ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
Αριθμ απόφασης : 85/19-3-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν 3852/2010 που αφορά «αρμοδιότητες
Δημάρχου» όπως αυτό συμπληρωμένο ισχύει σήμερα
2.
Το υπ αριθμ 18659/17-3-2020 (αρ εγκύκλιο 23) του Υπουργείου Εσωτερικών
με θέμα «ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής αλληλεγγύης – απασχόληση
προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά την διάρκεια λήψης
μέτρων αποφυγή και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού –COVID 19»
3.
Τις υφιστάμενη υποδομή των υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου και το
υπηρετούν προσωπικό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
-ΑΣυστήνουμε προσωρινή υποστηρικτή «δομή» κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης
στον Δήμο Σκύρου ως εξής:
Ορίζουμε ως χώρο λειτουργίας της δομής το κτίριο του δημοτικού παιδικού σταθμού
τηλέφωνο και fax: 2222 0 92 950.
Ωράριο λειτουργίας της «δομής»: 08:00 έως 21:00
Ημέρες λειτουργίας της «δομής» από Δευτέρα έως και Παρασκευή
Έργο της δομής:
1/ Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με σκοπό την καταγραφή αιτημάτων που
αφορούν σε:
α) Καταγραφή και διαχείριση αιτημάτων κατοίκων της νήσου Σκύρου που δεν
μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.
β) Καταγραφή και εξυπηρέτηση κατοίκων Σκύρου για θέματα φαρμακευτικής
περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης για όσους δεν μπορούν ή δεν
επιτρέπεται να μετακινηθούν.
2/ Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων της νήσου
Σκύρου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.
3/ κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή της διάδοσης
του ιού CORVID-19.
1.

Θέτουμε στην διάθεση της ως άνω «δομής» επί πλέον στοιχεία επικοινωνίας
για τις ανάγκες της παρούσας κατάστασης
Κέντρο Κοινότητας Σκύρου: τηλέφωνο: 2222 0 91 896
Fax:
2222 0 93 537
e-mail: kkoinskyros@hotmail.com
Βοήθεια στο σπίτι: τηλέφωνο: 2222 0 29 025
Δήμος Σκύρου: τηλέφωνα:
2222 3 50 300, 2222 3 50 343
Fax:
2222 0 91 716
e-mail: dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr

-ΒΕπανατοποθετούμε και αξιοποιούμε τους πιο κάτω δημοτικούς υπαλλήλους στην
στελέχωση της «δομής» ως ακολούθως:
Στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής: Βουγιούκα Μαρία και
Παπακοσμά Ελένη σε κυλιόμενες βάρδιες
Στο προσωπικό του προγράμματος «βοήθεια στο σπίτι» συνδράμουν οι: Μπελτίδου
Δέσποινα και Μπαλάσου Καλλιόπη, σύμφωνα με τις οδηγίες της κοινωνικής
λειτουργού.
Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου συνδράμει η Ευσταθίου Άννα
Στο τμήμα διοικητικού-οικονομικού του Δήμου Σκύρου συνδράμει
Πασχαλίνα

η Καπουτσίδου

Της ως άνω «δομής» προΐσταται ο Δήμαρχος Σκύρου κ. Μαυρίκος Νικόλαος
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από σήμερα 19-3-2020 και λήγει με όμοια απόφασή
μας μετά από εκτίμηση της εξελισσόμενης κατάστασης για την αντιμετώπιση του
CORVID19 σύμφωνα με σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους της Κεντρικής Κυβέρνησης.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Σκύρου , να κοινοποιηθεί στους
αναφερόμενους και να γνωστοποιηθεί με κάθε μέσον στους κατοίκους της νήσου
Σκύρου.
Σκύρος 19-3-2020
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ. Νικόλαος

.

