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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 Έχοντας υπόψη: 

1) Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…..και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ.1Β του άρθρου 9, αυτού.  

2) Την αριθ. 32674/ΕΥΘΥ 330/23.03.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 714/Β/24.04.2015) περί «Αναδιάρθρωσης της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278/Γ΄ ΚΠΣ/ΚΥΑ/8.12.2000 (ΦΕΚ 
1501/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει». 

3) Το από 1/10/2020 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων), όπως αυτό συντάχθηκε 
από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. 

4) Την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02.10.2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

5) Την αριθ. πρωτ. 5522/04.11.2020 απόφασή μας περί Ορισμού συντονιστή διαχείρισης COVID 19. 

6) Την ΚΥΑ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/Β/06.11.2020).  

7) Την αναγκαιότητα λήψης κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καταρτίζουμε το Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του COVID 

19 στους χώρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) ως ακολούθως: 

   

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία 

 

 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 
 

  
Κομοτηνή, 11-11-2020 
Αριθ. Πρωτ.: 5643 

Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28 Κομοτηνή  
 

  
 Ταχ. Κώδικας: 69132 

Πληροφορίες: Χ. Αγγελίνα 

Τηλέφωνο: 2531352322 
Fax: 2531081601 
Email: hariniko@mou.gr 

 
 
ΘΕΜΑ: 

 
 
Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης και διαχείρισης τυχόν κρουσμάτων του 
COVID 19 στους χώρους λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ) 
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Α. Βασικές Αρχές 

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας μέσω της επιτυχούς εφαρμογής των 
μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται για την εξάλειψη ή τη μείωση της πιθανότητας μόλυνσης των 
εργαζομένων και του κοινού στους χώρους εργασίας. 

Στόχος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με το Σχέδιο 
Δράσης και διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του COVID 19 είναι αφενός να προστατεύσει το προσωπικό και 
τους συναλλασσόμενους πολίτες και αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό της ώστε να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID 19.  

Η σωστή εφαρμογή των οδηγιών που ακολουθούν περιλαμβάνει:  

 Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης της νόσου σε όλους τους εργαζόμενους της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID 19.  
 Τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. 

 
Β. Κτιριακές εγκαταστάσεις 

ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 
Ηροδότου 28 - Κομοτηνή 

ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΚΤΙΡΙΟ Α΄ 

Ισόγειο Αίθουσα συνεδριάσεων 

1ος Όροφος Μονάδα Γ΄ 

2ος Όροφος Μονάδα Β1 

3ος Όροφος Μονάδα Α΄ και Μονάδα Β2 

4ος Όροφος Γραφείο Προϊσταμένου Υπηρεσίας 

5ος Όροφος Μονάδα Α΄  

ΚΤΙΡΙΟ Β΄ 

2ος Όροφος Μονάδα Γ΄ 

5ος Όροφος Μονάδα Γ΄ 

 

Γ. Προληπτικά μέτρα περιορισμού της μετάδοσης του COVID 19 

1. Είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους καθώς και εισερχόμενους και παραμένοντες εντός των 
χώρων της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ: 

 η χρήση μη ιατρικής μάσκας καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους (εφόσον υφίσταται 
υποχρέωση από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών δεδομένων)  

 η τήρηση απόστασης ενάμισι, τουλάχιστον, μέτρου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε όλους τους 
χώρους που στεγάζεται η Υπηρεσία 

 η χρήση απολυμαντικού κατά την είσοδο 
 

2. Συστήνεται: 
 η αποφυγή της χρήσης των ανελκυστήρων. Σε περίπτωση χρήσης τους, απαγορεύεται να εισέρχονται 

ταυτόχρονα εντός αυτών περισσότερα του ενός άτομα. 
 η διατήρηση ανοικτών των θυρών και παραθύρων των αιθουσών συνεδριάσεων και  των γραφείων  
 η αποφυγή συνεργασιών με τρίτους με φυσική παρουσία και να προτιμάται εφόσον είναι εφικτό η 

επικοινωνία εξ αποστάσεως με χρήση τεχνολογικών μέσων 
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 να αποφεύγεται ο διαμοιρασμός αντικειμένων, γραφικής ύλης και εξοπλισμού (κι όπου είναι 

δυνατό, να γίνεται αποκλειστική ονομαστική χρήση).  

