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                                                              ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
                                     ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ EMAIL 

 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ,       17          Μαρτίου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Αριθ. Πρωτ.: 18659      

 ΠΡΟΣ: 
Πληροφορίες:       

 α) Ε. Παυλή (Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού) 
 β) Ε. Οψίμου (Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.) 

 γ) Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων 
Προσωπικού Τ.Α  (για θέματα πίνακα) 

 
Δήμους της Χώρας 

Τηλέφωνο : α) 213136-4382  
 
FAX 

Ταχ.Δ/νση 

Τ.Κ.   

: β) 213136-4369 
: γ) 213136- 4335, 4388, 4328 

: 213136-4383 

: Σταδίου 27 
: 10183, Αθήνα 

 

 

Αριθ. Εγκ: 23 

 

Θέμα: «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -  

Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια 

λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 

19». 

 

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 55/τ.Α/ 11-3-2020 δημοσιεύθηκε Πράξη Νομοθετικού 

Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».  

      Μεταξύ άλλων, στην παρ.2 του άρθρου 10 της εν λόγω ΠΝΠ, ορίζεται ότι κατά το 

χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας νομικών προσώπων ή υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και 

β΄ βαθμού, λόγω των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού, το 

προσωπικό τους απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου με 

απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ ή άλλου νομικού 

προσώπου αυτών, με απόφαση, κατά περίπτωση, του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη. 

      Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η 

τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.   

      Η διάταξη αυτή ισχύει αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις έργου.  

       Η ως άνω ρύθμιση θεσπίσθηκε στο πλαίσιο της απρόσκοπτης παροχής υπηρεσιών από 

τους ΟΤΑ προς τους πληττόμενους πολίτες, μέσω της απασχόλησης των εργαζομένων σε 

Ελληνική   
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άλλες νευραλγικές υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης που κατά την κρίσιμη 

αυτή περίοδο χρήζουν ενίσχυσης.  

 

2. Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του 

κοινωνικού συνόλου από τη διάδοση του ιού COVID-19, σε όλους τους δήμους της χώρας, 

οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής αναλαμβάνουν από λήψεως παρούσας 

την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, οι οποίες συνίστανται 

ιδίως στις εξής:  

α)  καταγραφή των κατοίκων του δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να 

μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να εξυπηρετηθούν  

β)  καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου που δεν 

μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να 

εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους 

γ)  εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης 

ανάγκης στους κατοίκους της περ. α) 

δ)  δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους 

κατοίκους της περ. β) 

ε)  συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, 

ανάλογα με τις οδηγίες τους 

στ)  λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότοπου με σκοπό την καταγραφή των 

αιτημάτων και των αναγκών των  κατοίκων των περ. α) και β) 

ζ) διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α) και β) (παραλαβή αιτήσεων – 

παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ 

η) κάθε άλλη εργασία συναφής με ληφθέντα μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του 

ιού COVID-19. 

 

Σε περίπτωση μικρών νησιωτικών ή ορεινών δήμων στους οποίους δεν υφίστανται 

αντίστοιχες υπηρεσίες, συστήνονται και λειτουργούν υποχρεωτικά, με απόφαση του 

οικείου Δημάρχου, προσωρινές υποστηρικτικές  δομές κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης.  Των δομών αυτών προΐσταται Αντιδήμαρχος του οικείου δήμου, ο οποίος 

ορίζεται με την απόφαση σύστασης.  

 

Για την αποτελεσματική τους λειτουργία, οι υπηρεσίες/δομές της προηγούμενης 

παραγράφου, ενισχύονται  

i. με προσωπικό των υπηρεσιών των οποίων έχει υποχρεωτικά ανασταλεί η 

λειτουργία, βάσει της δυνατότητας που παρέχεται με την παρ. 2 του άρθρου 10 της από 

11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55),  

ii. με προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64).  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 11.3.2020 ΠΝΠ, με την ίδια απόφαση 

καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών 
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καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών. Τα ανάλογα 

εφαρμόζονται και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου έργου ή 

συμβάσεις έργου.  

3. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών /δομών της 

παρούσας Εγκυκλίου φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που 

προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).  

 

Για την άμεση λειτουργία  των υπηρεσιών /δομών κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης, ο δήμος υποχρεούται να οργανώσει άμεσα κατάλληλο χώρο, να παρέχει 

τηλεφωνικές συνδέσεις και πρόσβαση στο διαδίκτυο, να διαθέσει οχήματα και μέσα 

ατομικής προστασίας στους υπαλλήλους και οποιοδήποτε άλλο υλικό ή μέσο κρίνεται 

απαραίτητο.  

 

Για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο κάθε απαραίτητου είδους ή 

υπηρεσίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του 

ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης), χωρίς την έγκριση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.  

 

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mai) επικοινωνίας με 

τις υπηρεσίες/δομές που συστήνονται με την παρούσα, γνωστοποιούνται στους πολίτες με 

κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα 

δήμου, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.). 

 

4. Έως την 15.00’ ώρα της 19.3.2020 οι δήμοι αναφέρουν στο Υπουργείο Εσωτερικών την 

έναρξη λειτουργίας της δομής ή της παροχής των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και 

αλληλεγγύης , με την ακόλουθη διαδικασία : 

 

 Συμπληρώνεται ο πίνακας στοιχείων που επισυνάπτεται στην παρούσα (αρχείο μορφής 

xls), ο οποίος θα πρέπει να αναρτηθεί στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ που 

αφορά θέματα προσωπικού Τ.Α (https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ ) το 

αργότερο έως την 09.00’ ώρα της 19.3.2020.  

 

5. Τέλος, κατά το σκέλος που αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπενθυμίζεται ότι, βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 49 παρ.11 του ν. 3943/2011, κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν οι 

σχολικές μονάδες, το προσωπικό αυτό απασχολείται για τον καθαρισμό υπηρεσιών του 

οικείου δήμου, καθώς και ΝΠΔΔ αυτού. Τα αντίστοιχα θα ισχύσουν, στο πλαίσιο της ίσης 

αντιμετώπισης απασχολουμένων στα ίδια καθήκοντα και στους ίδιους χώρους εργασίας, 

και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης 

έργου. 

 

https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/
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ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 

 

Α. Είσοδος στον ειδικό διαδικτυακό τόπο 

 

Για την είσοδο του υπεύθυνου επικοινωνίας του Δήμου στον διαδικτυακό  τόπο 

https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/ απαιτείται η  χρήση του μοναδικού 

12ψήφιου κωδικού που αντιστοιχεί στο φορέα καθώς και του 8ψήφιου κωδικού 

πρόσβασης (password) που χορηγήθηκε από την υπηρεσία μας στον ορισθέντα 

υπεύθυνο επικοινωνίας, ύστερα από την υποβολή των στοιχείων που είχαν καθοριστεί 

με το υπ΄αριθμ. 30002/28.9.2016 έγγραφό μας.  

 

Β. Συμπλήρωση του αρχείου και υποβολή του στο Υπουργείο   

 

Αναρτάτε το συμπληρωμένο αρχείο του πίνακα στο συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο 

χωρίς να αλλάξετε την ονομασία του, επιλέγοντας «Πατήστε το Εικονίδιο ΓΙΑ ΝΑ 

ΑΝΕΒΑΣΕΤΕ ΑΡΧΕΙΑ»  

 

 https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/up.htm  

 

Το συμπληρωμένο αρχείο πρέπει να είναι μορφής .xls ή .ods, ειδάλλως δεν θα είναι 

δυνατή η ανάρτησή του. Υπενθυμίζεται ότι το σύστημα αναγνωρίζει το φορέα κατά τη 

στιγμή της εισόδου του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου του στον διαδικτυακό τόπο και 

προσθέτει αυτόματα στην ονομασία του αρχείου που αναρτάται τον 12ψηφιο κωδικό 

που του αντιστοιχεί.  

Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, 

είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα 

ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής 

με το προγενέστερα αναρτηθέν. 1 

 

Σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, αναρτηθεί λανθασμένο ή ελλιπές αρχείο, 

είναι δυνατή η εκ νέου ανάρτησή του, καθώς το νέο αρχείο αναγνωρίζεται αυτόματα 

ως το μόνο ορθό, αρκεί αυτό να έχει ονοματιστεί σωστά και να είναι της ίδιας μορφής 

με το προγενέστερα αναρτηθέν.   

 

 

 

 

 

                                                 
1 Αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την πρόσβαση, τη λήψη και την ανάρτηση αρχείων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο, 
περιλαμβάνονται σε σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο μπορεί να αναζητηθεί στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» του 
διαδικτυακού τόπου του Υπουργείου Εσωτερικών (https://www.ypes.gr/faqs/page/8/).  

https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/
https://aftodioikisi.ypes.gr/prosopiko_TA/up.htm
https://www.ypes.gr/faqs/page/8/
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Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα 

του Υπουργείου, στη διαδρομή Yπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα / Εγκύκλιοι 

(https://www.ypes.gr/eguklioi/) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
- Υπουργείο Υγείας 
- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
α) Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού  
β) Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.  
γ) Τμήμα Παρακολούθησης & Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α 
5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου μετά του συνημμένου της αρχείου xls 
 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

ΑΔΑ: ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ



                ΑΔΑ 
      

   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
                                     ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ EMAIL 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ,               18  Μαρτίου 2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Αριθ. Πρωτ.:    18919 

 ΠΡΟΣ: 
Πληροφορίες        : α) Ε. Παυλή 
                               (Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού) 

                             : β) Ε. Οψίμου 
                                  (Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.) 

Δήμους της Χώρας  

Τηλέφωνο : α) 213136-4382  
 
FAX 
Ταχ.Δ/νση 
Τ.Κ.   

: β) 213136-4369 
: 213136-4383 
: Σταδίου 27 
: 10183, Αθήνα 

 

 

 
ΘΕΜΑ : «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - 

Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19» 

 

Σε συνέχεια της Α.Π. 18659/17-3-2020 (ΑΔΑ : ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκυκλίου μας, με 

την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης από φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, κρίνεται απαραίτητο να 

δοθούν οι κατωτέρω διευκρινίσεις : 

 

Α. Επί της παραγράφου 2 :  

1. Στις περιπτώσεις α και β εννοείται ότι η καταγραφή γίνεται, όπως άλλωστε 

αναφέρεται, «κατά δήλωσή τους», επομένως κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από 

τους δικαιούχους. 

2.  Στην περίπτωση γ («εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και 

παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α») πρόκειται για εξυπηρέτηση 

ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους 

κατοίκους της περίπτωσης α,  με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες. 

3.  Στην περίπτωση δ («δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών 

πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β») εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική 

περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών 

πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κλπ.). 

Ελληνική   
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4. Ως προς τη στελέχωση των υπηρεσιών/δομών με προσωπικό διευκρινίζεται ότι αυτές 

στελεχώνονται καταρχήν με το προσωπικό των υπηρεσιών/νομικών προσώπων/δομών 

που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του ιού COVID-19. Συμπληρωματικά, δύναται να στελεχώνονται και με 

προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64). 

