
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το πρακτικό της 16/13-11-2020 τακτικής συνεδρίασης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δημοτικής Α.Ε 
 

Στην Ιερισσό και στην αίθουσα της Δημοτικής Επιχείρησης σήμερα Παρασκευή (13) δέκα τρεις του μηνός 

Νοεμβρίου του χρόνου 2020 και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε 

(δια περιφοράς ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 11-3-2020 ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020, 

κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 

και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του Άρθρο 10 κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 

παρ. 1) και το (ΦΕΚ Δ1α/Γ.Π.οικ.51892/19.8.2020), το διοικητικό συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ, από 

την με αριθμό πρωτοκόλλου 704/10-11-2020 πρόσκληση της Προέδρου, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του καταστατικού της και τηρώντας πάντα όλα τα μέτρα προστασίας  

 

                        Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Ζαμάνη Μαρία- Ελένη                                
Αϊβαζίδου Κλεοπάτρα 
Ζήκα Ζαχαρούλα 
Μήτρου Αικατερίνη  
Μίτιντζης Τρύφων 
 

 

             Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως παρακάτω τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

Αριθμός Θέματος:  05 

 

 

Αριθμός Απόφασης:  60  

 

Η Πρόεδρος της επιχείρησης Ζαμάνη Μαρία Ελένη, εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης ανέφερε τα εξής: «Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού (covid-19) στους 

χώρους λειτουργίας των υπηρεσιών του, εκπόνησε και ήδη υλοποιεί ο Δήμος Αριστοτέλη. Στο πλαίσιο 

αυτού του σχεδίου συντονιστής είναι ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Γεώργιος Θαλασσινός. 

Υπογραμμίζεται ότι το σχέδιο δράσης αφορά την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στο Δήμο καθώς 

και όσων είναι αναγκαίο να προσέλθουν στις υπηρεσίες του. Το παρόν σχέδιο δράσης του Δήμου 

Αριστοτέλη συμμορφώνεται πλήρως με το Πρωτόκολλο Διαχείρισης Κρούσματος COVID-19 για τους 

χώρους εργασίας του Δημόσιου Τομέα το οποίο εξέδωσε την 01/10/2020 ο ΕΟΔΥ καθώς και με τις σχετικές 

συστάσεις του ΕΟΔΥ. Στόχος της εφαρμογής του παρόντος Σχεδίου είναι: α) η ελαχιστοποίηση της 

μετάδοσης του ιού στους εργαζόμενους του Δήμου, β) η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων 

κρουσμάτων που δεν χρήζουν νοσηλείας και γ) ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα. 

Ψήφιση σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση covid-19 
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Το παραπάνω σχέδιο δράσης του Δήμου Αριστοτέλη, περιλαμβάνει όλες τις δομές του Δήμου, καθώς και τα 

Νομικά του Πρόσωπα (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο), και παρακαλώ για την ψήφιση 

και την αποδοχή του σχεδίου δράσης από το Δήμο Αριστοτέλη, καθώς και την τήρησή του. 

Πέραν όμως από το σχέδιο δράσης του Δήμου που αποδεχόμαστε, η ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και το 

Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο καθώς στεγάζονται στον ίδιο χώρο,  έχουν δημιουργήσει το δικό τους 

σχέδιο δράσης, βασιζόμενοι πάνω στο σχέδιο του Δήμου αλλα και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, αλλά 

προσαρμοσμένο στις ανάγκες που προκύπτουν στον συγκεκριμένο χώρο. Το σχέδιο  αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσης και σας το παραθέτω προς ψήφιση, προτείνω δε την πιστή εφαρμογή και την ορθή 

διαχείριση από τους Συντονιστές».  

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. ΔΑΕ  μετά από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα 

 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Α) Την αποδοχή του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Αριστοτέλη, όπου περιλαμβάνει όλες τις δομές του 

Δήμου, καθώς και τα Νομικά του Πρόσωπα (ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο), καθώς 

και την τήρησή του. 

