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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 142/5317/13-3-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΜΥΟΚ6Υ-ΤΚ4) απόφασή μας για
την αναστολή της αυτοπρόσωπης εξυπηρέτησης των πολιτών στο πλαίσιο της
λήψης μέτρων προστασίας, για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ» και του συναλλασσόμενου
κοινού.
2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/φ.69/108/ΟΙΚ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με
θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον
κορωναϊο».
3. Το γεγονός ότι, στις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ «Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», υπηρετεί μεγάλος αριθμός υπαλλήλων και κρίνεται
σκόπιμη η επιπλέον λήψη μέτρων για την προστασία των ιδίων και της
δημόσιας υγείας γενικότερα, στο πλαίσιο της προτροπής περί περιορισμού
των μετακινήσεων των πολιτών στις απολύτως αναγκαίες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΔΑ: 6ΞΠΚΟΚ6Υ-Β4Η
1. Την εκ περιτροπής εργασία των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ
«Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ», σε ποσοστό 50%
επί των παρόντων (εξαιρουμένων των όσων τελούν σε άδειες ειδικού
σκοπού, άδειας ευπαθών ομάδων, μακροχρόνιες άδειες, εκπαιδευτικές
άδειες) με εναλλαγή του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση.
2. Ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου της υπηρεσίας, θα είναι δυνατή
η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 7 της αριθ.
ΔΙΔΑΔ/φ.69/108/ΟΙΚ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. για το
ποσοστό των υπαλλήλων που εβδομαδιαίως δεν θα παρίστανται με
φυσική παρουσία στην υπηρεσία τους.
3. Για τους υπαλλήλους που κατέχουν θέσεις ευθύνης, δεν θα ισχύει η
εβδομαδιαία εκ περιτροπής εργασία άλλα το μέτρο της μείωσης του
ημερήσιου ωραρίου τους σε ποσοστό 50% προκειμένου να
διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την επόμενη της έκδοσής της έως
και 29/3/2020. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου για λήψη μέτρων και πέραν της 29/3/2020, η ισχύς της
παρούσας θα παραταθεί εκ νέου, έως την νεώτερη τασσόμενη
προθεσμία.
Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε τρόπο και να
αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του
Ν.Π.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
Εσωτερική διανομή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο :
- Διευθύνσεις, Τμήματα,
Αυτοτελή Τμήματα και Γραφεία του Ν.Π.
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