
 

 

 

Ευχαριστίες Υφυπουργείου Ναυτιλίας για τη δωρεά 106.000 χειρουργικών μασκών 

και 100.000 γαντιών από την εταιρεία MSC Shipmanagement Ltd  

 

Παραδόθηκαν την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020, 106.000 χειρουργικές μάσκες και 100.000 

γάντια στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την αντιμετώπιση της 

ασθένειας του κορωνοϊου (COVID-19), δωρεά της εταιρείας MSC Shipmanagement Ltd. 

 

Η ναυτιλιακή εταιρεία MSC Shipmanagement Ltd εδρεύει στη Λεμεσό από το 2008 και τα 

τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της στο νησί. Η εταιρεία 

διαχειρίζεται πάνω από 230 πλοία και απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους 

στην Κύπρο. 

 

Η MSC Shipmanagement Ltd αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από  

όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και 

υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα που εφαρμόζει η Κυπριακή Κυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 στο νησί. Ο κ. Prabhat Jha, 

Διευθύνων Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής του ομίλου MSC Shipmanagement Limited 

ανέφερε ότι η εταιρεία έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης 

του Κορωνοϊού από τον Ιανουάριο 2020. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται τόσο στα πλοία 

που διαχειρίζεται η εταιρεία όσο και στα γραφεία της σε Κύπρο, Ινδία, Ουκρανία και σε 

άλλες χώρες όπου η εταιρεία διατηρεί γραφεία - εφαρμόζοντας έτσι μια από τις βασικές 

αξίες της εταιρείας «Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους». Τον περασμένο μήνα, με στόχο 

την αποτελεσματική συμβολή στις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση 

της εξάπλωσης του κορωνοϊού στην Κύπρο, η εταιρεία έδωσε οδηγίες σε πλοία της να 

παρακάμψουν τα κανονικά εμπορικά τους δρομολόγια και να μεταφέρουν κατεπειγόντως 

στη Λεμεσό εμπορευματοκιβώτια με χημικά και άλλα υλικά που απαιτούνται για την 

παραγωγή αντισηπτικών και απολυμαντικών προϊόντων.  

 

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς την MSC Shipmanagement 

για τη γενναιόδωρη προσφορά της, για τη συνδρομή της στη διασφάλιση της έγκαιρης 

μεταφοράς στην Κύπρο απαραίτητων ιατρικών προϊόντων, και για τη συμβολή στις 

προσπάθειες της Κυπριακής Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 

COVID-19. 
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