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Θέμα: «Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στην 

Ακαδημία Αθηνών» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Γενικός Γραμματεύς της Ακαδημίας Αθηνών 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του νόμου «Περί κυρώσεως και τροποποιήσεως της από 18 Μαρτίου 

1926 συντακτικής αποφάσεως περί οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών» (Ν. 

4398/1929, Φ.Ε.Κ. 308/24.08.1929, τεύχος Α΄), όπως ισχύει, 

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 122/2006 (ΦΕΚ 123/16.06.2006, τεύχος Α΄) «Οργανισμός 

Διοικητικών Υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών», όπως ισχύει, και 

γ) Την με αριθμό πρωτοκόλλου: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020 και αριθμό 

διαδικτυακής ανάρτησης - ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού». 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

Καταρτίζουμε Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού στους 

χώρους λειτουργίας της Ακαδημίας Αθηνών, με στόχο την ελαχιστοποίηση της 

μετάδοσης στους εργαζόμενους της Ακαδημίας, την αντιμετώπιση των ύποπτων ή/και 

επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας και 

τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα, και παραθέτουμε τα κάτωθι:  
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Α) Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του 

κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVD-19), εντός της Ακαδημίας εφαρμόζονται και τηρούνται 

οι ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών, όπως αυτές 

ορίζονται με την εκάστοτε εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημοσίου Τομέα, Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Πειθαρχικής 

Ευθύνης και Δεοντολογίας, ηλεκτρονική διεύθυνση: hrm@ypes.gov.gr. 

 

B) Στο πλαίσιο καθορισμού Συντονιστή Διαχείρισης COVID-19 στην Ακαδημία Αθηνών 

και λαμβανομένων υπ’ όψιν των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων της Ακαδημίας ορίζουμε 

τους κάτωθι ως ακολούθως: 

Στο κεντρικό κτήριο, Πανεπιστημίου 28, 10679, Αθήνα, τον κύριο Κοτσίρα 

Αθανάσιο του Δημητρίου, Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664797, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

kotsiras@academyofathens.gr, ως συντονιστή διαχείρισης covid-19 με αναπληρωτές: 

(α) την κυρία Σταντίδη Ασπασία του Αντωνίου, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής 

Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664714, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: sstantidi@academyofathens.gr, και (β) τον κύριο Μίχα 

Δημήτριο του Γεωργίου, υπάλληλο του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664714, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

dmichas@academyofathens.gr.  

Στο κτήριο της οδού Σόλωνος 84, 10680, Αθήνα, την κ. Λαγοπαναγιωτοπούλου 

Πολυξένη του Γεωργίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664710, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: xenia_lag@academyofathens.gr, ως συντονίστρια διαχείρισης covid-19 με 

αναπληρωτές: (α) την κ. Μαρία Παππά του Χρήστου, υπάλληλο του Τμήματος 

Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τηλέφωνο: 2103664719, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: mpappa@academyofathens.gr, (β) την κ. Μεσσήνη Ελένη του 

Αναστασίου, υπάλληλο του Τμήματος Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας της Διεύθυνσης 

Περιουσίας, τηλέφωνο: 2103664779, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

emessini@academyofathens.gr, και (γ) τον κ. Καλογερόπουλο Κωνσταντίνο του 

Αλεξάνδρου, υπάλληλο του Τμήματος Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου Κληροδοτημάτων 
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της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κληροδοτημάτων, τηλέφωνο: 2103664728, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: kkalogeropoulos@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 10671, Αθήνα, την κυρία 

Μανωλέσσου Ιωάννα του Γεωργίου, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης των 

Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ, τηλέφωνο: 2112111001, ηλεκτρονική 

διεύθυνση: manolessou@academyofathens.gr, ως συντονίστρια διαχείρισης covid-19 με 

αναπληρωτή τον Γκαραλιάκο Δημήτριο του Ευθυμίου, διοικητικό υπάλληλο του εν 

λόγω ερευνητικού κέντρου, τηλέφωνο: 2112111006, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

dgaraliakos@academyofathens.gr.  

