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ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού — 32^ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
Σχετ.: Όλες οι σχετικές με το θέμα εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας (βλ. Παράρτημα). 

1. ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ COVID-19 

Σε συνέχεια των σχετικών με το θέμα εγκυκλίων, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η Αριθμ. 
Δ1α/Γ.π.οικ. 9147/10.2.2021 (ΦΕΚ Β" 534) ΚΥΑ με θέμα <!Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για 
το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 
και ώρα 6:00.». 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ προβλέπεται η θέσπιση έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής 
επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών 
περιοχών). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 1Β του άρ. 1 της ως άνω 
Κ.Υ.Α. που αφορούν στις δημόσιες υπηρεσίες προβλέπονται για όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής 
επιβάρυνσης εκ νέου τα εξής: 

Α/Α 

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ Α Υ=ΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔ ΥΝΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥΑΥ=ΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

   

2. Δημόσιες υπηρεσίες • Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό για την 
παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλήρωση του έργου 
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σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

• 
	Υποχρεωτική προστασία υπαλλήλων που ανήκουν σε 

ομάδες αυξημένου κινδύνου με χορήγηση ειδικής 
άδειας •,απουσίας , και παροχή τηλεργασίας, όπου 
είναι εφικτό. 

ι Υποχρεωτική τηλεργασία στο, μέγιστο δυνατό 
ποσοστό; εφόσον συνάδει -προς τη φύση των 
και?ηκόντων, επιπλέον· των υπαλλήλων που ανήκουν 
σε ομάδα αυξημένου κινδύνου. 

• Εξυπηρέτηση · κοινού μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού: 

• Τήρηση απόστασης ενάμίσι (1,5) μέτρου. 

s Συνεδριάσεις. των συλλογικών οργάνων 	και 
διενέργεια συναντήσεων εργασίας είτε μέσω 
τηλεόιάσκειμης, είτε τηρουμένης της απόστασης του 
ενάμιση (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά 
(7) ατόμων. Κατά τη λειτουργία συλλογικών οργάνων 
που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες 
προβλέπεται. συνέντευξη, αυτή . διενεργείται με την 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική 
παρουσία του` καλού μενου 'σε" συνέντευξη. ;Στην 
περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανό ορίζει τους 
αναγκαίους όρους και τις προϋποι9έσεις για τη 

διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας 

αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλού μενου 
και τη μη υποβοήι ησή του από εξωγενείς 

παράγοντες. 

ΑΔΑ: yΣΦΕ4βΜΤΛΕί-=Α4 

Τα ως άνω προβλεπόμενα μέτρα είναι τα ίδια και για τα τέσσερα προβλεπόμενα επίπεδα 
επιδημιολογικής επιβάρυνσης και δεν έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με αυτά που ίσχυαν ήδη. 
Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων υπενθυμίζονται εκ νέου και διευκρινίζονται 
περαιτέρω τα εξής: 

2. ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Στο πλαίσιο της τρέχουσας επιδημιολογικής πρόκλησης και δεδομένου ότι πρέπει να συγκεραστεί 
με αρμονικό τρόπο η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και η προστασία της δημόσιας 
υγείας, οι υπηρεσίες, προς επίτευξη των ανωτέρω, Θα πρέπει να καταρτίσουν νια το κρίσιμο ως 
άνω χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων, είτε σε εβδομαδιαία βάση είτε για το σύνολο του 
χρονικού διαστήματος, πλάνο ερνασιών αναλυτικό και τεκμηριωμένο, στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστον τα εξής: 

• φορέας/Οργανική Μονάδα (καταγράφονται αναλυτικά οι οργανικές μονάδες του φορέα 
ή η Υπηρεσία την οποία αφορά το πλάνο εργασιών) 

• Αναλυτική καταγραφή υπαλλήλων που έχουν τοποθετηθεί στην οργανική 
μονάδα/Υπηρεσία (καταγράφεται αριθμός, κατηγορία, κλάδος κλπ) 
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• Αναλυτική καταγραφή πραγματικά υπηρετούντων υπαλλήλων στην οργανική 
μονάδα/Υπηρεσία (καταγράφεται αριθμός, κατηγορία, κλάδος κλπ) 

• Αναλυτική καταγραφή υπαλλήλων που απουσιάζουν με άδεια κατά το ως άνω χρονικό 
διάστημα, ιδίως απουσία με μακροχρόνιες άδειες, με άδειες ειδικές που έχουν θεσπιστεί 
στο πλαίσιο της τρέχουσας επιδημιολογικής κρίσης και οι οποίοι δεν μπορούν να 
παρέχουν εργασία εξ αποστάσεως (άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας για τις 
ομάδες αυξημένου κινδύνου, αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού). 

