
Τα Μέλη του ΣΕΒΕ συμβάλουν στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας και την προστασία της υγείας του ελληνικού λαού 

Μέλη ΣΕΒΕ και Μέλη Δ.Σ. ΣΕΒΕ 

New entries 8.4.2010: ISOMAT, ΟΛΘ 

ALUMIL: Αντιλαμβανόμενη τη σπουδαιότητα αλλά και την επικινδυνότητα του έργου των 

ανθρώπων που εργάζονται στις υγειονομικές μονάδες της χώρας, αποφάσισε να 

προχωρήσει στην παραγωγή προσωπίδων προστασίας μέσω των 3D εκτυπωτών που 

διαθέτει στις εγκαταστάσεις της. Περισσότερα 

GOLDAIR: προχώρησε στη δωρεά 8 νοσοκομειακών  κλινών Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) προς το Υπουργείο Υγείας και 3 σύγχρονων και πλήρως 

εξοπλισμένων αυτοκινήτων τύπου SUV προς την Ελληνική Αστυνομία Περισσότερα 

ΔΕΘ: Δράσεις αλληλεγγύης αναλαμβάνει η ΔΕΘ, λόγω των καταστάσεων που βιώνει η 

χώρα μας  εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού. Περισσότερα 

ΔΙΟΠΑΣ Α. Ε (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης η εταιρία 

ΔΙΟΠΑΣ Α. Ε παραχώρησε κινητή μονάδα αξιολόγησης περιστατικών λόγω COVID -19 

στο κέντρο υγείας Ν. Μηχανιωνας. Περισσότερα 

ΔΩΔΩΝΗ: Εβδομαδιαία διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων σε ευπαθείς και 

οικονομικά ευάλωτες ομάδες της Ηπείρου.  Περισσότερα 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): Δωρεά προς το υπουργείο Υγείας, χρηματικού ποσού 

ύψους 220.000 ευρώ, αποφάσισε o πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

διευθύνων σύμβουλος , καθώς και τα μέλη του ΔΣ της "Εγνατία Οδός", συμμετέχοντας 

στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19. Περισσότερα 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): Διαθέτει εκατομμύρια ευρώ για αγορά ιατρικού 

εξοπλισμού, αναλωσίμων και κάλυψη λοιπών δαπανών που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση της κρίσης. Περισσότερα 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Έκτακτο ταμείο αρωγής για την στήριξη του συστήματος υγείας.  

Η προσφορά της εταιρείας προβλέπει πολύπλευρη στήριξη των δομών υγείας σε 

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Δήμο Αριστοτέλη. Περισσότερα  

ΗΡΩΝ: Ανακοίνωσε νέα μέτρα οικονομικής ελάφρυνσης στους καταναλωτές . και 

προχώρησε στην αγορά και δωρεά προς το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», 

απαραίτητων αναλώσιμων υλικών Περισσότερα 

ISOMAT: Δωρεά 10 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών ΜΕΘ και 2 υπερσύγχρονων 

φορείων επειγόντων περιστατικών στο ΑΧΕΠΑ από την ISOMAT. Περισσότερα 

https://www.archisearch.gr/materials/alumil-covid-19-3d-printing/
https://www.huffingtonpost.gr/entry/dorees-tes-goldair-sto-epoeryeio-eyeias-kai-ta-somata-asfaleias_gr_5e878bbdc5b6d1e92081a16f
https://www.rthess.gr/article/105891/deth-parachorise-chorous-gia-aimodosies-kai-filoxenia-astegon
https://www.facebook.com/diamantidis.simon?eid=ARBRAEL8phRmvJ0Vz7RAYjBanj6nfeybKwNdxqKTSslQnkaD-uhQbJ4GmNOTu79dstn5hOxTIBpVv1nc&timeline_context_item_type=intro_card_relationship&timeline_context_item_source=100002956895283
https://www.capital.gr/eke/3442583/dodoni-ebdomadiaia-diathesi-galaktokomikon-proionton-se-eupatheis-kai-oikonomika-eualotes-omades-tis-ipeirou
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3443006/dorea-220-000-euro-sto-esu-apo-tin-egnatia-odos-ae
https://www.kathimerini.gr/1070970/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/dwrea-iatrikoy-e3oplismoy-apo-ta-elpe
https://www.hellas-gold.com/press-room/news/312-ektakto-tameio-arogis-gia-tin-stiriksi-tou-sistimatos-igeias-sistinei-i-ellinikos-xrisos
https://heron.gr/news/heron-katanalotes/
https://www.isomat.gr/news/%ce%b4%cf%89%cf%81%ce%b5%ce%ac-%ce%b1%cf%87%ce%b5%cf%80%ce%b1-isomat/