 η λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων πρέπει να αποφεύγεται όταν υπάρχουν πάνω από 2 

άτομα στο χώρο. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί, να γίνεται με ανοιχτά παράθυρα 

 
  

2. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας 

 Διαμορφώνει πρόγραμμα εργασίας σε εβδομαδιαία βάση το οποίο περιλαμβάνει τα άτομα που 
εργάζονται εκ περιτροπής με τηλεργασία και φυσική παρουσία λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες και διαμορφώνει πρόγραμμα σταδιακής, κυλιόμενης προσέλευσης και 
αντίστοιχα αποχώρησης των εργαζομένων όπου και αν αυτό απαιτείται. 
  

3. Οι Προϊστάμενοι Μονάδων της Υπηρεσίας 

 Ελέγχουν την εφαρμογή της Νομοθεσίας και των οδηγιών στο χώρο ευθύνης τους, ενημερώνουν και 
παροτρύνουν το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής 
υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κ.λπ.) και την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.  

 Τηρούν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων, του χρόνου και διάρκειας επίσκεψης τρίτων προσώπων 
στην Υπηρεσία για συνεργασία με στελέχη της Μονάδας ευθύνης τους. Εξαιρούνται οι επισκέψεις 
υπαλλήλων ταχυμεταφορών εφόσον παραμένουν στο χώρο διάστημα μικρότερο των 5 min, τηρούν 
κατ΄ ελάχιστον την απόσταση 1.5 m και φορούν μάσκα. 
 

4.  Η Προϊσταμένη της Μονάδας Γ΄ 

 Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως π.χ. οδηγίες χρήσης 
χώρων, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης/ υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και 
τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, διαδικτυακά κ.λπ. 
Και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε: 

 Να εξασφαλίζεται η προμήθεια και διάθεση των απαιτούμενων υλικών - μέσων, όπως αλκοολούχα 
αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χαρτί κουζίνας) στους 
εργαζομένους και η τοποθέτησή τους σε όλους τους χώρους (γραφεία, τουαλέτες, κ.λ.π.), δίνοντας 
έμφαση στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με το ευρύ κοινό.  

 Να εφοδιάζεται το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (π.χ. μάσκες), 
σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ και τις αποφάσεις των 
αρμοδίων φορέων.  

 Να υπάρχει επάρκεια αποθεμάτων υλικών. 
 

5. Οι εργαζόμενοι  

Κάθε υπάλληλος συμμορφώνεται αυστηρά με τις σχετικές οδηγίες και τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά 
του COVID 19 

Συγκεκριμένα: 

 Χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των Υπηρεσιών και στους εξωτερικούς, εφόσον 
υφίσταται υποχρέωση από το Υπουργείο Εσωτερικών βάσει των εκάστοτε επιδημιολογικών 
δεδομένων.  

 Συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 40 δευτερόλεπτα, προσεκτικό 
στέγνωμα χεριών με χαρτί κουζίνας και απόρριψή του στους κάδους απορριμμάτων. Εναλλακτικά, 
χρήση αντισηπτικών με βάση την αλκοόλη περιεκτικότητας τουλάχιστον 70%.  

 Εφαρμογή της οδηγίας για προστασία από COVID 19 κατά τη χρήση φωτοτυπικού μηχανήματος 
 Εφαρμογή της οδηγίας για προστασία από COVID 19 κατά τη χρήση WC και κουζίνας 
 Εφαρμογή της οδηγίας για προστασία από COVID 19 κατά τη χρήση του συστήματος δήλωσης 

παρουσίας 
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 Κάλυψη της μύτης και του στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντιλο / 
εναλλακτικά εάν αυτό δεν είναι διαθέσιμο, κάλυψη στόματος με το μέσα μέρος του αγκώνα. 

