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ΑΠΟΦΑΣΗ
138 / 2020
Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/Α’/10-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» σύμφωνα με την οποία «Κατά παρέκκλιση των
κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόσληψης και προστασίας
της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου
οργάνου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου κοινού στις
δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση». Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό»
3. Το γεγονός ότι στο Νομό Ζακύνθου έχουν τεθεί και διατηρούνται σε ισχύ έκτακτα μέτρα, λόγω
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού .
4. Την συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα 16/03/2019 παρουσία υπηρεσιακών
παραγόντων , αντιδημάρχων , της Ιατρού Εργασίας του Τεχνικού ασφαλείας και του Συλλόγου
εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου
5. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων πρόσληψης της δημόσιας υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τη λήψη των ακόλουθων μέτρων , λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις και τους
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας :
1. Κλείσιμο των τυφλών γραφείων καθώς δεν μπορεί να γίνει επαρκής αερισμός
2. Να παραμείνουν κλειστά για το κοινό τα κτίρια του των υπηρεσιών του Δήμου και
οι πολίτες θα εξυπηρετούνται τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού , με ηλεκτρονική
αλληλογραφία ή με φαξ.
3. Κατεπείγουσα προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τμήμα καθαρισμού
και αποκομιδής του Δήμου Ζακύνθου , όπως ορίζονται για κάθε κατηγορία
εργαζόμενου από το ισχύον ΦΕΚ . Επιπλέον για κάθε καθαρίστρια/στη (εντός των
εσωτερικών χώρων των Δημοτικών Δομών ) , μάσκες , γάντια και στολή εργασίας
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4. Τα συνεργεία καθαρισμού εξωτερικών χώρων να απασχοληθούν στις κλειστές
δομές του Δήμου , κατά προτεραιότητα , που θα παραμείνουν ανοιχτές .
5. Διαμόρφωση ωραρίου εργαζομένων με βάση το ισχύον ΦΕΚ δίνοντας έμφαση στην
εκ περιτροπής εργασία .
6. Τήρηση αποστάσεων τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας
7. Για τους εργαζόμενους υψηλού κινδύνου , μεταβολή θέσης εργασίας από άμεσης
επαφής σε θέση που να μην έχει επαφή με τυχόν κοινό ή απομάκρυνση από την
εργασία
8. Απολύμανση των ανοιχτών

δομών το τριήμερο 16-21/03/2020 , από ειδικό

συνεργείο
9. Εξοπλισμός φαρμακείων των Δημοτικών Δομών σύμφωνα με το ισχύον ΦΕΚ
10. Κατεπείγουσα προμήθεια καθαριστικών , σαπουνιών και απολυμαντικών (
αλκοολούχα διαλείμματα άνω του 70% ) καθώς και προμήθεια πλαστικών
σακουλών έτσι όπως ορίζονται στο ισχύον ΦΕΚ.

Ο Δήμαρχος
Νικήτας Αρετάκης

