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ΘΕΜΑ: «Ορισμός συντονιστή και αναπληρώτριας διαχείρισης εμφάνισης κρούσματος covid-19 στη ΔΠΕ»   
 
                                                                

Ο Διευθυντής ΔΠΕ Καβάλας έχοντας υπόψη: 

 

1. Το άρθρο 15 του ν. 4728/2020 (ΦΕΚ A' 186/29.09.2020) Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των 
καταστροφικών συνεπειών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις. 

2. Τις διατάξεις του N. 4722/2020 (ΦΕΚ Α' 177/15.9.2020) "Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας 
και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A1157) και β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη 
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς 
και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 
Αυγούστου 2020» (Α1 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων." 

3. Τις διατάξεις του άρθρου Πρώτου του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ A' 76/03.04.2020) "Κύρωση: α) της από 
25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α142), β) της 
από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορω-νοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A1 55) και γ) της από 14.3.2020 
Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID- 19» (Α164) και άλλες διατάξεις." 

4. Το από 1.10.2020 πρωτόκολλο διαχείρισης Ε.Ο.Δ.Υ. «ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ SARS- CoV-2 
(COVID-19) - ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
(εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων)». 

5. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών- Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα 
Πειθαρχικής ευθύνης και Δεοντολογίας με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-
Ρ3Π) Κεφ. Β2 αυτής, ως και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16136/20-9-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6- 2ΞΧ) και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682/22-9-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ6Θ46ΜΤΛ6-8Ε0) και τις προηγούμενες σχετικές. 
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6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β'/16-10-2002) Απόφαση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών Εκπαίδευσης κλπ». 

7. Την υπ΄ αρ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/τ.Β΄/16-10-2002) Υπουργική Απόφαση περί 
καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης 
κ.λ.π., όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 

8. Την υπ’ αριθ. Φ.353.1 / 24 / 105877 / Ε3/13-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΓΠ46ΜΣΛΗ-0ΓΡ) Υπουργική Απόφαση  
«Τοποθέτηση προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

9. Την ανάγκη ορισμού συντονιστή διαχείρισης covid-19 και αναπληρωτή του για τον περιορισμό μετάδοσης 
του κορωνοϊού. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 

       Ορίζουμε Συντονιστές Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19, ως υπεύθυνους για την ορθή και ενιαία 

εφαρμογή του σχεδίου/πρωτοκόλλου διαχείρισης πιθανού ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 

σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά για την οικεία οργανική μονάδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Καβάλας, τους κάτωθι υπαλλήλους: 

1. Ως Συντονίστρια την κ. Γαϊτανίδου Αθανασία, Προϊσταμένη Εκπ/κών Θεμάτων (τηλ. 

2510291572). 

2. Ως Αναπληρώτρια την κ. Βεζακίδου Χρυσή, αποσπασμένη μέσω ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 

2020-2021 (τηλ. 2510291572).  

 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης. 

 

 

                                                                               Ο Δ/ΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

 

 

 

                                                                                                                               ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ 
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