 

Β) Την αποδοχή του Σχεδίου Δράσης της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α και του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, που 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, καθώς και την τήρησή του. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 60/2020 

Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ακριβές Απόσπασμα 
Ιερισσός 13-11-2020 

 
Η Πρόεδρος 

 
 

 
Ζαμάνη Μαρία Ελένη 
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Στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού βρίσκονται τα γραφεία δύο νομικών προσώπων  

του Δήμου Αριστοτέλη, η Αξιοποίηση Τουριστικών Ακινήτων και το Αριστοτέλειο 

Πνευματικό Κέντρο, οι αίθουσες ωδείου, η αίθουσα 3d o εκθεσιακός χώρος, το 

λαογραφικό και η αίθουσα δημοτικών συμβουλίων. Στο Κέντρο Πολιτισμού αυτή τη 

στιγμή εργάζονται 10 άτομα και οι δύο πρόεδροι των Νομικών Προσώπων.  

Στο πλαίσιο των δράσεων για τον περιορισμό της μετάδοσης του covid 19 η 

διοίκηση αποφασίζει να υιοθετήσει το Σχέδιο Δράσης που έχει εκπονήσει ο Δήμος 

Αριστοτέλη για τον περιορισμό της μετάδοσης του covid 19 στους χώρους 

λειτουργίας των υπηρεσιών του με συντονιστή τον αντιδήμαρχο κ. Θαλασσινό 

Γεώργιο. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας  τη δυσκολία της περιόδου που διανύουμε,  

δημιουργούμε κανόνες  διαχείρισης κρούσματος  που να αφορά  συγκεκριμένα τους 

εργαζόμενους στο Κέντρο Πολιτισμού Ιερισσού.  

Σχέδιο Δράσης για τον περιορισμό μετάδοσης του COVID-19 
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 Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου συντονιστής είναι ο manager κος Σταύρος 

Δουλδέρης ο οποίος είχε λάβει πιστοποίηση από την Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας για Υγειονομικά Πρωτόκολλα και θα είναι σε διαρκή επαφή με τους 

πρόεδρους των νομικών κ Τζιτζιρίκα Αστέριο και Ζαμάνη Μαρία-Ελένη τους οποίους 

και θα ενημερώνει και θα τον αναπληρώνουν σε περίπτωση αδυναμίας. Το σχέδιο 

δράσης συντάχθηκε με βάση το  Πρωτόκολλο  Διαχείρισης Κρούσματος για τους 

Χώρους Εργασιακού Δημόσιου Τομέα (ΕΟΔΥ 01-10-20). Στόχος της εφαρμογής του 

παρόντος Σχεδίου είναι:  

α) η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας μετάδοσης του ιού στο Κέντρο Πολιτισμού 

Ιερισσού η οποία αποτελεί και τη βασική προτεραιότητα μας.  

β) η αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων κρουσμάτων που δεν 

χρήζουν νοσηλείας και  

γ) ο περιορισμός της διασποράς της νόσου στην κοινότητα.  

 

 

 

Α) Γενικές οδηγίες Κέντρου Πολιτισμού Ιερισσού 

Στο Κέντρο Πολιτισμού θα ισχύουν τα ακόλουθα : 

 Η είσοδος στο Κέντρο Πολιτισμού επιτρέπεται μόνο με ραντεβού. 

 Η κεντρική είσοδος του κτιρίου παραμένει κλειδωμένη. 

  Στη  πόρτα υπάρχει ανακοίνωση όπου ενημερώνει το κοινό για τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας τα οποία θα πρέπει να καλέσουν οι πολίτες προκειμένου να 

τους επιτραπεί η είσοδος. 
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  Όλο το προσωπικό και οι επισκέπτες θερμομετριούνται κατά την είσοδο τους 

στο κτίριο και απολυμαίνουν τα χέρια του με αντισηπτικό που βρίσκεται στην 

είσοδο.  

  Σε κάθε κοινόχρηστο χώρο και σε κάθε γραφείο υπάρχει ειδικό αντισηπτικό, 

ενώ συνολικά ο χώρος αερίζεται και καθαρίζεται καθημερινά με ειδικά 

απολυμαντικά. (πόμολα, πάτωμα, τουαλέτες, κουζίνα κτλ) 

  Έχει οριστεί ειδικός χώρος για την παραμονή  ύποπτου κρούσματος (εάν 

κάποιος παρουσιάσει ξαφνικά ύποπτο σύμπτωμα) προκειμένου να 

περιοριστεί στο ελάχιστο η έκθεση των υπολοίπων. Πρόκειται για μια αίθουσα 

στον κάτω όροφο του Κέντρου Πολιτισμού όπου έχει εφοδιαστεί με 

θερμόμετρο, οξύμετρο, καθαρό οινόπνευμα, γάντια και  ιατρικές μάσκες.  