 

Β. Οι οδηγίες της  Α.Π. 18659/17-3-2020 εγκυκλίου μας εφαρμόζονται αναλόγως από τα 

νομικά πρόσωπα  (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) των δήμων, σε περίπτωση που αυτά 

ασκούν υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής.  

 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των εν λόγω νομικών 

πρόσωπων. 

 

Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου, στη διαδρομή Yπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα / Εγκύκλιοι 

(https://www.ypes.gr/eguklioi/). 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

Α. Διαμαντοπούλου 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

- Υπουργείο Υγείας  

- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα  

3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

α) Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού  

β) Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.   

5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΧ8Γ46ΜΤΛ6-50Ζ
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«ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 

ΔΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19» 
Δημοσιεύθηκε : 26-03-2020 

Ερωτήματα: 

1. Πώς εφαρμόζεται ορθά η “Ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση 
των υπηρεσιών; π.χ. Στην περίπτωση ειδικοτήτων όπως μάγειρας, βρεφονηπιοκόμος, βοηθός 
βρεφονηπιοκόμος, Ψυχολόγος, που εργαζόντουσαν στους παιδικούς σταθμούς ή στα ΚΔΑΠ που 
ανέστειλαν την λειτουργία τους μπορούν να εργαστούν σε άλλη υπηρεσία του Δήμου; (π.χ. 
βρεφονηπιοκόμος μπορεί να εργαστεί ως Διοικητική υπάλληλος;) 

2. Ποιά καθήκοντα θεωρούνται συναφή που θα μπορούσαν να τους ανατεθούν; 

Επί των ερωτημάτων 1 και 2, σχετικά με τη συνάφεια των καθηκόντων και τη δυνατότητα απασχόλησης σε άλλες 
υπηρεσίες, επισημαίνεται ότι ειδικότητες όπως π.χ. μάγειροι και ψυχολόγοι μπορούν να εργαστούν σε υπηρεσίες 
των ΟΤΑ που παραμένουν ανοικτές και απασχολούν προσωπικό των αντίστοιχων κλάδων. Π.χ. οι ψυχολόγοι 
μπορούν να απασχοληθούν στο πλαίσιο των Κέντρων Κοινότητας ή και του Βοήθεια στο Σπίτι, ενώ οι μάγειρες 
για την παρασκευή γευμάτων τα οποία διανέμονται κατ’ οίκον σε δικαιούχους σίτισης. 

3. Εάν το προσωπικό των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών δεν παράσχει τις υπηρεσίες του σε 
άλλες δομές του Δήμου, θα πληρωθεί από πόρους του ΕΣΠΑ ή από τον Δήμο; 

Επί του ερωτήματος 3, επισημαίνεται ότι το προσωπικό των βρεφονηπιακών σταθμών που απασχολείται μέσω 
ΕΣΠΑ προφανώς θα συνεχίσει να πληρώνεται από τους πόρους του ΕΣΠΑ, καθότι η σύμβαση παραμένει ενεργή 
και η μη παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του προγράμματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του προσωπικού. 

4. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών μπορούν να καθαρίζουν εξωτερικούς 
χώρους; 

Επί του ερωτήματος 4, σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των παιδικών σταθμών ανήκουν στον 
κλάδο/ειδικότητα ΥΕ καθαριστών που είναι σαφώς διακριτή  από τον κλάδο/ειδικότητα ΥΕ εργατών 
καθαριότητας. Ως εκ τούτου θα καθαρίζουν μόνο δημοτικά κτίρια και όχι εξωτερικούς χώρους. Άλλωστε, είναι 
διαφορετική και η προέλευση των πιστώσεων. 

5. Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα Σχολικών μονάδων α’ και β’ εκπαίδευσης με σύμβαση 
μίσθωσης έργου έχουν προσληφθεί για το συγκεκριμένο έργο και δεν μπορούν να μεταφερθούν σε 
άλλη υπηρεσία. Οι εργαζόμενοι αυτοί εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 της 
Π.Ν.Π.; 

Επί του ερωτήματος 5, σας γνωρίζουμε ότι οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου δεν εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 της ΠΝΠ. Για το θέμα της απασχόλησής τους, επίκειται η έκδοση 
εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα. 

  

ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 της ΠΝΠ, δίνεται η δυνατότητα οι υπάλληλοι να λαμβάνουν την ειδική άδεια. 

Ερωτήματα: 

1. Η άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνεται συνεχόμενη ή μπορεί να αιτηθεί σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ή 
τμηματικά; 

2. Δικαιούνται άδεια οι συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου νεοδιοριζόμενοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου 
που δεν έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη κανονικής άδειας; 

3. Οι γιατροί των Δήμων, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού; 
4. Τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους ΙΔΟΧ στους τομείς άθλησης – Κοινωφελούς εργασίας οι οποίοι 

είτε έχουν λάβει το ποσοστό της κανονικής αδείας που δικαιούνται είτε το υπόλοιπο της κανονικής τους 
αδείας δεν επαρκεί για τη λήψη της ειδικής άδειας; 



Τα ερωτήματα 1, 2, 3 και 5 απαντώνται αναλυτικά με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Υπάρχει πρόβλεψη για τις Υπηρεσίες καθαριότητας οι οποίες με χορήγηση της ειδικής άδειας 
στους εργαζόμενους δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της καθαριότητας στις 
πόλεις; 

Για το ερώτημα 4, σχετικά με την απασχόληση του προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας, έχει αποσταλεί ήδη 
σχετικό έγγραφο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπό έκδοσης ΠΝΠ οι οποίες 
δίνουν εναλλακτικά εργαλεία αντιμετώπισης του ζητήματος. 

6. Τι θα ισχύσει με τους Ωφελούμενους στην Κοινωφελή εργασία των οποίων η απασχόληση 
αναστέλλεται λόγω μη λειτουργίας των δομών του προγράμματος; Θα υπάρξει επιμήκυνση του 
χρόνου λήξης του προγράμματος; 

Το ερώτημα 6 είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τόσο κατά το σκέλος 
των αδειών, καθότι ως εργοδότης νοείται ο ΟΑΕΔ και όχι ο δήμος, όσο και κατά το σκέλος της τυχόν παράτασης 
του προγράμματος. 

7. Να εφαρμοσθεί η παρ.3 του άρθρου 4 της Π.Ν.Π. και στους Δημοσίους Υπαλλήλους. 

Το ερώτημα 7 δεν είναι κατανοητό, καθότι για τους δημοσίους (και δημοτικούς)  υπαλλήλους ισχύει το άρθρο 5 
της ΠΝΠ και όχι το άρθρο 4. 

  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

1. Δικαιολογείται η απουσία τους για προληπτικούς λόγους; 
2. Μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού; 
3. Τι γίνεται με τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε Ευπαθείς ομάδες και έρχονται σε συναλλαγή με το 

Κοινό; 

Τα ερωτήματα 1, 2, 3 και 5 απαντώνται αναλυτικά με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

4. Να συμπεριληφθεί ειδική διάταξη για τους Υπαλλήλους που ανήκουν σε Ευπαθείς ομάδες, να 
λαμβάνουν ειδική άδεια δεδομένου ότι και η μετακίνηση τους στην εργασία ενέχει επικινδυνότητα. 

Επίκειται νομοθετική ρύθμιση με πρόβλεψη για χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στους υπαλλήλους οι οποίοι 
είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση. Για τις λοιπές 
ευπαθείς ομάδες έχουν δοθεί οδηγίες με την Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

5. Σε περίπτωση που το προσωπικό που απομένει στο Δήμο δεν επαρκεί για την λειτουργία του, 
μπορεί ο Δήμος να λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας και ποιός είναι ο ελάχιστος αριθμός του 
προσωπικού που απαιτείται; 

6. Πως στοιχειοθετείται η “Επιτακτική ανάγκη” άρθρο 5 παρ. 6 της ΠΝΠ; Μπορεί να εφαρμοσθεί 
και για προληπτικούς λόγους; Αρκεί η Απόφαση του αρμόδιου Οργάνου Διοίκησης του Δήμου και 
ποιό είναι αυτό; Ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα αποφασισθεί από τον Υπουργό 
Εσωτερικών; 

Για τα ερωτήματα 4 και 5 επίκειται η έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών τη Δευτέρα. 

7. Ο περιορισμός των ωρών κατά 50% εισόδου στις Υπηρεσίες του Δήμου με Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών ή με Απόφαση του Δημάρχου ή Δημοτικού Συμβουλίου; 

Επί του ερωτήματος 7 επισημαίνεται ότι ο περιορισμός των ωρών κατά 50 % εισόδου στις υπηρεσίες των ΟΤΑ 
γίνεται με απόφαση του Δημάρχου. 



8. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την λειτουργία των ΚΕΠ λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη 
λειτουργούν οριακά σε δύο βάρδιες; Σε περίπτωση που όλο το προσωπικό κάνει χρήση αδειών 
ειδικού σκοπού, τι θα γίνει με τη λειτουργία των ΚΕΠ; (θα κλείσουν;) 

Επίκειται τη Δευτέρα έκδοση σχετικής απόφασης για τον περιορισμό των ωρών υποδοχής κοινού (7.30-15.00) 
όλων των ΚΕΠ, το οποίο θα εξυπηρετείται κατόπιν ραντεβού. 

9. Θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη για την επαρκή στελέχωση των Δημοτικών Γηροκομείων αντίστοιχη 
με των Νοσοκομείων με προκήρυξη επιπλέον θέσεων; 

Το ερώτημα 9, σχετικά με τη στελέχωση των δημοτικών γηροκομείων, δεν αποτελεί ερώτημα άμεσης 
προτεραιότητας, καθώς δεν σχετίζεται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. 

  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 

1. Με τι τρόπο θα γίνονται τα Δημοτικά Συμβούλια μέσω συσκέψεων μέσω skype ή δια περιφοράς, η 
κεκλεισμένων των θυρών; 

2. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Δημάρχου; 
3. Κατά πόσο η ψηφοφορία είναι νόμιμη; 
4. Πώς τεκμαίρεται η παρουσία ή η απουσία; 

Για τα ανωτέρω έχει εκδοθεί αναλυτική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ). 

  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

1. Άμεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας των Δήμων. 
2. Άμεση πρόσληψη διασωστών για πλήρη 24ωρη κάλυψη στον τομέα ΕΚΑΒ. 
3. Λήψη επιπλέον μέτρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουριστικών περιοχών. 
4. Πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων αποκλειστικά για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού και την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας. 
5. Ειδική διάταξη για άμεση πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στους ορεινούς Δήμους. 
6. Θέσπιση επιπλέον θέσεων προσωπικού στο πρόγραμμα “Βοήθεια Στο Σπίτι”. 
7. Τέλος, τι προβλέπεται για την διενέργεια των ήδη προγραμματισμένων εμποροπανηγύρεων και τη 

λειτουργία των λαϊκών αγορών σε όλους τους Δήμους της χώρας; 

Οι λαικές αγορές λειτουργούν κανονικά. Οι εμποροπανήγυρεις όχι. παρακαλώ για επιβεβαίωση από τη ΓΓ 
Εμπορίου) 

Τα γενικότερα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης στους ΟΤΑ και δεν σχετίζονται με τον κορονοϊό αλλά 
άπτονται της  υποστελέχωσης των ΟΤΑ και θα εξεταστούν εν ευθέτω χρόνω στο πλαίσιο της γενικότερης 
πολιτικής προσλήψεων.  

