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                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

         ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                  Ζαγορά,   27 - 07 - 2020 
     ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 7478 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
       ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση     : Ζαγορά  Πηλίου 
Ταχ. Κωδ.      : 370 01 
Πληροφορίες : Γάκη Σπυριδούλα 
Τηλέφωνο      : 2426.350.124 
Fax                 : 2426.0.23.560 
E-mail            : gakisp.dim.z.m@gmail.com 
 
 
Θέμα: «Λήψη μέτρων προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που 

εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου». 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Νο 450  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», 

2. Την από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020),  

3. Την από 25-2-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Α’42) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και διάδοσης του κωρονοϊού»,  

4. Την από 20-3-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 
τεύχος A’): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης», 

5. Την από 30-03-2020 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ 75/30.03.2020 
τεύχος A’): «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις», 

6. Την υπ’αριθμ.ΚΥΑ:Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.03.2020 (ΦΕΚ 956/21.03.2020 τεύχος Β’), 
7. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) απόφαση 

του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας μέσω της 
πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας», 

8. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 
κορωνοϊό», 

9. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:12997/231/23.03.2020 (ΦΕΚ 993/23.03.2020 τεύχος B’) Απόφαση του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: «Μηχανισμός εφαρμογής των 
μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19», 

ΑΔΑ: Ψ21ΜΩΡΚ-8ΕΘ



[2] 
 

10. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196/23.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

11. Την υπ’αριθμ.Δ1α/Γ.Π οικ.20036/22.03.2020 (ΦΕΚ 986/22.03.2020 τεύχος Β’): «Επιβολή 
του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» ΚΥΑ, η ισχύς της οποίας 
παρατάθηκε έως 27.04.2020 με την  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.22824/04.04.2020 (ΦΕΚ 
1168/04.04.2020 τεύχος Β’): «Παράταση ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.20036/22.03.2020 (Β΄ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
20797/ 26.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1040)», 

12. Την υπ’αριθμ.142/2787/27-03-2020 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης ισχύος μέτρων 
προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 30-03-
2020 και έως Παρασκευή 10-04-2020, 

13. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.04.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», 

14. Την υπ’αριθμ.:214/3764/27-04-2020 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης ισχύος μέτρων 
προστασίας των υπαλλήλων του Δήμου και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 28-04-2020 
έως και Δευτέρα 04-05-2020, 

15. Την υπ’αριθμ.:230/3948/04-05-2020 απόφαση Δημάρχου για την αυτοπρόσωπη παρουσία 
του συνόλου των υπαλλήλων του Δήμου μας, (μονίμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) στην Υπηρεσία, 
πλην όσων τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των 
έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, κατά το χρονικό διάστημα της σταδιακής 
επαναλειτουργίας των υπηρεσιών του ελληνικού δημοσίου, αρχής γενομένης από 
04.05.2020, 

16. Την υπ’αριθμ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.06.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα: «Mέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού», 

17. Την υπ’αριθμ.285/05-09-2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων & 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, 

18. Την απόλυτη ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας, 
19. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου 

 
 
          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

Προς διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας και της υγείας των 
υπαλλήλων του Δήμου, αλλά και προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, την τήρηση, υποχρεωτικά, από το κοινό τόσο κατά την είσοδό του 
στο  Δημοτικό Κατάστημα Ζαγοράς, στο Δημοτικό Κατάστημα Τσαγκαράδας και στο ΚΕΠ 
Τσαγκαράδας, όσο και κατά την παραμονή σε αυτά, των ατομικών μέτρων υγιεινής και 
ασφάλειας, με τη χρήση προστατευτικής μάσκας και την υποχρεωτική τήρηση απόστασης 
τουλάχιστον 1,5-2 μέτρων μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.  

Επίσης, κατά την είσοδο του κοινού στα Δημοτικά Καταστήματα και στο ΚΕΠ θα 
τηρείται ειδικό βιβλίο καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των εισερχομένων 
πολιτών ούτως ώστε σε περίπτωση ύπαρξης κάποιου κρούσματος με κορωνοϊό να υπάρχει η 
δυνατότητα εντοπισμού κατά τη διαδικασία της ιχνηλάτησης των επαφών του. 

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κοινού με τα ανωτέρω δεν θα επιτρέπεται η 
είσοδός  του στα Δημοτικά Καταστήματα και στο ΚΕΠ. 
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 Για την τήρηση του ανωτέρω βιβλίου θα ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος με 
απόφαση του αρμόδιου εκάστου τοπικού Αντιδημάρχου. 
 Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και μέχρι την 
τροποποίηση ή την ανάκλησή της κατόπιν νεότερων οδηγιών από το Υπουργείο 
Εσωτερικών για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο και να αναρτηθεί 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την ιστοσελίδα του Δήμου. 

 
 

 
    Ο Δήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου 

                                        κ. α.α.  
 Εσωτερική Διανομή:      ο Αντιδήμαρχος  
1.Αντιδήμαρχοι: 
- Βασταρδής Κων/νος                          
- Κοντογιώργος Απόστολος                       Κοντογιώργος Απόστολος 
- Λαμπαδάρης Νικόλαος 
- Μαργαρίτης Κων/νος 
2.Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών 

         κ. Τσόγκα Αικατερίνη                   
3.Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών            

         κ. Γιοβάνη Αικατερίνη 
4.Προϊστάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών, 

         Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας 
   κ. Κοπατσάρη Δήμο  
5.Υπάλληλοι Δήμου 
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