Στο κτήριο της οδού Ηπίτου 3, 10557, Αθήνα, τον κύριο Καραμανέ Ευάγγελο του 

Θεοδώρου, Διευθύνοντα το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, τηλέφωνο: 

2103664760, ηλεκτρονική διεύθυνση: ekaramanes@academyofathens.gr, ως 

συντονιστή διαχείρισης covid-19 με αναπληρωτή τον κύριο Ποτηρόπουλο Παρασκευά 

του Γεωργίου, ερευνητή του εν λόγω ερευνητικού κέντρου, τηλέφωνο: 2103664766, 

ηλεκτρονική διεύθυνση: potpari@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Αναγνωστοπούλου 14, 10673, Αθήνα: 

Α. Από το ισόγειο έως και τον δεύτερο (2ο) όροφο τον κύριο Ριζά Σωτήριο του 

Χρήστου, Διευθύνοντα το Κέντρον Ερεύνης της Ιστορίας του Νεοτέρου Ελληνισμού, 

τηλέφωνο: 2103664603, ηλεκτρονική διεύθυνση: sorizas@academyofathens.gr, ως 

συντονιστή διαχείρισης covid-19 με αναπληρωτή τον κύριο Στεφανή Αθανάσιο του 

Δημητρίου, Διευθύνοντα το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, 

τηλέφωνο: 2103664632, ηλεκτρονική διεύθυνση: stefanis@academyofathens.gr.  

Β. Από τον τρίτο (3ο) όροφο έως και τον πέμπτο (5ο) όροφο, την κυρία Μπίθα 

Ιωάννα του Παναγιώτη, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της Βυζαντινής και 

Μεταβυζαντινής Τέχνης, τηλέφωνο: 2103664613, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ibitha@academyofathens.gr, ως συντονίστρια διαχείρισης covid-19 με αναπληρώτρια 

την κυρία Μαχαίρα Βασιλική του Ηλία, Διευθύνουσα το Κέντρον Ερεύνης της 

Αρχαιότητος, τηλέφωνο: 2103664648, ηλεκτρονική διεύθυνση: 

vmachaira@academyofathens.gr. 

Στο κτήριο της οδού Σωρανού Εφεσίου 4, 11527, Αθήνα (στους χώρους 

εποπτείας της Ακαδημίας), τον κύριο Πάτση Παναγιώτη του Αργυρίου, Διευθύνοντα το 

Κέντρον Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, τηλέφωνο: 

2106597169, ηλεκτρονική διεύθυνση: patsis@academyofathens.gr, ως συντονιστή 
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διαχείρισης covid-19 με αναπληρωτή τον κύριο Καστή Γεώργιο του Αντωνίου, 

Διευθύνοντα το Κέντρον Ερευνών Θεωρητικών και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών, 

τηλέφωνο: 2106597159, ηλεκτρονική διεύθυνση: gkastis@academyofathens.gr. 

 

Οι ως άνω συντονιστές διαχείρισης covid-19 και οι αναπληρωτές τους μεριμνούν για 

την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα 

στους εργαζόμενους της Ακαδημίας στους χώρους αρμοδιότητάς τους, για τη διαχείριση 

ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 μεταξύ των εργαζομένων της Ακαδημίας 

στους χώρους αρμοδιότητάς τους και, τέλος, για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα 

που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού 

(ερευνητικού, διοικητικού και λοιπού) και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου 

εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό στους χώρους αρμοδιότητάς τους. 

    

Γ) Ενημερώνουμε το ερευνητικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Ακαδημίας περί 

του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος COVID-19 στους χώρους εργασίας του 

Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων), το οποίο έχει 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και 

συγκεκριμένα στη διεύθυνση: https://eody.gov.gr/odigies-gia-toys-choroys-ergasias-

toy-dimosioy-tomea/ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.  

 

Ο Γενικός Γραμματεύς  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ 

Ακαδημαϊκός 

 

 

 

Ενέργειες: 

– Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας 

 – Κοινοποίηση στους άμεσα ενδιαφερόμενους 

 

Εσωτερική διανομή:  

 – Οργανικές Μονάδες της Ακαδημίας Αθηνών 

 – Ερευνητικά Κέντρα και Γραφεία Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών 

 – Το προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών 
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