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Τα μέλη του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 
στέκονται με  απτές πράξεις στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση της 

 COVID-19 
 
 
 
 Στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας με απτές πράξεις για την αντιμετώπιση και επιβράδυνση της 
εξάπλωσης της νόσου COVID-19 ,που έχει πλήξει τη χώρα μας στέκονται τα μέλη του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο, στήριξαν από την πρώτη στιγμή τους 
εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και όλους τους συνεργάτες στο σύνολο των μονάδων λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τις τοπικές κοινωνίες. Ταυτόχρονα, ενίσχυσαν το Εθνικό Σύστημα Υγείας 
με προσφορές σε ιατρικό εξοπλισμό, για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας. 
 
Αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή τους στις αρχές της  βιώσιμης ανάπτυξης και την εξέλιξη προς 
όφελος του ανθρώπου, εφάρμοσαν άμεσα όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας σε όλες τις 
εγκαταστάσεις των, λαμβάνοντας και πρόσθετα μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής. Στο πλαίσιο της 
μέριμνας για τους ανθρώπους που εργάζονται στις επιχειρήσεις εφάρμοσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα 
την εργασία από το σπίτι, και ορισμένες επιχειρήσεις έθεσαν σε λειτουργία γραμμή Τηλεφωνικής 
Ψυχολογικής Υποστήριξης. Επιπλέον, συνεχίζουν τη συστηματική ενημέρωση για τους τρόπους πρόληψης 
και προστασίας των εργαζομένων. 
 
Παράλληλα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα, εργάζονται για την ομαλή συνέχιση της 
επιχειρηματικής λειτουργίας, προς όφελος της ελληνικής οικονομίας, τη διατήρηση της παραγωγικής 
ικανότητας  και την προστασία των θέσεων εργασίας. Τα μέλη μας στη συντριπτική τους πλειοψηφία  
λειτούργησαν κανονικά τα εργοτάξια και εργοστάσιά τους .Δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση σε 
τακτικές ή έκτακτες πληρωμές του προσωπικού (Δώρο Πάσχα κλπ) και τα προληπτικά μέτρα  που 
ελήφθησαν  για τις ευπαθείς ομάδες του προσωπικού (περιορισμός εργασίας) αλλά και για την 
προστασία των υπολοίπων (εργασία από το σπίτι), δεν συνοδεύτηκαν από περικοπές στις 
αποδοχές. 
 
Άρρηκτα συνδεδεμένα με το κοινωνικό σύνολο, τα μέλη μας και οι Όμιλοι στους οποίους ανήκουν  
προχώρησαν σε δωρεές ιατρικού και υγειονομικού υλικού, για να καλυφθούν οι ανάγκες σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, έγιναν δωρεές ύψους περίπου 10 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας με  αναπνευστήρες Υψηλής Τεχνολογίας για τον εξοπλισμό νέων κλινών στις Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας των νοσοκομείων, παραδόθηκαν ISOBOX ειδικής κατασκευής στα Νοσοκομεία 
τοπικών κοινωνιών, όπως το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής και Δράμας , το Κέντρο Υγείας Κύμης, το 
Κέντρο Υγείας του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας, το Κέντρο Υγείας Μήλου, συστάθηκε ταμείο 
αρωγής για την υποστήριξη των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Βορείου Ελλάδος ξεκινώντας από 
το Δήμο Αριστοτέλη, ενισχύθηκε το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Δελφών, ενώ ενισχύθηκαν και οι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στις περιοχές Φλώρινας με την παροχή tablets σε μαθητές για την 
ανεμπόδιστη συνέχεια της παρακολούθησης μαθημάτων. 
 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ. 
Αθανάσιος Κεφάλας: «Η  εξορυκτική βιομηχανία αποτελεί μέρος του πυρήνα της ανθρώπινης 
δραστηριότητας  και οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση κρίσεων και με σαφή 



σχέδιο για την επόμενη μέρα. Οι επιχειρήσεις του Συνδέσμου μας  ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της 
ελληνικής κοινωνίας για την ουσιαστική συνεισφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία 
των ίδιων των εργαζομένων μας σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες για τη χώρα μας. Σαφώς 
αντιμετωπίζουμε τη διαταραχή στην ομαλή ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ επιμέρους κλάδοι όπως το 
ελληνικό μάρμαρο δοκιμάζονται περισσότερο. Η επόμενη μέρα επιτάσσει την επίλυση χρόνιων 
παθογενειών, με την απλοποίηση σειράς διαδικασιών, όπως η περιβαλλοντική αδειοδότηση και η 
λειτουργία χωρίς περιορισμούς πέρα από αυτούς που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό κεκτημένο  αλλά και την 
ελάφρυνση της φορολογίας στα καύσιμα με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία. 
Επιζητούμε ισότιμη μεταχείριση σε σχέση με τις υπόλοιπη Ευρώπη, ώστε να μην βρεθεί η ελληνική 
βιομηχανία και ο σημαντικός κλάδος της εξόρυξης σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». 
 
 
 
 
 
 
 


