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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έκτακτα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του κορωνοϊού
Σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών και αποφάσεών και σε εφαρμογή της από 11/3/2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄55/11-3-2020) για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κορωνοϊού και τον περιορισμό της διάδοσής του, ο Δήμος Ικαρίας με ψυχραιμία και αίσθημα
ευθύνης, διευρύνει τα μέτρα πρόληψης που έχει ήδη λάβει, στο πλαίσιο προστασίας εργαζομένων και
δημοτών κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και για το χρονικό διάστημα από την 16η μέχρι και την
25η Μαρτίου, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
1. Αναστέλλονται όλες οι συναλλαγές του κοινού με τις Υπηρεσίες του Δήμου Ικαρίας. Εξαιρούνται,
μόνο οι σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες θα εξετάζονται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας,
με τις κατά περίπτωση υπηρεσίες. Οι συναλλαγές με τις Διευθύνσεις θα γίνονται μόνο ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά.
2. Η Τεχνική και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου δε θα δέχονται κοινό. Δήλωση από πολίτες προς
την Υπηρεσία του Δήμου για επιπλέον τετραγωνικά ακινήτων, θα υποβάλλεται για το παρόν διάστημα
μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής για το σκοπό αυτό πλατφόρμας ( tetragonika.govapp.gr/ ).
Σημειώνεται ότι η προθεσμία για δήλωση επιπλέον τετραγωνικών έχει παραταθεί μέσω πρόσφατης
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020. Για έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ οι δημότες
πρέπει να επικοινωνούν με την υπηρεσία του Δήμου.
3. Το Ταμείο του Δήμου θα είναι κλειστό για το κοινό, και οι πληρωμές προς το Δήμο για οφειλές κλπ.
θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω Τραπέζης. Σχετικές οδηγίες μπορούν οι πολίτες να
λαμβάνουν τηλεφωνικά, καλώντας στα τηλέφωνα 2275 350 431 για τον Άγιο Κήρυκο, 2275 350 101 για
τον Εύδηλο και 2275 350 513 για τις Ράχες.
Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ
Α΄55/11-3-2020), παρέχεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας καταβολής οφειλών, παράτασης

της προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης ή τμηματικής διευκόλυνσης καταβολής οφειλών, καθώς
και η αναστολή καταβολής χρεών και προς το Δήμο για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά
από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19»
4. Για Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις Δημοτολογίου (ληξιαρχικές πράξεις, κ.λπ.) θα πραγματοποιείται
πρώτα η αίτηση τηλεφωνικά στα τηλέφωνα της υπηρεσίας (2275 350 416 για τον Άγιο Κήρυκο, 2275
350 110 για τον Εύδηλο και 2275 350 518 και 517 για τις Ράχες). Ταυτόχρονα με την αίτησή του, ο
πολίτης θα ενημερώνεται πότε θα είναι έτοιμο το πιστοποιητικό του για να προσέλθει με ραντεβού
στην Υπηρεσία και να το παραλάβει.
5. Τα ΚΕΠ Ικαρίας, θα εξυπηρετούν μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, μόνο αν δεν υπάρχει άλλος
τρόπος και απαιτείται φυσική παρουσία. Προτείνεται: Χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών ( e-paravolo,
oaed, κ.τ.λ.), Και η Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά μέσω του ermis.gov.gr κατόπιν
εγγραφής και παραλαβής κωδικού. Πληροφορίες τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:
ΚΕΠ Αγίου Κηρύκου: 2275 350 400,
ΚΕΠ Ευδήλου: 2275 350 115 και
ΚΕΠ Ραχών: 2275 350 520
6. Το Κέντρο Κοινότητας θα λειτουργεί μόνο κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού τηλ. 2275031991. Ο
Δήμος ενημερώνει τους δικαιούχους των επιδομάτων Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ) και Επίδομα
Στέγασης ότι: Οι αιτήσεις που έχουν ανακληθεί μέσα στο μήνα Μάρτιο λόγω παρέλευσης εξαμήνου,
και εφόσον δεν έχει υποβληθεί νέα θα παραταθούν για ένα μήνα λόγω έκτακτων αναγκών
αντιμετώπισης του Κορωνοϊού COVID-19 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11.03.2020 /
ΦΕΚ55Β΄/11-03-2020, άρθρο 7). Επίσης όσον αφορά το Επίδομα Γέννησης αναστέλλονται, από την 1η
Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, οι προθεσμίες στις περιπτώσεις κατάθεσης
δικαιολογητικών στα Κέντρα Κοινότητας.
7. Στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι περιορίζονται οι επισκέψεις, μόνο για τις απαραίτητες ανάγκες
(διανομή φαρμάκων και τροφίμων) και τα έκτακτα περιστατικά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.
Δεν εκτελούνται συνοδείες στο Νοσοκομείο, Κέντρο Υγείας, υπηρεσίες και διαγνωστικό κέντρο.
8. Στην Υπηρεσία Δόμησης, οι συναλλαγές θα γίνονται μόνο ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, κοινό θα
δέχεται μόνο με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, τηλ: 2275022883 και 2275024081.
9. Για κάθε άλλη υπηρεσία ή συναλλαγή με το Δήμο Ικαρίας, οι πολίτες θα πρέπει προηγουμένως να
επικοινωνούν στο τηλεφωνικό κέντρο που θα τους δίνει πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες,
προκειμένου να εξυπηρετούνται τηλεφωνικά.
Σε περίπτωση που κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τις Υπηρεσίες δεν είναι δυνατή η πλήρης
εξυπηρέτηση του πολίτη, αυτός θα συνεννοείται με τον αρμόδιο υπάλληλο για την εξυπηρέτησή του με
προσέλευση στα δημοτικά καταστήματα κατόπιν ραντεβού.
Το χρονικό διάστημα έως τις 25 Μαρτίου 2020 η λήψη των αποφάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου, των Συλλογικών Οργάνων (Οικονομική Επιτροπή κλπ) και των Διοικητικών Συμβουλίων

των νομικών προσώπων του Δήμου θα πραγματοποιείται δια περιφοράς σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι απολυμάνσεις θα γίνονται άμεσα στους χώρους ευθύνης του
Δήμου που προβλέπεται, όταν παραστεί ανάγκη.
Καλούνται οι πολίτες του Δήμου να εφαρμόζουν σχολαστικά τις οδηγίες πρόληψης όπως
εκδίδονται από τους αρμόδιους φορείς και να ενημερώνουν για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας
αντιμετωπίζουν. Όλοι μας καλούμαστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις μετακινήσεις μας. Να
προστατεύσουμε τους συνανθρώπους μας που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και τον ίδιο μας τον
εαυτό. Να κρατήσουμε απαραίτητα τα παιδιά στο σπίτι, όπως επίσης και τους ηλικιωμένους.
Οφείλουμε να τηρούμε απαρέγκλιτα τους κανόνες ατομικής υγιεινής, να καθαρίζουμε και να αερίζουμε
τακτικά και αυστηρά τους εσωτερικούς χώρους.
Ακολουθεί τηλεφωνικός κατάλογος και mail επικοινωνίας
 Δημαρχείο Ικαρίας: 2275 350 400 - 401 (Τηλεφωνικό Κέντρο)
 Δ.Ε. Ευδήλου : 2275 350 101
 Δ.Ε. Ραχών: 2275 350 500
 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών: 2275 350 420
 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών: 2275 350 430
 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 2275 350 418 -427 -428
 email: gram@ikaria.gov.gr
 Φαξ: 2275 0 22215, 2275 0 31393, 2275 0 41217
Τηλέφωνα ανάγκης:
 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: 1135 και 2105212054
 ΕΚΑΒ 166
 Νοσοκομείο Ικαρίας 2275 3 50 200
 Κέντρο Υγείας 2275 0 33030

