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Α Π Ο Φ Α  Η 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  ΗΡΩΙΚΗ ΠΟΛΗ ΝΑΟΤΑ 

Ζχοντασ υπόψθ: 
1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 58 και 282 του Ν. 3852/2010 
2. Η υπ’ αρ. 55/Α/11-03-2020 ΠΝΠ: «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν 

τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» 
3. Η υπ’ αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ  

(ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΤΟ-Ξ7Η) με κζμα «Μζτρα προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ μζςω πρόλθψθσ 
κατά τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςε χϊρουσ εργαςίασ», 

4. Η υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν 
(ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) 

5. Η υπ’ αρ. 64/Α/14-03-2020 ΠΝΠ: «Κατεπείγοντα μζτρα αντιμετϊπιςθσ τθσ ανάγκθσ περιοριςμοφ 
τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 

6. Τισ γενικζσ οδθγίεσ του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ  
7. Τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ 
8. Τθν υπ’ αρ. 1/2020 Εγκφκλιο του Δθμάρχου ΗΠ Νάουςασ 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ 

Α) Με αίςκθμα ευκφνθσ, ο Διμοσ Ηρωικισ Πόλθσ Νάουςασ γνωςτοποιεί και παρακαλεί κάκε 

ενδιαφερόμενο να μειϊςει ςτο ΕΛΑΧΙΣΤΟ τθν προςζλευςι του ςτο Δθμαρχείο και τισ υπθρεςίεσ του. 

Μετά τισ ανακοινϊςεισ και τα νζα μζτρα τθσ Κυβζρνθςθσ και του ΕΟΔΥ, ο Διμοσ μασ προτρζπει 

ΑΠΑΝΤΕΣ να περιορίςουν τισ μετακινιςεισ τουσ ςτισ απολφτωσ απαραίτθτεσ, με ςαφι πάραυτα 

ψυχραιμία ΑΛΛΑ Η ΥΨΙΣΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ. 

ΑΝΑΣΕΛΛΟΝΣΑΙ ΟΙ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΣΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΗΜΑ ΔΤΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

(ζωσ τισ 28/03/2020 μζχρι νεοτζρασ και για λόγουσ πρόληψησ): 

1. Η λειτουργία όλων των παιδικϊν χαρϊν,  

2. Η λειτουργία των γραφείων των Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων, 

3. Η τζλεςθ πολιτικϊν γάμων,  

4. Η λειτουργία του τμιματοσ Πολεοδομίασ και τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ. Οι απαιτοφμενεσ 

και αναγκαίεσ εργαςίεσ από τισ ωσ άνω υπθρεςίεσ (πχ μιςκοδοςία), κα γίνει μζριμνα ϊςτε 

να πραγματοποιοφνται εξ αποςτάςεωσ. Η αναςτολι τθσ λειτουργίασ δεν κα ζχει καμία 

επίπτωςθ, οικονομικι ι άλλθ ςτθν εξζλιξθ των υποκζςεων των ενδιαφερόμενων πολιτϊν ι 

υπαλλιλων, 

5. Η λειτουργία τθσ υπθρεςίασ ΤΑΠ. Σε περίπτωςθ υποβολισ αιτιςεων για τθ ρφκμιςθ 

αδιλωτων τετραγωνικϊν, γνωςτοποιείται πωσ δόκθκε παράταςθ ζωσ τισ 30-06-2020,  

6. Η λειτουργία του Λθξιαρχείου, του Δθμοτολογίου & του Μθτρϊου Αρρζνων για τισ 

ςυναλλαγζσ με το κοινό,   

7. Η λειτουργία του πρωτοκόλλου. Η εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν, όπου είναι εφικτό, κα γίνεται 

κυρίωσ με θλεκτρονικά μζςα ι δια τθλεφϊνου,  

8. Η λειτουργία των ΚΕΠ για τισ ςυναλλαγζσ με το κοινό ςτο ελάχιςτο δυνατό. Θα λειτουργοφν 

