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1ο Επίπεδο Ετοιμότητας

✓ Ανάρτηση αφισών και αποστολή e-mails για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για τον 
ιό Covid–19 και τις οδηγίες που εκδίδουν οι αρμόδιοι φορείς (Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ, ΓΓΠΠ κ.α.)

✓ Ανάρτηση αφισών και αποστολή e-mails για απαίτηση τήρησης Κανόνων Υγιεινής
✓ Προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων υλικών για την υγιεινή των χεριών (αντισηπτικό, σαπούνι) και μέσων 

καθαρισμού του κτιρίου

2ο Επίπεδο Ετοιμότητας

✓ Οδηγία για παραμονή στο σπίτι σε κάθε εργαζόμενο που θα παρουσιάσει συμπτωματολογία γρίπης/ 
ίωσης

✓ Διευκόλυνση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες
✓ Έλεγχος για νέες παρεχόμενες υπηρεσίες ή προμήθειες που μπορεί να απαιτηθούν
✓ Ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας στα Γραφεία με απασχόληση 2 επιπλέον καθαριστριών
✓ Ενημέρωση της εταιρίας καθαρισμού και άλλων συνεργείων στον χώρο μας για την υποχρέωση τήρησης 

κανόνων υγιεινής και μέτρων προστασίας

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



✓ Ελεγχόμενη είσοδος εργαζομένων και τρίτων στην Εταιρία
✓ Διανομή εντύπων από τον Φύλακα, με συνοπτικές βασικές οδηγίες για την είσοδο στην Εταιρία, σε 

κάθε επισκέπτη
✓ Κανένας επισκέπτης / συνεργάτης δε θα εισέρχεται στους ορόφους εάν δεν ενημερωθεί πρώτα από 

τον Φύλακα για το ακριβές σημείο που θα πάει, εφόσον προηγουμένως ο Φύλακας επικοινωνήσει με 
τον εργαζόμενο που θα τον δεχτεί

✓ Καθιέρωση ενός μόνο χώρου/σημείου στο Γραφείο του Πρωτοκόλλου (κενό έπιπλο γραφείο στην 
είσοδο του Πρωτοκόλλου) για την παράδοση αλληλογραφίας / φακέλων κ.α. από συνεργάτες και 
λοιπούς τρίτους, ώστε να μη χρειάζεται να εισέρχονται σε γραφεία περισσότερων εργαζομένων. Αυτός 
ο χώρος θα αερίζεται διαρκώς και θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα συστηματικά 
μέσα στη μέρα

✓ Καθιέρωση μίας μόνο αίθουσας για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συνεργασίας με τρίτους. Η 
αίθουσα αυτή θα αερίζεται διαρκώς και θα καθαρίζονται όλες οι επιφάνειες και τα αντικείμενα πριν 
και μετά από κάθε συνάντηση

2ο Επίπεδο Ετοιμότητας (συνέχεια)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



2ο Επίπεδο Ετοιμότητας (συνέχεια)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

✓ Θερμομέτρηση στην είσοδο και απαγόρευση εισόδου εάν ανιχνευθεί θερμοκρασία >37 οC
✓ Είσοδος μέχρι 2 ατόμων στους ανελκυστήρες
✓ Υποχρέωση για χρήση αντισηπτικού τζελ από κάθε έναν που εισέρχεται στην είσοδο της Εταιρίας
✓ Περιορισμός των εισόδων/εξόδων των εργαζομένων στο/από το κτίριο, στις απολύτως απαραίτητες
✓ Απαγόρευση εισόδου στους ορόφους, σε delivery και courier (η παραλαβή θα γίνεται από τους 

ίδιους τους εργαζόμενους στην είσοδο) 
✓ Τοποθέτηση πρόσθετων συσκευών με αντισηπτικό τζελ σε όλους τους ορόφους
✓ Ενημέρωση αναδόχων για απαίτηση τήρησης μέτρων στα εργοτάξια
✓ Κάθε Διεύθυνση ενδέχεται να απαιτηθεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα των εργασιών λόγω των 

έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να επαναξιολογείται η 
αναγκαιότητα συσκέψεων/συναντήσεων με τρίτους ή ακόμα και μεταξύ εργαζομένων της Εταιρίας, 
η αναγκαιότητα μετακινήσεων στο εσωτερικό της χώρας (π.χ. εργοτάξια) και να αναβάλλονται 
επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό



