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ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   
 

ΘΕΜΑ : Θέσπιση κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης στις Υπηρεσίες του Δήμου Φαιστού 

για την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010 τ. Α΄) 

2. Τις διατάξεις της  υπ’ αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815/3.5.2020 (ΦΕΚ 1647/3.5.2020 τ. Β΄) κοινής 

Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας 

του Πολίτη – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας – Εσωτερικών – Υποδομών και 

Μεταφορών περί «Κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες 

υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 

περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».  

3. Την υπ’ αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

περί «Πρόσθετων μέτρων και ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 

διασποράς του κορωνοϊού». 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

 Οι υπηρεσίες για το κοινό θα παραμείνουν «κλειστές».  

Το εξυπηρετούμενο κοινό και οι πολίτες του Δήμου, θα προσέρχονται στο Δήμο μόνο 

κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν δύναται να 

ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουμένων σε ισχύ των όσων 

μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 Κατά την οποιαδήποτε τρόπο προσέλευση πολιτών – Δημοτών στην Υπηρεσία, επιβάλλεται η 

χρήση μάσκας και η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέτρων μεταξύ των ατόμων. 



 Για την εξόφληση λογαριασμών και τελών στο Ταμείο του Δήμου και της ΔΕΥΑΦ, η οποία 

στεγάζεται εντός του Δημαρχείου, οι πολίτες  θα γνωρίζουν ότι μπορούν να προσέρχονται 

κανονικά στην είσοδο του Δημαρχείου, όπου θα βρουν αρμόδιους υπαλλήλους και θα 

λάβουν σχετικές οδηγίες για την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους. Φυσικά αυτό θα γίνεται 

εφόσον δεν μπορούν για κάποιο δικό τους λόγο να πραγματοποιήσουν την πληρωμή με 

ηλεκτρονικό τρόπο. 

 Όσον αφορά τους εργαζόμενους του Δήμου, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καλούνται στο 

ίδιο πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και της 

ατομικής ευθύνης τους για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων όσο και των 

συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά την παραμονή τους στην υπηρεσία στην τήρηση 

των ατομικών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. 

 Η παρούσα ν’ αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

    

    

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

 

 Νικολιδάκης Γρηγόριος 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1) Γραφείο Δημάρχου 

2) Γενικό Γραμματέα Δήμου Φαιστού 

3) Γραφεία Αντιδημάρχων  

4) Πρόεδρο Δ.Σ. 

5) Διευθυντές και Προϊσταμένων Τμημάτων με την  

υποχρέωση να ενημερώσουν του υπαλλήλους τους 

 

 

 
 

 


