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ΘΕΜΑ : «Λειτουργία Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» µε 
Προσωπικό Ασφαλείας και µε εκ Περιτροπής Εργασία σε συνέχεια των προληπτικών µμέτρων 
που λαµβάνει έναντι της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID19 και της ανάγκης περιορισµού της 
µμετάδοσης του»  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ αρ.97  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», περί «των 
αρµοδιοτήτων του ∆ηµάρχου».  
2. Τις από 11-3-2020 & 14-3-2020 Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα 
αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/Α΄& ΦΕΚ 64/Α).  
3. Τη µε αρ. πρωτ. ∆1α/Γ.Π.οικ.16392/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Συστάσεις για την 
προστασία των ατόµων που ανήκουν σε οµάδες αυξηµένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξης COVID-
19 καθώς και των µαθητών»  
4. Τη µε αρ. πρωτ. ∆1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα 
προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας µέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19 σε 
χώρους εργασία».  
5. Το µε αρ. πρωτ: 247/13-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας «Οδηγίες για την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του».  
6. Τη µε αρ.πρωτ.∆12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339/11-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID19». 
 7. Τη µε αρ.πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.7874/12.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας 
«Επείγοντα µέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό. (Σχετ.: ∆ελτίο Τύπου 
ΥΠ.ΕΣ. 12.03.2020.: Τα µέτρα για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα και την Αυτοδιοίκηση), 
σχετικά µε τη σύνταξη πλάνου εργασιών εκτάκτου ανάγκης και λειτουργία µε προσωπικό ασφαλείας 
από το αρµόδιο όργανο διοίκησης.  
8. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/ΟΙΚ.8000/16-03-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6- 6Ι1) εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».  
9. Το µε αριθµ. πρωτ. ΥΠ.ΕΣ. 18919/18.03.2020 περί «Ενίσχυσης δηµοτικών δοµών κοινωνικής 
πολιτικής και αλληλεγγύης - Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νοµικών προσώπων αυτών κατά τη 
διάρκεια λήψη µέτρων αποφυγής και περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19».  
10. Το µε αριθµ.πρωτ.18926/18-3-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία 
υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού κατά τη διάρκεια εφαρµογής των µέτρων αποφυγής και 
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περιορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού» µε το οποίο δόθηκαν περισσότερες οδηγίες για τη 
λειτουργία εκτάκτου ανάγκης και για τον ορισµό προσωπικού ασφαλείας, σε περίπτωση πλήρους 
αναστολής λειτουργίας των φορέων, όπου επίσης προβλέπεται ότι και στις υπηρεσίες σε πλήρη 
λειτουργία µπορεί να εφαρµόζεται είτε η εκ περιτροπής αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων, 
είτε η παροχή εργασίας σε βάρδιες ή και συµπληρωµατικά η παροχή εργασίας εξ αποστάσεως.  
11. Τη µε αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/110/οικ.8189/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Νέες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού». 
12. Τη µε αριθµ. πρωτ.∆Ι∆Α∆/Φ.69/111/οικ.8196/23.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Πρόσθετα µέτρα και ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του 
κορωνοϊού».  
13. Το µε αριθµ.πρωτ. 19238/20.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Α. Πλάνο εργασιών 
έκτακτης ανάγκης των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Παροχή στοιχείων Β. Παρακολούθηση 
στελέχωσης υπηρεσιών κατά την έκτακτη περίοδο αντιµετώπισης της κρίσης λόγω COVID 19».  
14. Τον τροποποιημένο Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Κέντρου Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 5692/τ.Β/ 18-12-2018.  
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου.  
16. Την ανάγκη κατάρτισης πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης και λειτουργίας των υπηρεσιών του 
Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής µε Προσωπικό Ασφαλείας και µε εκ 
Περιτροπής Εργασία σε συνέχεια των προληπτικών μέτρων που λαµβάνει ο ∆ήµος έναντι της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 και µε γνώµονα αφενός την προστασία της δηµόσιας υγείας 
και αφετέρου της εξυπηρέτησης του δηµοσίου συµφέροντος. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α. Τον καθορισµό της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης 

Δήμου Κομοτηνής» , µε γνώµονα αφενός την προστασία της δηµόσιας υγείας και της εξυπηρέτησης 

του δημοσίου συμφέροντος και αφετέρου της προστασίας των ιδίων των αργαζομένων, κατά της 

εξάπλωσης του κορωναϊού COVID-19, µε Προσωπικό Ασφαλείας και µε εκ Περιτροπής Εργασία και 

στην περίπτωση πλήρους αναστολής λειτουργίας του Νομικού Προσώπου καθότι οι συναλλαγές στο 

ΚΕ.ΜΕ.Α θα διεξάγονται Τηλεφωνικά και Ηλεκτρονικά κατόπιν ραντεβού, περιορίζοντας έτσι την 

αναγκαία προσέλευση του κοινού και διευρύνοντας τα αναγκαία µέτρα πρόληψης που έχει ήδη 

λάβει, όπως παρακάτω: 

 

Με Προσωπικό Ασφαλείας και εκ Περιτροπής Εργασία, (αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων) οι 
παρακάτω Υπηρεσίες:      

 

1. Διεύθυνση Μέριμνας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής: 
Σε πλήρη λειτουργία 

Προϊσταμένη 
Τηλ. 2531023175, email:pvsdkom@otenet.gr 
 

Τμήμα Διοικητικών/ Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

Προϊσταμένη ή μία υπάλληλος εκ περιτροπής 
Τηλ. 2531023175, email: pvsdkom@otenet.gr 
 

