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Δελτίο Τύπου
Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Γιορτή αλληλεγγύης στο Δήμο Περάματος
Μεγάλη γιορτή αγάπης και αλληλεγγύης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων
διοργάνωσε ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ για τις κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του Δήμου Περάματος,
στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης.
Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε χριστουγεννιάτικο κλίμα στο Δημαρχείο
Περάματος, οι εθελοντές εργαζόμενοι του Ομίλου ΥΓΕΙΑ προσέφεραν σε περισσότερα από
500 άτομα που προσήλθαν, μεγάλη ποικιλία φαγητών και γλυκών που είχαν μαγειρέψει οι
ίδιοι. Ο χώρος του δημαρχείου διαμορφώθηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους του
Ομίλου με παιχνίδια και χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για τα παιδιά, ενώ μετά το
τέλος της εκδήλωσης μοιράστηκαν δώρα σε όλα τα παιδιά αλλά και γάλατα, χυμοί και
γιαούρτια από την εταιρεία του Ομίλου MIG, Vivartia.
Τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή στήριξαν εθελοντικά εταιρείες του Ομίλου MIG, όπως η
Vivartia και το Ίδρυμα Marfin καθώς και συνεργαζόμενες εταιρείες του Ομίλου ΥΓΕΙΑ,
όπως: Ξενοδοχείο Πεντελικόν, Aceimages, Party Mobile Services, Ανθοπωλείο Κρίκου,
Newrest και «E. Παπαδημητρίου - M. Nέζης OE Διακόσμηση Εσωτ. Χώρων».
Ο Δήμαρχος Περάματος κ. Παντελής Ζουμπούλης δήλωσε «Ευχαριστούμε τον Όμιλο
ΥΓΕΙΑ που επέλεξε το Δήμο Περάματος για να σιτίσει περισσότερα από 500 άτομα και
επιπλέον να μοιράσει δώρα στα παιδιά ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.
Πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία που αξίζει, καθώς αυτή την εποχή στο Πέραμα
υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας». Επιπλέον, ο Δήμαρχος Περάματος ευχαρίστησε για
την προσφορά μίας γαλοπούλας και κρασιού σε κάθε εργαζόμενο καθαριότητας του
Δήμου.
Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κα Αρετή
Σουβατζόγλου, δήλωσε: «Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ στέκεται με σεβασμό και ευαισθησία δίπλα στους
ανθρώπους που δοκιμάζονται από τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε σήμερα. Αυτή
είναι η δική μας ευθύνη και οφείλω να επισημάνω ότι η αποστολή αυτή υιοθετήθηκε
πρόθυμα και εθελοντικά από όλους όσους εργάζονται στον Όμιλό μας. Η Διοίκηση
υποστηρίζει θερμά τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης και ευχαριστεί όλες τις εταιρείες του
Ομίλου MIG αλλά και τις τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες για τη συνδρομή τους στην
πρωτοβουλία μας αυτή».
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