
                          

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
       ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Φιλλύρα   7-4-2020 
       ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ                                               Αριθ.Πρωτ.: 2616 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 400/2020 

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Δήμου Αρριανών κατά την περίοδο ισχύος των μέτρων για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωναϊού COVID- 19.  

Ο Δήμαρχος  Αρριανών 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/Α’)  

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/ 12-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας 
Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ)  

3.Την υπ’αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 Εγκύκλιο της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)  

4.Την υπ’ αριθ. 18659/23/17-03-2020 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ)  

5.Το υπ’ αριθ. 18926/18-03-2020 Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7)  

6.Την υπ’ αριθ. 19238/20-03-2020 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου 
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.  

7.Την υπ’ αριθ. 19244/22-03-2020 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΤΑΝ46ΜΤ6-Σ09).  

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) Δήμου Αρριανών.  

9. Τον πραγματικό αριθμό εργαζομένων κατά τη σύνταξη της παρούσας και εξαιρουμένου 
του προσωπικού με άδειες Ειδικού Σκοπού ή άλλες Μακροχρόνιες Άδειες.  

10. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης της έκτακτης κρίσης που έχει προκύψει και την ανάγκη περιορισμού της 
διασποράς του κορωναϊού COVID – 19 

 11. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση λαμβάνεται ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο 
λειτουργίας του Δήμου Αρριανών. 

 

ΑΔΑ: ΩΣ7ΠΩΨΣ-1ΔΠ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: 

Τον καθορισμό λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, κατά την περίοδο ισχύος των 

μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς κορωναϊού COVID- 

19 και ανεξαρτήτως του πάγιου τρόπου λειτουργίας, με σκοπό την εξασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας των Δήμου και ταυτόχρονα τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων 

και συναλλασσόμενων, ως ακολούθως:  

Α. ΠΛΗΡΗΣ  Ή ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι κάτωθι υπηρεσίες λειτουργούν πλήρως ή μερικώς με τους εξής τρόπους: 

1.Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας 
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας θα 
βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, με αυτοπρόσωπη εκ 
περιτροπής παρουσία του υπάρχοντος προσωπικού και σε κάθε περίπτωση, εφόσον 
καταστεί ανάγκη, οι υπάλληλοι του τμήματος αυτού μπορούν να εργαστούν με την παροχή 
εξ αποστάσεως εργασίας.  
 
2. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Το Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, 
καθ’ όλη την περίοδο αυτή, με αυτοπρόσωπη εκ περιτροπής παρουσία του υπάρχοντος 
προσωπικού και σε κάθε περίπτωση, εφόσον καταστεί ανάγκη, οι υπάλληλοι του τμήματος 
αυτού μπορούν να εργαστούν με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας.  
 
3.Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και 
Πρασίνου 
Το Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Πρασίνου 
θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, με αυτοπρόσωπη παρουσία 
του προσωπικού που εργάζεται, καθημερινά και εντός του νόμιμου ωραρίου. 
 
4.Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, 
Υδρευσης και Αποχέτευσης  
To Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης  θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη την περίοδο αυτή, 
με αυτοπρόσωπη εκ περιτροπής παρουσία του υπάρχοντος προσωπικού και σε κάθε 
περίπτωση, εφόσον καταστεί ανάγκη, οι υπάλληλοι του τμήματος αυτού μπορούν να 
εργαστούν με την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας. 
    
 
5.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. 

• Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας  
Το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας θα λειτουργεί κανονικά στο προκαθορισμένο ωράριό 
του, με το υφιστάμενο προσωπικό του και με το προσωπικό με το οποίο ενισχύθηκε 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 90/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αρριανών (ΑΔΑ: 
ΨΕΡ8ΩΨΣ-ΒΤ9), στα πλαίσια ενίσχυσης της Κοινωνικής Δομής και των Υπηρεσιών του 
Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. 

• Γραφείο για θέματα Παιδείας  & 

 • Γραφείο για θέματα Πολιτισμού. 
Τα παραπάνω γραφεία λειτουργούν μερικώς και μόνο ως προς τις διοικητικές τους 
λειτουργίες με αυτοπρόσωπη εκ περιτροπής παρουσία του υπάρχοντος προσωπικού και σε 
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κάθε περίπτωση, εφόσον καταστεί ανάγκη, οι υπάλληλοι  μπορούν να εργαστούν με την 
παροχή εξ αποστάσεως εργασίας. 
 