Τμήμα 1ου ΚΑΠΗ Προϊσταμένη και τρεις (3)  υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.:2531022702,email:1kapikomotinis@gmail.com 
 

Τμήμα 2ου ΚΑΠΗ Προϊσταμένη 
Τηλ.:2531083981,email:  2kapikomotinis@gmail.com 
 

Τμήμα Προγραμμάτων φροντίδας 
τρίτης ηλικίας, γενικών 
προγραμμάτων και 
προγραμμάτων για ευπαθείς 
κοινωνικές ομάδες  

Προϊσταμένη τηλ.2531023175,  
email: programmatakemea@gmail.com 
Τηλ.: 2531023175, email: pvsdkom@otenet.gr 
Προϊσταμένη  και πέντε (5) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ. : 2531032401, email: kek@gmail.com 
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             Προϊσταμένη  και πέντε (5) υπάλληλοι εκ περιτροπής 

Τμήμα Α΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 

Προϊσταμένη και έξι (6) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531084656, email: apskomotinis@gmail.com 
 

Τμήμα Β΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 
 

Προϊσταμένη και επτά(7) υπαλλήλων εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531027135, email:paidikosstathmos2@gmail.com 
 

Τμήμα Γ΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 

Προϊσταμένη και οχτώ (8) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.:2531028281,email:3S.paidikos.komotini@gmail.com 
 

Τμήμα Δ΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής  

Προϊσταμένη και εννιά (9) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531031538, email: vd6973@otenet.gr 
 

Τμήμα Ε΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 

Προϊσταμένη και εννιά (9) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531031190, email: Paidikos5@yahoo.gr 
 

Τμήμα Ζ΄ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 

Προϊσταμένη και τέσσερις (4) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531022705, email: vd5719@otenet.gr 
 

Τμήμα Η’ Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Δήμου Κομοτηνής 

Προϊσταμένη  και έξι (6) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531072342, email: vd3211@otenet.gr 
 

Τμήμα Παιδικού Σταθμού 
Κοσμίου 

Προϊσταμένη ή μία (1) υπάλληλος εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531029083, email: paidkosmio@gmail.com 
 

Τμήμα Παιδικού Σταθμού Ροδίτη Προϊσταμένη ή δύο (2) υπάλληλοι εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531037731, email:  psroditi@gmail.com 
 

Τμήμα Παιδικού Σταθμού Ν. 
Σιδηροχωρίου 

Προϊσταμένη ή δύο (2) υπάλληλοι 
Τηλ.: 2531051382, email: psnsid@gmail.com 
 

Τμήμα Παιδικού Σταθμού Ν. 
Καλλίστης 

Προϊσταμένη 
Τηλ.: 2535021313, email: pskallistis@gmail.com 
 

Τμήμα Παιδικού Σταθμού 
Αιγείρου 

Προϊσταμένη ή μία (1) υπάλληλος εκ περιτροπής 
Τηλ.: 2531097202, email: psegirou@gmail.com 
 

 

Β. Τον ορισµό των Προϊσταµένων των Τµηµάτων του ΚΕ.ΜΕ.Α. ως υπευθύνων για τον καθορισµό 
των υπαλλήλων των υπηρεσιών τους που θα εργάζεται εκ περιτροπής, θα προσδιορίζουν τις 
εργασίες που θα εκτελούνται κατά προτεραιότητα , θα καθορίζουν τα καθήκοντα που θα ασκούν οι 
υφιστάµενοί τους κατά την έκτακτη λειτουργία και θα παρέχουν σαφείς οδηγίες για το περιεχόµενο 
του έργου της υπηρεσίας τους. Σε κάθε περίπτωση στους χώρους εργασίας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η ελάχιστη υπό της νοµοθεσίας προβλεποµενη απόσταση µεταξύ των 
παρευρισκόµενων.  
Γ. Τη συνέχιση της αναστολής εξυπηρέτησης του κοινού, µε αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών, 
σε όλες τις υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου, µέχρι την άρση των µέτρων αποφυγής και διάδοσης 
του κορωνοϊού και πάντα σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.7 της από 11-03-2020 Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου τις οδηγίες που έχουν δοθεί προς του δηµότες/πολίτες µε τις από 16 Μαρτίου 2020 
ανακοινώσεις του ∆ήµου.  
∆. Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή µε το ΚΕ.ΜΕ.Α. , οι πολίτες θα πρέπει προηγουµένως να 
επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΕ.ΜΕ.Α. (2531023175), που θα τους δίνει πρόσβαση στις 
αρµόδιες υπηρεσίες, προκειµένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά ή να κάνουν χρήση των 
ηλεκτρονικών µέσων. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρης εξυπηρέτηση του πολίτη µέσω 
της τηλεφωνικής επικοινωνίας, θα υπάρχει συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο για την 
εξυπηρέτησή του µε προσέλευση στα γραφεία της γραμματείας του ΚΕ.ΜΕ.Α.  κατόπιν ραντεβού. Η 
παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ∆ιαύγεια, στην ιστοσελίδα www.kemeak.gr του ΚΕ.ΜΕ.Α.   
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καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του ΚΕ.ΜΕ.Α. Επίσης να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραµµατεία 
Ανθρώπινου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό. Η 
ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσής της, µέχρι την τροποποίηση ή 
την αντικατάστασή της µε νεότερη και πάντως για το χρονικό διάστηµα ισχύος των έκτακτων µέτρων 
αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και κάθε παρατάσεως αυτής. 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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