 Απόρριψη χαρτομάντηλων ή άλλων υλικών ατομικής υγιεινής ή μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την 
απολύμανση των επιφανειών εργασίας στον κάδο απορριμμάτων. 

 Αποφυγή χειραψιών και γενικά στενής σωματικής επαφής, τήρησης απόστασης τουλάχιστον 1,5 
μέτρων από τους συναδέλφους, τους πολίτες ή τους τρίτους σε όλους τους χώρους.  

 Αποφυγή αγγίγματος του μπροστινού μέρους της μάσκας ή της ασπίδας προσώπου.  
 Αποφυγή αγγίγματος του προσώπου με τα χέρια. 
 Περιορισμό στις απόλυτα αναγκαίες συνεργασίες με φυσική παρουσία με άλλα στελέχη της υπηρεσίας 
 Περιορισμό στις απόλυτα αναγκαίες συνεργασίες με φυσική παρουσία με τρίτους και μόνο μετά από 

έγκριση του Προϊσταμένου Μονάδος 
 Άμεση ενημέρωση του διαχειριστή COVID 19 σε περίπτωση αδιαθεσίας ή συμπτωματολογίας συμβατής 

με λοίμωξη COVID 19 ή επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα και απομάκρυνση από το χώρο εργασίας.  
 Επαναφορά στον χώρο εργασίας μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο διαχειριστή COVID 19 και 

σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. 
 Αποτελεί ατομική ευθύνη κάθε στελέχους σε εφαρμογή της Νομοθεσίας να αιτείται εφόσον δικαιούται 

ειδική άδεια υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Μονάδα Γ της Υπηρεσίας. 
 

6. Προσωπικό καθαριότητας  

Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα, γάντια και όλα τα προβλεπόμενα στη 
Σύμβαση με τον Ανάδοχο καθαριότητας. Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, 
των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού 
σε καθημερινή βάση. 

Δ. Ορισμός - Καθήκοντα Συντονιστή 

Ως συντονιστής διαχείρισης COVID 19 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης ορίσθηκε ο Δημήτριος Δημητριάδης, Στέλεχος της Μονάδας Γ΄ με αναπληρωτή του 
τον Βασίλειο Πιτσινίγκο, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας. Ο συντονιστής μεριμνά: 

 για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID 19 σε εργαζόμενους της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ, την 
ενημέρωση του Ε.Ο.Δ.Υ. για την ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος και σε  συνεργασία με τον 
Ε.Ο.Δ.Υ., μεριμνά για την ιχνηλάτηση των πιθανών επαφών του επιβεβαιωμένου κρούσματος και για 
την, κατόπιν εκτίμησης του επιδημιολογικού κινδύνου, εφαρμογή των αναγκαίων για τον περιορισμό 
της μετάδοσης του COVID 19 μέτρων 

 Ενημερώνει αμελλητί την Προϊστάμενο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ για την εμφάνιση κρουσμάτων, καθώς και 
για τα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και περιορισμού της 
μετάδοσης του COVID 19. 
 

Ε. Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID 19 

Επισυνάπτεται το από 01/10/2020 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων), του ΕΟΔΥ το οποίο και 
αποτελεί τμήμα του παρόντος σχεδίου. 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης (www.eydamth.gr). 

 

 
         Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
 
 
 
               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΙΤΣΙΝΙΓΚΟΣ 
 

http://www.eydamth.gr/
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Συνημμένα: 

1. Το από 1/10/2020 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων) 

2. ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ COVID-19 

4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ COVID-19 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΑΠΟ COVID-19 

 

Εσωτερική διανομή: 

Στελέχη ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ 
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