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ΘΕΜΑ : Λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του κορωνοϊού   

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου της Τοπ. Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»), όπως ισχύει.
3) Τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.
4) Την με αριθμ.πρωτ.41164/13-03-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας  περί λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού   
5) Την υπ.αριθμ. Φύλλου64/14-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου" Κατεπείγοντα 

μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-
19.

6) Την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και την προστασία του πληθυσμού.

7) Τις συσκέψεις με τους Χωρικούς, Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες και υπηρεσιακούς 
παράγοντες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την λήψη επιπρόσθετων μέτρων και συγκεκριμένα:

1- Απαγορεύεται η είσοδος σε όλους τους πολίτες χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού 
με την αντίστοιχη διεύθυνση που απευθύνεται.

       Επίσης θα πρέπει να παίρνουν μέτρα προστασίας για να εισέλθουν στο κτίριο    
       (μάσκες, γάντια κ.λ.π.) 
2-  Σε όλες τις  Περιφερειακές Ενότητες οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με το ½ του 

προσωπικού ανά βδομάδα. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι θα βρίσκονται ανά πάσα 
στιγμή στο σπίτι τους καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου τους.
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3- Όλοι οι υπάλληλοι στα γραφεία τους θα παίρνουν μέτρα προστασίας (γάντια, 
μάσκες κ.λ.π.) 

       Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους άλλων Υπουργείων που συστεγάζονται    
       στο ίδιο κτίριο.
        Όλες οι εσωτερικές πόρτες των γραφείων θα είναι υποχρεωτικά ανοιχτές  (για  
        να μην αγγίζει κάποιος τα πόμολα).
4- Ενισχύονται τα κλιμάκια ελέγχων για ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος για την αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας που οφείλουν να 
λαμβάνουν για τη προστασία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών. 

5- Καλός και τακτικός αερισμός των χώρων εργασίας των Υπηρεσιών.
6- Υποχρεωτική χρήση αντισηπτικού χεριών σε όλους όσους εισέρχονται στα κτίρια της 

Περιφέρειας.
7- Η χρήση ανελκυστήρων να περιορίζεται σε ένα άτομο τη φορά.
8- Τίθεται σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών κατά τη διάρκεια του 

ωραρίου των καταστημάτων για παραβατικά φαινόμενα σε άμεση επικοινωνία με 
τις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα.

9- Τίθεται σε λειτουργία τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση 
στο πλαίσιο λειτουργίας της πολιτικής προστασίας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα 
για κατάθεση ερωτημάτων γύρω από περιστατικά που αφορούν το κορωνοϊό. 

10- Συστήνεται γραφείο ενημέρωσης του κοινού γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις που 
αφορούν το κορωνοϊό στη Δυτική Μακεδονία σε συνεργασία της Γενικής 
Διεύθυνσης Υγείας  με τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους των Περιφερειακών 
Ενοτήτων.

11- Συστήνεται γραφείο ψυχολογικής υποστήριξης του κοινού σε κάθε Περιφερειακή 
Ενότητα όπου μπορούν να απευθύνονται  οι πολίτες (κυρίως οι ευπαθείς ομάδες).

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

  Γεώργιος  Κασαπίδης 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων)
2. Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες 

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Υπηρεσίες τους)
3. Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες
4. Γενικούς Διευθυντές
5. Αναπληρωτές Προϊστάμενοι Έδρας
6. Περιφερειακό Ταμείο Δυτικής Μακεδονίας
7. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
    1.Γραφεία Δημάρχων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
    2. Διοικητές Νοσοκομείων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
    3. Ιερές Μητροπόλεις Δυτικής Μακεδονίας
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