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ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2020 

Ο Δήμαρχος Παιανίας 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID – 19, σταθμίζοντας αφενός την υποχρέωση προστασίας της 

υγείας των υπαλλήλων αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου 

την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος  

 Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

 Την από 11.03.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 

55/Α’/11.03.2020) για κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 

συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID – 19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του  

 Την από 14.03.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 

64/Α’/14.03.2020) για κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID – 19 

 Το με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.03.2020 έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) περί επιπρόσθετων μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

 Το με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, του Υπουργείου 
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Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) περί νέων ρυθμίσεων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού  

 Το με Α.Π. 19244/22.03.202 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

6ΤΑΝ46ΜΤΛ6-Σ09), περί λειτουργίας των υπηρεσιών ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού   

 Το με Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.03.2020 έγγραφο της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα, του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) περί πρόσθετων μέτρων και 

ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 

του κορωνοϊού  

 Το με Α.Π. 3908/24.03.2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών 

στο οποίο φαίνονται οι υπάλληλου του Δήμου που κάνουν χρήση άδειας 

ειδικού σκοπού καθώς και αυτοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.  

 Το με Α.Π. 3902/24.03.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

στο οποίο ορίζονται ομάδες εργαζομένων της Δ/νσης, προκειμένου να 

εφαρμοστεί εκ περιτροπής εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών. 

 Το με Α.Π. 3903/24.03.2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, στο οποίο ορίζονται ομάδες εργαζομένων της Δ/νσης, 

προκειμένου να εφαρμοστεί εκ περιτροπής εργασία με αυτοπρόσωπη 

παρουσία αυτών   

 Το με Α.Π. 3904/24.03.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας 

και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού, στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος 

εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του 

υπαλλήλου. 

 Το με Α.Π. 3905/24.03.2020 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος 

εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του 

υπαλλήλου. 

 Το με Α.Π. 3906/24.03.2020 έγγραφο του αρμοδίου Αντιδημάρχου για την 

υποστήριξη και τον έλεγχο της λειτουργίας του προγράμματος 
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αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, στο οποίο καθορίζεται ο τρόπος 

εφαρμογής της εκ περιτροπής εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία του 

υπαλλήλου. 

 Το με Α.Π. 3907/24.03.2020 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  

στο οποίο ορίζονται ομάδες εργαζομένων της Δ/νσης, προκειμένου να 

εφαρμοστεί εκ περιτροπής εργασία με αυτοπρόσωπη παρουσία αυτών.  

 Την αριθμ.72/2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΒΓ2ΩΞ9-3ΨΗ). 

Αποφασίζει 

Την παράταση ισχύος της εκ περιτροπής εργασίας και εργασίας εξ αποστάσεως 
υπαλλήλων που δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, στις παρακάτω 
Διευθύνσεις:   
α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών   

γ. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  

δ. Αυτοτελούς Γραφείου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού 

ε. Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

στ. Γραφείο Αντιδημάρχου για την υποστήριξη και τον έλεγχο της λειτουργίας του 

προγράμματος αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, 

με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση και πλήρες ωράριο, με 

αριθμό υπαλλήλων, καθορισμό καθηκόντων και προτεραιοτήτων όπως αυτά 

καθορίζονται από τους προϊσταμένους των παραπάνω Διευθύνσεων με τα 

σχετικά συνημμένα έγγραφα.   

Εξαιρούνται του ανωτέρω μέτρου οι παρακάτω υπηρεσίες και υπάλληλοι που 

ασφαλώς διατηρούν κάθε δικαίωμα σε άδειες ειδικού σκοπού και ευπαθών 

ομάδων: 

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  

 Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς  

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και το πρόγραμμα  
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ισχύει  για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων 
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 .  
 
        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
                   

     ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ.ΜΑΔΗΣ 
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