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Αθήνα, 26 Μαρτίου 2020 

 Α.Π.: Α2405 

 

Θέμα:  Μέτρα πρόληψης απέναντι στον Covid-19 που εφαρμόζονται από την 
Ελληνικός Χρυσός στα Μεταλλεία Κασσάνδρας / Πρωτοβουλίες για την 
στήριξη των δομών  υγείας   

 

Κύριε Γενικέ Διευθυντά, 

Μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρα έκτακτες συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα με 

την διασπορά του ιού SARS CoV-2, η υπευθυνότητα – προσωπική, συλλογική, 

εταιρική – αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα όπλο απέναντι σε έναν εχθρό που μας 

απειλεί όλους ανεξαιρέτως.  

 
Η Ελληνικός Χρυσός, όπως σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, λειτουργεί με απόλυτη 

προτεραιότητα την ασφάλεια των ανθρώπων της και της τοπικής κοινωνίας του 

Δήμου Αριστοτέλη, με την οποία η δραστηριότητά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, 

και με στέρεες σχέσεις εμπιστοσύνης. Ακόμα περισσότερο τώρα, και με ακόμα 

μεγαλύτερη ένταση και επαγρύπνηση υπό το φως των νέων εξελίξεων, εκτός από την  

πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες της Πολιτείας και των αρμόδιων φορέων Υγείας, 

η εταιρεία μας έχει δράσει με αμεσότητα, υιοθετώντας σειρά προληπτικών μέτρων 

για την προστασία και ενημέρωση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας παράλληλα 

την επιχειρησιακή της συνέχεια και λειτουργία.  
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Συγκεκριμένα: 
 

 Παύση των φυσικών εσωτερικών και εξωτερικών συναντήσεων ή εκπαιδεύσεων 
και υιοθέτηση της εξ αποστάσεως διεξαγωγής τους μέσω διαθέσιμων εργαλείων 
τηλεδιάσκεψης.  

 Εφαρμογή τηλε-εργασίας σταδιακά στα γραφεία των εγκαταστάσεων.  

 Απομάκρυνση από την εργασία εργαζομένων που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες. 

 Οδηγία ενημέρωσης προς την εταιρεία από εργαζόμενους που έχουν ταξιδέψει 
στο εξωτερικό ή έρθει σε επαφή με κρούσμα. 

 Απαγόρευση των ταξιδιών και επισκέψεων από το εξωτερικό από και προς τις 
εγκαταστάσεις μας.  

 Απαγόρευση εισόδου στις εγκαταστάσεις σε συνεργάτες/προμηθευτές που 
βρέθηκαν ή έρχονται από το εξωτερικό. 

 Απαγόρευση στους προμηθευτές να προσλάβουν νέο προσωπικό που 
προέρχεται από το εξωτερικό. 

 Περιορισμός μετακίνησης προσωπικού με εταιρικά λεωφορεία και παροχή 
επιδόματος καυσίμων για μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα.  

 Έκδοση οδηγιών για την προστασία του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τις 
φορτώσεις εμπορικών πλοίων στο λιμάνι του Στρατωνίου. 

 Επιβολή μέτρων ατομικής προστασίας (χρήση μάσκας και γαντιών) στους 
οδηγούς μεταφορικών οχημάτων που διέρχονται των εγκαταστάσεών μας. 

 Διανομή σε όλες τις θέσεις εργασίας μασκών προσώπου και αντισηπτικών 
διαλυμάτων για τα χέρια σε όλα τα εργοτάξια και εξασφάλιση ικανών ποσοτήτων 
σε ως απόθεμα ασφαλείας. 

 Συνεχής λήψη της θερμοκρασίας και μέτρηση οξυγόνου στους εργαζόμενους 
των μεταλλείων, καθώς και απολυμάνσεις. 

 Ενίσχυση φύλαξης στην πύλη του Μεταλλείου Ολυμπιάδας προκειμένου να 
καλύπτονται: α) η θερμομέτρηση των εργαζομένων β) η καταγραφή των 
οχημάτων του προσωπικού που δεν έρχεται πλέον με λεωφορεία, γ) η τήρηση 
των αποστάσεων ασφάλειας των υπό μέτρηση εργαζομένων και δ) η επιτήρηση 
του εργοταξιακού δρόμου από το γεφυράκι ως το Μοναστήρι από το patrol της 
εταιρείας security. 

 Υιοθέτηση αυστηρής πολιτικής τήρησης αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων 
που δραστηριοποιούνται στις εγκαταστάσεις μας και ταυτόχρονος περιορισμός 
του αριθμού όσων εργάζονται υπογείως. Για τους τελευταίους, και στο μέτρο 
που αυτό είναι εφικτό, εφαρμόζονται έκτακτες οδηγίες ελάχιστης απόστασης 
μεταξύ τους, ώστε ο συνωστισμός να περιορίζεται στον απολύτως αναπόφευκτο, 
ενώ τα προηγμένα συστήματα αεραγωγών που χρησιμοποιούνται στις στοές των 



 

Μεταλλείων Κασσάνδρας διασφαλίζουν την συνεχή ανανέωση και ροή καθαρού 
αέρα.  