  

=============================== 

  

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Β. ΦΑΣΗ» 

1. ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Επιβολή μέτρων πρόληψης, υγειονομικής παρακολούθησης καθώς και περιορισμού της διάδοσης της 
νόσου σε αλλοδαπούς εργάτες γης που έχουν αφιχθεί σε δήμους της χώρας. ( Π.χ. Δήμος Οροπεδίου 
Λασιθίου) 

 Αδυναμία εύρεσης και προμήθειας μασκών και γαντιών και η διάθεση τους σε προσωπικό υπηρεσιών 
καθαριότητας και εργαζομένων του προγράμματος “ Βοήθεια στο σπίτι” 

 Άμεση ανάγκη στελέχωσης Κέντρων Υγείας ιδιαίτερα σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. 
 Νοσοκομεία στην Ελλάδα ( Αργολίδα , Κέρκυρα ) ζητούν από τους Δήμους την αγορά μηχανημάτων 

για έγκαιρη διάγνωση του κορωνοϊού. Υπάρχουν τέτοια μηχανήματα και αν ναι, θεωρείται σκόπιμη και 
νόμιμη μια τέτοια δαπάνη ; 



2. ΘΕΜΑΤΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 Εάν υπάρχει η δυνατότητα άρνησης άδειας ειδικού σκοπού από τον Δήμαρχο σε περίπτωση που 
δικαιούνται άδειας όλοι οι εργαζόμενοι σε τμήμα ή Διεύθυνση και ως εκ τούτου αδυνατεί να 
λειτουργήσει το τμήμα ή η Διεύθυνση. 

Μπορεί να δοθεί άδεια ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους στο Βοήθεια στο σπίτι; 

 Εάν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού όταν ο / η σύζυγος είναι αγρότης ή ελεύθερος επαγγελματίας. 
Απαιτείται στην υπεύθυνη δήλωση η αναγραφή του ωραρίου του συζύγου που δεν θα κάνει χρήση της 
άδειας για να επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα της ειδικής άδειας; (πχ αν είναι απογευματινές ώρες ή 
πρωινές) 

 Όταν και οι δύο γονείς είναι δημόσιοι υπάλληλοι η άδεια δύναται να δίδεται και στους δύο εναλλάξ; (να 
μην λαμβάνεται δηλαδή συνολικά από τον ένα γονέα). 

 Δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού υπάλληλος που εργάζεται στην απογευματινή βάρδια και ο σύζυγος 
βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και δεν μπορεί να φροντίσει τα παιδιά. 

 Πώς θα οριστεί ο αριθμός των υπαλλήλων που θα εργάζονται εκ περιτροπής; 
 Με τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες πλην καρκινοπαθών υπάρχει πρόβλεψη για ειδική άδεια; 

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

 Εάν θα δοθεί παράταση στις δίμηνες συμβάσεις εργαζομένων στην Καθαριότητα που λήγουν 10 
Απριλίου και για πόσο χρονικό διάστημα. 

 Σε ποιες υπηρεσίες των Δήμων μπορούν να εργασθούν οι Παιδαγωγοί των Δημοτικών Παιδικών 
Σταθμών πού έκλεισαν. 

 Μπορεί ο Δήμος να προβεί σε αναστολή λειτουργιών του ΚΕΠ άρθρο 5 παρ.6 της ΠΝΠ ΦΕΚ 
55/τ.Α/11-3-2020 ;H απόφαση αυτή πρέπει να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ; 

 Σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν λαϊκές αγορές, τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με αγορές 
βιοτεχνικών προϊόντων (ρούχα, υποδήματα, είδη νοικοκυριών) και φυτών. Αρκετοί Δήμοι αποφάσισαν 
να αναστείλουν την λειτουργία τους. Τι άποψη έχει η Επιτροπή των ειδικών για το θέμα και τι πρόκειται 
να γίνει; 

 Ποιό είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει την αναστολή ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
των λαϊκών αγορών, που λειτουργούν στο Δήμο. 

 Πώς μπορεί να ασκηθεί έλεγχος σε λιμάνι και αεροδρόμιο; και με ποιά διαδικασία; 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ 

 Τί προβλέπεται για τις ισχύουσες (τρέχουσες) ρυθμίσεις (καταβολή δόσεων), που έχουν καταληκτική 
ημερομηνία το τέλος του τρέχοντος μηνός ήτοι την 31-3-2020 και δεν πληρώνονται στα Τραπεζικά 
Καταστήματα αλλά υποχρεωτικώς στις Ταμειακές Υπηρεσίες του Δήμου μας; 

 Με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν σε διαγωνισμούς που τρέχουν και δεν μπορούν να 
εκδοθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ενημερότητες ποινικά μητρώα κ.λπ.) εάν δεν εκδοθούν στο 
προβλεπόμενο διάστημα τι θα γίνει; 

 Η επιχορήγηση των Δήμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού σε 
ανταποδοτικές υπηρεσίες; 

 Να διευκρινιστεί το όριο της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών απολύμανσης και φύλαξης 
κτιρίων. 

  

                    ============================================================ 

  

«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Γ. ΦΑΣΗ» 

  

 ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ 

1. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 



 Ποια διαδικασία προβλέπεται για την ταυτοποίηση ενός ύποπτου κρούσματος στους μικρούς 
νησιωτικούς Δήμους; 

 Ποια διαδικασία έχει προβλεφθεί για τη μεταφορά ενός σοβαρού περιστατικού από μικρό νησιωτικό 
δήμο σε Νοσοκομείο αναφοράς; 

 Άμεση ενίσχυση Κέντρων Υγείας με Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
 Ενίσχυση του ήδη υπηρετούντος προσωπικού με ειδικές στολές προστασίας και προμήθεια μασκών και 

αντισηπτικών 
 Άμεση αποστολή συσκευής ανίχνευσης του Κορωνοιού . 

2. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ -  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Εάν έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις και την είσοδο διαφόρων 

πολιτών  στα Νησιά μέσω των αεροπορικών  ή των ακτοπλοικών συγκοινωνιών, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
υγεία των Δημοτών  των νησιών. 

Προτάσεις : 

 Θα πρέπει να ελέγχεται κατά την έκδοση των εισιτηρίων τους ο λόγος του ταξιδιού τους και να 
επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που ο Δήμος αποτελεί τόπο καταγωγής η εργασίας τους. 

 Να διατίθενται στο Δήμο τα πλήρη στοιχεία του ατόμου και να τα φιλτράρει ο Δήμος με κριτήριο την 
εντοπιότητα ή την εργασιακή του απασχόληση. 

 Οι γηγενείς κάτοικοι που διαβιούν σε άλλα κράτη και επιστρέφουν στα Νησιά θα πρέπει να εξετασθούν 
από το Νοσοκομείο της Πρωτεύουσας και για προληπτικούς λόγους να απομονωθούν για 14 ημέρες. 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΗΜΟΙ 

 Για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα που λειτουργούν με σχετικές Αποφάσεις σε 24-ώρη βάση και 
τρεις βάρδιες, εάν ο/η υπάλληλος που εργάζεται σήμερα σε πρωινή βάρδια, όπως αντίστοιχα και ο/η 
σύζυγος του/της στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (χωρίς δυνατότητα αλλαγής ωραρίου) και εμπίπτει στην 
κατηγορία χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού, εφόσον η Υπηρεσία δύναται να τον/την απασχολήσει σε 
απογευματινή ή βραδινή βάρδια, δικαιούται ή όχι άδεια ειδικού σκοπού με δεδομένο ότι με την 
αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης, πληρούται ο σκοπός χορήγησής της. 

 ‘Όταν ο σύζυγος υπαλλήλου  Δήμου είναι στο επάγγελμα αγρότης , δικαιούται η υπάλληλος να κάνει 
χρήση της άδειας αυτής; 

  

  

=================================================================================
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 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. Δ. ΦΑΣΗ 

  

1.ΘΕΜΑΤΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ 

 Έλεγχος τήρησης καραντίνας 14 ημερών σε αλλοδαπούς Ευρωπαίους αλλά και ημεδαπούς που 
προέρχονται στα Νησιά απο το εξωτερικό. 

 Να δοθεί εντολή ή στις Αστυνομικές Αρχές ή στο Λιμενικό Σώμα για την εξασφάλιση της απομόνωσης 
των εισερχομένων πολιτών στα Νησιά. 

 Επανατίθενται μετά επιτάσεως οι προηγούμενες μας προτάσεις για τα Νησιά και συγκεκριμένα: 

 Άμεση πρόσληψη ιατρικού προσωπικού στα Κέντρα Υγείας των Δήμων 
 Άμεση πρόσληψη διασωστών για πλήρη (24) ωρη κάλυψη στο τομέα Ε.Κ.Α.Β. 
 Λήψη επιπλέον μέτρων για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τουριστικών περιοχών. 
 Πρόβλεψη για την έκτακτη χρηματοδότηση Δήμων αποκλειστικά για την πρόσληψη έκτακτου 

προσωπικού και την κάλυψη αναγκών σε ιατρικό εξοπλισμό και μέσα ατομικής προστασίας. 



 Ειδική διάταξη για άμεση πρόσληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού στους ορεινούς δήμους και στους 
μικρούς Νησιωτικούς Δήμους. 

 Θέσπιση επιπλέον θέσεων προσωπικού στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο σπίτι” 

2.ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

 Εάν δύνανται με Απόφαση Δημάρχου να ανασταλεί η λειτουργία λαικών αγορών ή να περιορισθεί στο 
1/4. 

3.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ των Ο.Τ.Α. 

 Το ποσό των 60.000. Ευρώ αφορά και τις σχολικές Επιτροπές η θα δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση 

4.ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

 Γιατί δεν ανήκουν στις Ευπαθείς ομάδες τα ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα και τα ινσουλινοθεραπευόμενα 
άτομα , ιδιαίτερα όταν έρχονται σε επαφή με το Κοινό. 

 =================================================================================
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«ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
Ο.Τ.Α.  της χώρας» 

Λειτουργία Δήμων κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του Κορωνοιού COVID-
19. 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ των Ο.Τ.Α. 

Σε Δομές των Δήμων που ανεστάλη η λειτουργία τους π.χ. ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, έχει απαντηθεί σύμφωνα με 
την Π.Ν.Π. 55/ ΦΕΚ Α/ 11.3.2020, Άρθρο 10 παρ. 2 β, βάσει του οποίου με Απόφαση του Προέδρου του Νομικού 
προσώπου δύναται να απασχολεί το προσωπικό των δομών που έχουν αναστείλει την λειτουργία τους σε άλλη 
υπηρεσία του Νομικού προσώπου και με Απόφαση του Δημάρχου σε άλλη υπηρεσία του Ο.Τ.Α. ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο του οικείου Ο.Τ.Α. 

Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου  καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών 
καθηκόντων άλλου κλάδου. 

Η διάταξη της παρ.2 του άρθρου 10 ισχύει και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου ή συμβάσεις έργου. 

Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα και με την ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών αλλά και στο διάγγελμα του 
Πρωθυπουργού της χώρας,  ενισχύεται το Προσωπικό του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι και προσωπικό 
που απασχολείτο στα ΚΑΠΗ και στους Παιδικούς σταθμούς προσφέρει τις υπηρεσίες του στο πρόγραμμα “ 
Βοήθεια στο σπίτι”. 

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ Δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης 

( Εγκύκλιος Υπουργού Εσωτερικών υπ'αριθμ.23/18659/17.3.2020 

Προβλέπεται η σύσταση και η υποχρεωτική λειτουργία με Απόφαση του Δημάρχου προσωρινών 
υποστηρικτικών  δομών κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης. 

Δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της 
παρ.2 του 24 άρθρου της Π.Ν.Π.( Α 64) 14.3.2020. 

3.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Π. 

Ορίσθηκε το ωράριο υποδοχής κοινού απο 7.30 -15.00 και η υποδοχή του Κοινού θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού 
ραντεβού. 

 Δέν έχει εκδοθεί Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 



 Η λειτουργία των Λαικών Αγορών συνεχίζεται σύμφωνα και με την εγκύκλιο που αναμένεται από το Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

5.ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Α. ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. 

Τα ερωτήματα που μας τέθησαν απαντώνται στην Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α/55/11.3.2020, Άρθρο 5 και στις εγκυκλίους του 
Υπουργού Εσωτερικών υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/ οικ. 7874/12.3.2020 και στην υπ'αριθμ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 , με τις οποίες διευκρινίζονται διάφορα εξειδικευμένα θέματα. 

Αρμόδια Διεύθυνση για την χορήγηση της αδείας ειδικού σκοπού είναι η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Δήμου. 

Παράλληλα για τους Υπαλλήλους των Ο.Τ.Α α βαθμού ερωτήματα μπορεί να  υποβληθούν στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του ΥΠΕΣ.info@ypes.gr 

6. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 

Στα ερωτήματα που μας  τέθηκαν απο τους Ο.Τ.Α. για τις ευπαθείς ομάδες 

εξεδόθη η υπ'αριθμ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108 οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την 
οποία προβλέπεται η απασχόληση τους σε υπηρεσίες back office. 

Στο ερώτημα εάν μπορεί να τους χορηγηθεί άδεια ειδικού σκοπού με την  Κ.Υ.Α. ΦΕΚ928/Β/18-3-2020 
,επεκτείνεται η ειδική άδεια σε άλλες ευπαθείς ομάδες. 

   

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Αναφορικά με το ερώτημα των Ο.Τ.Α. Για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδεων και τις υπηρεσίες που μπορούν 
να παρέχουν διευκρίνισθηκε με την υπ'αριθμ. 18659/17.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου εσωτερικών οτι μπορούν 
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον καθορισμό υπηρεσιών του οικείου δήμου καθώς και Ν.Π.Δ.Δ αυτών. Το ίδιο 
ισχύει και για τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων που απασχολούνται με σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Σύμφωνα και με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών επιβάλλεται οι Ο.Τ.Α. να οργανώνουν τουλάχιστον 
δύο (2) βάρδιες για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ώστε σε περίπτωση ασθένειας κάποιων εργαζομένων να 
μπορεί ο τομέας της καθαριόητητας να λειτουργήσει. 

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

Το πλάνο εργασιών  έκτακτης ανάγκης εκπονείται από το Όργανο Διοίκησης κάθε φορέα λαμβάνοντας υπόψη 
του τα σημεία που αναφέρονται στην υπ’αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ. 8000/13.3.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΟΤΑ ΛΟΓΩ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ 

Ελεύθερη κυκλοφορία Δημάρχων, Αντιδημάρχων, Γενικών Γραμματέων, Συμβούλων, Προέδρων Κοινοτήτων 
αφού την ώρα αυτή επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο. 

Απάντηση: Για αντιδημάρχους επιτρέπεται. Για τους υπόλοιπους αιρετούς με βεβαίωση τύπου Α 

 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥΣ 

Αιμοδότες / εθελοντές πολιτικής προστασίας/ εθελοντές Κοινωνικών δομών 

Απάντηση: Έχει ζητηθεί ρύθμιση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 



2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 Απορριμματοφόρα: συνήθως επιβαίνουν 3 άτομα. 
 Βοήθεια στο σπίτι: συνήθως επιβαίνουν έως 3 άτομα 

Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο 

3. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους Ο.Τ.Α. 

Άμεση ανάγκη προσλήψεων προσωπικού, ειδικά σε μικρούς Δήμους. Ζητάμε από το Υπουργείο Εσωτερικών να 
προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις 8μηνων ΣΟΧ και να ξεκινήσει έγκαιρα η υλοποίηση των Προγραμμάτων 
Κοινωφελούς Εργασίας. 

 Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο 

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΩΝ 

Κρίνεται απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση των Δήμων για την καταβολή αμοιβών σε όλο το επιπλέον 
προσωπικό που θα προσληφθεί. 

Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο 

5. ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΙ 

Προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων προς τα νησιά μας, σας παρακαλούμε, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, 
να λάβετε υπόψη σας ότι η μετακίνηση των “μόνιμων κατοίκων” από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά μας, 
με αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας, το εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή του Μοναδικού Αριθμού 
Νησιώτη ή τη βεβαίωση μόνιμης διαμονής του επιβάτη που εκδίδεται από τον οικείο Δήμαρχο, χρειάζεται 
επιπλέον εξειδίκευση με κριτήριο, ίσως, τη σκοπιμότητα – αναγκαιότητα της μετακίνησης, διότι υπάρχει μεγάλος 
αριθμός συμπατριωτών μας οι οποίοι διαμένουν κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στην Αθήνα ή σε άλλες 
πόλεις και φέρουν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου λόγω εποχικής επαγγελματικής δραστηριότητας στα νησιά 
μας.   

Τέθηκε το θέμα σε σχέση με το κενό που υπάρχει ως προς την αεροπορική μετάβαση και τη μη απαίτηση 
αντίστοιχων εγγράφων. 

 Απάντηση: Αναμένουμε απάντηση από το Υπουργείο 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

 

Αθήνα,    22/03/2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  266 

 

Ταχ. Δ/νση:  Σολωμού 60                                    Προς:  

Ταχ. Κωδ.:                                                                              10432, Αθήνα 1. Υπουργό Εσωτερικών 

κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 
ypourgos@ypes.gr 
 

2. Υφυπουργό Εσωτερικών 

κο Θεόδωρο Λιβάνιο  
gram.yfypourgou@ypes.gr 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο:    

E-mail:                                                                                                                        

Γ. Πλανήτερος 

210 52 81 173 

dkf@yeka.gr             

  
 

  

 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του 

κορωνοϊού» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα του πληθυσμού που διαβιεί στο δρόμο ή/και 

συγχρωτίζεται σε δομές αστέγων, ήτοι σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων, Υπνωτήρια και 

Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας, καθώς και τον συνακόλουθο κίνδυνο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του 

κορωνοϊού (COVID-19), είναι κρίσιμη η άμεση λήψη μέτρων προκειμένου: αφενός να στεγαστούν 

σε ασφαλές περιβάλλον τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο και αφετέρου να αποσυμφορηθούν οι 

ήδη λειτουργούσες δομές για αστέγους, εφόσον παρουσιάζουν αυξημένη πληρότητα. Κάθε Δήμος 

πρέπει άμεσα να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις άξονες: 

A. Ενίσχυση των μέτρων στις υφιστάμενες δομές αστέγων 

Αναφορικά με την λειτουργία των υφιστάμενων δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους 

απαιτείται μέριμνα για τα κάτωθι:  

- Λήψη ενισχυμένων μέτρων υγιεινής και μέριμνα απολύμανσης σε Υπνωτήρια και Ανοικτά 

Κέντρα Ημέρας Αστέγων. 

- Αυστηρή σύσταση στους διαμένοντες σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων για 

την παραμονή τους εντός της δομής. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Συμβουλευτική για τους χρήστες όλων των υπηρεσιών. 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές 

μάσκες). 

- Διάθεση υγειονομικού προσωπικού για τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων. 

- Διακριτοί χώροι διαμονής σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος, ώστε να είναι εφικτός 

ο διαχωρισμός των ασθενών που είναι θετικοί στον ιό από αυτούς που είναι 

απαλλαγμένοι. 

mailto:ypourgos@ypes.gr
mailto:gram.yfypourgou@ypes.gr
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B. Ορισμός χώρων/ξενοδοχείων/κτιρίων για ασφαλή στέγαση αστέγων 

Προτείνεται η αξιοποίηση διάφορων κατάλληλων χώρων προκειμένου να παρασχεθεί στέγαση 

σε αστέγους. Προς τούτο, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία των οποίων η λειτουργία 

έχει ανασταλεί και για τα οποία θα υπάρξει ρητή πρόβλεψη τις ερχόμενες ημέρες, σχετικά με τη 

δυνατότητα λειτουργίας τους ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εναλλακτικά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε οι ορισθέντες ως καταφύγια ψύχους χώροι (σύμφωνα με το από Δ13 

οικ.58724/1266/13-12-19 έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προς όλους τους Δήμους της χώρας με θέμα «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων 

κατά την περίοδο του χειμώνα») είτε άλλα διαθέσιμα, στη γεωγραφική έκταση του Δήμου, κτίρια. 

Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να 

διασφαλιστούν: 

- Η συνεργασία με Φορείς που θα παράσχουν τις υπηρεσίες και το προσωπικό (σε περίπτωση 

που δεν παρασχεθούν αποκλειστικά από τον Δήμο) . 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες). 

- Η παροχή ειδών υγιεινής στους ωφελούμενους, καθώς και έτοιμων γευμάτων. 

- Η ύπαρξη αντισηπτικών υγρών στους κοινόχρηστους χώρους. 

- Η αναγκαία τακτική απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Ο εντοπισμός ύποπτων κρουσμάτων και η συνακόλουθη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. 

- Διακριτός χώρος διαμονής για κάθε ωφελούμενο (μονόκλινο δωμάτιο στην περίπτωση του 

ξενοδοχείου). 

- Μέριμνα για τη μεταφορά στη δομή και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων 

το συντομότερο δυνατό. 

- Υπηρεσίες φύλαξης. 

Γ. Παροχή υπηρεσιών στο δρόμο (streetwork) 

Για την υλοποίηση του ανωτέρω εγχειρήματος είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών στο δρόμο 

(streetwork). Επιπροσθέτως, σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των ωφελούμενων 

για την προσωρινή στέγαση τους, είναι κρίσιμη η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στο δρόμο. 