6.Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών 
Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη 
την περίοδο αυτή, με το υφιστάμενο προσωπικό, σε καθημερινή βάση και εντός του 
καθορισμένου ωραρίου, 07.00-15.00 μ.μ. Προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός των 
υπαλλήλων, οι υπάλληλοι του τμήματος θα λειτουργούν εκ περιτροπής, σε εβδομαδιαία 
βάση και θα υφίστανται τουλάχιστον δύο (2) άτομα κάθε ημέρα στο τμήμα.  
Με ευθύνη της Προϊσταμένης του Τμήματος θα ανατίθενται στους υπαλλήλους εργασία 
ικανή να παρασχεθεί από το σπίτι, ώστε η εκ περιτροπής εργασία να συνδυάζεται με την 
εργασία εξ αποστάσεως. 
 
7.Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών  
Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός 
των υπαλλήλων, οι υπάλληλοι του τμήματος θα λειτουργούν εκ περιτροπής και θα 
υφίστανται τουλάχιστον δύο (2) άτομα κάθε ημέρα στο τμήμα.  
Με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος θα ανατίθενται στους υπαλλήλους εργασία, 
ικανή να παρασχεθεί από το σπίτι, ώστε η εκ περιτροπής εργασία να συνδυάζεται με την 
εργασία εξ αποστάσεως. 
 
8.Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ 
Το Αυτοτελές Τμήμα ΚΕΠ που περιλαμβάνει το ΚΕΠ Αρριανών,το ΚΕΠ Φιλλύρας, το ΚΕΠ 
Οργάνης και το ΚΕΠ Κέχρου, θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία με εκ περιτροπής εργασία 
σε όλη αυτή την περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις πρόσφατες εγκυκλίους. 

 
B.Η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των συναλλασσόμενων σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου 
κατά το διάστημα αυτό θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα (τηλέφωνο, fax, e-
mail) ή όπου απαιτείται (σε εξαιρετικά έκτακτες και μη επιδεχόμενες αναβολής 
περιπτώσεις) κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. 

 
Γ. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, έχει 

ισχύ αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης για την 

αποφυγή της διασποράς του κορωναϊού και δεν μεταβάλλεται σε περίπτωση λήψης 

βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών, που για λόγους ασθενείας δεν δύναται κάποιος 

υπάλληλος να παρουσιαστεί στην εργασία του, εφόσον λάβει και την προβλεπόμενη από το 

νόμο αναρρωτική άδεια.  

Δ. Οι Προϊστάμενοι Τμημάτων σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, θα 

καθορίζουν τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν οι υπάλληλοι κατά την έκτακτη αυτή 

λειτουργία, θα προτεραιοποιούν τις εργασίες που ανατίθενται στους υπαλλήλους και θα 

παρέχουν σαφείς οδηγίες για το παρεχόμενο έργο, ιδίως στις περιπτώσεις που δεν 

καθίσταται δυνατή η συνύπαρξη προϊσταμένου και υπαλλήλων.  

Ε. Οι Προϊστάμενοι σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου, οφείλουν να 

διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και των Οργανικών Μονάδων του 

Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τους νευραλγικούς τομείς στους οποίους εργάζονται προς 

εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των πολιτών του Δήμου Αρριανών, να διασφαλίζουν την 

απρόσκοπτη επικοινωνία των πολιτών με τις υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή 
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τηλεφώνων και να φροντίζουν για τη διαρκή ενημέρωση του κοινού για τα τηλέφωνα 

επικοινωνίας με το κάθε τμήμα.  

ΣΤ. Σε περίπτωση που προκύψουν νέα δεδομένα αναφορικά με τις Άδειες Ειδικού Σκοπού 

και τις Μακροχρόνιες Αναρρωτικές ή αναφορικά με τα Μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση 

στα πλαίσια αντιμετώπισης της διασποράς του κορωναϊού COVID-19  θα γίνει  τροποποίηση 

της παρούσας. Ειδικότερα, σε περίπτωση που το προσωπικό δεν επαρκεί για την 

εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών, εξυπακούεται ότι θα αξιοποιηθεί και προσωπικό 

από άλλες οργανικές μονάδες, των οποίων οι αρμοδιότητες δεν κρίνονται κατεπείγουσες 

για τη λειτουργία του φορέα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και σε κάθε περίπτωση 

εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την εμπειρία ή τις γνώσεις για την άσκηση καθηκόντων 

που εκτάκτως κληθεί να ασκήσει. 

                                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ 

                                                                                                         Ριτβάν Αμέτ 
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