KLEEMANN: Δωρεά 21 σύγχρονων ηλεκτρικών κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

(ΜΕΘ) σε νοσοκομεία της χώρας. Περισσότερα   

ΚΡΙ ΚΡΙ (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): Προχώρησε στην ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού 

Νοσοκομείου Σερρών με την παροχή αναγκαίου ιατρικού εξοπλισμού. Επίσης 

ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει καθημερινώς γιαούρτια για όλο το προσωπικό του 

νοσοκομείου αλλά και έμπρακτη ανταμοιβή των εργαζομένων της. Περισσότερα 

MYTILINEOS (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): Δωρεά 65 ειδικών αναπνευστήρων για τις ΜΕΘ της 

χώρας. Περισσότερα 

ΜΕΒΓΑΛ:  προχώρησε σε δωρεά εργαστηριακού εξοπλισμού στο Εργαστήριο 

Μικροβιολογίας του Ιατρικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης. Περισσότερα 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: προχώρησε στην κάλυψη αναγκών σε 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αξίας 300.000 ευρώ, του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», «αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της 

κατάστασης και την ανάγκη στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην παρούσα 

δύσκολη συγκυρία», όπως τονίζεται. Περισσότερα 

ΟΛΥΜΠΟΣ: Δωρεά 20 πλήρως εξοπλισμένων  ΜΕΘ και ιατρικό φαρμακευτικό υλικό 

ύψους 1 εκατ. Περισσότερα 

ΟΤΕ: Στη δωρεά 2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των ελληνικών νοσοκομείων με 

αναπνευστήρες, κλίνες κατάλληλες για ΜΕΘ και άλλο ιατρικό εξοπλισμό, βάσει των 

αναγκών που καθορίζονται από το υπουργείο Υγείας.  Περισσότερα 

PALAPLAST (Μέλος ΔΣ ΣΕΒΕ): προχωρά στην περαιτέρω ενίσχυση των ΜΕΘ 

νοσοκομείων, μέσω της παροχής ειδικών ηλεκτρονικών κλινών, monitor 

παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών και ηλεκτρονικών αναπνευστήρων υψηλής 

τεχνολογίας. Περισσότερα 

ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ- ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΘΡΑΚΗΣ: πρόσφερε 5.000 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης  στο 

Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

περισσότερα 

 

ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ: Δωρεά μίας πλήρους ηλεκτρικής κλίνης Μονάδας Εντατικής 

Θεραπείας (ΜΕΘ) βαρέως τύπου, τελευταίας τεχνολογίας, στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. 

περισσότερα 

ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ – Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: χρηματοδοτεί την ανάπτυξη νέας 

Μονάδας Εντατικής Θεραπείας για τη νοσηλεία ασθενών με COVID 19 περισσότερα 

 

https://kleemannlifts.com/el/newsletter/kleemann-dorea-21-syghronon-ilektrikon-klinon-meth?news_category=23
https://www.ota24.gr/%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CF%82-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CF%81%CE%B9-%CE%BA%CF%81%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%BC/
https://www.cnn.gr/oikonomia/epixeiriseis/story/213490/olympos-dorea-20-pliros-exoplismenon-meth-kai-iatriko-farmakeytiko-yliko-ypsoys-1-ekat
https://seleo.gr/%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC/323964-draseis-agaphs-gia-thn-antimetwpish-ths-pandhmias-apo-thn-mebgal
https://www.voria.gr/article/koronoios-dorea-exoplismou-sto-achepa-apo-tin-olth-ae
https://www.cnn.gr/oikonomia/epixeiriseis/story/213490/olympos-dorea-20-pliros-exoplismenon-meth-kai-iatriko-farmakeytiko-yliko-ypsoys-1-ekat
https://www.ethnos.gr/oikonomia/96704_ote-dorea-2-ekatommyrion-eyro-gia-tin-enishysi-ton-ellinikon-nosokomeion
https://palaplast.gr/2020/04/03/palaplast-koinoniki-allileggui/
https://www.voria.gr/article/i-eteria-tis-thrakis-pou-serviri-ouzo-sto-irak-ke-votka-sti-rosia
https://www.voria.gr/article/dorea-gia-ti-meth-tou-nosokomiou-achepa-apo-tin-farma-koukaki
https://www.real.gr/koinonia/arthro/h_xitos_abee_fysiko_metalliko_nero_zagori_xrimatodotei_tin_anaptyksi_neas_monadas_entatikis_therapeias_gia_ti_nosileia_asthenon_me_covid_19-625629/