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν: 

- Η διανομή κιτ υγιεινής και ετοίμων γευμάτων για την αποφυγή συνωστισμού στα 

συσσίτια. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Ο εντοπισμός πιθανών ύποπτων κρουσμάτων και ενημέρωσης του ΕΟΔΥ. 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δήμοι θα κληθούν ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες τους (βλ. 

Παράρτημα Α), να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας / Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας (email: dkf@yeka.gr) 

σχέδιο δράσης (βλ. Παράρτημα B) σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και εκτιμώμενο 



3 
 

προϋπολογισμό υλοποίησης, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 

την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι .Βρούτση 

2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κας Δ. Μιχαηλίδου 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,  

κ. Γ. Σταμάτη 

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΣΤΕΓΙΑΣ 

(συνημμένο έντυπο αποστολή – στο dkf@yeka.gr) 

ΔΗΜΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. /E-MAIL  

 

 

 

 

 

  

 
1 Info: «Σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, ιδίως: στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, κάτω από γέφυρα, σε πάρκο, σε πλατεία, σε είσοδο σταθμών ΜΜΜ, σε είσοδο ή περιφραγμένο 
χώρο νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου κτιρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο». 
2 Info: «Δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις καταυλισμών. 
3 Info: «Π.χ. δωμάτια ξενοδοχείου που μισθώνονται από τον Δήμο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό Φορέα ως δομή προσωρινής στέγασης αστέγων». 

Α. Διαμονή στο δρόμο1  
(Συμπληρώστε τον 
εκτιμώμενο αριθμό) 

Β. Διαμονή σε δομή για αστέγους 
(Συμπληρώστε Α. Την ονομασία Β. Φορέα λειτουργίας Γ. τη δυναμικότητα 
Δ. τον τρέχοντα αριθμό φιλοξενούμενων) 

Γ. Διαμονή σε ακατάλληλο κατάλυμα2 
(Συμπληρώστε τον εκτιμώμενο αριθμό) 

 Β.1. Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας  
 
 

Γ.1. Παράγκα/ Αποθήκη 

Β.2. Υπνωτήριο                        

           

 

Γ.2. Κοντέινερ 

Β.3. Άλλη δομή3                              Γ.3. Τροχόσπιτο 
 

Γ.4. Αυτοκίνητο 
 

Γ.5. Σκηνή 
 

Γ.6. Άλλο μη ηλεκτροδοτούμενο οίκημα 
ακατάλληλο για κατοίκηση 

mailto:dkf@yeka.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

(συνημμένο έντυπο αποστολή – στο dkf@yeka.gr) 

ΔΗΜΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. /E-MAIL  

 

Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Είδος δομής 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

1.  Δυναμικότητα δομής 
…………………………. 
2. Αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
……………………………. 
2. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες ΕΟΔΥ 
………………………… 
3. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 

1. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
γ) Κόστος καθημερινής 
απολύμανσης 
……………………………………………. 

Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Ταχ. Διεύθυνση Κτιρίου 
……………………………………………………… 
2. Ονομασία Φορέα Υλοποίησης 
……………………………………………………… 

1. Δυναμικότητα κτιρίου 
…………………………. 
2. Ύπαρξη διακριτών 
χώρων  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
3. Είδος κλινών 
Α) Αριθμός μονόκλινων 
Β) Αριθμός δίκλινων 
Γ) Αριθμός τρίκλινων 
4. Εκτιμώμενος αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
………………………………………. 
2. Αριθμός έτοιμων γευμάτων 
που θα διανεμηθούν 
………………………………………….. 
3. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες 
………………………………………….. 
4. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 
 
Παρατηρήσεις 
…………………………………… 

1. Ενοικίαση χώρου/κτιρίου – 
εξοπλισμού 
……………………………………………. 
2.  Προσωπικό (και υπηρεσία 
φύλαξης) (αριθμός – κόστος) 
……………………………………………. 
3. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Σίτιση 
……………………………………………. 
γ) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
δ) Κόστος καθημερινής 
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απολύμανσης 
……………………………………………. 

Γ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
(streetwork) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Ονομασία Φορέα Υλοποίησης 
……………………………………………………… 

1. Εκτιμώμενος αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
………………………………………. 
2. Αριθμός έτοιμων γευμάτων 
που θα διανεμηθούν 
………………………………………….. 
3. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες 
………………………………………….. 
4. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 

1. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Σίτιση 
……………………………………………. 
γ) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
 
 

 

 



 

 
 Δεν ανακυκλώνουμε τον κορωνοϊό 

 

 

Οι μέρες της πανδημίας έχουν αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά μας και οι 
συνθήκες απαιτούν εγρήγορση για την αντιμετώπιση θεμάτων που εγκυμονούν 
κινδύνους για την δημόσια υγεία.  

Μεταξύ άλλων είναι ουσιώδους σημασίας η λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται 
αποτελεσματικά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία. Αυτό 
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ορθών πρακτικών στον τομέα της διαχείρισης 
αποβλήτων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας και του 
περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Είναι γενικευμένο το φαινόμενο της χρήσης μέσων πρόληψης για την αντιμετώπιση 
του  κορωνοϊού (μάσκες, γάντια κλπ), τα οποία ως μιας χρήσης αντικείμενα, 
απορρίπτονται καθημερινά, αλλάζοντας την εικόνα και τη σύσταση των αστικών 
αποβλήτων.  

Ειδικότερα για τη διαχείριση των αποβλήτων η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης 
Αποβλήτων του  ΥΠΕΝ προβαίνει στις ακόλουθες συστάσεις – οδηγίες:  

 

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά, χωρίς κρούσμα 

covid-19 

➢ Γάντια, μάσκες και μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ 

ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΤΑ ΠΕΤΑΜΕ ΣΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ.  

➢ Γάντια, μάσκες, μαντηλάκια μιας χρήσης και άλλα μολυσμένα απόβλητα τα 

συλλέγουμε σε σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες κλείνουμε όσο το 

δυνατόν καλύτερα.  

➢ Πετάμε αυτές τις  σακούλες μόνον στον ΠΡΑΣΙΝΟ ή ΓΚΡΙ ΚΑΔΟ  (ανάλογα με 

τον Δήμο) και μετά κλείνουμε καλά το καπάκι του κάδου.  

➢ ΔΕΝ πετάμε ποτέ στις αποχετεύσεις γάντια, μάσκες και μαντηλάκια. 



 

➢ ΔΕΝ αφήνουμε τις σακούλες έξω από τους κάδους. Αν ο κάδος έχει γεμίσει 

βρίσκουμε κάποιον παρακείμενο. 

➢ ΔΕΝ βγάζουμε ογκώδη αντικείμενα (π.χ. έπιπλα, στρώματα), κλαδέματα, 

απόβλητα κατασκευών, εκσκαφών και κατεδαφίσεων στους δρόμους ή έξω 

από τους κάδους. Πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τον Δήμο για την 

παραλαβή τους.   

➢ Συνεχίζουμε κανονικά να συλλέγουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά. 

 

Οδηγός διαχείρισης απορριμμάτων για νοικοκυριά, με κρούσμα 

covid-19 

➢ Ισχύει η προαναφερόμενη οδηγία, ότι τα γάντια, οι μάσκες και τα 

μαντηλάκια μιας χρήσης ΔΕΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ. Πετάμε τα αναλώσιμα 

των ασθενών σε ξεχωριστή σακούλα και εντός κλειστού δοχείου και ΌΧΙ 

ΣΤΟΥΣ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

➢ Τοποθετούμε τη σακούλα καλά κλεισμένη, σε δεύτερη σακούλα 

απορριμμάτων την οποία κλείνουμε το ίδιο σφιχτά. 

➢ ΔΕΝ γεμίζουμε υπερβολικά τη δεύτερη σακούλα και ΔΕΝ συμπιέζουμε τα 

απόβλητα με τα χέρια μας για να αποφευχθεί τυχόν διάρρηξη αυτών. 

➢ Χρησιμοποιούμε γάντια σε όλη την παραπάνω διαδικασία. 

 

Οδηγίες προς τους Δήμους 

➢ Στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες καθαριότητας θα πρέπει να διατίθεται ο 

απαραίτητος εξοπλισμός για την ατομική τους προστασία (π.χ. γάντια, 

μάσκες, ειδικός ρουχισμός). 

➢ Ο εξοπλισμός, τα οχήματα μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι κάδοι 

απορριμμάτων θα πρέπει να απολυμαίνονται τακτικά. 

➢ Πρέπει να εκτελούνται συχνά δρομολόγια για την αποκομιδή των οικιακών 

αποβλήτων - κατά προτεραιότητα - προς αποφυγή της συσσώρευσής τους. 

➢ Απαραίτητη ενημέρωση των δημοτών για τον τρόπο διαχείρισης των 

αποβλήτων τους. 



 

➢ Η χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών επιβάλλεται να συνεχιστεί. 

➢ Οι κοινόχρηστοι χώροι και οι πλατείες πρέπει να διατηρούνται καθαροί και 

να απολυμαίνεται ο εξοπλισμός με τον οποίον έρχονται σε συχνότερη 

επαφή οι πολίτες (π.χ. παγκάκια). 

 

Οδηγίες προς Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) - 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

➢ Πέραν της λήψης ενισχυμένων μέτρων για την προστασία των 

εργαζομένων,  πρέπει τα χωριστά απόβλητα προς ανακύκλωση, να 

αποθηκεύονται στις Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και στα 

Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για κάποιες ημέρες, 

προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος παραμονής του κορωνοϊού. Ενδεικτικά 

συστήνεται ως ελάχιστος χρόνος παραμονής των αποβλήτων οι 72 ώρες. Το 

ίδιο ισχύει και για λοιπές εγκαταστάσεις διαχείρισης - επεξεργασίας 

αποβλήτων, πολύ δε περισσότερο εφόσον στις εγκαταστάσεις υπάρχει 

στάδιο χειρονακτικής διαλογής. 

➢ Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τους εργαζόμενους σε Χώρους 

Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ). Οι οδηγοί των οχημάτων που εισέρχονται στους 

ΧΥΤΑ απαγορεύεται ρητά να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, φυλάκια ή 

γραφεία. 

 

Μολυσματικά απόβλητα από υγειονομικές μονάδες 

➢ Στα μολυσματικά απόβλητα που προέρχονται από υγειονομικές μονάδες, 

στις οποίες περιθάλπονται ασθενείς με κορωνοϊό (νοσοκομεία, κλινικές κλπ),  

περιλαμβάνονται και τα γάντια, οι μάσκες προστασίας και άλλα 

επιμολυσμένα είδη. Αυτά ταξινομούνται ως επικίνδυνα απόβλητα και πρέπει 

να οδηγούνται - σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία- ανάλογα προς 

αποτέφρωση ή αποστείρωση, με ευθύνη της υγειονομικής μονάδας, 

σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Διαχείρισης Αποβλήτων 

Υγειονομικών Μονάδων. 



