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           ΘΕΜΑ: «Καθορισμός πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για την εύρυθμη  
                        λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας στο πλαίσιο 
                        της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του  κορωνοϊού»                 
 

          ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ: -  185 / 2020 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ 
 

           Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" (ΦΕΚ Α' 
87/2010),όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί «των αρμοδιοτήτων του 
Δημάρχου» 

2. Τις από  11/3/2020, 14-3-2020 & 20-03-2020 Πράξεις  Νομοθετικού Περιεχομένου  
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης ( ΦΕΚ 55/Α΄,ΦΕΚ 64 Α΄& ΦΕΚ 68/Α΄) » 

3. Την υπ άριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση «΄Εκτακτα 
μέτρα προστασίας  της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19 στο σύνολο της επικράτειας  από το Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 
2020 ως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 ( Φ.Ε.Κ,Β΄4899). 

4. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, με θέμα: « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης  περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού. 

5. Το με αριθμ. πρωτ.75317/8.11..2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , με 
θέμα: « Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού .  

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 Υπουργείου Εσωτερικών, με 
θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού» 

7. Το γεγονός ότι, με βάση τα οριζόμενα σε προαναφερόμενες  εγκυκλίους  του ΥΠ.ΕΣ. 
βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής  προστασίας 
και ασφάλειας των εργαζομένων  και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας 
και πολιτικής προστασίας, οι υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, ύδρευσης –
άρδευσης, κοιμητηρίων ,Τεχνικών υπηρεσιών, Πολιτικής προστασίας καθώς και η 
προσωρινή  υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης 

8. Την ανάγκη προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων 
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9. Tον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Νεμέας 

(ΟΕΥ), όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2722/18-11-2011 τεύχος Β΄ και ισχύει 
μετά τη μερική τροποποίηση αυτού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 632/Β΄/27-2- 2019.  

10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, την προάσπιση 
και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την ανάγκη εξυπηρέτησης των 
πολιτών. 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Α. Καθορίζουμε την υποχρεωτική εξ αποστάσεως παροχή εργασίας, των 
υπαλλήλων του Δήμου Νεμέας, ανά οργανική μονάδα, σε ποσοστό 50%, εφόσον 
συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστημα, από 16 
Νοεμβρίου μέχρι και την 30-11-2020. 
 
Β. Με ευθύνη των οικείων προϊσταμένων των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, οι 
οποίοι αφού λάβουν υπόψη αφενός τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων που 
δύνανται βάσει του κλάδου και της φύσης των καθηκόντων τους, να εργαστούν είτε 
με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως παροχή εργασίας ( τηλεργασία ) 
και αφετέρου την αποστολή, τις αρμοδιότητες και το αντικείμενο εκάστης οργανικής 
μονάδας, καθορίζεται  εφόσον αυτό είναι εφικτό το προσωπικό που θα παρέχει εξ 
αποστάσεως εργασία. 
  Σε κάθε περίπτωση στους χώρους εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ελάχιστη, από την νομοθεσία, προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των 
παρευρισκόμενων τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 
 
Γ. Για τον καθορισμό, της εξ αποστάσεως εργασίας, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο 
των υπηρετούντων υπαλλήλων, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ευπαθείς 
ομάδες , καθώς και οι υπάλληλοι που απουσιάζουν ήδη με μακροχρόνια άδεια. 
 
Δ. Σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αφενός 
θα είναι άμεσα διαθέσιμοι για την κάλυψη τυχόν έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών 
και σε συνεργασία με τους υπαλλήλους οι οποίοι εργάζονται με αυτοπρόσωπη 
παρουσία και αφετέρου οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι θα μεριμνούν για την εν τοις 
πράγμασι παροχή αυτής, την συστηματική παρακολούθηση και έγκαιρη εκπλήρωση 
του ανατιθέμενου έργου. 
 
Ε. Στους υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, χορηγείται υποχρεωτικά, ύστερα από 
αίτησή τους και προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ειδική άδεια 
απουσίας, κατά  τη διάρκεια της οποία παρέχουν τηλεργασία, εάν αυτό είναι εφικτό. 
 

      ΣΤ. Στους γονείς υπαλλήλους, λόγω της πλήρους αναστολής λειτουργίας των       
      σχολικών μονάδων, χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού ή διευκόλυνση του μειωμένου    
      ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης  
      Νομοθετικού Περιεχομένου, καθώς επίσης  διευκολύνσεις που προβλέπονται στη  
      παράγρ. 2 της ως άνω αναφερόμενης στην εισήγηση της παρούσας ΔΙΔΑΔ/        
      Φ.69/134/οικ.21190/13-11-2020 Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:«Μέτρα και  
      ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»  

 
     Ζ.Επίσης με βάση τα οριζόμενα σε προαναφερόμενες  εγκυκλίους  του ΥΠ.ΕΣ.  
     βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ατομικής  προστασίας  
     και ασφάλειας των εργαζομένων  και για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας  
     και πολιτικής προστασίας, οι υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού, ύδρευσης –   
     άρδευσης, κοιμητηρίων ,Τεχνικών υπηρεσιών, Πολιτικής προστασίας καθώς και η   
     προσωρινή  υποστηρικτική δομή κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης 
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Η. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών θα πρέπει να ενημερώνουν σε εβδομαδιαία 
βάση το γραφείο προσωπικού του Δήμου μας, για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς 
τους, που θα παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, προκειμένου στην συνέχεια να 
ενημερώνεται το Μητρώο Ανθρώπινου του Ελληνικού Δημοσίου, στην Απογραφή 
και συγκεκριμένα η συμπλήρωση της  εφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο 
πλαίσιο των μέτρων για covid -19» 

 
Θ. Η εξυπηρέτηση του κοινού για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων, 
εξυπηρετείται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν 
ραντεβού στα παρακάτω τηλέφωνα, ενώ ταυτόχρονα δύναται η δυνατότητα 
επικοινωνίας και με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: Email : nemeaota@otenet.gr   
 
 -Τηλέφωνα Δήμου:  
2746360118 (Γραφείο Δημάρχου),  
2746360115,114,126,121,122,122,123,127 (Διοικ.-Οικον. υπηρεσίες) ,  
2746360104,112 (Ταμειακή υπηρεσία)  
2746360107,129 (Γραφείο Εσόδων),  
2746360105,131,130  (Δημοτολόγια-Ληξιαρχείο), 
2746360126, 2746360125 (Τεχνική Υπηρεσία). 
2746360106 και 2746022000 (Κοινωνική Δομή) 

. 
   Επιπλέον συνιστάται σε όλους τους πολίτες η χρήση των ηλεκτρονικών 
πληρωμών, για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας.   

 
                          Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι νεοτέρας , να δημοσιευθεί στον πίνακα  
                         ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και να αναρτηθεί στην επίσημη  
                         ιστοσελίδα  του Δήμου και   Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                                                       

                                             

ΦΡΟΥΣΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 

              1. Γρ. Δημάρχου                                                                                
              2. Γρ.κ.κ. Αντιδημάρχων   
              3. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων 
                  του Δήμου 
              4. Υπαλλήλους Δήμου                                               
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