κακθμερινά 07:30 – 15:00 μόνο με ραντεβοφ (κλείςιμο ραντεβοφ τθλεφωνικά, με fax και 
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email) ενϊ οι πολίτεσ κα εξυπθρετοφνται όπου είναι εφικτό δια τθσ θλεκτρονικισ 

διεφκυνςθσ www.ermis.gov.gr 

 

Παράλλθλα, τίκεται  ςε λειτουργία νζα διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου για τθν 

διεκπεραίωςθ αιτθμάτων των πολιτϊν, ϊςτε να δίνεται θ  δυνατότθτα ςτουσ δθμότεσ να 

αποφεφγουν τθν αυτοπρόςωπθ παρουςία τουσ ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου για να επιλφςουν 

ηθτιματα τθσ κακθμερινότθτασ τουσ. Συγκεκριμζνα οι πολίτεσ κα μποροφν να αποςτζλλουν τα 

αιτιματα τουσ ςτο email: aitima@naoussa.gr  

Επίςησ, οι δημότεσ παρακαλοφνται να επικοινωνοφν με τον Δήμο ςτο τηλζφωνο 23323 50300. Με 

αυτοπρόςωπη παρουςία δημοτϊν θα εξυπηρετοφνται μόνο ζκτακτεσ και επείγουςεσ περιπτϊςεισ.  

Όςα ηθτιματα δεν είναι δυνατόν να διεκπεραιωθοφν ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά ή με άλλο εξ 

αποςτάςεωσ τρόπο, από τθ Δευτζρα 16 Μαρτίου 2020, οι υπθρεςίεσ κα εξυπθρετοφν ΜΟΝΟ 

κατόπιν τθλεφωνιματοσ και ραντεβοφ. 

Οι εργαηόμενοι οφείλουν να ακολουκοφν τισ οδθγίεσ ατομικισ υγιεινισ και ταυτόχρονα να 

φροντίηουν ϊςτε οι οδθγίεσ αυτζσ να τθροφνται και από τουσ πολίτεσ. Οι ειδικζσ άδειεσ που 

δικαιοφνται δε, κακορίηονται από το ςχετικό 2. Σε κάκε περίπτωςθ, ο γιατρόσ εργαςίασ και τεχνικόσ 

αςφαλείασ πρζπει να ενθμερϊνεται επ’ αυτοφ ομοίωσ και οι αρμόδιοι προϊςτάμενοι. Στο πλαίςιο 

εφαρμογισ των ανωτζρω, το Γραφείο Προςωπικοφ καταρτίηει κατάλογο με τουσ υπαλλιλουσ γονείσ 

που κάνουν χριςθ κακεμιάσ εκ των προβλεπόμενων διευκολφνςεων και ενθμερϊνουν θλεκτρονικά 

το ΥΠΕΣ ςτο hrm@ypes.gov.gr για τον αρικμό των υπαλλιλων κάκε περίπτωςθσ, χωρίσ αναφορά των 

προςωπικϊν τουσ ςτοιχείων, κάκε 15 θμζρεσ (θ περίοδοσ, ςτθν οποία κα αφορά θ πρϊτθ 

ενθμζρωςθ είναι από 11.3.2020 ζωσ 31.3.2020). 

Επιβάλλεται θ απομάκρυνςθ όλων των υπαλλιλων που ανικουν ςτισ ευπακείσ ομάδεσ, από τουσ 

χϊρουσ ςυναλλαγισ κοινοφ και αν εάν αυτό δεν είναι δυνατό χωροταξικά, απομακρφνονται 

υποχρεωτικά από τθν υπθρεςία τουσ μζχρι 27-3-2020, με βεβαίωςθ του οικείου προϊςταμζνου τουσ 

και ςυνυπογραφι του οικείου Διευκυντι. 

