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       έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α’ / 2010). 
2.  Τα άρθρα 32 & 35 του Ν. 3584/2007 “Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων”. 
3. Τις υπ. αριθμ. 42/25-02-20, 55/11-03-20, 64/14-03-20 Π.Ν.Π., ΦΕΚ τ. Α', περί 

μέτρων αντιμετώπισης διασποράς του κορωνοϊού. 
4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/109/οικ. 800/16-03-20 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ 

(ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1). 
5. Το υπ. αριθμ. Πρωτ. 18926/18-03-20 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: 

“Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ Α' & Β ́Βαθμού κατά τη διάρκεια 
εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του 
κορωνοϊού” (ΑΔΑ: 6ΒΤΝ46ΜΤΛ6-0Ξ7). 

6. Το υπ. αριθμ. Πρωτ. 1822/16-03-20 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής με θέμα “Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την 
εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr” (ΑΔΑ : 
ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004). 

7. Την ανάγκη του Δ.Λ.Τ. Μυκόνου για στελέχωση των υπηρεσιών του με στόχο 
τη λήψη των απαραίτητων μέτρων αντιμετώπισης της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού COVID– 19. 

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

 
 Στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και δημοτών, κατά της εξάπλωσης του 
COVID-19 (κορωναϊού), όλες οι συναλλαγές στο Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, θα διεξάγονται 
Τηλεφωνικά (ΤΗΛ. 22890-28933/28935, FAX 22890-28934) & Ηλεκτρονικά 
(info@mykonosports.gr), σε αναγκαίες και έκτακτες περιπτώσεις αυτοπρόσωπη 
παρουσία κατόπιν ραντεβού, περιορίζοντας έτσι την αναγκαία προσέλευση του 
κοινού και διευρύνοντας τα αναγκαία μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει. 
 Συγκεκριμένα, από σήμερα 26/3/2020 έως και την λήξη των προβλεπόμενων 

μέτρων της πανδημίας οι Υπηρεσίες του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου (Διοικητική – Οικονομική, 
Τεχνική και Ασφάλειας) θα λειτουργούν εκ περιτροπής (αυτοπρόσωπη παρουσία των 
υπαλλήλων στα γραφεία του Νέου Λιμένα Τούρλου) σε συνδυασμό με την εργασία 
εξ αποστάσεως, προκειμένου να βρίσκεται τουλάχιστον ένας υπάλληλος στο γραφείο 
της ώρες λειτουργίας. 
 Το γραφείο Περιβάλλοντος της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι σε πλήρη λειτουργία 
πλην όσων υπαλλήλων κάνουν χρήση ειδικής άδειας ή απουσιάζουν με τις 
προβλεπόμενες ισχύουσες άδειες. 
 Το γραφείο Ασφάλειας είναι σε πλήρη λειτουργία πλην όσων υπαλλήλων και 
συνεργατών κάνουν χρήση ειδικής άδειας ή απουσιάζουν με τις προβλεπόμενες 
ισχύουσες διατάξεις αδειών ή των συμβάσεων τους. 
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 Όλοι οι εργαζόμενοι του Δ.Λ.Τ.Μυκόνου, εάν χρειαστεί να συνδράμουν την 
Πολιτική Προστασία του Δήμου Μυκόνου, σε έκτακτη ανάγκη, πρέπει να είναι σε 
ετοιμότητα όλες τις ημέρες (εργάσιμες και αργίες) καθ’ όλο το 24-ώρο, βάσει των 
προβλεπόμενων διατάξεων. 
                                                                                                

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                 

1. Εργαζόμενους του ΔΛΤΜ 
2. Δήμο Μυκόνου  
3. Επίσημη Ιστοσελίδα του ΔΛΤΜ 
4. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του ΔΛΤΜ 

                                                                      
                                                                                

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ  
ΤΑΜΕΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 

 

 

 

Δημήτριος Σ. Μάνεσης 

ΑΔΑ: 6ΟΖΖΟΡ0Ρ-1Ψ4


		2020-03-26T10:58:37+0200
	Athens




