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ΘΕΜΑ: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» 

Α Π Ο Φ Α Σ Η    1 3 6 / 2 0 2 0  

Ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Παππά 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων». 

2. Τις διατάξειςτου άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

3. Την αριθ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 (ΦΕΚ 783/10-03-2020 τ.Β΄) με θέμα 

«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργία των 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και 

ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-

03-2020 έως και 24-03-2020» 

4. Την παρ. 6 του άρθρου 5  και της παρ. 2 του άρθρου 10, της Π.Ν.Π. αριθ. 55/11-

03-2020 Τ.Α. με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» 

5. Την υπ. Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 του Υπουργείου 

Εσωτερικών, με θέμα  «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

ανάγκης περιορισμού της διασπορά του κορωνοϊού». 

6. Το υπ. Αριθ. 18659/17-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 

«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – 
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Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ  και νομικών προσώπων αυτών κατά τη 

διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊούCOVID-19» 

7. Το υπ. Αριθ. 18926/18-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και  β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής 

των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού». 

8. Τις εξελίξεις – νομοθετικές, υγειονομικές κ.α.  όπως αυτές διαμορφώνονται στο 

πλαίσιο της εν λόγω έκτακτης κρίσης. Την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού 

διάδοσης του κορωναϊού. Την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, 

προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός, συγχρωτισμός και συνωστισμός 

των υπαλλήλων στην υπηρεσία. 

Αποφασίζουμε 

Α.Την εκ περιτροπής εργασία - εργασία εξ αποστάσεως – προσωπικό ασφαλείας, των 

υπηρεσιών του Δήμου μας, από τους υπηρετούντες υπαλλήλους που δύνανται να 

εργαστούν, χωρίς σε αυτούς να συμπεριλαμβάνονται οι ευπαθείς ομάδες, οι τελούντες 

σε άδεια ειδικού σκοπού καθώς και οι υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με 

μακροχρόνια άδεια.  

Με ευθύνη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και Τμημάτωνπρογραμματίζεται η εκ 

περιτροπής παρουσία των υπαλλήλων που θα εργάζονται στο Δήμο ή με εργασία εξ 

αποστάσεως, έτσι ώστε να παραμείνουν σε λειτουργία, με βάση το διαθέσιμο 

προσωπικό, οι παρακάτω υπηρεσίες του Δήμου : 

 Υπηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης 

 Ληξιαρχεία  

 Τεχνικές Υπηρεσίες 

 Διοικητικές – Οικονομικές Υπηρεσίες (ιδίως Προμηθειών, Μισθοδοσίας, 

Εξόφλησης Δαπανών) 

 Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας 

Β.Την ενίσχυση της στελέχωσης του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι το οποίο 

λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά», με το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο 

Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ.Παππά (Κ.Α.Κ.Π.Ο.) για το χρονικό 

διάστημα αναστολής λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. 

             Γ. Οι υπάλληλοι της παραγράφου Α΄ θα είναι σε ετοιμότητα και θα απαντούν 

στα σταθερά τηλέφωνα της οικίας των. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΤΑΣ 

Πίνακας αποδεκτών: 

1. Αντιδημάρχους Δήμου2.Προϊσταμένους Διευθύνσεων3. Προϊσταμένους 

Τμημάτων4. Διοικητικό5. Τμήμα ΠροσωπικούΝ.Π.Ι.Δ.   6. Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Εμμ. Παππά7. Ν.Π.Δ.Δ. Κ 
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