✓ Κατάρτιση πίνακα με προσωπικό ασφαλείας σε περίπτωση που απαιτηθεί να «κλείσει» η Εταιρία. 
Το προσωπικό αυτό θα περιλαμβάνει από κάθε Διεύθυνση, τους ελάχιστους απαραίτητους 
εργαζόμενους με φυσική παρουσία καθώς και εργαζόμενους που θα μπορούν να δουλεύουν από το 
σπίτι

✓ Μέριμνα για την εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων και υπηρεσιών για την υγιεινή στο Γραφείο 
της ΕΡΓΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη

3ο Επίπεδο Ετοιμότητας

✓Λειτουργία εταιρίας με προσωπικό ασφαλείας με φυσική παρουσία και άλλους 
συναδέλφους εξ’ αποστάσεως.

2ο Επίπεδο Ετοιμότητας (συνέχεια)

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ



1. Κατηγοριοποίηση Προληπτικών Μέτρων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Διαρκής ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 
εργαζομένων

• Απαίτηση για τήρηση από τους 
εργαζόμενους των κανόνων 
υγιεινής και των οδηγιών -
μέτρων της Εταιρείας

• Διευκόλυνση ευπαθών ομάδων
• Ενημέρωση συνεργατών 

(αναδόχων, προμηθευτών κ.α.) 
για την εφαρμογή μέτρων στην 
ΕΡΓΟΣΕ

• Ενημέρωση εταιρείας 
καθαρισμού και άλλων για την 
απαίτηση τήρησης μέτρων από 
τα συνεργεία τους

• Ενημέρωση Αναδόχων για την 
απαίτηση εφαρμογής μέτρων 
προστασίας στα εργοτάξια 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

• Εξασφάλιση υλικών για την 
υγιεινή των χεριών

• Εξασφάλιση καθαριστικών και 
μέσων καθαρισμού των 
Γραφείων

• Εξέταση ανάγκης για 
πρόσθετες παρεχόμενες 
υπηρεσίες (π.χ. καθαρισμού, 
φύλαξης κλπ.)

• Προμήθεια λοιπού αναγκαίου 
εξοπλισμού

• Εξασφάλιση απαραίτητων 
μέσων και υπηρεσιών για την 
υγιεινή στο Γραφείο στη 
Θεσσαλονίκη 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ

• Ελεγχόμενη είσοδος 

• Θερμομέτρηση  - Αποκλεισμός 
εισόδου εάν διαπιστωθεί 
θερμοκρασία >37 οC

• Υποχρεωτική χρήση 
αντισηπτικού gel κατά την 
είσοδο

• Είσοδος μέχρι 2 ατόμων στους 
ανελκυστήρες

• Απαγόρευση εισόδου στους 
ορόφους σε delivery/courier

• Ελεγχόμενη προσέλευση 
συνεργατών στους ορόφους

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

• Τροποποίηση προγράμματος 
εργασιών / επαναξιολόγηση 
αναγκαιότητας συσκέψεων 
και μετακινήσεων / αναβολή 
ταξιδιών στο εξωτερικό

• Προετοιμασία Προσωπικού 
Ασφαλείας σε περίπτωση που 
απαιτηθεί η φυσική παρουσία 
ελάχιστου αναγκαίου αριθμού 
εργαζομένων στα Γραφεία

Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



2. Περιστατικό εργαζομένου που ήρθε σε επαφή με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα Covid-19 εκτός εταιρείας

Ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό

Ο εργαζόμενος ενημερώνει τη ΔΔΥΑΔ Η ΔΔΥΑΔ ενημερώνει τη Διοίκηση

Εφαρμογή προληπτικών μέτρων στην ΕΡΓΟΣΕ

Η ΔΔΥΑΔ δίνει εντολή στον εργαζόμενο να 
παραμείνει στο σπίτι για 14 ημέρες και να 

επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΥ.

Ιχνηλάτηση των επαφών του 
εργαζομένου στην εταιρεία και εντολή 
στις επαφές αυτές να παραμείνουν στο 

σπίτι.

Απολύμανση των κτηρίων του γραφείου 
και επαναλειτουργία μετά τις 

απαιτούμενα για την απολύμανση 
ημέρες.

