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Επιτέλους γίνεται πραγματικότητα η προμήθεια και η 

εγκατάσταση νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο Κορίνθου. 
 
Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» με επιστολή του Διευθυντή του από 

20-7-2017 προς τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου κα Καλομοίρη, 
ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, αποδέχτηκε το 
αίτημά της και ενέκρινε δωρεά ύψους έως 550.000€ για την προμήθεια 
νέου Αξονικού Τομογράφου δεκαέξι (16) τομών, για τις ανάγκες του 
νοσοκομείου. 

 
Ο αξονικός τομογράφος που θα αντικατασταθεί, λειτουργεί από το 

έτος 2001, είναι πλέον σύστημα παλαιότερης τεχνολογίας (μονής τομής) 
και δεν έχει τη δυνατότητα επάρκειας ανταλλακτικών, σε περίπτωση 
βλάβης. 

 
Το έτος 2010 είχε ζητηθεί από Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, η 

ένταξη της προμήθειας νέου αξονικού τομογράφου στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013, όμως δεν δόθηκε ποτέ 
σχετική έγκριση ένταξης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, παρά το ότι 
δράσεις αυτού του τύπου προβλέπονταν  στο εν λόγω πρόγραμμα.  

 
Η άμεση και καταλυτική ανταπόκριση του Ιδρύματος «Σταύρος 

Νιάρχος» στο σχετικό αίτημα της προμήθειας, που υποβλήθηκε περί τα 
τέλη του 2016, από τη Διοικήτρια του νοσοκομείου, πέρα από το ότι 
αποτελεί τεράστιο δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας, επιβεβαιώνει πως, 
όταν υπάρχει βούληση, στόχοι σαν και αυτόν, που επιφέρουν 
αποτελέσματα, σε ευαίσθητους τομείς, για το σύνολο των πολιτών, 
οφείλουν να αγγίζουν και να κινητοποιούν όλους τους φορείς, της 
δημόσιας και ιδιωτικής ζωής του τόπου μας, πέρα και έξω από 
οποιαδήποτε σκοπιμότητα, σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη περίοδο για τη 
χώρα μας και το λαό της. 

 
Η Διοίκηση του νοσοκομείου στο σύνολό της αλλά και οι 

εργαζόμενοι σε αυτό, δεν μπορούν παρά να εκφράσουν τις ευχαριστίες 
τους και την ευγνωμοσύνη τους, προς το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» για 
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την ομολογουμένως μεγάλη αυτή δωρεά, αντιπροσωπεύοντας και το 
σύνολο  των κατοίκων της Κορινθίας, που προστρέχουν για παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Νοσοκομείο της Κορίνθου. 
 
                                                         
                                                        Για τη Διοίκηση του Νοσοκομείου  
                                                                           Η Διοικήτρια  
                                                                 
                                                                           Καλομοίρη Δημ. 