  Αξιοποιήθηκαν όλοι οι χώροι στο Κέντρο Πολιτισμού με δημιουργία νέων 

γραφείων και το πρόγραμμα εργασίας έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε σε κάθε 

γραφείο να υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος ενώ η χρήση της μάσκας 

επιβάλλεται σε όλους τους χώρους του κτιρίου. 

  Εφαρμόζεται η τηλεργασία στο 50% του προσωπικού κι αυτό γίνετε εκ 

περιτροπής. Καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα κι ενημερώνονται οι 

εργαζόμενοι και συνεργάτες, ενώ αυτό αναρτάτε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Πολιτιστικού.  

 Υπάρχει επαρκής ποσότητα αντισηπτικών, μασκών, γαντιών, διαλυμάτων 

χλωρίνης και θα προχωρήσουμε και στην προμήθεια  test rapid έτσι ώστε σε 

περίπτωση ύποπτου κρούσματος σε συνεργασία με την δομή του Δήμου να 

πηγαίνει άμεσα ο εργαζόμενος με το  test  μαζί του στο δημοτικό ιατρείο covid 

και να υποβάλλεται σε έλεγχο ανίχνευσης για  covid-19.  
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Ο συντονιστής διαχείρισης και ο αναπληρωτής του  μεριμνούν για:  

• την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορονοϊού 

ανάμεσα στους εργαζόμενους  του Κέντρου Πολιτισμού, 

• τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης στους εργαζόμενους και τους 

εξωτερικούς συνεργάτες  του Κέντρου Πολιτισμού,  

• 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, 

Β) Γενικές έννοιες για λοίμωξη COVID-19:  

• «κρούσμα COVID-19» και «επαφές» κρούσματος COVID-19 κατά τα κλινικά 

κριτήρια είναι ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα: βήχας, 

πυρετός, δύσπνοια, αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας. 

Επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, 

μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια, 

• «κρούσμα COVID-19» και «επαφές» κρούσματος COVID-19 κατά τα 

επιδημιολογικά κριτήρια είναι και στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-

19 εντός 14 ημερών πριν από την έναρξη συμπτωμάτων,  

Για την εφαρμογή και διαχείριση του παρόντος σχεδίου δράσης τα 

κρούσματα ταξινομούνται ως εξής:  

 Ύποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια,  

 Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και ένα 

επιδημιολογικό κριτήριο,  

 Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια,  
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 «Επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19: άτομο που είχε ιστορικό 

επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός χρονικού διαστήματος 

που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν από την έναρξη συμπτωμάτων του 

κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων του 

κρούσματος.  

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος 

κατηγοριοποιούνται σε:  

1) Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου):  

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε 

απόσταση μικρότερη του 1,5 μέτρου και για περισσότερα από 15 λεπτά και χωρίς 

χρήση μάσκας και από τους δύο, 

 άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή 

μέτρων προφύλαξης,  

 άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή 

μέτρων προφύλαξης,  

 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής 

κ.λπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση 

μάσκας και από τους δύο,  

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί 

αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.  

2) Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)  

 άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 

μέτρου και για λιγότερο από 15 λεπτά, 
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 άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για λιγότερο από 15 

λεπτά,  

 άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των 

ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.  

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης.  

Γ) Διαχείριση υπόπτου κρούσματος στο Κέντρο Πολιτισμού 

1. Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με 

λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της οργανικής του μονάδας εργασίας, 

παραμένει στο σπίτι και ειδοποιεί τον ορισμένο συντονιστή COVID-19 για τις 

περαιτέρω ενέργειες.  

2. Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη 

COVID19 εντός του Κέντρου Πολιτισμού ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:  

α) Ενημερώνει το συντονιστή διαχείρισης COVID-19, φοράει μάσκα, αποχωρεί από 

τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ 

για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό.  

β) Ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 ενημερώνει τον διαχειριστή του Δήμου 

Αριστοτέλη. 