Παρακολούθηση εξέλιξης περιστατικού από τη ΔΔΥΑΔ και την ΙΕ

Εάν ο εργαζόμενος δεν παρουσιάσει 
συμπτώματα εντός 14 ημερών μπορεί η 
ΔΔΥΑΔ να τον ενημερώσει να επιστρέψει 

στην Εταιρία

Εάν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που 
μπήκαν σε αυτοπεριορισμό προληπτικά δεν 

παρουσιάσουν συμπτώματα εντός 14 
ημερών θα τους δοθεί οδηγία να 

επιστρέψουν

Εάν αυτός ο εργαζόμενος ή κάποιος άλλος 
από τις επαφές του στην Εταιρεία εμφανίσει 
συμπτώματα, παραμένει σε αυτοπεριορισμό 
και η ΕΡΓΟΣΕ μεταβαίνει στη «Δ» φάση του 

Σχεδίου Αντιμετώπισης



3. Περιστατικό Εργαζομένου με Συμπτωματολογία Ίωσης/Γρίπης 

Ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό

Ο εργαζόμενος (είτε βρίσκεται στην ΕΡΓΟΣΕ είτε είναι στο σπίτι) 
ενημερώνει τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσής του και τη ΔΔΥΑΔ

Η ΔΔΥΑΔ ενημερώνει τη Διοίκηση

Παραμονή στο σπίτι και επικοινωνία με ΕΟΔΥ

Παρακολούθηση εξέλιξης περιστατικού από τη ΔΔΥΑΔ και την ΙΕ

Η ΔΔΥΑΔ σε συνεργασία με την ΙΕ δίνει εντολή στον εργαζόμενο 
να μεταβεί και να παραμείνει σπίτι του για 14 ημέρες και να 

επικοινωνήσει με τον ΕΟΔΥ για περαιτέρω οδηγίες τις οποίες θα 
εφαρμόσει αυστηρά

Η ΔΔΥΑΔ σε συνεργασία με την ΙΕ επικοινωνεί επίσης με τον 
ΕΟΔΥ για την βέλτιστη ενημέρωση σχετικά με την αντιμετώπιση 

του περιστατικού

Εάν ο εργαζόμενος εξεταστεί 
για COVID-19 και είναι θετικός, 
παραμένει σε αυτοπεριορισμό 
και η ΕΡΓΟΣΕ μεταβαίνει στη 

«Δ» φάση του Σχεδίου 
Αντιμετώπισης

Εάν ο εργαζόμενος εξεταστεί 
για COVID-19 και είναι 

αρνητικός, μπορεί να του 
επιτραπεί να επιστρέψει 

νωρίτερα εφόσον η 
συμπτωματολογία έχει 

παρέλθει 

Εάν η συμπτωματολογία δεν 
περνά, ο εργαζόμενος θα 
παραμείνει στο σπίτι του και 
θα ενημερώνει τη ΔΔΥΑΔ

Εάν η συμπτωματολογία 
περάσει γρήγορα θα εξεταστεί, 
σε συνεργασία με την ΙΕ και τη 
Διοίκηση και πάντα σύμφωνα 

με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, η 
δυνατότητα επιστροφής του 

εργαζομένου νωρίτερα  



4. Περιστατικό εργαζομένου με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19

Επιβεβαιωμένο κρούσμα σε εργαζόμενο στην ΕΡΓΟΣΕ

Εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων στα Γραφεία 

Λειτουργία της Εταιρίας

Εάν δεν πιστοποιηθούν άλλα κρούσματα σε εργαζόμενους της 
Εταιρίας, η Διοίκηση μπορεί να αποφασίσει την 

επαναλειτουργία της, όντας σε ετοιμότητα για την περίπτωση 
εμφάνισης περισσότερων κρουσμάτων

Εάν πιστοποιηθούν και άλλα κρούσματα σε εργαζόμενους της 
Εταιρίας, η Διοίκηση μπορεί να αποφασίσει την λειτουργία της 

Εταιρίας με Προσωπικό Ασφαλείας.

Ο εργαζόμενος παραμένει σπίτι 
ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και 

ενημερώνει ΑΜΕΣΑ τη ΔΔΥΑΔ
Η ΔΔΥΑΔ ενημερώνει τη Διοίκηση

Η ΔΔΥΑΔ σε συνεργασία με την ΙΕ 
επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ για οδηγίες 

σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του 
περιστατικού

Κλείσιμο των Γραφείων της ΕΡΓΟΣΕ για 
όσο απαιτεί η απολύμανση και σύμφωνα 

πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ

Απολύμανση του κτιρίου των Γραφείων 
από εξειδικευμένη Εταιρία 

Ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενή στην 
Εταιρία και εντολή στις επαφές αυτές για 

αυτοπεριορισμό στο σπίτι 



Γ. ΟΜΑΔΑ COVID-19: ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ
Διευθύνων 

Σύμβουλος

210-5283200

vinischristos@ergose.gr
Λήψη αποφάσεων για έναρξη εφαρμογής μέτρων κ.α.

ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ Πρόεδρος ΔΣ
210-5283200

cakriti@ergose.gr
Λήψη αποφάσεων για έναρξη εφαρμογής μέτρων κ.α.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΙΤΖΗ
Διευθύντρια 

ΔΔΥΑΠ

210-5283381

6947 009381

foderitzi@ergose.gr

• Επικοινωνία για τους εργαζόμενους που μπορεί να νοσήσουν ή 

παρουσιάζουν συμπτωματολογία ίωσης/γρίπης 

• Οδηγίες σε εργαζόμενους σχετικά με την παραμονή στο σπίτι, τη λήψη άδειας για 

ειδικούς λόγους  και λοιπά εργασιακά θέματα

• Μέριμνα για την εφαρμογή μέτρων και οδηγιών στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Αντιμετώπισης της ΕΡΓΟΣΕ

ΙΩΑΝΝΑ 

ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΟΥ

Προϊσταμένη 

ΔΔΥΑΠ

210-5283159

6948 572453

iokoukouri@ergose.gr

ΒΕΡΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ
Προϊσταμένη 

ΤΥΑ/ΤΑ

210-5283471

6946 902335

veiakovido@ergose.gr

• Σύνταξη του Σχεδίου Αντιμετώπισης και παρακολούθηση της εφαρμογής του.

• Έκδοση ενημερώσεων για τους εργαζόμενους

mailto:vinischristos@ergose.gr
mailto:cakriti@ergose.gr
mailto:foderitzi@ergose.gr
mailto:iokoukouri@ergose.gr
mailto:veiakovido@ergose.gr


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΡΟΛΟΣ

ΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Ιατρός Εργασίας

210-5283145

6977 788876

anfilippid@ergose.gr

Παρακολούθηση της εξέλιξης των περιστατικών με συμπτωματολογία ίωσης και των 

κρουσμάτων COVID-19 σε εργαζόμενους της εταιρίας, σε συνεργασία με τη ΔΔΥΑΔ.

Παροχή συμβουλευτικής ιατρικής υποστήριξης 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΜΑΡΙΔΑΚΗ

Προϊσταμένη 

ΤΠΣΕΑ

210-5283144

6940 820106

chmaridaki@ergose.gr

Επικοινωνία με αρχές και φορείς που σχετίζονται με το Σχεδιασμό Έκτακτης Ανάγκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Προϊστάμενος 

ΔΤΑΠΣ

210-5283512

6946 773046

alsavopoul@ergose.gr

Τεχνική υποστήριξη για την εξασφάλιση εργασίας εξ αποστάσεως.

ΔΑΦΝΗ 

ΠΡΟΒΠΟΥΛΟΥ

Προϊσταμένη 

ΤΔΠΣΠ

210-5283347

6944 208896

daprovopou@ergose.gr

Υποστήριξη για την περίπτωση ανάγκης προμήθειας υλικών, εξοπλισμού ή την παροχή 

υπηρεσιών

ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΑΝΙΡΗ

Πρόεδρος 

Συλλόγου 

Εργαζομένων 

ΕΡΓΟΣΕ

210-5283384

6945 528773

makapaniri@ergose.gr

Επικοινωνία με τους εργαζόμενους και συμβολή σε ανάγκες που θα προκύψουν με 

απόφαση της Διοίκησης

Γ. ΟΜΑΔΑ COVID-19: ΡΟΛΟΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΙΕ: Ιατρός εργασίας

ΤΑ: Τεχνικός Ασφάλειας

ΤΥΑ: Τμήμα Υγείας και Ασφάλεια

ΔΔΥΑΔ: Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΤΑΠΣ: Διεύθυνση Τεχνολογιών και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων

ΔΣΠ: Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών

ΤΔΠΣΠ: Τμήμα Διαγωνισμών και Παρακολούθησης Συμβάσεων και Προμηθειών

ΤΠΣΕΑ: Τμήμα Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης



Η παραπάνω οδηγία ενδέχεται να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή, 
προσαρμοσμένη στην εξέλιξη του ιού και τις οδηγίες της πολιτείας.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας !


