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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το ξέσπασμα της πανδημίας του ιού Covid-19 στην Ελλάδα, η ΕΡΓΟΣΕ εκπόνησε το Σχέδιο
Αντιμετώπισης Κινδύνων (Έκδοση 1.0 – 16.03.2020) και έθεσε άμεσα σε εφαρμογή συγκεκριμένα
μέτρα που τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλο αυτό το διάστημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, η διοίκηση της εταιρίας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις
οδηγίες των αρμόδιων Αρχών με σκοπό την προστασία της ασφάλειας των εργαζομένων και του
κοινωνικού συνόλου.

Προκειμένου η σταδιακή επιστροφή στον χώρο εργασίας να γίνει με απόλυτη ασφάλεια για την υγεία
όλων μας, προχωρήσαμε στη 2η Έκδοση του Σχεδίου Αντιμετώπισης το οποίο περιέχει σημαντικές
οδηγίες για την ασφαλή επάνοδο στην εταιρία.



Β. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

✓ Αρχής γενομένης από την εβδομάδα 4-8 Μαΐου το προσωπικό θα επανέλθει στην εργασία, εκ 
περιτροπής, σύμφωνα με τις βάρδιες που θα ανακοινώνονται από τη Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου Δυναμικού, σε  ποσοστό  που δεν θα ξεπερνά το 40% του προσωπικού. 

✓ Εξαιρούνται υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει
των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ
και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων.

✓ Οι εργαζόμενοι, κατόπιν πρότερης συνεννόησης, θα κληθούν κατ΄ εξαίρεση να προσέρχονται σε 2
(2) ωράρια εργασίας και συγκεκριμένα στις 9:00 π.μ και 10:00 π.μ με αντίστοιχη ώρα αποχώρησης
στις 5:00 μ.μ και 6:00 μ.μ προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει συνωστισμός και
συγχρωτισμός τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή των υπαλλήλων στα μέσα
μαζικής μεταφοράς αλλά και στην υπηρεσία κατά τις ώρες αυτές της αιχμής.



Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

✓ Τηρούµε σχολαστικά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής.

✓ Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση απολυμαντικού χεριών κατά την είσοδο, καθώς και η θερμομέτρηση.

✓ Συνιστάται η χρήση της σκάλας και σε κάθε περίπτωση η χρήση ανελκυστήρων θα πρέπει να γίνεται από ένα (1)

άτομο. Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση χρήσης μάσκας όπου επιτρέπονται δύο (2) επιβάτες.

✓ Τηρούμε αποστάσεις μεταξύ μας (1,5-2 m), αποφεύγουµε άσκοπες μετακινήσεις εντός του κτιρίου των Γραφείων

και δεν εισερχόμαστε σε άλλα Γραφεία.

✓ Aποφεύγουµε τις συσκέψεις και τις συναντήσεις και επιλέγουμε εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία

(τηλέφωνο, e-mail, t-conference κ.α.).

✓ Συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες σχετικά με την ελεγχόμενη προσέλευση τρίτων στα Γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ.



Γ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

✓ Διατηρούµε καθαρό και σε τάξη τον χώρο εργασίας µας και κλειδώνουμε σε συρτάρια τυχόν έγγραφα και

αντικείμενα για την διευκόλυνση του καθαρισμού των γραφείων (clean desk policy).

✓ Περιορίζουμε τις εξωτερικές μετακινήσεις ενός του ωραρίου εργασίας.

✓ Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για τους εργαζόμενους

που μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο.

✓ Προτείνεται η χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους των Γραφείων όπου μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη

συγκέντρωση ατόμων.

✓ Αν έχουµε οποιοδήποτε σύµπτωµα λοίµωξης του αναπνευστικού, ενημερώνουμε άμεσα τη ΔΔΥΑΠ και παραµένουµε

στο σπίτι, µέχρι να αναρρώσουµε πλήρως.

✓ Ενημερώνουμε άμεσα την ΔΔΥΑΠ, σε περίπτωση που έρθουμε σε επαφή με επιβεβαιωμένο/ύποπτο κρούσμα και

συμμορφωνόμαστε με τις οδηγίες που θα δοθούν.



Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ.1 ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

✓ Πλένουµε τα χέρια µας τακτικά και σχολαστικά και/ή χρησιµοποιούµε αντισηπτικό
διάλυμα.

✓ Καλύπτουµε τον βήχα ή το φτέρνισµα µε χαρτοµάντιλο ή το εσωτερικό του αγκώνα.

✓ Αποφεύγουµε την επαφή των χεριών µε το πρόσωπο (µάτια, µύτη, στόµα)

✓ Αερίζουµε καλά τους χώρους.

✓ Τηρούμε αποστάσεις 1,5-2 m μεταξύ μας

✓ Απολυµαίνουµε τακτικά τις επιφάνειες (π.χ. γραφείο, τραπέζια κλπ.).