 

 

➢ Η συλλογή των αποβλήτων αυτών γίνεται σε ειδικούς σάκους κατάλληλου 

χρώματος (κίτρινο για αποστείρωση, κόκκινο για αποτέφρωση) και 

σήμανσης επικινδύνων, ερμητικά κλειστούς, οι οποίοι μεταφέρονται από 

συλλέκτες μεταφορείς που διαθέτουν προς τούτο άδεια συλλογής – 

μεταφοράς από το  ΥΠΕΝ, με κατάλληλα οχήματα. 

 

Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης 

➢ Οφείλουν να λάβουν μέτρα ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες και  να 

ενημερώσουν τους συνεργαζόμενους συλλέκτες μεταφορείς και τις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων.  

➢ Απαραίτητος ο ορθός προγραμματισμός τους για την οργάνωση των 

εργασιών διαχείρισης, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία 

της χωριστής συλλογής – ανακύκλωσης  

 

 

 

 

Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Αποβλήτων 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

 



 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036 
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-

σμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-

μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνο-

ϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-

τική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου 

της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).

3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).

4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148).

5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

7. Την από 22.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20034/22.03.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Περιορισμός κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείω-

ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως 
αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλο-
φορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια. Ο περιορι-
σμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα 
06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00. Ο περιορισμός 
δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, 
Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσια-
κούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρ-
χους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονι-
στές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που 
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους 
υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-
μεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 
προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του 
Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστα-
σίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδο-
τημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις 
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών 
ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να 
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπο-
νται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους:

α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργά-
σιμες ώρες.

β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή 
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό 
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.

γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών 
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη 
αποστολή τους.

δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που 
βρίσκονται σε ανάγκη.

στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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πόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της 
αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.

η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
3. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 2 θα 

πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την 
αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βε-
βαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για 
την περίπτωση (α) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης είναι 
πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του 
πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και 
παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, 
από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, 
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύ-
θερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον 
ίδιο, περιέχει, δε, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας 
και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το 
ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανο-
μένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απα-
σχόλησης (Βεβαίωση τύπου Α). Για τις περιπτώσεις (β) 
έως και (ζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε 
μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από 
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, 
και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκε-
κριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι 
βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να 
λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr 
και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγού-
νται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) 
στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέ-
φωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα 
ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγ-
ματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Σε 
περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση 
εργαζομένου εκτός έδρας, θα πρέπει να φέρει μαζί του 
δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α και Βεβαίωση τύπου 
Β). Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευ-
δής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο 
κυρώσεις. Για την περίπτωση (η) απαιτείται Βεβαίωση 
Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από 
τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikias-
eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος Ε1.

4. Για τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγο-
ρεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους 
εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και 
άλση.

5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περι-
ορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια-
σφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης 
των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της 
παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν 
επιβάτη.

6. Επιχειρήσεις και φορείς λειτουργούν με το αναγκαίο 

προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλή-
ρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 
της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την 
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων 
είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι 
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις 
της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω 
αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν 
πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγο-
νται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο δεύτερο
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση
πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων 
ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα 
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού 
της κυκλοφορίας

1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώ-
νονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά 
έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ' όλο το 
διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των 
κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων της παρ. 2 του 
άρθρου πρώτου. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή 
μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής 
αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύ-
ματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.

2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετα-
κινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε 
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους 
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περί-
θαλψη.

3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων με-
ριμνούν για την κατ' οίκον παράδοση του ημερησίου 
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και 
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής 
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιού-
χος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είχε δηλώσει διεύθυν-
ση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο 
στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2
σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.   

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη Υγείας

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02009862203200002*
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ  

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15     
                        Τ.Κ. 106 74 Αθήνα        
Τηλέφωνο:213 1313337,-3340, -3378, -3403,  
-3215,-3212,-3373, -3315, -3394 
Email: hrm@ypes.gov.gr 
Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’  και β’ βαθμού: 
Τηλέφωνο:213 1364382(για μόνιμο προσωπικό), 
2131364323 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου),  
2131364-029, -030  
Email: info@ypes.gr 
Για το κεφάλαιο Ε΄ της παρούσας: 2131313 -3297 και 3243  

 
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                               ΕΠΕΙΓΟΝ 
Αθήνα, 20/3/2020 

 
Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189  
 
 
 
 
ΠΡΟΣ : 
Όπως πίνακας αποδεκτών 
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 
 

 
ΘΕΜΑ: Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού  
Σχετ.: α) Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος, 
β)  H αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος 
 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι 
δημοσιεύτηκε η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες 
ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω,  σας γνωρίζουμε τα 
εξής: 
 
Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  
 

Σύμφωνα με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14-3-2020 ΠΝΠ «Για το χρονικό 
διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
υπάλληλοι, που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ 
α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, οι οποίοι είναι καρκινοπαθείς και υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες ή έχουν 
υποβληθεί σε μεταμόσχευση δύνανται να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια, 
εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. Η ειδική άδεια 
απουσίας κατά το προηγούμενο εδάφιο παύει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου όταν 
εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 

mailto:hrm@ypes.gov.gr
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Υγείας δύναται να επεκτείνεται η ως άνω διευκόλυνση και σε άλλες ευπαθείς ομάδες.»  
Κατ΄ εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων εκδόθηκε επιπλέον η αρ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 (Β΄ 928, ΑΔΑ ΨΔ8Χ46ΜΤΛ6-4Σ0) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες 
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». Κατόπιν των ανωτέρω ως 
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 είναι συνολικά οι κάτωθι: 
·         Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια. 
·         Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια. 
·         Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. 
·        Καρκινοπαθείς υπό ενεργό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία 
·        Μεταμοσχευμένοι ασθενείς. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη αυτή 
ομάδα αυξημένου κινδύνου προσδιορίζεται από την Εθνική Επιτροπή προστασίας της 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19 συγκεκριμένα  ως εξής: 
Μεταμοσχευμένοι ασθενείς υπό ενεργό ανοσοκαταστολή, που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα 
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.  

Η ειδική αυτή άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις προαναφερόμενες 
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατά τις ισχύουσες διατάξεις  
χορηγείται υποχρεωτικά και προκειμένου να αποδειχθεί η υπαγωγή του υπαλλήλου στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον αυτό δεν προκύπτει ήδη από το Αρχείο της Υπηρεσίας και το 
προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, θα πρέπει να κατατίθενται ή να αναζητούνται 
αρμοδίως ιατρικές γνωματεύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί ή θα χορηγηθούν για τον σκοπό 
αυτό ή άλλα δικαιολογητικά, όπως πχ πιστοποιητικά ΚΕΠΑ εν ισχύ, γνωμάτευση δημόσιου 
νοσοκομείου κοκ. Προκειμένου να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης της 
διάδοσης του κορωνοϊού, αλλά και για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, οι 
ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέτουν σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε εύλογο χρόνο 
αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό τους στην Υπηρεσία, θα καταθέτουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν λόγω ειδικής 
αυτής άδειας. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον 
από τα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η υπαγωγή των αιτούντων την άδεια αυτή στις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα προβούν σε κάθε 
περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την διευθέτηση 
του χρονικού διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών και κατά συνέπεια ο/η 
υπάλληλος δύναται να απουσιάσει με άλλου είδους άδεια από τις προβλεπόμενες στις 
πάγιες ρυθμίσεις περί χορήγησης αδειών (π.χ. κανονική άδεια, υπηρεσιακή άδεια, άδεια 
άνευ αποδοχών). Προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και 
της υπηρεσίας, όπου υπηρετούν οι εν λόγω υπάλληλοι, είναι αυτονόητη και η συνδρομή 
των ελεγκτών ιατρών ή και των ιατρών εργασίας, όπου υπάρχουν για την ορθή εφαρμογή 
των σχετικών ως άνω διατάξεων. 

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι βάσει των αποφάσεων της ως άνω αρμόδιας Επιτροπής, 
επί των οποίων έχουν εκδοθεί και οι σχετικές εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας, σε 
περίπτωση που υπάλληλοι του Δημοσίου διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις  ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα 
μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουν την υγεία των οικείων τους, όπως και ο γενικός 
πληθυσμός, χωρίς ωστόσο να δικαιούνται ειδικής άδειας απουσίας, ελλείψει προς το παρόν 
σχετικής προς τούτο ανάγκης και πρόβλεψης. Ωστόσο και στο πλαίσιο της αποτελεσματικής 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε κάθε φορέα, θα ήταν δυνατό να 
εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από το αρμόδιο όργανο διοίκησης και να ανατεθεί 
στους υπαλλήλους αυτούς εξ αποστάσεως παροχή εργασίας με όρους τέτοιους ώστε 
αφενός να διασφαλίζεται η προστασία των οικείων τους, αλλά αφετέρου να μην 
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διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού 
ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία.  

Τέλος, οι υπάλληλοι του Δημοσίου που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις 
της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη covid19, 
δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων θεραπόντων ιατρών τους να προσκομίσουν εκείνα 
τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους 
αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά 
θα ήταν και πάλι δυνατή η στάθμιση της δυνατότητας παροχής εκ μέρους τους 
αποκλειστικά παροχής εξ αποστάσεως εργασίας.  

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Δεδομένης της υφιστάμενης κρίσης, αλλά και των διατάξεων που ρυθμίζουν τα 
θέματα δικαιολογημένης απουσίας ορισμένων υπαλλήλων με άδεια ειδικού σκοπού ή με 
ειδική άδεια απουσίας, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της παρούσας 
και στο κεφάλαιο Δ΄ της ανωτέρω β σχετικής εγκυκλίου, η προσκόμιση υπευθύνων 
δηλώσεων ή δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτούνται να κατατεθούν, δεν 
αναιρεί την γενικότερη υπέρτερου σκοπού υποχρέωση όλων για προάσπιση και διαφύλαξη 
της δημόσιας υγείας, η οποία συναρτάται και από την ατομική υγεία του καθενός. Ως εκ 
τούτου και δεδομένου ότι ήδη πολλές υπηρεσίες έχουν περιορίσει τις ώρες προσέλευσης 
του κοινού, δεν είναι απαιτητή η προηγούμενη προσκόμιση των δικαιολογητικών για την 
δικαιολόγηση της απουσίας συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων. Επί παραδείγματι:  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 περ.γ του άρθρου 5 της από 11-3-20 ΠΝΠ 
χορηγείται κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης άδεια ειδικού σκοπού στους γονείς 
δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που ο/η σύζυγος του/της υπαλλήλου του 
Δημοσίου δεν εργάζεται, αλλά είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από 
τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).  

Προκειμένου να διασφαλισθεί τόσο η άμεση άσκηση του δικαιώματος αυτού από 
τους εν λόγω υπαλλήλους όσο και η αξιοπιστία της διαδικασίας, η υπεύθυνη δήλωση θα 
πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό web banking τρέχουσας πληρωμής από τον 
ΟΠΕΚΑ. 

