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Μυτιλήνη 6 Μαΐου 2020
Αριθμ. πρωτ: Γ.Δ./Φ. 001.09/12316/7-5-2020
Προς:
[Ως ο Πίνακας Κοινοποιήσεων]

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή πρόσθετων – διατήρηση υφιστάμενων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανάγκης περιορισμού του κορωνοϊού.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 1192/6-5-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του N.3582/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β) του N.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
γ) τα άρθρα 154 έως 157 του Ν.4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/9-3-2019) «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και
λοιπές διατάξεις».
δ) τα άρθρα 1 έως 18 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α/9-8-2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση,
συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
ε) την παράγραφο 1 του άρθρου τριακοστό όγδοο της από 20 Μαρτίου 2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (68/Α)
2. Την αριθ. 42858/6-8-2019 (ΦΕΚ 3244/Β΄/23-08-2019) απόφαση του Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Μεταβατικός Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Μυτιλήνης».
3. την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/φ69/111/οικ. 8196/23-3-2020 (ΑΔΑ 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών / Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού
Δημόσιου Τομέα.
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/φ.Β.1/22088/3-1-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/5246/29-4-2020 (ΑΔΑ 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14)
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 855/26-3-2020 απόφασή μας για απαγόρευση εισόδου του κοινού
στο Δήμο Μυτιλήνης και έγκριση εργασίας υπαλλήλων εξ’ αποστάσεως και σε
βάρδιες.
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7. Τις υπ’ αριθμ. 950/3-4-2020, 984/8-4-2020, 1123/28-4-2020 και 1176/5-5-2020
αποφάσεις μας για έγκριση εξ αποστάσεως εργασίας σε υπαλλήλους του Δήμου
μας.
8. Το γεγονός ότι αφενός το προσωπικό του Δήμου είναι διασπαρμένο σε διάφορα
κτήρια στη Μυτιλήνη και στις Δημοτικές Ενότητες και αφετέρου η πρωινή
προσέλευση των υπαλλήλων δε γίνεται με μέσα μαζικής μεταφοράς αλλά με ίδια
μέσα.
9. Τη διαπιστωμένη υποστελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου από μόνιμο
προσωπικό, η οποία προήλθε από τις αποχωρήσεις υπαλλήλων τα τελευταία έτη
λόγω συνταξιοδότησης, ή κινητικότητας καθώς και λόγω διάσπασης του πρώην
Δήμου Λέσβου σε Δήμο Δυτικής Λέσβου και Μυτιλήνης, γεγονός που συμβάλλει
στην αποφυγή συνωστισμού στα γραφεία του Δήμου.
10. Την πληθώρα αδειών ειδικού σκοπού, κανονικών, ανατροφής τέκνου,
αναρρωτικών, ειδικών αδειών απουσίας ως ομάδας αυξημένου κινδύνου που
χορηγήθηκαν στους δικαιούμενους υπαλλήλους.
11. Το γεγονός ότι 93 άτομα εργάζονται στη Διεύθυνση Καθαριότητας, εκ των
οποίων οι περισσότεροι εργάζονται σε βάρδιες και σε εξωτερικούς χώρους. Επίσης
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος πάνω από
20 άτομα (ίσως 30) εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α) Διατηρούμε σε ισχύ τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 855/26-3-2020
απόφασή μας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19, ήτοι:
1. Εγκρίνουμε την πλήρη αναστολή της εξυπηρέτησης του κοινού με
αυτοπρόσωπη παρουσία από όλες τις οργανικές μονάδες της Κεντρικής
Διοίκησης και των Δημοτικών Ενοτήτων (ΔΕ) του Δήμου Μυτιλήνης.
2. Εγκρίνουμε η εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται α)με κατ’ ιδίαν συνάντηση
κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής συνεννόησης με τον καθ’
ύλην αρμόδιο Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Δ/νσης και β) με την υποβολή
αιτημάτων ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία ( FAX).
3. Εγκρίνουμε τα από 11 Μαρτίου 2020 περιοριστικά μέτρα ωρών εισόδου κοινού
στις Διευθύνσεις: α) Οικονομικών Υπηρεσιών β) Πολεοδομίας και γ) ΚΕΠ καθώς
και στα Τμήματα α) Ληξιαρχείου και β) Δημοτικής κατάστασης και Μητρώου
Αρρένων, όπως αυτά ανακοινώθηκαν με δελτία τύπου του Δήμου Μυτιλήνης
και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του.
4. Τα ανωτέρω θα ισχύουν μέχρι την δημοσίευση της σχετικής απόφασης του
Υπουργού Υγείας, με την οποία θα διαπιστώνεται η λήξη των μέτρων πρόληψης
και προστασίας έναντι του κορωνοϊού COVID – 19 καθώς και του κινδύνου
διασποράς του. Μετά την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης, θα ισχύουν όλες
οι κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου Μυτιλήνης, που έχουν εκδοθεί κατ’
εφαρμογή των πάγιων διατάξεων του Ν.1157/1981 και της αριθμ. Πρωτ.
ΔΙΑΔΠ/φ Β.1/22088/3-11-2011 (ΑΔΑ 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκυκλίου του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Εγκρίνουμε την εξ’ αποστάσεως παροχή εργασίας, είτε με τηλεργασία, είτε με
παράδοση εργασίας (π.χ. σύνταξη μελέτης, προετοιμασία διαγωνισμών,
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σύνταξη πρακτικών συλλογικών οργάνων και επιτροπών). Στην περίπτωση
αυτή, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα ενημερώνουν με οποιοδήποτε
πρόσφορο τρόπο αμελλητί το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών.
6. Εγκρίνουμε την παροχή υπηρεσιών από τους υπαλλήλους του Δήμου σε δύο (2)
βάρδιες (πρωινή και απογευματινή μέχρι τις 20.00), μετά από έγκριση του καθ’
ύλην αρμόδιου Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης σε συνεργασία με τον
αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή Εντεταλμένο Σύμβουλο.
7. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρων 5 και 6 παραγράφων ισχύουν μόνο στις
περιπτώσεις ανάγκης περιορισμού του συνωστισμού και συγχρωτισμού.
Β) Στην παρούσα φάση και για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω (υπ’ αριθμ.
7-11 παράγραφοι στα έχοντας υπόψη) δεν κρίνεται σκόπιμη η εκ περιτροπής
παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων ούτε η υποχρεωτική προσέλευση
των υπαλλήλων σε τρία διαφορετικά ωράρια.

Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου
Μυτιλήνης.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα του Δήμου
Μυτιλήνης και στους Πίνακες Ανακοινώσεων της Κεντρικής Διοίκησης και των Δ.Ε.
του Δήμου Μυτιλήνης

Ο
Δήμαρχος Μυτιλήνης

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ

Κοινοποίηση:
1.Υπουργείο Εσωτερικών
α) κ. Υπουργό
β) κ.Θ. Λιβάνιο αρμόδιο Υφυπουργό
email: info@ypes.gr
γ) Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημοσίου Τομέα
email: hrm@ypes.gov.gr
2. Γενικό Γραμματέα
3. Αντιδημάρχους Δήμου Μυτιλήνης
4. Εντεταλμένους Συμβούλους Μυτιλήνης
5. Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων
(Αυτοτελή και μη) Δήμου Μυτιλήνης

