχει καλύψει το κόστος εργαστηριακών εξετάσεων 

για κατοίκους μικρών και ακριτικών νησιών, όπως τα Θύμαινα, οι Φούρνοι, η Δονούσα, η Αμοργός, η 

Αστυπάλαια, η Ίος και το Κουφονήσι. Την περυσινή χρονιά, η ELPEN προσέφερε rapid tests για COVID-

19 στους κατοίκους των νησιών Φούρνοι, Θύμαινα, Αγαθονήσι, Αρκιοί, Λειψοί, Πάτμος, Κίναρος, 

Αμοργός, Φολέγανδρος και Κουφονήσι.  

 

Αναφερόμενος στην πολυετή συνεργασία της Ομάδας Αιγαίου με την ELPEN, ο Αντιπρόεδρος της 

Ομάδας Αιγαίου, κ. Δημήτριος Γεωργόπουλος τόνισε «Η ELPEN αποτελεί ένα διαχρονικό και πολύτιμο 

συνταξιδιώτη της Ομάδας Αιγαίου στον περίπλου της Ελληνικής ακτογραμμής και των νησιών μας. Μαζί 

μοιραζόμαστε εδώ και 22 χρόνια το όραμα της προσφοράς σε αυτά τα μοναδικά μέρη, δίνοντας πνοή 

σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Η Ομάδα Αιγαίου την ευχαριστεί θερμά 

για τη σπουδαία αρωγή της και την ενεργό συμπόρευσή της με το εθελοντικό μας σώμα.». 
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Η Ομάδα Αιγαίου ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1995. Μέχρι σήμερα έχει συμβάλλει στην παροχή 

ενός μεγάλου αριθμού ιατρικών υπηρεσιών στους κατοίκους των μικρών και ακριτικών νησιών, καθώς 

και στην ενημέρωσή τους για επίκαιρα θέματα υγείας. Επιπλέον, έχει βοηθήσει ενεργά στην υλοποίηση 

πολλών έργων αναβάθμισης υποδομών, προσφοράς ιατρικού εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλικού καθώς 

και στη διεξαγωγή πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 

 

H βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της 

χώρας είναι βασικός πυλώνας της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELPEN. Η 

μακροχρόνια σύμπραξη της εταιρείας με την Ομάδα Αιγαίου υλοποιείται με έργα ουσίας στις τοπικές 

κοινωνίες και δημιουργεί ελπίδα όχι μόνο στους ακρίτες νησιώτες μας, αλλά και σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. 

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με την Ιωάννα Παπαλά στο τηλέφωνο 211 1865 709. 
Επισκεφθείτε μας στο www.elpen.gr 
 

 

 
 

http://www.elpen.gr/

