
 
 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΔΗΛ.ΥΕΕΩΜ & ΕΣΑΘΡΘΙΗ ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΕΤΘΤΜΗ 

 

ΙΣΘΡΘΑΙΕ ΤΠΟΔΟΛΕ Α.Ε. | Φαβιέροσ 30 | 10438 Αθήνα      
Πιεξνθνξίεο: Σει. : 210-5272432-3 •  fax: 210-5272431 • email: grtypou@ktyp.gr 

                                Παρασκεσή, 20  Λαρτίοσ 2020  
 

ΔΕΚΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 
 

Η ΙΣΤΠ ΑΕ ΤΛΛΕΣΕΥΕΘ ΣΗΜ ΕΘΜΘΙΗ ΠΡΟΠΑΘΕΘΑ ΓΘΑ ΣΗΜ ΑΜΣΘΛΕΣΩΠΘΗ ΣΟΤ 
ΙΟΡΩΜΟΪΟΤ ΠΡΟΣΕΤΟΜΣΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΛΕΜΟΤ ΣΗ 

 
ΔΕΛΗ ΛΕΣΡΩΜ ΓΘΑ ΣΟ ΙΑΘΕΣΩ ΕΙΣΑΙΣΗ ΑΜΑΓΙΗ ΚΟΓΩ ΙΟΡΟΜΟΪΟΤ 

 
   Η ΚΣΤΠ Α.Ε. εθ ηε θύζεσο ηεο, δελ ζέιεη θαη δελ κπνξεί λα ιείπεη από ηελ εζληθή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θξίζεο ηνπ θνξσλντνύ. Πέξαλ ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο, σο θνξέαο 
δηαρείξηζεο Εζληθώλ θαη Επξσπατθώλ πόξσλ θαη ζεκάησλ πνπ ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο 
(πξνζεζκίεο δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ, ζπκβάζεηο έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ ππάγνληαη 
ζηνλ λ. 4412/2016), επηβιέπεη κνλάδεο Τγείαο. Καη δειώλεη παξνύζα ζηελ πξνάζπηζε ηνπ Δεκνζίνπ 
πκθέξνληνο, έρνληαο ιάβεη δέζκε κέηξσλ ηόζν γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο, όζν θαη γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. 
  
ην πιαίζην ηεο πξνζηαζίαο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντό Covid-19, από ηελ 
ΚΣΤΠ ΑΕ ιήθζεθαλ ηα παξαθάησ κέηξα: 
1. Πξνκήζεηα πξνζηαηεπηηθώλ κέηξσλ θαη αληηζεπηηθώλ πγξώλ ηα νπνία ηνπνζεηήζεθαλ ζε όινπο 

ηνπο ρώξνπο. 
2. Ελδειερήο ελεκέξσζε όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο γηα ηα πξνιεπηηθά κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ θνξνλντνύ από ηνλ Ιαηξό Τπεξεζίαο θαη ηελ Γεληθή Δηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο. 

3. Καζεκεξηλόο επηκειήο θαζαξηζκόο κε απνιπκαληηθά ησλ ρώξσλ ηεο εηαηξείαο θαη θπξίσο, 

πόκνισλ, δηαθνπηώλ, θνκβίσλ ησλ αλειθπζηήξσλ θαη ρεηξνιηζζήξσλ, θαζώο θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ θαλόλσλ αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο ησλ ίδησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 

θαζαξηόηεηα.  

4. Λεηηνπξγία ηνπ Πξσηνθόιινπ από εμσηεξηθή ζπξίδα. 

5. Απαγόξεπζε ησλ ζπλαληήζεσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηεο Δηνίθεζεο κε εμσηεξηθνύο παξάγνληεο 

θαη νη απνιύησο απαξαίηεηεο επαθέο γηα ιήςε ππνγξαθώλ ή ηεο όπνηαο αιιεινγξαθίαο 

γίλνληαη ζην ρώι ηεο εηζόδνπ κε ηελ απαξαίηεηε θαηόπηλ ιήςε απνιπκαληηθώλ ηνπ 

πξνζσπηθνύ. 

6. ην θηίξην απαγνξεύζεθε ε είζνδνο ζηνπο δηαλνκείο (θαθέ, θαγεηνύ θηι.) εηδνπνηώληαο ηνπο 

παξαγγέινληεο λα ηα παξαιακβάλνπλ από ηελ είζνδν.  

7. ύληαμε από ηελ Γεληθή Δηεύζπλζε Λεηηνπξγίαο, ΥΕΔΙΟΤ ΜΕΣΡΩΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΤ ΔΙΑΔΟΗ ΣΟΤ ΚΟΡΟΝΟΪΟΤ COVID-19, δηακνξθσκέλν ζε ζηάδηα εηνηκόηεηαο.    

8. Ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11.03.2020, άξζξν 5) γηα 

ην θαζεζηώο αδεηώλ θηι. 

9. Εηδηθή πξνζηαζία γηα ηηο ζηηο εππαζείο νκάδεο κε εμ απνζηάζεσο εξγαζία ή κε επέιηθην σξάξην 

γηα όζν δηάζηεκα απαηηεζεί.  

10. πλερήο παξνρή ελεκέξσζεο θαη δηεπθξηλήζεσλ ζην πξνζσπηθό από ηηο  Δηεπζύλζεηο 

Αλζξσπίλνπ Δπλακηθνύ θαη Δηαθάλεηαο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο.  

11. Παξνρή ππεξεζίαο e:Presence.gov.gr θαη Microsoft Teams γηα πξαγκαηνπνίεζε 

ζπλεδξηάζεσλ/ηειεδηαζθέςεσλ ησλ Μειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνύ 

ηεο εηαηξείαο θαζώο θαη κε άιινπο θνξείο θαη Τπνπξγεία.  

12. Οξγάλσζε γηα ηελ ρξήζε ειεθηξνληθώλ κέζσλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εξγαζία (emails, ζπλδέζεηο 

VNP θηι.) θαη παξνρή ιύζεσλ γηα ηελ ρξήζε ησλ απαηηνύκελσλ software ζηνπο κειεηεηέο. 

13. Απνιύκαλζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ζηα δύν θηίξηα ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζηελ Αζήλα θαη ηνπ 

θιηκαθίνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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14. Καζνξίζηεθε από ηελ Δηνίθεζε ην θαζεζηώο θαη ην πνζνζηό ηνπ πξνζσπηθνύ αζθαιείαο, θαζώο 

θαη ηεο εθ πεξηηξνπήο παξνπζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ σο πξνζσπηθνύ αζθαιείαο, κε εμαίξεζε ηηο 

εππαζείο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη εμ απνζηάζεσο. 

Από το Γραυείο  
Δημοσίων τέσεων & Εταιρικής 

Ιοινωνικής Εσθύνης 


