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ΑΠΟΦΑΣΗ 1404/2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

             Έχοντας υπόψη :
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  58  §  1  περ.  δ΄  του  ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (Α’
133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι.   

2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
3. Τις  οδηγίες  που  έχουν  δοθεί  προκειμένου  να  αποφευχθεί  η  εξάπλωση  και  διάδοση  του  κορωνοιού,  στο  πλαίσιο

εφαρμογής των οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν
εκδοθεί κατά διαστήματα καθώς και τις παρούσες ανάγκες λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
  Όλοι  οι  υπάλληλοι  καθώς  και  οι  φιλοξενούμενοι  ή  ωφελούμενοι  των  Δομών  του  Δήμου,  θα  υποβληθούν
υποχρεωτικά σε μοριακό τεστ COVID-19, με δαπάνη του Δήμου, σύμφωνα με την παρακάτω σειρά:

1. Όσοι εργάζονται ή διαμένουν στον Ίδρυμα Κοινωνικού Ξενώνα Βουλιαγμένης.
2. Όσοι φιλοξενούνται στη ¨Στέγη υπερηλίκων¨.
3. Όσοι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία με οποιαδήποτε άδεια απουσίας, κατά την πρώτη ημέρα

της προγραμματισμένης επιστροφής τους από τη Δευτέρα 24/08/2020, αντί να προσέλθουν για εργασία,
κατόπιν συνεννόησης με το γραφείο προσωπικού, θα υποβληθούν υποχρεωτικά σε μοριακό τεστ COVID-19
και θα μείνουν  εκτός δημοτικών εγκαταστάσεων μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων την επόμενη μέρα.
Εφόσον το τεστ βγει αρνητικό ο εργαζόμενος επιστρέφει στην εργασία του όπου πρέπει για πέντε (5) μέρες
να λαμβάνει όλα τα μέσα προστασίας (υποχρεωτική χρήση μάσκας κ.λ.π.) 

4. Όσοι  έχουν  ήδη  επιστρέψει  από  17/08/2020  μέχρι  σήμερα  θα  υποβληθούν  και  εκείνοι  σε
προγραμματισμένο έλεγχο σε συνεννόηση με το γραφείο προσωπικού.

5. Για το προσωπικό που υπηρετεί στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Νηπιαγωγεία θα πρέπει
ο έλεγχος να έχει ολοκληρωθεί το πολύ μέχρι την έναρξη της σχολικής χρονιάς την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

6. Το ίδιο θα ισχύει και για το προσωπικό που θα προσληφθεί από το Δήμο προκειμένου να απασχοληθεί στις
υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου.

Τέλος,όποιος εργαζόμενος αισθανθεί αδιαθεσία ή όποιος κρίνει η υπηρεσία ότι θα πρέπει για λόγους διασφάλισης
τόσο της υγείας του ιδίου όσο και των υπολοίπων συναδέλφων θα μπορεί να υποβληθεί σε μοριακό τεστ.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση θα απευθύνεστε στην κα Σεβαστή Ανθοπούλου, στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
όπου έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες. 

                                                                                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ     
      Εσωτερική Διανομή 

Γενικό Γραμματέα
Αντιδημάρχους & Εντεταλμένους Συμβούλους 
Σε όλες τις Υπηρεσίες & τα ΝΠΔΔ του Δήμου για ενημέρωση των εργαζομένων
Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου   

                                                                                                          ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ 
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