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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. Τη με αριθ.πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16392/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας « 
Συστάσεις για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου 
κινδύνου  για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 καθώς και των μαθητών » 

4. Τη με αριθμ. Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας « 
Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του 
κορωνοϊού  COVID-19 σε χώρους εργασίας» 

5. Το  με αριθμ. πρωτ. 247/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας « Οδηγίες 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του » 

6. Τη με αρ.πρωτ. Δ.12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων « Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή 
διάδοσης του ιού  COVID-19 ». 

7. Την με αριθ.πρωτ.1822/16-3-2020 ( ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004 ) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

8. Τις με αριθ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 ( ΑΔΑ :ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ), 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ..8000/16-03-2020( ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-611),  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8146ΜΤΛ6-8ΞΩ),  
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23-03-2020 ( ΑΔΑ : 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ), & 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632/2.4.2020 (ΑΔΑ:ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ 
«Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού». 
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9. Το με αριθμ.πρωτ.18926/18.-3- 2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών « Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού». 

10. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 ( ΑΔΑ: 6ΣΤ046ΜΤΛ6-Ο14) Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών  που αφορά  « Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της ανάγκης  περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» για τον 
τρόπο λειτουργίας του Δημοσίου, την άδεια ειδικού σκοπού, την εκ περιτροπής 
εργασία, το κυλιόμενο ωράριο από τη Δευτέρα 04 Μαΐου 2020 

11. Την υπ΄αριθμ .ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08.05.2020 (ΑΔΑ:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) με 
θέμα « Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών-Μέτρα 
και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού», όπου μεταξύ άλλων αφορά τη λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών 
και συγκεκριμένα τη λειτουργία των γραφείων των υπηρεσιών αυτών, από 11-05-
2020. 

12. 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 

13. 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.  

14. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Νεμέας με το διαθέσιμο προσωπικό που δύναται να παρέχει  εργασία εκ περιτροπής  
με αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων του Δήμου σε ποσοστό που να 
ανέρχεται σε 70%, υπολογιζόμενου του ποσοστού αυτού σε επίπεδο τμήματος, 
(εξαιρουμένου του προσωπικού που κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή της  
ειδικής άδειας απουσίας του άρθρ.25 της από 14.03.2020 ΠΝΠ ή της αναρρωτικής 
άδειας ή κανονικής άδειας κ.λ.π.)ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η 
λειτουργία του Τμήματος, αλλά και η υγεία των εργαζομένων. 

15. Το γεγονός ότι εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης 
του κοινού, διατηρουμένης μόνο για τις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν δύναται να 
εξυπηρετηθούν με άλλο τρόπο (ιδίως τηλεπικοινωνιακά) και αποκλειστικά κατόπιν 
ραντεβού, αυστηρά τηρουμένης της  οδηγίας περί ασφαλούς τήρησης των 
αποστάσεων ( αναλογία ενός εξυπηρετούμενου ανά 10 τ.μ. εσωτερικού χώρου).  

16. Την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι από  την εμφάνιση και διάδοση του 
COVID- 19( κορωνοϊού), την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων, την 
προστασία και ασφάλεια των ευπαθών ομάδων. 

17. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών, την προάσπιση 
και εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την ανάγκη εξυπηρέτησης των 
πολιτών. 
 
                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Νεμέας στο πλαίσιο της σταδιακής 
αποκατάστασης της  λειτουργίας των δημοσίων  υπηρεσιών, τηρώντας τις οδηγίες 
διασφάλισης δημόσιας υγείας, ως εξής: 
Α. Παροχή εργασίας 
     Λαμβάνοντας υπόψη την σύνθεση του προσωπικού και τα διαφορετικά 
αντικείμενα της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι  από 11 Μαΐου 2020  παρέχουν εργασία 
εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία σε καθημερινή βάση   σε ποσοστό 70% 
σε επίπεδο τμήματος. Για τον καθορισμό του  ποσοστού θα λαμβάνεται  υπόψη η 
υπάρχουσα  χωροταξική διαθεσιμότητα, έτσι ώστε να τηρούνται οι οδηγίες 
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πρόληψης, δηλαδή η υποχρεωτική τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των υπαλλήλων 
που εργάζονται στο ίδιο χώρο εργασίας τουλάχιστον 1,5 μέτρου. 
Επίσης εφαρμόζεται και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας για 
τους υπαλλήλους της οργανικής μονάδας και για τις αρμοδιότητες εκείνες, οι οποίες 
δύνανται να παρέχονται εξ αποστάσεως και εφόσον δεν παρακωλύεται η 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. 
  ΄Οπου απαιτείται και δύναται να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, 
αυτό είναι επιτρεπτό, υπό την προϋπόθεση  διασφάλισης των κανόνων προστασίας 
της υγείας, ιδίως η τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 
1,5 μέτρου.  
    Ο καθορισμός του αριθμού των παρόντων γίνεται με ευθύνη των προϊσταμένων 
των τμημάτων. 
    Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη, ο οικείος Προϊστάμενος με τηλεφωνική 
εντολή καλεί στην υπηρεσία το απαιτούμενο προσωπικό, προσαρμόζοντας ανάλογα 
τον αντίστοιχο προγραμματισμό. 
    Ο προγραμματισμός αυτός θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση και θα 
περιλαμβάνονται μόνο όσοι   υπάλληλοι δύναται να παρέχουν  εκ περιτροπής 
εργασία είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως , σύμφωνα με τα 
ανωτέρω αναφερόμενα, αρχής γενομένης από την εβδομάδα 11/5/2020. 
  Συγκεκριμένα , δεν θα υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε 
άδεια είτε βάσει  παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω 
του κορωνοϊού , καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται 
επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε 
πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.  
    Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, καλούνται στο ίδιο ως άνω 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, να 
προβαίνουν κατά την παραμονή τους  στην υπηρεσία στην τήρηση των ατομικών 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 
Β. Υποδοχή κοινού 
Το εξυπηρετούμενο κοινό -   οι πολίτες θα προσέρχονται κατόπιν προηγούμενης 
συνεννόησης  ( ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να ικανοποιηθεί με 
άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοικωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων μέχρι 
στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών. 
   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 

                             ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:                                                                                                                          
                                             

              1. .Γρ. Δημάρχου                                                                               ΦΡΟΥΣΙΟΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

              2  .Γρ.κ.κ. Αντιδημάρχων   
              3. Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων 
                  Tου Δήμου 
              4. Υπαλλήλους Δήμου                                               
 


