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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ,     
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                  
…………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ       : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ   

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός ωραρίου και ημερών εργασίας του προσωπικού που απασχολείται  σε 

δομές κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων 

αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010)».

2. Τις  διατάξεις των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα υπ’ 

αριθμ., ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020 και ΦΕΚ 64/ τ.Α΄/14-03-2020.

3. Την υπ’ αριθμ. 23/18659/17-03-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ4Ε6ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκύκλιο με θέμα «Ενίσχυση 

δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του Δήμου κατά τη διάρκεια 

λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19».

4. Την υπ’ αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ΟΙΚ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1)  εγκύκλιο 

του  Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:» Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

5. Την υπ’ αριθμ. 55/22494/08-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΧΧ46ΜΤΛ6-ΦΞΤ) εγκύκλιο του Υπουργείου   

Εσωτερικών με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΝΠ « Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις 

(ΦΕΚ 75/ τ. Α΄/ 30-03-2020). 

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 8633/20-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΦΔΩ63-ΗΛΥ) Απόφαση Δημάρχου Αγίου 

Δημητρίου με θέμα «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 

του Δήμου κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 

κορωνοϊού –COVID 19», σύμφωνα με την οποία ενισχύονται οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου 

με το προσωπικό του Νομικού Προσώπου  ΟΠΚΑΠ, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα σ΄ 

αυτήν.

7. Τη με αριθμ.69/23667/15-04-2020  (ΑΔΑ:Ω3ΘΛ46ΜΤΛ6-Μ6Δ) εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: « Απασχόληση Προσωπικού Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
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Σταθμών κατά την περίοδο του Πάσχα- Χορήγηση  άδειας ειδικού σκοπού στους 

υπαλλήλους των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών».

8. Την ανάγκη ενίσχυσης των δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης του 

Δήμου για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

9. Την άμεση ανάγκη  σίτισης  ευπαθών ομάδων πολιτών  της Διοικητικής Περιφέρειας του 

Δήμου εν μέσω της πανδημίας του  κορωνοϊού  COVID-19.  

10. Το γεγονός ότι η διανομή τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες συνδέεται άμεσα με τα μέτρα 

αποφυγής της διάδοσης του COVID-19.

11.  Το πρόγραμμα σίτισης ευπαθών ομάδων που λειτουργεί από την Περιφέρεια Αττικής 

σύμφωνα με το οποίο θα παρέχονται δύο (2) γεύματα ημερησίως με ευθύνη των Δήμων σε 

δικαιούχους του προγράμματος μία (1)  φορά την ημέρα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Καθιερώνουμε  την παροχή  εργασίας σε βάρδιες κατά περίπτωση, για το προσωπικό  

των υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Παιδείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Προστασίας (ΟΠΚΑΠ) του Δήμου Αγίου Δημητρίου» που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω 

της λήψης μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (Δημοσίου Δικαίου, 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου)  και το οποίο 

απασχολείται στο Δήμο προς ενίσχυση των κοινωνικών δομών του ως ακολούθως:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 Από Δευτέρα έως Παρασκευή

 Από Τρίτη έως Σάββατο και

 Από Τετάρτη έως Κυριακή

 Β. Το ανωτέρω προσωπικό θα χρησιμοποιείται για:  α) θέματα φαρμακευτικής 

περίθαλψης, παροχών ειδών πρώτης ανάγκης  και διανομή κατ’ οίκον γευμάτων  των κατοίκων 

του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν, αδυνατούν να εξυπηρετηθούν 

και δεν διαθέτουν υποστηρικτικό περιβάλλον β)  για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου  

προς καταγραφή αιτημάτων και αναγκών των κατοίκων των ανωτέρω αναφερόμενων 

περιπτώσεων και γ) κάθε άλλη εργασία συναφή με τα ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή 

διάδοσης του ιού COVID-19.

 Το πρόγραμμα εργασίας τους θα καθορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με τις ανακύπτουσες 

ανάγκες, ώστε καθημερινά να παρίσταται το προσωπικό που απαιτείται για την εύρυθμη 

λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών/δομών του Δήμου, χωρίς καταστρατήγηση του  

5πενθημέρου και του προβλεπόμενου ανά ειδικότητα εργαζομένου ωραρίου εργασίας
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Γ. Οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται  από τις  08:00 π.μ. έως 20:00 μ.μ.  με 

δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης αναλόγως της κατάστασης που θα διαμορφωθεί και των 

αναγκών που θα προκύψουν.

Δ. Με την παρούσα απόφαση και για όσο διάστημα απαιτηθεί, καταργείται κάθε άλλη 

παρόμοια που ρυθμίζει τα θέματα της οργανικής υπαγωγής των εμπλεκόμενων υπαλλήλων στην 

δομή του παρόντος και εφαρμόζεται για όσο διάστημα είναι σε ισχύ τα μέτρα της πρόληψης και 

αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού COVID-19  και όχι πέραν της 31ης  Μαΐου 2020.

Η ανωτέρω απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί  στην  Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 55/22494/08-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΧΧ46ΜΤΛ6-ΦΞΤ) 

εγκύκλιο του Υπουργείου   Εσωτερικών.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

     Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Αντιδημάρχων
3. Διευθύνσεις Δήμου
4. ΟΠΚΑΠ
Κοινοποίηση:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
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