 Έκτακτοι έλεγχοι στις υγειονομικές υποδομές των εργοταξίων και απολυμάνσεις. 

 Εκπαίδευση του προσωπικού υγείας σε περίπτωση που απαιτηθεί να 

διαχειριστεί ύποπτο κρούσμα.  

 Σύσταση ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων με συγκεκριμένο σχέδιο για την 

περίπτωση εμφάνισης ύποπτου κρούσματος στις εγκαταστάσεις της Ελληνικός 

Χρυσός. 

 Ειδικός διαγνωστικός έλεγχος σε περίπτωση που εργαζόμενος παρουσιάσει 

συμπτώματα COVID-19. 

 Εκπόνηση σχεδίου απομόνωσης σε περίπτωση που εργαζόμενος ή εργολάβος / 

προμηθευτής παρουσιάσει συμπτώματα COVID-19. 

 Σε καθημερινή βάση, ενημέρωση από το Κέντρο Επιχειρήσεων σχετικά με τις 
μετρήσεις θερμοκρασίας που διεξάγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

 Καμπάνια ενημέρωσης του συνόλου των εργαζομένων τόσο ηλεκτρονικά όσο 
και με αναρτήσεις φυλλαδίων και ανακοινώσεων με γραπτές οδηγίες. 

 Οδηγίες μέσω email για τη διαχείριση πιθανών κρουσμάτων με συμπτώματα. 

 Καθημερινή ενημέρωση του προσωπικού για τις εξελίξεις αναφορικά με την 
εξάπλωση του ιού στην χώρα, για τα τρέχοντα κυβερνητικά μέτρα, καθώς και για 
τα μέτρα που λαμβάνει η εταιρεία προϊόντος του χρόνου.  

 
Επιπλέον, με γνώμονα την προστασία της ευρύτερης κοινότητας που 

δραστηριοποιούμαστε, συμβάλλουμε από την πρώτη στιγμή στην συλλογική 

προσπάθεια που πραγματοποιείται για την θωράκισή της από την απειλή του ιού. 

Συντασσόμαστε ως αρωγοί, συνδράμοντας τον Δήμο Αριστοτέλη και τους αρμόδιους 

φορείς υγείας στην Βόρεια Ελλάδα στην δύσκολη αυτή αποστολή τους, με τις 

ακόλουθες ενέργειες, μεταξύ άλλων:  

 

 Οικονομική ενίσχυση €10.000  για τις απολυμάνσεις όλων των σχολείων, καθώς 

και άλλων δημοτικών κτηρίων του Δήμου Αριστοτέλη. 

 Οικονομική στήριξη για την απόκτηση μέσων ατομικής προστασίας 

(χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά υγρά, γάντια κλπ.) στην  Δημοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση του Δήμου Αριστοτέλη «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ», η οποία έχει αναλάβει το 

πολύ σημαντικό έργο της κατ’ οίκον φροντίδας των δημοτών που την έχουν 

ανάγκη, την διεξαγωγή διαγνωστικών εξετάσεων καθώς και τον εφοδιασμό των 

νοικοκυριών με μέσα ατομικής υγιεινής και προστασίας από τον κορωνοϊό, με 

προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες. 

 Παροχή εξοπλισμού ατομικής προστασίας στα συνεργεία καθαρισμού του 

Δήμου Αριστοτέλη. 



 

 Συντονισμός για οικονομική υποστήριξη του ΕΚΑΒ στις επιχειρήσεις του εντός 

Δήμου Αριστοτέλη.  

 Ταυτόχρονα, λαμβάνει χώρα εντατικός σχεδιασμός για την υλική ενίσχυση των 

νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής με απαραίτητο 

εξοπλισμό για την έκτακτη αντιμετώπιση της κρίσης και την μέγιστη δυνατή 

επάρκεια των ΜΕΘ, όπως αναπνευστήρες, κλίνες, διαγνωστικές συσκευές και 

αναλώσιμα είδη περίθαλψης και προστασίας.  

 

Σας διαβεβαιώνουμε ότι παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της κατάστασης 

αναπροσαρμόζοντας τον σχεδιασμό μας όπου χρειάζεται, παρέχοντας τακτική 

ενημέρωση στους εργαζομένους μας και την τοπική κοινωνία.  

 
Με εκτίμηση, 

Για την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 

 
Δημητριάδης Δημήτρης 

Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος 