Κατά το διάςτθμα λιψθσ των μζτρων αποφυγισ τθσ διάδοςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19, θ λιψθ των 

αποφάςεων των πάςθσ φφςεωσ ςυλλογικϊν οργάνων και των διοικθτικϊν ςυμβουλίων των 

εποπτευόμενων νομικϊν τουσ προςϊπων μπορεί να λαμβάνει χϊρα είτε διά περιφοράσ κατά τισ 

προβλζψεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 67 και τθσ παρ. 1 του άρκρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε 

διά τθλεδιάςκεψθσ με κάκε πρόςφορο τθλεπικοινωνιακό μζςο. 

Ο Διμοσ ΗΠ Νάουςασ με αποφάςεισ του κα ενθμερϊςει για το πϊσ κα οργανϊςει τθν αποκομιδι 

των απορριμμάτων, με κάκε εφικτό και επιτρεπτό τρόπο, ϊςτε ςε περίπτωςθ αςκζνειασ κάποιων 

εργαηομζνων να μπορεί ο τομζασ κακαριότθτασ να λειτουργιςει.  

Προλθπτικά μζτρα ςτο πλαίςιο τθσ υγιεινισ των χϊρων λαμβάνονται με κάκε εφικτό και επιτρεπτό 

τρόπο, προκειμζνου να ςυνεχίςει -κατόπιν τθσ εν λόγω αναςτολισ- θ απρόςκοπτθ και ομαλι 

λειτουργία των δομϊν.  

Για πάςθσ φφςεωσ ηθτιματα, το προςωπικό του Διμου κα απευκφνεται ςτθν Γενικι Γραμματζα, τουσ 

κακ φλθν Αντιδθμάρχουσ, τθν Πρόεδρο του ΝΠΔΔ και τον Πρόεδρο τθσ ΔΕΥΑΝ, τθλεφωνικϊσ ι μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Β) Η επιτροπι για τθ διαχείριςθ κρίςεων για τθν αντιμετϊπιςθ ζκτακτων αναγκϊν ζχει ωσ 

επικεφαλισ τον Διμαρχο κ. Καρανικόλα και περιλαμβάνει τθν Γενικι Γραμματζα, τουσ 

Αντιδθμάρχουσ και τουσ Προζδρουσ των Νομικϊν Προςϊπων του Διμου, οι οποίοι κα 

ςυνεργάηονται και κα ςυντονίηουν το ανκρϊπινο δυναμικό κατά περίπτωςθ και υπόκεςθ.  
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Οι Διευκυντζσ των υπθρεςιϊν του Διμου είναι υπεφκυνοι και αρμόδιοι για τον ςυντονιςμό των 

υπθρεςιϊν που διευκφνουν κακϊσ επίςθσ τθν βζλτιςτθ οργάνωςθ, λόγω τθσ υφιςτάμενθσ ζκτακτθσ 

ανάγκθσ, ςε ςυνεργαςία με το λοιπό ανκρϊπινο δυναμικό. Επίςθσ, είναι υπεφκυνοι να ςυντονίςουν 

(ζχοντασ άμεςθ και ςυνεχι επικοινωνία και ςυνεργαςία που επιτάςςεται από τισ υφιςτάμενεσ 

ςυνκικεσ) τουσ υπαλλιλουσ που διευκφνουν ϊςτε να διαχειρίηονται ομαλά τισ τρζχουςεσ υποκζςεισ 

του Διμου και των δθμοτϊν.  

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ θ επιτροπι κα εποπτεφει τθν εφαρμογι των οδθγιϊν των αρμοδίων 

φορζων, κα ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ προκειμζνου να υλοποιοφνται οι ςχετικζσ αποφάςεισ, κα 

διευκολφνει τθν ανταλλαγι βζλτιςτων πρακτικϊν επικοινωνίασ των πολιτϊν με τισ υπθρεςίεσ, κα 

παρζχει πλθροφόρθςθ ζγκυρθ και ζγκαιρθ, και κα μπορεί να αναπτφςςει νζεσ ςτρατθγικζσ και 

δράςεισ ςε τοπικό επίπεδο, εντόσ των νομίμων ορίων. 