✓ Χρησιμοποιούμε προστατευτική μάσκα, σε χώρους με συγχρωτισμό.

✓ Εάν λαµβάνουµε φαρµακευτική αγωγή, συµµορφωνόµαστε στις οδηγίες των
θεραπόντων ιατρών.



Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δ.2 ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ

Χ Δεν ερχόµαστε σε επαφή µε άτοµα που εµφανίζουν συµπτώµατα λοίµωξης του
αναπνευστικού συστήµατος (βήχα, καταρροή, πυρετό, πονόλαιµο).

Χ Αποφεύγουµε χώρους συγχρωτισµού (ανοικτούς ή κλειστούς) στο βαθμό του εφικτού

Χ Δεν προσερχόµαστε σε ιατρό ή σε µονάδα υγείας σε περίπτωση εµφάνισης ήπιων
συµπτωµάτων λοίµωξης του αναπνευστικού (βήχα, καταρροής, πυρετού, φαρυγγαλγίας).

Χ Αποφεύγουµε αυστηρά τις επισκέψεις σε νοσηλευόµενους ασθενείς.

Χ Αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε τον ανελκυστήρα. Σε περίπτωση χρήσης του
ανελκυστήρα, δεν εισερχόμαστε μαζί με άλλα άτομα.



Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ε.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ

Ελεγχόμενη είσοδος εργαζομένων και τρίτων στην ΕΡΓΟΣΕ και εφαρμογή μέτρων:

✓ Θερμομέτρηση στην είσοδο και απαγόρευση εισόδου εάν ανιχνευθεί θερμοκρασία >37 οC.

✓ Υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού τζελ για τον καθαρισμό των χεριών στην είσοδο, από όλους 
όσους εισέρχονται στην Εταιρία.

✓ Είσοδος μέχρι 1 ατόμου στους ανελκυστήρες. Εξαίρεση προβλέπεται στην περίπτωση χρήσης 
μάσκας όπου επιτρέπονται δύο (2) επιβάτες.

✓ Περιορισμός των εισόδων/εξόδων των εργαζομένων στο/από το κτίριο, στις απολύτως 
απαραίτητες.

✓ Προτεινόμενη χρήση προστατευτικής μάσκας σε χώρους των Γραφείων όπου μπορεί να υπάρξει 
μεγαλύτερη συγκέντρωση ατόμων.



Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ε.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΟΣΕ (συν.)

Ελεγχόμενη είσοδος εργαζομένων και τρίτων στην ΕΡΓΟΣΕ και εφαρμογή μέτρων:

✓ Απαγόρευση εισόδου στους ορόφους, σε delivery και courier (η παραλαβή θα γίνεται από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους στην είσοδο) 

✓ Κανένας επισκέπτης / συνεργάτης δε θα εισέρχεται στους ορόφους εάν πρώτα δεν ενημερωθεί από 
τον Φύλακα, ο εργαζόμενος που θα τον δεχτεί. Η μετακίνηση του επισκέπτη στο γραφείο όπου θα 
πραγματοποιηθεί η συνάντηση, θα γίνεται με συνοδεία ενός Φύλακα.

✓ Η παράδοση εγγράφων από συνεργάτες, θα γίνεται στην είσοδο του κτιρίου. Το Τμήμα 
Πρωτοκόλλου, θα μεριμνά για την τακτική παραλαβή των εγγράφων από τον Φύλακα.

✓ Καθιέρωση μίας μόνο Αίθουσας (406) για την πραγματοποίηση των αναγκαίων συσκέψεων με 
τρίτους ή εσωτερικά. Η αίθουσα αυτή θα αερίζεται διαρκώς και θα πρέπει να καθαρίζονται όλες οι 
επιφάνειες και τα αντικείμενα, πριν και μετά από κάθε σύσκεψη. Απαραίτητη η ενημέρωση της 
ΔΔΥΑΔ (εσ. 105, 160) σχετικά με την έναρξη και λήξη κάθε σύσκεψης, προκειμένου να ληφθεί 
μέριμνα για τον καθαρισμό της αίθουσας.



Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ε.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

✓ Ελαχιστοποίηση φυσικών συναντήσεων και μετακινήσεων. 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  
(προτίμηση άλλων μέσων επικοινωνίας), η αναγκαιότητα μετακινήσεων στο εσωτερικό της 
χώρας (π.χ. εργοτάξια) ενώ σαφώς αναβάλλονται όποια επαγγελματικά ταξίδια στο 
εξωτερικό.

✓ Κατάρτιση πινάκων για εργασία εκ περιτροπής. Στους πίνακες αυτούς θα αναφέρονται, 
ανά Δ/νση και περίοδο, οι εργαζόμενοι με φυσική παρουσία στην Εταιρία (40% του 
συνόλου των εργαζομένων στην παρούσα φάση) καθώς και οι εργαζόμενοι που θα 
εργάζονται εξ αποστάσεως.



Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ε.3 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

✓ Υλικά για την υγιεινή των χεριών (σαπούνι χεριών, αλκοολούχο απολυμαντικό κ.α.). Διαρκής 
παρακολούθηση για την επάρκεια των υλικών στις συσκευές και τη σωστή λειτουργίας αυτών.

✓ Καθαριστικά και μέσα καθαρισμού (κάθε είδους) για τον καθαρισμό του κτιρίου Γραφείων της 
ΕΡΓΟΣΕ και προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων. 

✓ Πρόσθετες υπηρεσίες καθαρισμού για τη διαρκή απολύμανση χειρολαβών, ανελκυστήρων, χώρων 
υγιεινής, χώρων συναντήσεων κλπ

✓ Τακτικές απολυμάνσεις στο κτίριο Γραφείων της ΕΡΓΟΣΕ

✓ Πρόσθετες υπηρεσίες φύλαξης για την αποφυγή συνωστισμού στην είσοδο του κτηρίου.

✓ Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, για τον οποίο μπορεί να προκύψει ανάγκη π.χ. συσκευή ανέπαφης 
θερμομέτρησης / προμήθεια φορητών υπολογιστών για εργασία από το σπίτι / λοιπές υποδομές 
πληροφοριακών συστημάτων κ.α.. 

✓ Προμήθεια προστατευτικών μασκών σε εξέλιξη ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα στην Εταιρία, για 
τους εργαζόμενους, ανάλογα με τη διαμόρφωση των έκτακτων αναγκών.



Ε. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ

Ε.4 ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

✓ Ενημέρωση των εργαζομένων για εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του COVID-19

✓ Ενημέρωση των εργαζομένων για τα μέτρα προστασίας από τον COVID-19

✓ Ευαισθητοποίηση των εργαζομένων για την τήρηση των κανόνων υγιεινής και των σχετικών 
οδηγιών της Εταιρίας

✓ Ανάρτηση οδηγιών προστασίας σε διάφορα σημεία στα Γραφεία

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

✓ Ενημέρωση Αναδόχων για την απαίτηση εφαρμογής μέτρων προστασίας στα εργοτάξια 



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 του κτιρίου της ΕΡΓΟΣΕ

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 ο εργαζόμενος ή κάποιος άλλος από τις 
επαφές του στην Εταιρεία εμφανίσει 

συμπτώματα, παραμένει σε αυτοπεριορισμό 
και η ΕΡΓΟΣΕ μεταβαίνει στη «ΣΤ.3» φάση 

του Σχεδίου Αντιμετώπισης

ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤ.1 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19 ΕΚΤΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ



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 παρακολουθεί την εξέλιξη των 
συμπτωμάτων του εργαζομένου

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

«ΣΤ.3» 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  

ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΣΤ.2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΙΩΣΗΣ/ΓΡΙΠΗΣ



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 

ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΣΤ.3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΩΣ ΚΡΟΥΣΜΑ COVID-19



Ζ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19: ΡΟΛΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Δ/ΝΣΗ - ΤΜΗΜΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΡΟΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

210-5283200

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

ΧΡΟΝΗΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
210-5283200

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

ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΙΤΖΗ 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΟΥ

Προϊσταμένη ΔΔΥΑΔ

Προϊσταμένη ΤΑΔΔΜ

210-5283381

6947 009381

foderitzi@ergose.gr

210-5283159

6948 572453

iokoukouri@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

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


Ζ. ΟΜΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ COVID-19: ΡΟΛΟΙ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

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 σε στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ

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 / 

Στέλεχος Διεύθυνσης 

Μελετών

210-5283384

6945 528773

makapaniri@ergose.gr

Επικοινωνία με τους εργαζόμενους και συμβολή σε ανάγκες που 

θα προκύψουν με απόφαση της Διοίκησης

mailto:anfilippid@ergose.gr
mailto:chmaridaki@ergose.gr
mailto:alsavopoul@ergose.gr
mailto:daprovopou@ergose.gr
mailto:makapaniri@ergose.gr


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



Σημειώνεται ότι η παρούσα οδηγία και τα μέτρα ισχύουν έως και 31 Μαΐου 2020, ενώ 

υπόκεινται σε διαρκή επανεξέταση και αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις εξελίξεις 

γύρω από τον ιό και τις εκάστοτε οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και της Πολιτείας.

Η Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ ευχαριστεί όλους τους εργαζόμενους της Εταιρίας και τους 

συνεργάτες για την υπευθυνότητα και την συνεργασία τους στην τήρηση των μέτρων.

Η διασφάλιση της δημόσιας υγείας είναι ευθύνη όλων μας!


