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Τα Μέλη του ΣΒΘΣΕ συμβάλλουν έμπρακτα στην 

αντιμετώπιση του COVID-19. 

 

Με υψηλό αίσθημα κοινωνικής υπευθυνότητας, γενναιοδωρίας και 

αίσθημα αλληλεγγύης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις συμμετείχαν στην 

εθνική προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19, προσφέροντας στην Ελληνική Πολιτεία τη 

στήριξή τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα έμπρακτα την κοινωνική 

τους ευαισθησία, αλλά και την σημαντική συμβολή του ιδιωτικού 

τομέα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.  

Οι προσφορές και οι δωρεές των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν με γνώμονα την αρωγή 

της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής τους 

ευθύνης, παραβλέποντας σε πολλές περιπτώσεις το γεγονός του περιορισμού της 

επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, αποδεικνύοντας 

ταυτόχρονα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο που τους αναλογεί, 

κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις. 

Μεταξύ των επιχειρήσεων που έδρασαν στη λογική της προσφοράς, υπάρχουν και 

επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, οι οποίες 

ανέλαβαν τις δικές τους πολυδιάστατες και πολύπλευρες πρωτοβουλίες δράσης.  

Με σκοπό την ενθάρρυνση όσο το δυνατόν περισσοτέρων δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής 

Ευθύνης, ο ΣΒΘΣΕ δημιούργησε μία δυναμική λίστα των επιχειρήσεων Μελών του που 

μετέχουν στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ευάλωτων κοινωνικά 

συνανθρώπων μας στον αγώνα για τη νόσο του COVID-19. Η λίστα αυτή θα επικαιροποιείται 

συνεχώς. 

Ο Σύνδεσμος συγχαίρει τα Μέλη του, τα οποία έχουν ήδη ανταποκριθεί και έχουν συμβάλει 

στην προσπάθεια αυτή, και ευελπιστεί ότι το παράδειγμά τους θα το ακολουθήσουν και 

άλλες επιχειρήσεις, αποδεικνύοντας εμπράκτως ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες 

ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής. 

Λίστα Δωρητών Μελών ΣΒΘΣΕ: 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

BARILLA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 

• Δωρεά εξοπλισμού και 

υγειονομικού υλικού στο ΕΣΥ  

• Στήριξη της πρωτοβουλίας 

#cook4heroes 

• Διάθεση τροφίμων σε 

Κοινωνικούς Φορείς 

Αλληλεγγύης 

CENTAUR TECHNOLOGIES IKE 

Υλοποίηση δωρεάν τεχνικών 

σεμιναρίων σε επιχειρήσεις 

τροφίμων και αγροτικών 

προϊόντων, στους τομείς: 

- Εφαρμογών Internet-of-Things 

στην παρακολούθηση αποθηκών και 

σιλό αγροτικών προϊόντων, από το 

κινητό τηλέφωνο. 

- Νέων τεχνικών απολύμανσης 

χώρων μονάδων παρασκευής 

τροφίμων και χώρων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος. 

- Διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων 

με χρήση εργαλείων IoT και cloud. 

CHIPITA A.E. 

• Δωρεά αναπνευστήρων εντατικής 

νοσηλείας και ιατρικού εξοπλισμού 

στο Γεν. Νοσοκομείο Λαμίας 

• Δωρεά ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού στο ΕΚΑΒ  

• Δωρεά ιατρικών αναλωσίμων στο 

ΕΣΥ 

SEPTONA ABEE 

• Δωρεά προϊόντων ατομικής 

υγιεινής για τις ανάγκες των 

ευπαθών ομάδων του Δ. Ξάνθης  

• Δωρεά εξοπλισμού υψηλής 

τεχνολογίας για την ενίσχυση των 

ΜΕΘ του ΕΣΥ. 

• Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 

εργαζομένων 

ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 

Δωρεά ISOBOX ειδικής κατασκευής 

στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο 

Υγείας Κύμης και στο 

Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ 

• Δωρεά εξοπλισμού στο Κέντρο 

Υγείας Ζαγοράς  

• Συστηματική χορήγηση φρούτων 

για Συσσίτιο Ι. Ν. της Αθήνας 

• Δωρεάν προσφορά φρούτων σε 

Φορείς & Ιδρύματα 



ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Α.Ε. 
• Δωρεάν διαχείριση των 

Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων 

του νοσοκομείου αναφοράς ΝΙΜΤΣ 

ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε. 

• Δωρεά εξοπλισμού και 

υγειονομικού υλικού στο Γεν. 

Νοσοκομείο Τρικάλων  

• Στήριξη του προγράμματος 

«Βοήθεια στο σπίτι Plus» του Δ. 

Αθηναίων 

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 

• Δωρεά ειδών ατομικής 

προστασίας του προσωπικού των 

Δημόσιων Νοσοκομείων της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας 

• Δωρεά δύο σταθμών αντλιών 

σύριγγας χορήγησης διαλυμάτων – 

φαρμάκων στο Γεν. Νοσοκομείο 

Τρικάλων 

• Οικονομική ενίσχυση  στο 

Χαμόγελο του Παιδιού 

ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

• Διατακτικές Φαγητού στους 

Δήμους των Π.Ε. Θεσσαλονίκης & 

Θεσσαλίας 

• Δωρεές Εξοπλισμού και 

Οικονομική Ενίσχυση Νοσοκομείου 

ΑΧΕΠΑ, Αχιλλοπούλειου 

Νοσοκομείου Βόλου, Γεν. 

Νοσοκομείων Λάρισας, Τρικάλων & 

Καρδίτσας 

• Οικονομική ενίσχυση Ι. 

Μητροπόλεων και άλλων 

οργανισμών 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ 

Α.Ε. 

• Δωρεά πλήρως εξοπλισμένων 

Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Λάρισας και στα Γεν. 

Νοσοκομεία Λάρισας, Τρικάλων και 

Ξάνθης  

• Δωρεά ιατρικού φαρμακευτικού 

υλικού στο Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο Λάρισας και στο Γεν. 

Νοσοκομείο Τρικάλων 

• Δωρεά τάμπλετ για τη στήριξη  

μαθητών σε νησιωτικές, ακριτικές 

και παραμεθόριες περιοχές 

ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
Δωρεά προϊόντων σε Φορείς και 

Ιδρύματα σε Βόλο, Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη 

ΕΨΑ Α.Ε. 
Δωρεά Αναψυκτικών στο 

Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου 

και σε Ιδρύματα 



ΖΑΒΑΛΟΣ-CARTONTEC A.E. 
Δωρεά ολοκληρωμένης ηλεκτρικής 

κλίνης - ΜΕΘ στο Γεν. Νοσοκομείο 

Λάρισας 

ΚΑΡΑΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 

Δωρεά προϊόντων στο ιατρικό και 

βοηθητικό προσωπικό των 

Επειγόντων του Αχιλλοπούλειου 

Νοσοκομείου Βόλου και σε 

Ιδρύματα της περιοχής 

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. 

• Δωρεά χρηματικού ποσού για τη 

στήριξη του ΕΣΥ, και ειδικότερα των 

ΜΕΘ του Αχιλλοπούλειου 

Νοσοκομείου Βόλου 

• Δωρεά εξοπλισμού στο Υπουργείο 

Υγείας  

• Δωρεά πόρων για την ενίσχυση 

ιατρών και νοσηλευτών 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Δωρεά Εξοπλισμού στα Γεν. 

Νοσοκομεία Λάρισας & Τρικάλων 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 

• Δωρεά υγειονομικού υλικού 

πρώτης ανάγκης στο ΕΣΥ          

• Προσφορά στο Υπουργείο Υγείας 

ποσού ίσου με το συνολικό ποσό 

που αποταμιεύουν οι πελάτες της 

μέσω της υπηρεσίας Pay & Save 

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

• Δωρεά υγειονομικού υλικού στο 

Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου  

• Δωρεά στο σωματείο ΠΝΟΗ  για 

την υποστήριξη του Νοσοκομείου 

Ευαγγελισμός 

 

 


