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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Γούρνες :22.10.2020 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     Αριθ. Αποφ. :150 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                      Αριθμ. Πρωτ.:19209 
 
 
Ταχ. Δ/νση : Γούρνες 
Ταχ. Κώδικας : 70014 
Πληροφορίες :Τασιούδη Καλλιρόη 
Τηλέφωνο  : 2813404614 
E-mail : k.tasioudi@hersonisos.gr 
 
 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο 
λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID -19». 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, 
    Έχοντας υπόψη:                                                     

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)  όπως αυτές 
ισχύουν  

2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4484/Β΄/2020) «Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», στην οποία ορίζονται τέσσερα 
(4) επίπεδα προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας με διαβάθμιση 
χαμηλό (1), μέτριο (2), υψηλό (3), πολύ υψηλό (4) και βάσει της διάκρισης αυτής 
καθορίζονται ειδικότερα μέτρα για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης ανά 
επιδημιολογικό επίπεδο 

3.  Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ 
9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού» 

4. Το υπ’ αριθμ. Α.Π. 29217 ΕΞ 2020/19.10.2020 έγγραφο του Τμήματος 
Υποστήριξης/Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας στάσης/Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών 
Διαδικασιών Δημοσίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης  

5. Τις σχετικές  οδηγίες του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και του  Εθνικού Οργανισµού 
∆ηµόσιας Υγείας 

6. Το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου εντάσσεται στο τρίτο επίπεδο των 
προληπτικών μέτρων (υψηλό) και ως εκ τούτου η εξυπηρέτηση του κοινού θα πρέπει 
να  γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού 

7. Την ανάγκη λήψης έκτακτων µέτρων για τον περιορισµό διάδοσης του κορωνοϊού 
covid-19 για την προστασία και ασφάλεια εργαζοµένων, αιρετών και κοινού. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία με φυσική παρουσία των Δημοτών-κατοίκων όλων των 
Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, για το διάστημα από 22.10.2020 και μέχρι την 
ανάκληση της παρούσας. 

2. Η εξυπηρέτηση των Δημοτών και των συναλλασσόμενων σε όλες τις Υπηρεσίες του 
Δήμου κατά το διάστημα αυτό (από 22.10.2020 και μέχρι την ανάκληση της παρούσας 
απόφασης)  θα γίνεται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή μέσω e-mail ή όπου απαιτείται (σε 
εξαιρετικά έκτακτες περιπτώσεις  και μη επιδεχόμενες αναβολής) κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού, στους αριθμούς κλήσης και τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως 
κάτωθι: 
 
Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ:  
Τηλέφωνο: 2813404640 
Email: dimarxos@hersonisos.gr 
 
B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
Τηλεφωνικό κέντρο Δήμου: 2823404600, 2897340000  
email Δήμου: dimos@hersonisos.gr 
 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)   
ΚΕΠ Χερσονήσου: 28970-28700 
ΚΕΠ Επισκοπής:  2813 400701 
ΚΕΠ Μαλίων:  28973 40213 
ΚΕΠ Γουβών (εντός του δημαρχείου): 2813 404627 
 
Πρωτόκολλο: e-mail: protocol@hersonisos.gr  
τηλ: 2813404654, 2813404655  
 
Δημοτολόγιο:  
e-mail: dimotologio@hersonisos.gr 
τηλέφωνο: 2897340030, 2897340024, 2897340039  
 
Ληξιαρχεία: 
Γουβών: e-mail: g.anagnostakis@hersonisos.gr τηλ: 2813404622  
Επισκοπής: e-mail: n.krasanakis@hersonisos.gr, τηλ: 2813400701  
Μαλίων: e-mail: a.assariotou@hersonisos.gr τηλ: 2897340214  
Χερσονήσου: e-mail: n.vasilakis@hersonisos.gr τηλ: 2897340035  
 
Πολιτικοί Γάμοι: (με την παράκληση οι τελετές να γίνονται με παρουσία έως δέκα (10) 
ατόμων) 
τηλέφωνο: 2897340039   
e-mail:  wed@hersonisos.gr 
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Κοινωνική Υπηρεσία:  
τηλέφωνο: 2897340045 
e-mail:  e.iatraki@hersonisos.gr 
 
Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:  
τηλέφωνο: 2897340056 
e-mail: m.karagiannis@hersonisos.gr  
 
Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:  
e-mail: doy@hersonisos.gr  
Προμήθειες: τηλ. 2813404635  
Λογιστήριο: τηλ: 2813404643  
Έσοδα: τηλ. 2813404620, 2813404616, 2897340029  
Ταμείο 2813404624 και 2813404625  
 
Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:  
e-mail: dty@hersonisos.gr  
τηλ: 2813404671, 2813404672  
 
ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, οδοί, κοιμητήρια, 
πράσινο, πολιτική προστασία, γενικά θέματα περιβάλλοντος)  
e-mail: s.kasotakis@hersonisos.gr, s.ifanti@hersonisos.gr , g.chronakis@hersonisos.gr 
τηλ: 2897340012, 2897340013, 2897340021  

 

Τα ανωτέρω έκτακτα µέτρα θα ισχύουν μέχρι την έκδοση νεότερης απόφασης και δύναται 
να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν ανάλογα µε την εξέλιξη της κατάστασης. 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                              ΣΕΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
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