γ) Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσματος από τον οργανισμό, 

ακολουθείται επιμελής καθαρισμός, εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες του 

χώρου όπου κινήθηκε ο εργαζόμενος με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.  

δ) Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη 

θεράποντα ιατρό) αν θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό 

τεστ.  
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ε) Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ’ 

οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, 

σύμφωνα με τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-

odigies-gia-frontidaypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/) ενώ το Κέντρο Πολιτισμού 

συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του. 

Ο συντονιστής διαχείρισης σχεδίου δράσης COVID-19 σε συνεργασία με τον 

διαχειριστή του Δήμου και τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει 

τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:  

• Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου 

κρούσματος για ένα 24ωρο.  

• Ακολουθεί πολύ καλός αερισμός και σχολαστικός καθαρισμός του χώρου και 

απολύμανση των επιφανειών του χώρου του εργαζομένου με τη χρήση κατάλληλων 

μέσων προστασίας και ο χώρος επαναχρησιμοποιείται κανονικά. 

(https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosiasygieinhs/metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-

sars-cov-2/7023-metrakatharismoy-kai-polymanshs-se-xwroys-kai-epifaneies).  

• Επιμελής καθαρισμός των χώρων που κινήθηκε ο εργαζόμενος (ανελκυστήρες, 

σκάλες, διαδρόμους κ.λπ.).  

3. Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό, ο εργαζόμενος ενημερώνει 

άμεσα τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 και ακολουθεί ιχνηλάτηση των επαφών 

που είχε στην επιχείρηση, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική 

Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (https://eody.gov.gr/wp-

content/uploads/2020/03/covid-19-diaxeirisi-pafon.pdf).  

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:  
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 Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά 

την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη 

υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των 

συμπτωμάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν 

απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ.  

 Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσματος θα απομακρυνθούν 

από τον χώρο εργασίας τους και θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες 

(https://eody.gov.gr/odigies-gia-apomonosi-epafon-sto-spiti/). Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης 

καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική 

του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε: α) εάν 

το μοριακό τεστ είναι θετικό, παραμένει σε κατ’ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από 

την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό) και β) εάν το 

μοριακό τεστ είναι αρνητικό, ο εργαζόμενος παραμένει σε καραντίνα έως την 

ολοκλήρωση του 14ημέρου.  

– Οι επαφές χαμηλού κινδύνου συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για 

αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες (https://eody.gov.gr/odigies-gia-

apomonosi-epafon-sto-spiti/).  

4. Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι αρνητικό ο εργαζόμενος μπορεί να 

επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των 

συμπτωμάτων του 

5.  Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε 

διάστημα 14 ημερών. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε 

αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος και ο συντονιστής διαχείρισης COVID-19 
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επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση 

και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής 

Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των 

επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της 

λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού  

 Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση: Συνιστάται συνέχιση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.  

 Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν 

οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός του Κέντρου Πολιτισμού):  

α) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης 

COVID19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών.  

β) Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον: τήρηση αποστάσεων, υγιεινή 

χεριών, αναπνευστική υγιεινή, καθαριότητα περιβάλλοντος.  

γ) Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών 

στο Κέντρο Πολιτισμού. 

 δ) Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση 

κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των 

μέτρων αναστολής λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού.  

6. Διαχείριση συρροής κρουσμάτων  

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα 

(συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ 

προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και 

τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών. 

ΑΔΑ: 9ΧΓΚΟΕΥ9-ΨΜ6



Η απόφαση για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, 

εκδίδεται από τον οικείο Δήμο ή τους επικεφαλής των αντίστοιχων υπηρεσιών του 

Δημοσίου μετά από γνώμη του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατ’ εφαρμογή του εκάστοτε 

ισχύοντος Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος.  

 

Στοιχεία επικοινωνίας με τους Συντονιστές του  Σχεδίου Δράσης :  

 Δουλδέρης Σταύρος, υπεύθυνος σχεδίου,  τηλ.  6932714149 

 Ζαμανη Μαρια Ελένη πρόεδρος ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α Δ.ΑΕ τηλ. 6947 046548 

 Τζιτζιρίκας Αστέριος πρόεδρος Α.Π.Κ   τηλ. 6945 977904 
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