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Αγαπητέ Γιώργο,
Με πλήρη επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών αλλά και της ευθύνης της εταιρείας μας
ως υπεύθυνου κοινωνικού εταίρου στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας,
συστρατευθήκαμε στην εθνική προσπάθεια με σειρά πρωτοβουλιών, συνδράμοντας το
σύστημα υγείας με έμφαση την Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη, τις οποίες επιθυμώ να σας
γνωστοποιήσω με την παρούσα επιστολή.
Από την επομένη του ξεσπάσματος της πανδημίας, η Ελληνικός Χρυσός βρέθηκε σε
συστηματική συνεννόηση και συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, τον Δήμο Αριστοτέλη και
τις διοικήσεις του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη και του Γενικού Νοσοκομείου
Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, διερευνώντας τις ανάγκες τους.
Προκειμένου να συμβάλουμε στην κάλυψη ορισμένων εξ αυτών των αναγκών, συστήσαμε
έκτακτο ταμείο αρωγής για να χρηματοδοτήσει τις εξής δράσεις τόσο για την υποστήριξη του
υγειονομικού έργου που εκπονεί ο Δήμος Αριστοτέλη, όσο και για την ενίσχυση των δομών
του Εθνικού Συστήματος Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα:


Δωρεά μιας ψηφιακής φορητής ακτινολογικής μονάδας αξίας €55.000 στο Νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ, που θα καλύψει τις άμεσες ανάγκες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του
νοσοκομείου.



Δωρεά 6 φορητών παρακλίνιων αναπνευστήρων αξίας €51.300 στο Γενικό Νοσοκομείο
Χαλκιδικής, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ετοιμότητα και την επάρκεια της περιοχής
σε καίριο ιατρικό εξοπλισμό.



Αγορά και διάθεση στο Υπουργείο Υγείας 1.000 προστατευτικών ασπίδων προσώπου
για τα νοσοκομεία ΓΝΧ Πολυγύρου και ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για
προηγμένο εξοπλισμό που κατασκευάζεται με την καινοτόμο μέθοδο της τρισδιάστατης
εκτύπωσης (3D printing), εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα ασφάλειας για τους
επαγγελματίες της υγείας στους ευαίσθητους χώρους των νοσοκομείων.



Δωρεά €20.000 προς τον ειδικό λογαριασμό που έχει ενεργοποιήσει το Υπουργείο
Υγείας για την έκτακτη επιχορήγηση του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ), προκειμένου να διατεθεί για την αναλώσιμου υγειονομικού υλικού
και μέσων ατομικής προστασίας αναγκαίων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης της
νόσου Covid-19.



Δωρεά €10.000 προς τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), προκειμένου να
διατεθούν για τη στήριξη των δομών υγείας στην Θεσσαλονίκη.



Δωρεά ύψους €10.000 για τις απολυμάνσεις όλων των σχολείων του Δήμου και άλλων
δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, όπως ΚΕΠ, Πυροσβεστική και γυμναστήρια.



Δωρεά ύψους €10.000 στην Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση του Δήμου Αριστοτέλη «Η
ΦΡΟΝΤΙΔΑ», που υλοποιεί την διανομή μέσων ατομικής προστασίας σε ευπαθείς
ομάδες του Δήμου και λειτουργεί τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι». Μέρος του
ποσού αυτού θα διατεθεί, επιπλέον, για τον εφοδιασμό των συνεργείων καθαριότητας
του Δήμου Αριστοτέλη με εξοπλισμό ατομικής προστασίας.



Πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μέσω υπηρεσιών γενικού ιατρού, το
οποίο ήδη προσφέρεται από την Ελληνικός Χρυσός για τους κατοίκους των τοπικών
κοινοτήτων.



Διαρκής συντονισμός με το Κέντρο Υγείας στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την
παρακολούθηση των αναγκών του, και εφοδιασμός του με αναλώσιμα υλικά ατομικής
προστασίας.

Σε διαβεβαιώ πως παρακολουθούμε αδιάκοπα τις εξελίξεις και παραμένουμε σε εγρήγορση
και στη διάθεση των τοπικών αρχών και των αρμόδιων φορέων υγείας για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης.
Με εκτίμηση,
Για την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.
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