Εναλλακτικά, οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού απολογιστικά μετά την επάνοδο 
των υπαλλήλων στην υπηρεσία δύνανται με τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και το ονοματεπώνυμο 
του/της συζύγου που είναι δικαιούχος προνοιακού επιδόματος να αποστέλλουν σχετικό 
αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ στο e-mail anapirika.epid@opeka.gr 
προκειμένου να επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά η  καταβολή επιδόματος αναπηρίας από τον 
ΟΠΕΚΑ.  Σε περίπτωση που κατά τη διασταύρωση στοιχείων κατά τα ανωτέρω δεν 
βεβαιωθεί η καταβολή προνοιακού επιδόματος στον/στην σύζυγο του/της υπαλλήλου του 
Δημοσίου η απουσία του/της θα αποτελεί στο σύνολό της κανονική άδεια ή οποιαδήποτε 
άλλη άδεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις για τη διευθέτηση του χρονικού 
διαστήματος απουσίας των υπαλλήλων αυτών. 

Γενικότερα, και δεδομένης της ατομικής ευθύνης του καθενός κατά την υποβολή 
υπευθύνων δηλώσεων, αλλά και της ευθύνης που απορρέει γενικότερα από την ιδιότητα 
του υπαλλήλου του Δημοσίου, για οποιαδήποτε ειδική άδεια δεν αποδειχθεί τελικά ότι 
αποτελεί δικαίωμα του υπαλλήλου που έκανε χρήση αυτής, θα ακολουθείται από τις 
αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού οποιαδήποτε κατά νόμο απαιτούμενη ενέργεια προς 
τήρηση της αρχής της νομιμότητας.   

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι βρίσκεται εν εξελίξει διαδικασία για την 
ηλεκτρονική υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων με την ανάπτυξη ειδικής προς τούτο 
εφαρμογής, για την οποία θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση. 
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Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Η έκτακτη πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί λόγω του κορωνοϊού απαιτεί την 
συνδρομή εκάστου υπαλλήλου του Δημοσίου, αλλά και των αρμοδίων υπηρεσιών 
διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα να χειριστούν την παρούσα κρίση με 
τρόπο που να προστατεύεται αφενός η ατομική υγεία του καθενός αλλά και η δημοσία 
υγεία, αφετέρου να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
και η προστασία του υπέρτατου αγαθού της υγείας. Ως εκ τούτου, καλούνται οι υπάλληλοι 
του Δημοσίου κατά την υποβολή αίτησης, αλλά και οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού 
να σταθμίζουν κατά την έγκριση αιτούμενων αδειών σύμφωνα με τις πάγιες διατάξεις, πχ. 
κανονική άδεια βάσει των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα ή του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, κατά το επίμαχο αυτό χρονικό διάστημα την 
αναγκαιότητα χορήγησης των αδειών αυτών υπό το πρίσμα των προαναφερομένων αρχών.  

Υπενθυμίζεται ότι πέραν των εν λόγω εκτάκτων μέτρων που έχουν θεσπιστεί με τις 
σχετικές ΠΝΠ και Υπουργικές Αποφάσεις, προβλέπεται ήδη ότι επιτρέπεται να μην 
χορηγείται ή να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας, μετά από έγκριση του οργάνου που 
προΐσταται εκείνου, το οποίο είναι αρμόδιο για τη χορήγηση της άδειας. Επιπλέον, καμία 
απουσία υπαλλήλου δεν είναι δικαιολογημένη εφόσον δεν έχει εγκριθεί εκ των προτέρων η 
άδεια που αιτείται ο υπάλληλος (κανονική, υπηρεσιακή κ.α), με εξαίρεση την αναρρωτική 
και υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στις σχετικές διατάξεις.  

Επιπλέον και σε ό,τι αφορά τις κανονικές άδειες, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρ. 48 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) οι διατάξεις περί δικαιώματος 
κανονικής άδειας δεν εφαρμόζονται σε όσους έχουν κατά τις κείμενες διατάξεις διακοπές 
εργασίας, αλλά οι υπάλληλοι αυτοί μπορούν εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, 
να παίρνουν κανονική άδεια με αποδοχές έως (10) εργάσιμες ημέρες το έτος. Εν 
προκειμένω και κατ΄ εξοχήν λόγω της σοβαρών λόγων ανάγκης προστασίας της δημόσιας 
υγείας, εξυπακούεται ότι δεν θα ήταν επιτρεπτό να ικανοποιηθεί αίτημα χορήγησης 
κανονικής άδειας σε υπαλλήλους που δικαιούνται διακοπές εργασίας παρά μόνο σε όλες 
εξαιρετικές περιπτώσεις.  

Τέλος, διευκρινίζεται ότι υπάλληλοι που βάσει των παγίων διατάξεων τελούν ήδη σε 
μακροχρόνιες άδειες ή απουσιάζουν (πχ άδεια ανατροφής, άδεια άνευ αποδοχών για 
ανατροφή τέκνου, διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας, μακροχρόνια αναρρωτική κ.α), οι άδειες 
αυτές δεν διακόπτονται έστω και εάν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των έκτακτων 
ρυθμίσεων περί χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για φροντίδα των τέκνων ή σε ειδική 
άδεια απουσίας λόγω του ότι αποτελούν ομάδα αυξημένου κινδύνου για λοίμωξη COVID 
19.     
 Τα ως άνω υπενθυμίζονται και αποσαφηνίζονται προς επίτευξη κατά το δυνατόν 
αποτελεσματικότερης της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού κάθε φορέα μεσούσης 
της έκτακτης αυτής ανάγκης.  
 
Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID 19
 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται αποτελεσματικά η διαχείριση του ανθρώπινου 
δυναμικού κατά την έκτακτη αυτή περίοδο, έχει αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή 
παρακολούθησης στην εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού 
Δημοσίου, η οποία θα ενημερώνεται σε καθημερινή βάση, προκειμένου η Υπηρεσία μας 
να έχει σε πραγματικό χρόνο τα  απαιτούμενα στοιχεία προς σχεδιασμό των κατάλληλων 
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πολιτικών για την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου για την 
αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης.  

Ως εκ  τούτου παρέχονται οι εξής Οδηγίες εισαγωγής παρουσιών στην εφαρμογή 
«Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19». 

1.1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://hr.apografi.gov.gr/login. Επιλέγετε «Είσοδος στην 
Υπηρεσία», καταχωρίζοντας τους προσωπικούς σας κωδικούς taxisnet και επιλέγετε 
«Σύνδεση». Κατόπιν πατάτε «Αποστολή» και συνδέεστε είτε ως «Διευθυντής Διεύθυνσης 
Προσωπικού», είτε ως «Διαχειριστής Προσωπικού» κατά περίπτωση. 
1.2. Μεταβαίνετε στην μικροεφαρμογή «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων 
για COVID 19».  
1.3. Επιλέγετε «Νέα Εγγραφή».  
1.4. Τα πεδία «Αναγνωριστικό», «Φορέας» και «Διεύθυνση Προσωπικού» είναι 
προσυμπληρωμένα και δεν τα συμπληρώνετε.  
1.5. Από το ημερολόγιο επιλέγετε την ημερομηνία για την οποία θα καταχωρίσετε τις 
παρουσίες του προσωπικού σας. Η εφαρμογή επιτρέπει την καταχώριση προγενέστερης 
ημερομηνίας, αλλά δεν επιτρέπει την καταχώριση για μελλοντική ημερομηνία. 
1.6. Συμπληρώνετε τα επόμενα πεδία με τον αριθμό και μόνο των υπαλλήλων που 
εμπίπτουν σε κάθε κατηγορία σύμφωνα με τις οδηγίες. Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα 
το άθροισμα στην τελευταία στήλη «Σύνολο Υπαλλήλων».  
1.7. Όταν ολοκληρώστε την καταχώρισή σας πατάτε «Αποθήκευση».   
1.8. Η καταχώρισή σας εμφανίζεται πλέον στην αρχική σελίδα της μικροεφαρμογής.  
1.9. Εάν επιθυμείτε να διορθώσετε μία καταχώριση επιλέγετε «Επεξεργασία», κάνετε τις 
διορθώσεις και κατόπιν πατάτε «Αποθήκευση».  
1.10. Εάν επιθυμείτε να την διαγράψετε εξολοκλήρου πατάτε «Διαγραφή».  
1.11. Στα κριτήρια αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των καταχωρίσεων που 
έχετε ήδη αποθηκεύσει με επιλογή χρονικού διαστήματος συμπληρώνοντας «Ημερομηνία 
Από» και «Ημερομηνία Έως». Σε κάθε περίπτωση όμως οι εγγραφές σας εμφανίζονται 
αναλυτικά με το που εισέρχεσθε στην εν λόγω  μικροεφαρμογή.  

 
Το σύνολο των υπαλλήλων που θα υπολογίζεται αυτόματα βάσει των καταχωρίσεων, θα 
πρέπει να συμπίπτει με το σύνολο των υπαλλήλων που υπάγεται εν τοις πράγμασι στην 
αρμόδια διεύθυνση προσωπικού και παρέχει τις υπηρεσίες του στον εν λόγω φορέα 
ανεξαρτήτως αν απουσιάζει με άδεια σύμφωνα με τα οικεία πεδία που θα πρέπει να 
συμπληρωθούν. Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα, αλλά 
είναι διορισμένοι με ειδικές διατάξεις ή αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες, δεν 
συνυπολογίζονται από την Υπηρεσία προέλευσης, αλλά από την Υπηρεσία στην οποία εν 
τοις πράγμασι παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Η μόνη επιτρεπτή απόκλιση στο γενικό 
σύνολο είναι αυτή που περιλαμβάνει τους υπαλλήλους που τελούν σε καθεστώς 
αναστολής άσκησης καθηκόντων ή αργίας.  
 
Ε. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 
COVID-19 ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
 

Οι υπηρεσίες που προσλαμβάνουν έκτακτο προσωπικό για την αντιμετώπιση του 
κορωνοϊού, σύμφωνα με τις πρόσφατες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (π.χ.  ΠΝΠ ΦΕΚ 
55/τ.Α/2020, ΠΝΠ ΦΕΚ 64/τ.Α/2020 κλπ) εισάγουν το προσωπικό αυτό στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου συμπληρώνοντας τα παρακάτω πεδία με τον 
εξής τρόπο: 

1. Εργασιακή Σχέση:  

https://hr.apografi.gov.gr/login
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Εάν το προσωπικό βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό επιλέγεται η τιμή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» 
Εάν το προσωπικό δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό επιλέγεται η τιμή «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ /ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ/ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ/ΜΕΣΩ 
ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ».  
Η τιμή αυτή επιλέγεται και στις περιπτώσεις ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

2. Κατηγορία Προσωπικού:  
Επιλέγετε την τιμή «ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» 

3. Εγκριτική Απόφαση: 
Όπως είναι γνωστό οι συγκεκριμένες προσλήψεις εξαιρούνται από την έγκριση της  
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 
Ως εκ τούτου επιλέγετε την τιμή «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» με διάρκεια απασχόλησης 4, 6, 12 και 24 μήνες και πηγή χρηματοδότησης 
είτε «ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», είτε «ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ» κατά περίπτωση. Η επιλογή 
«ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥΣ» 
επιλέγεται και στις περιπτώσεις ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

Εάν το προσωπικό που θα προσληφθεί έχει διάρκεια απασχόλησης διαφορετική από 
τις διαθέσιμες επιλογές, θα επιλεγεί η κοντινότερη χρονικά και μετά η υπηρεσία θα αλλάξει 
η ημερομηνία λήξης στα στοιχεία του υπαλλήλου, γιατί η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα 
την ημερομηνία λήξης και πρέπει να διορθωθεί. 
 
