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Καλλιθέα 13.03.2020
Αρ. Αποφ. 23/2020
ΘΕΜΑ : «Προληπτικά μέτρα προφύλαξης από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19 στο Δήμο Κασσάνδρας».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2020
Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθ.58, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης

–Πρόγραμμα

Καλλικράτης»

(ΦΕΚ

87/Α’/2010)

όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
2.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων κι
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/2006)
3.Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α /́ 2007), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4.Τις διατάξεις του άρθρ. 5, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα

μέτρα

αντιμετώπισης

των

αρνητικών

συνεπειών

της
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εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της
διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α /́ 11-03-2020)
5.Τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
6.Τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.
7.Τον

Ε.Κ.Υ.

με

αριθ.

195/23.01.2020

(ΑΔΑ:

ΨΚΤΟΟΛΣ4-ΟΘ6)

της

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας
8.Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συνεπειών λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19,
τον περιορισμό της διάδοσής του και τη λήψη συναφών και αναγκαίων
μέτρων για την οικονομία της Χώρας και την αγορά εργασίας.
9.Το γεγονός ότι ο COVID-19 έχει χαρακτηριστεί ως Πανδημία.
10.Το γεγονός της άμεσης ανάγκης λήψης έκτακτων μέτρων ώστε να
διακοπεί η μετάδοση του COVID-19.
11.Τις επείγουσες και ανελαστικές υπηρεσιακές ανάγκες της επιχείρησης,
καθώς και την ανάγκη εξυπηρέτησης των πολιτών.
12. Την υπ’ αριθ. 237/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΔΧΩΕΘ-Σ1Ο) απόφαση Δημάρχου
Κασσάνδρας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Λειτουργία Υπηρεσιών:


Όλες οι υπηρεσίες της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας
συμπεριλαμβανομένων

του

Κέντρου

Κοινότητας

και

των

Μονάδων

Κοινωνικής Μέριμνας (Βοήθεια στο σπίτι) λειτουργούν σε πλήρες ωράριο
07:00 -́ 15:00 ,́ παρέχουν

πληροφορίες

δικαιολογητικά

με

πολιτών

και

ταχυδρομείο,

δέχονται
υπηρεσία

αιτήσεις

και

ταχυμεταφοράς,

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία (fax) ή τηλεφωνικά και οι
Υπάλληλοι της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας θα επισκέπτεται τους
ηλικιωμένους με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας,


Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση–κατάθεση αιτήσεων πολιτών για όλες τις
υπηρεσίες γίνεται μόνο μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου(1ος όροφος,
Κασσάνδρου 2 Καλλιθέα Χαλκιδικής), μέσω θυρίδων, κατά τις μέρες
Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και από τις 08:00 έ
́ ως και τις 12:00.



Αναστέλλεται η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών, Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Ωδείο , Φιλαρμονικής και όλων των
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πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χορευτικά τμήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Κ.) για το
χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.


Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων κρίνουν το
κατεπείγον ενός αιτήματος προκειμένου να εξυπηρετηθεί πολίτης με
αυτοπρόσωπη παρουσία και μετά από τηλεφωνική συνεννόηση.



Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων φροντίζουν για
την καθιέρωση και την τήρηση βιβλίων επισκεπτών που επισκέπτονται όλα
τα κτίρια της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας.



Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων φροντίζουν για
την ανάθεση εργασιών -καθηκόντων στους υφισταμένους τους, των οποίων
οι οργανικές μονάδες δεν λειτουργούν προσωρινά ή λειτουργούν μερικώς,
ακόμα και αν αυτά δεν συνάδουν με τον κλάδο/ειδικότητά τους.



Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων αξιοποιούν στο
μέγιστό δυνατό βαθμό της τηλεργασίας στο σπίτι.

Β. Ειδικές Άδειες Υπαλλήλων:
Χορηγείται άδεια ειδικού σκοπού σε κατηγορίες εργαζομένων για την προφύλαξη
από τη διασπορά του κορωνοϊού ως εξής:


Σε εργαζόμενους γονείς, με παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών, με ευθύνη
των Τμηματαρχών και όπου κρίνεται απαραίτητο, εκ περιτροπής ανά
τέσσερις ημέρες σε όλους τους δικαιούχους υπαλλήλους του Τμήματος.



Σε εργαζόμενους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ή έχουν αυτοάνοσο
νόσημα, ή παρουσιάζουν χρόνιες παθήσεις ή παίρνουν φάρμακα για να
βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή, ή είναι ΑΜΕΑ ή έχουν τέκνο ΑΜΕΑ.



Σε εργαζόμενους άνω των 60 ετών.

Γ. Λειτουργία Συλλογικών Οργάνων:
Αναστέλλονται οι δια ζώσης συνεδριάσεις όλων των Συλλογικών Οργάνων της
Κοινωφελούς

Επιχείρησης

Δήμου

Κασσάνδρας,

δηλαδή

του

Διοικητικού

Συμβουλίου,

και λοιπών Επιτροπών, οι οποίες θα συνεδριάζουν μόνο για

επείγοντα ζητήματα δια περιφοράς ή με τηλεδιάσκεψη.
Δ. Εκδηλώσεις Δράσεις:
Αναστέλλονται όλες οι εκδηλώσεις που διοργανώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Κασσάνδρας. Αναστέλλεται η συμμετοχή της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Κασσάνδρας στις εκθέσεις και τις διοργανώσεις, τόσο στην Ελλάδα, όσο και
στο εξωτερικό. Αναστέλλονται όλες οι παραχωρήσεις των χώρων της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις.
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Η ενημέρωση των συμπολιτών μας θα γίνει με κάθε μέσο, όπως εξειδικευμένα
φυλλάδια και αναρτήσεις πληροφοριών και οδηγιών στο κτήριο της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας, αλλά και με εξειδικευμένα μηνύματα μέσω
των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και
της

ιστοσελίδας

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

Δήμου

Κασσάνδρας

www.kedikassandras.gr .
Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και για το χρονικό διάστημα αναστολής
της λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
Κοινοποίηση
1. Ενδιαφερόμενοι
2.Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικών Υπηρεσιών
3. Ιστοσελίδα της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Κασσάνδρας
4. Τμήμα Παιδείας και Παιδικής Μέριμνας
5. Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνειας
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