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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                           Γοφρνεσ :03.04.2020 
ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ     Αρικ. Αποφ. :33 
ΔΘΜΟ ΧΕΡΟΝΘΟΤ                      Αρικμ. Πρωτ.:5039 
 
Ταχ. Δ/νςθ : Γοφρνεσ 
Ταχ. Κϊδικασ : 70014 
Πλθροφορίεσ :Ταςιοφδθ Καλλιρόθ 
Τθλζφωνο  : 2813404614 
FAX  : 2813404608 
E-mail : k.tasioudi@hersonisos.gr 
 
  

ΑΠΟΦΑΘ 
Ο Διμαρχοσ Χερςονιςου 

    Ζχοντασ υπόψθ:                                                     

1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Αϋ/7-6-2010)  όπωσ αυτζσ 
ιςχφουν  

2. Τισ διατάξεισ τθσ από 11-3-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου  
3. Τισ διατάξεισ τθσ από 14-3-2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου  
4. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκφκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 
5. Τθν υπ’ αρικμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 εγκφκλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Επιπρόςκετα 

επείγοντα µζτρα για τθν αντιµετϊπιςθ τθσ ανάγκθσ περιοριςµοφ τθσ διαςποράσ του 
κορωνοϊοφ» 

6. Τισ ςχετικζσ  οδθγίεσ του Παγκόςµιου Οργανιςµοφ Υγείασ και του  Εκνικοφ Οργανιςµοφ 
∆θµόςιασ Υγείασ 

7. Τθν υπ’ αρικμ. 18926/18-3-2020 ςυμπλθρωματικι εγκφκλιο του Υπουργείου 
Εςωτερικϊν. 

8. Τθν ανάγκθ λιψθσ ζκτακτων µζτρων για τον περιοριςµό διάδοςθσ του κορωνοϊοφ 
covid-19 για τθν προςταςία και αςφάλεια εργαηοµζνων, αιρετϊν και κοινοφ. 

9. Τουσ υπαλλιλουσ που βρίςκονται ςε κεςμοκετθμζνθ άδεια ςε κάκε οργανικι μονάδα. 
ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΜΕ 

Α. Αναςτζλλεται θ λειτουργία με φυςικι παρουςία των Δθμοτϊν-κατοίκων, όλων των 
Τπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου, για το διάςτθμα από 06.04.2020 ζωσ 30.04.2020. 

Β. Για όλο το παραπάνω διάςτθμα, κακορίηουμε τισ παρακάτω Τπθρεςίεσ που 
κα  παραμείνουν ςε πλιρθ λειτουργία, θ οποία κα πραγματοποιείται, ανάλογα  με τθν 
υπθρεςία και το αντικείμενό τθσ, είτε με τθν εκ περιτροπισ αυτοπρόςωπθ παρουςία των 
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υπαλλιλων, είτε με διαφορετικό ωράριο με παρζκκλιςθ  ζωσ και 50 %  του κανονικοφ και 
ςυμπλθρωματικά με τθν παροχι εξ αποςτάςεωσ εργαςίασ όπου είναι εφικτό, ωσ κάτωκι: 

1. Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ  
2. Κοινωνικζσ Υπθρεςίεσ 
3. Υπθρεςία Δθμοτικισ Αςτυνομίασ  
4. Λθξιαρχεία  
5. Τεχνικι Υπθρεςία 
6. Διοικθτικζσ Υπθρεςίεσ  
7. Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ  

 
Οι Προϊςτάμενοι οφείλουν να προςδιορίηουν τουσ υπαλλιλουσ για τθν υλοποίθςθ τθσ εκ 
περιτροπισ εργαςίασ, ϊςτε ανά τµιµα κακθµερινά να παρίςταται το προςωπικό που 
απαιτείται για τθν εφρυκμθ λειτουργία του. Επίςθσ οφείλουν να ενθµερϊνουν 
κακθµερινά τθν ∆/νςθ ∆/κϊν Υπθρεςιϊν / Τµ. Διοίκθςθσ /Γραφείο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ  
για το προςωπικό που εργάηεται. 
 