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με 
κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή 
εποπτεύονται από αυτούς.  

2. Οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Δ/νσεις προσωπικού στις 
οποίες υπάγονται.  

3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που 
έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Δ/νσεις προσωπικού αποκλειστικά θα 
απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στους τηλεφωνικούς 
αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Εναλλακτικά οι Δ/νσεις 
προσωπικού θα αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά περίπτωση ως 
εξής: 

Για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του Δημοσίου παρακαλείσθε για 
την κατά προτεραιότητα αποστολή τυχόν ερωτημάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: hrm@ypes.gov.gr και ειδικά για ερωτήματα που αφορούν υπαλλήλους 
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού στο info@ypes.gr προς αμεσότερη ανταπόκριση.  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους και τις υπηρεσίες των Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στην Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στις 
πληροφορίες της εγκυκλίου. 

4. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για 
τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι 
προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των 
υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του 
δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν κατ’ άσκηση διακριτικής ευχέρειας σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους.  

5. Επισημαίνεται τέλος ότι οι οδηγίες που δίνονται με την παρούσα και τις 

mailto:hrm@ypes.gov.gr
mailto:info@ypes.gr
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προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας μας θα εξετάζονται αρμοδίως στο 
πλαίσιο και ειδικότερων οδηγιών που έχουν δοθεί από τους οικείους Υπουργούς ή τα 
αρμόδια όργανα διοίκησης κάθε φορέα βάσει του αντικειμένου της κάθε υπηρεσίας και του 
ρόλου που καλείται να επιτελέσει στο πλαίσιο της αντιμετώπισης και διαχείρισης της εν 
λόγω έκτακτης ανάγκης, ιδίως σε ό, τι αφορά το προσωπικό του Υπουργείου Υγείας και των 
φορέων παροχής υγείας καθώς και του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.  

 
 Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου 
Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 

         Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
     ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 

1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού 
3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού  
4. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,  
     α) Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
     β) Διευθύνσεις Εποπτείας Ο.Τ.Α. (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα 

στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας, με την επισήμανση ότι 
θα ακολουθήσει έγγραφο ως προς τον τρόπο παροχής από τους φορείς των 
απαιτούμενων στοιχείων στη Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α)  

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους  
7. Προεδρία της Κυβέρνησης 

8. ΑΔΕΔΥ 
 
ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
1. Όλα τα Υπουργεία 
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων 
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
-Γραφεία Συντονιστών 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
3. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων  
4. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
6. web.support@ypes.grγια την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής 
Πληροφοριών 

Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 

http://www.ypes.gr/
mailto:web.support@ypes.gr
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                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                 
                                               ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Αθήνα:  31 /3/2020 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                          Αριθ. Πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ.21769 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ    

&  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                     

Δ/ΝΣΗ  ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΥΓΕΙΑΣ & 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ Α΄                   

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ. Κώδικας 

Πληροφορίες 

 

Τηλέφωνο 

Fax   

email            

Αριστοτέλους 19 

Τ.Κ.101 87                                             

Φ. Τσαλίκογλου 

Σ. Βασσάλου 

2132161138 

2132161907 

ddy@moh.gov.gr 

 

ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ     

              ΔΙΑΝΟΜΗΣ   

          

                                                           ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

 

ΘΕΜΑ: «Συστάσεις εμβολιασμού ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο  πανδημίας από                           

                  SARS-CoV-2». 

Σχετικά: 1. Η από 23-3-2020 εξαιρετικά επείγουσα ερώτηση της  Βουλευτού Ιωαννίνων κας 

Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα με θέμα «Εμβολιασμός παιδιών». 

2.Το από 24-3-2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της Προέδρου της Εθνικής  Επιτροπής Εμβολιασμών κας 

Θεοδωρίδου Μαρίας-Αλεξάνδρας. 

3.Η υπ’ αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.48177/25-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΘ2465ΦΥΟ-Κ0Μ) εγκύκλιος, με 

θέμα « Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών & Εφήβων 2019». 

 

          Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος σε σχέση με τον εμβολιασμό 

ρουτίνας παιδιών κατά την περίοδο πανδημίας από SARS-CoV-2 , σας γνωρίζει τα εξής: 

 

        Η διακοπή του εμβολιασμού, ακόμα και για βραχύ χρονικό διάστημα, μπορεί να οδηγήσει σε 

συσσώρευση επινόσων ατόμων, να αυξήσει την πιθανότητα επιδημικής έξαρσης νοσημάτων που 

προλαμβάνονται με εμβολιασμό και να επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα υγείας. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα διεθνή και τοπικά επιδημιολογικά δεδομένα (24/3/2020) που αφορούν τον SARS-CoV-2, 

καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Εθνική Επιτροπή 

Εμβολιασμών συστήνει προσωρινά τα εξής: 

 

 

1. Σε παιδιά ηλικίας 0-2 ετών διενεργούνται οι εμβολιασμοί έγκαιρα στις συνιστώμενες από το 

ΕΠΕ ηλικίες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιούνται χωρίς καθυστέρηση οι 

εμβολιασμοί έναντι Di, Te, aP, IPV, Hib, MMR, PCV13 και MenC. 

2. Τα πολυδύναμα εμβόλια καθώς και η συγχορήγηση (όπως εξαδύναμων και PCV13) θα 

πρέπει να προτιμώνται με στόχο τη μείωση των απαραίτητων επισκέψεων. 

3. Στα παιδιά ηλικίας >2 ετών, τα οποία είναι πλήρως εμβολιασμένα για την ηλικία τους, οι 

αναμνηστικοί και λοιποί εμβολιασμοί μπορούν να αναβάλλονται για βραχύ χρονικό 

διάστημα (μερικών εβδομάδων) και να προγραμματίζονται εκ νέου. 
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4. Ο προγραμματισμός των εμβολιασμών θα πρέπει να περιλαμβάνει καθορισμένη ημερομηνία 

και ώρα, έτσι ώστε η ανθρώπινη επαφή στην αίθουσα αναμονής να περιορίζεται στο 

ελάχιστο.  

 

Γενικές οδηγίες: 

 

1. Σε παιδιά με συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού, ο εμβολιασμός αναβάλλεται για 

χρονικό διάστημα 1-2 εβδομάδων έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα 

μετάδοσης του ιού. 

2. Είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός σε διαφορετικό χώρο μεταξύ παιδιών με λοιμώξεις 

και των υγιών που προσέρχονται για εμβολιασμό στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. 

Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ο εμβολιασμός προγραμματίζεται για άλλη ημέρα.  

3. Ο συνοδός του παιδιού θα πρέπει να είναι ένας και να μην παρουσιάζει πυρετό ή 

σύμπτωμα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης. Την ημέρα του εμβολιασμού δεν θα πρέπει 

να προσέρχονται και τα αδέλφια. 

4. Η τήρηση των ραντεβού είναι σημαντική με στόχο η αίθουσα αναμονής να είναι κενή. 

Επίσης, θα πρέπει να έχουν ικανή χρονική απόσταση μεταξύ τους ώστε να είναι δυνατός 

ο καλός καθαρισμός του χώρου, για τον οποίο πρέπει να λαμβάνεται συστηματική 

μέριμνα. 

5. Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες υγιεινής και ατομικής 

προστασίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ. 

         

 

                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                           ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

 

                  

                                                                 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ   

 

   

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :  
 

1.Υπουργείο Εσωτερικών  
Σταδίου 27, Τ.Κ. 101 83 - Αθήνα 

Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ  

(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας)  

 

2. Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  
Τμήμα Αγωγής Υγείας  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 – Μαρούσι  

 

3. Όλες τις Υ.ΠΕ. της χώρας  
Υπόψη Διοικητών  

(Με την υποχρέωση να ενημερωθούν τα Νοσοκομεία και  

όλοι οι φορείς ευθύνης τους)  
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4.Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Κτήριο Κεράνη, Λεωφόρος Θηβών 198, Τ.Κ. 182 33 -  Άγιος Ιωάννης Ρέντης 

 

5. Όλες τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας  
Γενικές Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)  

Υπόψη Προϊστάμενων Γεν. Δ/των  

 

6. Όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας  
Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας (έδρες τους)  

Υπόψη Προϊσταμένων Δ/νσεων  

(με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι ιδιωτικές κλινικές της περιοχής τους)  

 

7. Ε.Ο.Φ.  
Υπόψη Προέδρου  

Μεσογείων 384 , Τ.Κ. 115 22 – Χολαργός  

 

8. Κεντρική Υπηρεσία ΕΟΠΥΥ  
Υπόψη Προέδρου  

Κηφισίας 39, Τ.Κ. 151 23 - Μαρούσι 

 

9. Βουλή των Ελλήνων  

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού  

Βασιλίσσης Σοφίας § Βασιλίσσης Αμαλίας, Τ.Κ.106 75 – Αθήνα 

 

 

10. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας  

Υπόψη Γενικού Δ/ντή Πρόνοιας  
(Με την παράκληση να ενημερωθούν όλες οι προνοιακές μονάδες ευθύνης σας)  

Πειραιώς 40, Τ.Κ. 101 82  

 

11. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  
Πλουτάρχου 3, 10675 - Αθήνα  

(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)  

 

12. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  
(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του)  

Πειραιώς 134, 118 54 - Αθήνα  

 

13. Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία  
Θεμιστοκλέους 38, Τ.Κ. 106 78, Εξάρχεια - Αθήνα 

(Με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)  

 

14. ΕΣΔΥ 

Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 Τ. Κ. 11521 Αθήνα 

 

15. Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ 

Βασ. Σοφίας 127 Τ. Κ.  11521 Αθήνα 

 

16. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας 

(με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη του) 

Παπαρηγοπούλου15, Αθήνα, Τ.Κ.10561  
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17. Πανελλήνια Ένωση Ιατρών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΙΔΥ) ΕΣΥ  
Λ. Αλεξάνδρας 215, Τ.Κ.11523 - Αθήνα (με την υποχρέωση να ενημερώσει όλα τα μέλη της)  

 

 

18. Καθηγήτρια κ. Μ. Θεοδωρίδου  

Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών 

 

                                                                                                                      

 

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

  1.Βουλευτή  κ. Μαρία- Αλεξάνδρα Κεφαλά 

   Βουλής 4, Τ.Κ. 105 62 – Αθήνα 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:   

-Γραφείο Υφυπουργού  

(απάντηση στο υπ’ αριθ. πρωτ.355/23-3-2020 έγγραφο)                                    

-Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας                                                       

-Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Δημόσιας Υγείας & 

 Ποιότητας Ζωής  

-Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής Περιβάλλοντος 
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