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ΘΕΜΑ: «Εκ περιτροπής εργασία των εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες της Δ/νσης Α/θμιας 

Εκπ/σης Λευκάδας». 
 

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, έχοντας υπόψη: 
 

1. Την υπ’ αρ. 2873/Υ1/17-03-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

2. Την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων και 

3. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Κρίνεται σκόπιμη η εκ περιτροπής εργασία των εργαζομένων στις διοικητικές υπηρεσίες της Δ/νσης 

Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Για το λόγο αυτό συγκροτούνται δύο (02) συνεργεία ως Ομάδες Ασφαλείας τα 

οποία θα εναλλάσσονται ανά πέντε (05) εργάσιμες ημέρες για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή λειτουργία της 

Υπηρεσίας μας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας. Το Συνεργείο Α θα εργαστεί από την ημέρα 

έκδοσης της παρούσης μέχρι και την Παρασκευή 20/03/2020 και από την επόμενη εργάσιμη εβδομάδα θα 

εναλλάσσονται τα Συνεργεία Β και Α. 

 

Τα Συνεργεία θα αποτελούνται από τους κάτωθι εργαζόμενους: 

 
Συνεργείο Α Συνεργείο Β 

Σάντας Φώτιος Διευθυντής 

Μεσσήνης Γεράσιμος 
Προϊστάμενος Εκπ/κών 

Θεμ. 
Ασημακόπουλος 

Σπυρίδων 

Προϊστάμενος 

Διοικητικού 

Παπαδοπούλου 

Πολυξένη 

Προϊσταμένη 

Οικονομικού 
Λάζαρη Μαρία Αποσπασμένη Εκπ/κός 

 

Ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας θα εποπτεύει όλες τις διοικητικές εργασίες και των δύο 

συνεργείων. 

Το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας μας δεν μεταβάλλεται. 

Όσοι από τους εργαζομένους δεν θα παρίστανται στην Υπηρεσία λόγω μη συμμετοχής τους στο 

συνεργείο, θα έχουν δυνατότητα παροχής υπηρεσιών από την οικία τους (τηλεργασία) στο μέτρο του 

δυνατού. 

Τα τμήματα της Υπηρεσίας μας έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των 

πληροφοριακών συστημάτων (όπου είναι δυνατόν) από απόσταση.  
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Δύο εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μας θα απουσιάζουν κατά το τρέχων διάστημα λόγω μακροχρόνιων 

αδειών και δεν συμπεριλαμβάνονται στα συνεργεία: 

 

1) Βλαχοπάνου Ελένη, αποσπασμένη διοικητικός υπάλληλος, με άδεια μητρότητας και 

2) Μπαζίνα Παρθενία, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, μακροχρόνια αναρρωτική άδεια 

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι έκδοση νεότερης απόφασης για τη λειτουργία των δημοσίων 

υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας στα πλαίσια αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

 

 

Ο  Δ/ΝΤΗΣ Π. Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

 

ΦΩΤΙΟΣ  ΣΑΝΤΑΣ 
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