Δ. Η εξυπθρζτθςθ των Δθμοτϊν και των ςυναλλαςςόμενων ςε όλεσ τισ Υπθρεςίεσ του 
Διμου κατά το διάςτθμα αυτό κα γίνεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικά μζςα (τθλζφωνο, 
fax, email) ι όπου απαιτείται (ςε εξαιρετικά ζκτακτεσ περιπτϊςεισ  και μθ επιδεχόμενεσ 
αναβολισ) κατόπιν τθλεφωνικοφ ραντεβοφ, ςτουσ αρικμοφσ κλιςθσ και τισ διευκφνςεισ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, ωσ κάτωκι: 
 
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ  
Σθλεφωνικό κζντρο Διμου: 2823404600, 2897340000  
email Διμου: dimos@hersonisos.gr 
 
Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Πολιτϊν (ΚΕΠ)   

ΚΕΠ Χερςονιςου: 28970-28700 
ΚΕΠ Επιςκοπισ:  2813 400701 
ΚΕΠ Μαλίων:  28973 40213 
ΚΕΠ Γουβϊν (εντόσ του δθμαρχείου): 2813 404627 
 
Πρωτόκολλο: e-mail: protocol@hersonisos.gr  
τθλ: 2813404654, 2813404655  
Fax: 2813404608 
 
Δθμοτολόγιο:  
e-mail: dimotologio@hersonisos.gr 
τθλ: 2897340030, 2897340024, 2897340039  
Fax 2897022977 
  
Λθξιαρχεία: 
Γουβϊν: e-mail: g.anagnostakis@hersonisos.gr τθλ: 2813404622 Fax: 2813404622 
Επιςκοπισ: e-mail: k.fanouraki@hersonisos.gr τθλ: 2813404654 Fax: 2813404608 
Μαλίων: e-mail: a.assariotou@hersonisos.gr τθλ: 2897340214 Fax: 
Χερςονιςου: e-mail: n.vasilakis@hersonisos.gr τθλ: 2897340035 Fax: 2897022977 
 

mailto:protocol@hersonisos.gr
mailto:dimotologio@hersonisos.gr
mailto:g.anagnostakis@hersonisos.gr
mailto:k.fanouraki@hersonisos.gr
mailto:a.assariotou@hersonisos.gr
mailto:n.vasilakis@hersonisos.gr
ΑΔΑ: 6ΡΗΠΩΗΜ-ΓΣ1



3 
 

Πολιτικοί Γάμοι: (με τθν παράκλθςθ οι τελετζσ να γίνονται με παρουςία ζωσ δζκα (10) 
ατόμων) 
e-mail:  wed@hersonisos.gr  
τθλ: 2897340039  Fax: 2897022977  
 
Κοινωνικι Τπθρεςία:  
e-mail:  e.iatraki@hersonisos.gr  
τθλ: 2897340045 
Fax: 2897022977 
 
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΑΣΤΝΟΜΙΑ:  
e-mail: m.karagiannis@hersonisos.gr  
τθλ: 2897340056  
Fax: 2897022977 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΘΡΕΙΕ:  
e-mail: doy@hersonisos.gr  
Προμικειεσ: τθλ. 2813404635  
Λογιςτιριο: τθλ: 2813404643  
Ζςοδα: τθλ. 2813404620, 2813404616, 2897340029  
Σαμείο 2813404624 και 2813404625  
Fax: 2813404608 
 
ΣΕΧΝΙΚΘ ΤΠΘΡΕΙΑ:  
e-mail: dty@hersonisos.gr  
τθλ: 2813404671, 2813404672  
Fax: 2813404608 
 
ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  (κακαριότθτα, θλεκτροφωτιςμόσ, οδοί, κοιμθτιρια, 
πράςινο, πολιτικι προςταςία, γενικά κζματα περιβάλλοντοσ)  
e-mail: s.kasotakis@hersonisos.gr  
τθλ: 2897340012, 2897340013  
Fax: 2897022977 

  

Τα ανωτζρω ζκτακτα µζτρα κα ιςχφουν μζχρι τθν ζκδοςθ νεότερθσ απόφαςθσ και δφναται 
να τροποποιθκοφν ι να ςυμπλθρωκοφν ανάλογα µε τθν εξζλιξθ τθσ κατάςταςθσ. 

                                                                                 Ο ΔΘΜΑΡΧΟ 

                                                                                   ΕΓΚΟ ΙΩΑΝΝΘ  
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