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ΘΕΜΑ: Ορισμός συντονιστή και αναπληρωτή διαχείρισης εμφάνισης κρούσματος covid-19 

στη Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης 

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η με αριθ. πρωτ. 9474/22-09-2020 απόφαση του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. 

Ρεθύμνης 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τη με αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2-10-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: 

«Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού». 

2. Το «Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους Χώρους Εργασίας του 

Δημόσιου Τομέα», που εξέδωσε 1η Οκτωβρίου 2020 ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας 

Υγείας (ΕΟΔΥ). 

3. Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, «Λοίμωξη από το νέο 

Κορωνοϊό SARS-CoV-2 (Covid-19) 

4. Την ανάγκη ορισμού συντονιστή διαχείρισης εμφάνισης κρούσματος covid-19 και 

αναπληρωτή του, για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους 

εργασίας της Υπηρεσίας μας. 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Ορίζουμε υπεύθυνους για την ορθή και ενιαία εφαρμογή του σχεδίου/πρωτοκόλλου 

διαχείρισης πιθανού ύποπτου κρούσματος COVID-19 στην υπηρεσία μας, τους κάτωθι 

υπαλλήλους της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης: 

1. Ως συντονιστή τον Ανδρέα Κουρμούλη Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 

Αθλητισμού: τηλέφωνο επικοινωνίας: 28310 28696 
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2. Ως αναπληρωτή του συντονιστή τον Απόστολο Σανιδά, εκπαιδευτικός με ολική 

διάθεση στη Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης για το διδακτικό έτος 2020-2021: τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 28310 28696 

Ο συντονιστής και ο αναπληρωτής του μεριμνούν: 

Α. Για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα 

σε εργαζόμενους/εργαζόμενες στην υπηρεσία μας. 

Β. Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε 

εργαζόμενους/εργαζόμενες της οργανικής μονάδας. 

Γ. Για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των 

μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας 

για τους υπαλλήλους και το κοινό. 

 

Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της 

Διεύθυνσης. 

 

            

                                                                            

                                                                             Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Π.Ε. Ρεθύμνης 
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