Στόχοσ τθσ επιτροπισ είναι να αποτελζςει ζνα ςθμαντικό μζςο ελζγχου και άμβλυνςθσ τθσ 

υφιςτάμενθσ απειλισ τθσ δθμόςιασ υγείασ και τθσ ομαλισ επιςτροφισ ςτθν κανονικότθτα. 

 

Γ) Συγκροτοφμε τθν επιτροπι για τθν προετοιμαςία του Διμου ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ 

κρουςμάτων Κορωνοϊοφ, ωσ κάτωκι: 

1. κ. Νικόλαοσ Καρανικόλασ, Διμαρχοσ 

2. Αντιδιμαρχοι κκ Αδαμίδθσ, Καραγιαννίδθσ, Μπαλτατηίδου, Τηουβάρασ, Τριανταφφλλου 

3. Πρόεδροι νομικϊν προςϊπων, κκ Αραμπατηι και Ταςιϊνασ 

4. κα Παραςκευι Εξαδακτφλου, Γενικι Γραμματζασ 

5. κ. Ηλίασ Γκόγκοσ, Τεχνικόσ Αςφαλείασ 

6. κ. Σταφροσ Γουςόπουλοσ, Ιατρόσ Εργαςίασ  

 

Στθν εν λόγω επιτροπι κα παρίςτανται ο Διοικθτισ Π.Υ. Ημακίασ κ. Παλαμοφτθσ Νικόλαοσ, ωσ 

ςυντονιςτισ των αρμόδιων υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ, ο Διοικθτισ Γενικοφ Νοςοκομείου 

Ημακίασ κ. Πλιόγκασ Ηλίασ και θ αν. Διοικιτρια Γ.Ν. Ημακίασ (μονάδα Νάουςασ) κα Ιωάννα Πζρβου.   

Η Επιτροπι κα ςυνεδριάηει ζκτακτα και κα ζχει τθν ευκφνθ για τθν προετοιμαςία του Διμου και των 

Υπθρεςιϊν του ςε περίπτωςθ εμφάνιςθσ κρουςμάτων Κορωνοϊοφ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των 

αρμόδιων Υπουργείων, Γενικϊν Γραμματειϊν και τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ κατευκφνςεισ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Δθμόςιασ Υγείασ και του 

Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ. Παράλλθλα,  ορίηονται οι Διευκυντζσ του Διμου και των Νομικϊν 

Προςϊπων του ωσ πρόςωπα αναφοράσ και υλοποίθςθσ των αποφάςεων τθσ Επιτροπισ. Οι 

Διευκυντζσ κα ανακζτουν ςχετικά κακικοντα ςτουσ Προϊςτάμενουσ και αντίςτοιχα οι τελευταίοι 

ςτουσ υπαλλιλουσ. 

Η παροφςα ιςχφει μζχρι νεοτζρασ κακϊσ επίςθσ να κοινοποιθκεί με κάκε πρόςφορο μζςο ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο. Η παροφςα δεν προκαλεί δαπάνθ ςε βάροσ του Π/Υ ζτουσ 2020 του Διμου. 

Η παροφςα να κοινοποιθκεί ςτθ Γενικι Γραμματεία Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Δθμοςίου Τομζα του 

Υπουργείου Εςωτερικϊν και τον αρμόδιο Υπουργό, κακϊσ επίςθσ τθ Γενικι Γραμματεία Πολιτικισ 

Προςταςίασ και το Γραφείο Υφυπουργοφ Πολιτικισ Προςταςίασ & διαχείριςθσ Κρίςεων.   

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ  Η.Π. ΝΑΟΥΑ 

                   ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ 
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