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Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α.87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  “Κατεπείγοντα  μέτρα  αποφυγής   και
περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού” (ΦΕΚ 42/Α/25-2-2020).

3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ”Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

4. Την  αριθ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020μ  (ΑΔΑ:ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)  εγκύκλιο
του  ΥΠΕΣ  για  επείγοντα  μέτρα  για  την  πρόληψη  και  την  προστασία  από  τον
κορωνοϊό.

5. Tην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της
ανάγκης  περιορισμού της  διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19»  (ΦΕΚ 64/Α/14-3-
2020).

6. Την αριθ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ “Πρόσθετα μέτρα και
ρυθμίσεις  για  την  αντιμετώπιση  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διασποράς  του
κορωνοϊού.

7. Tην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και την
επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (ΦΕΚ 90/Α/1-5-2020).

8. Την  ΚΥΑ  αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.27815  (ΦΕΚ  1647/Β/3-5-2020)”Κανόνες  κοινωνικής
αποστασιοποίησης  σε  ιδιωτικές  επιχειρήσεις,  δημόσιες  υπηρεσίες  και  άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του  κορωνοϊού COVID-19.

9. Την ανάγκη προγραμματισμού λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου με βάση
την  εγκύκλιο  (στ.6)  του  ΥΠΕΣ  και  συγκεκριμένα  σε  εβδομαδιαία  βάση  με
αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων  που να μην ξεπερνά το προβλεπόμενο
σε επίπεδο Διεύθυνσης ποσοστό, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η
λειτουργία της Διεύθυνσης αλλά και η υγεία των εργαζομένων. 
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10. Τις  αριθ.  1018/10832/17-3-2020  ,1034/11056/19-3-2020  και  1094/11651/27-3-2020
προηγούμενες αποφάσεις μας με τις οποίες καθορίστηκε εκ περιτροπής εργασία
σε υπηρεσίες του Δήμου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Με ευθύνη των Διευθυντών και  των Προϊσταμένων των αυτοτελών τμημάτων να
αποστέλλεται σε εβδομαδιαία βάση στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και στο
Γενικό Γραμματέα του Δήμου πλάνο εργασιών των υπηρεσιών τους ,αρχής γενομένης
από 4-5-2020 , καθορίζοντας τον αριθμό των υπαλλήλων που πρέπει να παρίστανται
καθημερινά στην υπηρεσία τους  (μη υπολογιζόμενων των υπαλλήλων που τελούν
σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών
απουσίας λόγω κορωνοϊού), λαμβάνοντας πάντα υπόψη την υποχρεωτική ελάχιστη
απόστασης  1,5  μέτρου  μεταξύ  των  υπαλλήλων  ,όπως  επίσης  ελάχιστη  αναλογία
ενός(1)  ατόμου  ανά  10  τ.μ.  Επιπλέον  θα  πρέπει  να  τηρείται  για  το  σύνολο  των
προσερχόμενων υπαλλήλων η κατανομή προσέλευσής τους σε τρία ωράρια(7.00 ή
8.00 ή 09.00 πμ) που δύναται να αναπροσαρμόζεται εβδομαδιαία.

2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών να προβεί  σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την
διασφάλιση των κανόνων υγιεινής εντός των δημοτικών καταστημάτων .

3. Οι εργαζόμενοι, στο πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας
υγείας, αλλά και της ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των
ιδίων όσο και των συναδέλφων τους, καλούνται να προβαίνουν κατά την παραμονή
τους στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

4. Οι πολίτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού)
και  εφόσον  το  αίτημά  τους  δεν  δύναται  να  ικανοποιηθεί  με  άλλο  τρόπο,  ιδίως
τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής  ισχύουν σχετικά
με την εξυπηρέτηση πολιτών.

5. Ανακαλούμε  τις  αριθ.  1018/10832/17-3-2020  ,1034/11056/19-3-2020  και  1094/11651/27-3-
2020 προηγούμενες αποφάσεις μας με τις οποίες καθορίστηκε εκ περιτροπής εργασία
σε υπηρεσίες του Δήμου.

6. Καθορίζουμε  εκ  νέου  με  βάση  τα  πλάνα  εργασιών  κάθε  οργανικής  μονάδας  που
υποβλήθηκαν από τους Διευθυντές  και  Προϊσταμένους  Αυτοτελών Τμημάτων στη
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών τον αριθμό των υπαλλήλων που θα εργάζονται  με εκ
περιτροπής  εργασία  συνδυαζόμενη  με  εξ  αποστάσεως  εργασία  καθώς  και  εξ
αποστάσεως  εργασία  (στην  περίπτωση  ευπαθών  ομάδων),  με  γνώμονα  τη
στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών, τη διασφάλιση της  δημόσιας υγείας και της
υγείας των εργαζομένων ως εξής:
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Οργανική Μονάδα Εξ αποστάσεως
(ευπαθείς ομάδες)

Εκ περιτροπής
(με εξ αποστάσεως εργασία)

Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών

2 6

Διεύθυνση Προγραμματισμού - 3

Διεύθυνση ΚΕΠ - 4

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
Πρασίνου

- 2

Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών

- 12

Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών

2 11

Διεύθυνση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης - 2

Διεύθυνση Πολεοδομίας 1 6

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής
Οικ. Ανάπτυξης

- 2

Αυτοτελές Τμήμα Παιδείας,
Κοινωνικής Προστασίας

- 2

Αυτοτελές  Γραφείο
Επικοινωνίας και Δημοσίων

Σχέσεων
- 1

Αυτοτελές Γραφείο
διοικητικής Βοήθειας

- -

Οι  υπόλοιποι  εργαζόμενοι  των  οργανικών  μονάδων  θα  προσέρχονται  κανονικά στην
εργασία  τους  με  τήρηση  των  κανόνων  ασφαλείας  και  υγιεινής  και  των  ωραρίων
προσέλευσης και αποχώρησης που προβλέπονται στο σημείο (1) της παρούσης. 
Επισημαίνεται ότι η διαφοροποίηση των ωραρίων δεν αφορά τις υπηρεσίες για τις οποίες
ισχύει ειδικό ωράριο εργασίας και οι υπάλληλοι εργάζονται σε βάρδιες. Η παρούσα ισχύει
από 4-5-2020 και  έως την τροποποίηση ή ανάκλησή της.  Η απόφαση να αναρτηθεί  στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
                                                                                

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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