ΑΠΟΦΑΗ
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ ΔΕΤΑΜΒ
Ζχοντασ υπόψθ:
1.- Σισ διατάξεισ του Ν. 1069/80 όπωσ ιςχφει ςιμερα
2.- Σθν από 11-3-2020 ΠΡΑΞΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ «Κατεπείγοντα μζτρα
αντιμετϊπιςθσ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ εμφάνιςθσ του κορωνοϊοφ COVID-19 και τθσ
ανάγκθσ περιοριςμοφ τθσ διάδοςισ του» (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
3.- Σθν από 25-2-2020 ΠΡΑΞΘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ (Α’42) «Κατεπείγοντα μζτρα
αποφυγισ και διάδοςθσ του κοροναϊοφ»
4.- Σθν αρικ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΗΨ465ΦΤΟ-Ξ7Θ) απόφαςθ
Τπουργείου Τγείασ με κζμα «Μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ μζςω τθσ πρόλθψθσ
κατά τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςε χϊρουσ εργαςίασ».
ΑΠΟΦΑΙΖΟΤΜΕ
Για το χρονικό διάςτθμα από 16-3-2020 και ζωσ 27-3-2020, λαμβάνονται τα ακόλουκα
μζτρα προςταςίασ εργαηομζνων και κοινοφ ςτισ υπθρεςίεσ τθσ ΔΕΤΑΜΒ:
1.- Αναςτζλλεται θ εξυπθρζτθςθ του κοινοφ με αυτοπρόςωπθ παρουςία των πολιτϊν ςε
όλεσ τισ υπθρεςίεσ του ΔΕΤΑΜΒ, μζχρι και 27-3-2020. Οι πολίτεσ μποροφν να ηθτοφν τθν
εξυπθρζτθςι τουσ θλεκτρονικά και να λαμβάνουν με τον ίδιο τρόπο τυχόν αιτοφμενα
ζγγραφα και πλθροφορίεσ. Θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ υποβολισ αιτθμάτων κλπ είναι θ
mkal@deyamv.gr.
Με αυτοπρόςωπθ παρουςία πολιτϊν κα εξυπθρετοφνται μόνο ζκτακτεσ και επείγουςεσ
περιπτϊςεισκαι κατόπιν τθλεφωνικισ ςυνεννόθςθσ.
2.- υνιςτάται ςε όλουσ τουσ πολίτεσ θ χριςθ των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν, για λόγουσ
δθμόςιασ υγείασ και προςταςίασ. Σα ταμεία τθσ ΔΕΤΑΜΒ κα λειτουργοφν για τθν
αντιμετϊπιςθ των επαναςυνδζςεων υδροδότθςθσ.
3.- Αναςτζλλεται θ ζναρξθ κάκε διαδικαςίασ υποβολισ αιτιςεων
προςωπικοφ.

για τθν πρόςλθψθ

4.- Σα ιδθ λθφκζντα μζτρα για τουσ εργαηόμενουσ που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ
ςυνεχίηουν να ιςχφουν.
5.- Θ διακίνθςθ τθσ αλλθλογραφίασ μεταξφ των υπθρεςιϊν τθσ ΔΕΤΑΜΒ κα ςυνεχίςει να
γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά , ςυμπεριλαμβανομζνων και όλων των αιτοφμενων
αδειϊν προςωπικοφ (κανονικϊν, ειδικοφ ςκοποφ για τουσ γονείσ μακθτϊν, αναρρωτικϊν
κ.λ.π.).
6.- Ζχει ιδθ εκκινιςει πρόγραμμα απολφμανςθσ των χϊρων τθσ ΔΕΤΑΜΒ, με εφαρμογι ανά
δεκαιμερο. Θ πρϊτθ εφαρμογι πραγματοποιικθκε ςτισ 9/3/2020 και θ επόμενθ ζχει
προγραμματιςτεί για τισ 17/3/2020.
7. Θ 6θ τακτικι υνεδρίαςθ του Δ τθσ ΔΕΤΑΜΒ που ζχει προγραμματιςτεί για τθν Σρίτθ
17/3/2020 και ϊρα 13:00, κα πραγματοποιθκεί κλειςτι.
7.- ε περίπτωςθ ζκδοςθσ νζασ Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου για λιψθ μζτρων και
πζραν τθσ 27-3-2020, θ ιςχφσ τθσ παροφςασ κα παρατακεί εκ νζου, ζωσ τθν νεϊτερθ
ταςςόμενθ προκεςμία.
Θ ανωτζρω απόφαςθ να δθμοςιοποιθκεί με κάκε πρόςφορο τρόπο και να αναρτθκεί
ςτθνιςτοςελίδα τθσ ΔΕΤΑΜΒ.
Βόλοσ 13/3/2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ ΣΗ ΔΕΤΑΜΒ
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