• Αναλυτική καταγραφή του απολύτως ανανκαίου αριθμού υπαλλήλων νια παροχή 
αυτοπρόσωπης εργασίας στην Υπηρεσία (καταγράφεται αριθμός υπαλλήλων, κατηγορία, 
κλάδος κλπ) 

• Αναλυτική καταγραφή του μέγιστου κατά το δυνατόν αριθμού υπαλλήλων νια παροχή 
εργασίας εξ αποστάσεως (καταγράφεται αριθμός, κατηγορία, κλάδος κλπ) 

• Αναλυτική καταγραφή του αριθμού υπαλλήλων για παροχή εκ περιτροπής εργασίας 
(καταγράφονται αναλυτικά ανά αριθμό, κατηγορία και κλάδο όσοι λόγω καθηκόντων δεν 
δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία, αλλά κρίνεται ότι δεν πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο απολύτως αναγκαίο προσωπικό για παροχή αυτοπρόσωπης 
εργασίας) 

• ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Κρίσιμο στοιχείο του πλάνου εργασιών αποτελεί η 
αιτιολογία για το καταρτισθέν κατά τα ως άνω πλάνο εργασιών και ιδίως σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό των υπαλλήλων που προσέρχονται για αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας σε σχέση 
με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας, την αναγκαιότητα πρόληψης και διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας κ.α. Επίσης, εφόσον στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας περιλαμβάνεται και 
η εξυπηρέτηση πολιτών, Θα πρέπει να αποτυπώνονται οι ενέργειες της οικείας Υπηρεσίας 
για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. 

Το ως άνω πλάνο εργασιών, το οποίο δύναται να καταρτίζεται ανάλογα και με τη στελέχωση και 
τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας σε επίπεδο Τμήματος, όπου αυτό είναι εφικτό, άλλως σε 
επίπεδο Διεύθυνσης. 

Γενικές παρατηρήσεις επί της κατάρτισης του πλάνου εργασιών: 
Κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών και καθορισμού του τρόπου παροχής εργασίας του 
προσωπικού, επισημαίνονται τα εξής: 
• Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών δύνανται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία μόνο εφόσον 

κατά την κρίση του άμεσα προϊσταμένου εξασφαλίζεται ότι η παροχή της εξ αποστάσεως 
εργασίας δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας ή της Υπηρεσίας. 

• Κατά την τρέχουσα περίοδο ισχύος των μέτρων, θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα 
για την Θέση σε εκ περιτροπής εργασία συγκεκριμένων κατηγοριών/ειδικοτήτων 
προσωπικού, ιδίως τεχνικό προσωπικό, προσωπικό υπηρεσιών καθαριότητας, και μόνο 
εφόσον αιτιολογείται επαρκώς στο σχετικό πλάνο εργασιών ότι η εκ περιτροπής εργασία του 
προσωπικού αυτού δεν παρακωλύει την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών και προς ενιαία σύνταξη του πλάνου εργασιών 
παρατίθεται στο τέλος της εγκυκλίου σχετικό παράδειγμα. Το σχετικό υπόδειγμα που 
προσαρτάται στην παρούσα, έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. 

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗ! 

Σύμφωνα με την παρ. 3 περ. δ" του αρ. 3 της ισχύουσας ΚΥΑ «δ) Βεβαίωση κίνησης κατ' 
εφαρμογή της παρούσας δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που δεν 
προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τελεί σε καδεστώς τηλεργασίας ή αναστολής 
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σύμβασης εργασίας. Τυχόν ήδη χορηγηΟείσες βεβαιώσεις κίνησης σε πρόσωπα που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του προηγούμενού εδαφίου παύουν να ισχύουν από τις 15.2.2021». 

Βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων εφιστάται η προσοχή στους αρμοδίους για την έκδοση των 
σχετικών βεβαιώσεων για την απαρέγκλιτη τήρηση αυτών. Ειδικότερα: Η βεβαίωση κίνησης 
για κάθε υπάλληλο θα πρέπει να εκδίδεται με βάση το πλάνο εργασιών και δύναται να 
εκδοθεί άπαξ για το σύνολο του κρίσιμου διαστήματος μόνο στην περίπτωση που ο υπάλληλος 
θα παρέχει εργασία αυτοπροσώπως για το σύνολο της περιόδου ισχύος των μέτρων. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση η σχετική βεβαίωση θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ημέρες παροχής 
αυτοπρόσωπης εργασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Δημοσίου που προσέρχονται στις 
υπηρεσίες τους για παροχή αυτοπρόσωπης εργασίας εκδίδεται βεβαίωση κίνησης μέσω της 
οικείας εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και κατ" εξαίρεση 
μέσω εντύπου που συμπληρώνεται με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού. 

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου όπως έχουν προσδιοριστεί με την 
αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 (Β"4011, ΑΔΑ ΩΔΧ746ΜΤΛ6-956) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» 
δύνανται κατόπιν αίτησής τους να απουσιάζουν δικαιολογημένα με ειδική άδεια απουσίας, 
εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό δυνάμει των παγίων 
διατάξεων περί χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Για την χορήγηση της ειδικής άδειας απουσίας 
απαιτείται αιτιολογημένη γνωμάτευση από τον Θεράποντα Ιατρό σχετικής ειδικότητας ή από 
Ιατρό σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσιας ή ιδιωτικής), η οποία εκδίδεται 
κατόπιν σχετικού παραπεμπτηρίου εγγράφου της οικείας Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού, 
σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην 16η εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας. Υπενθυμίζεται 
ότι στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι που απουσιάζουν με ειδική άδεια απουσίας για λόγους 
προστασίας της υγείας τους παρέχουν υποχρεωτικά εργασία εξ αποστάσεως, εφόσον είναι 
δυνατή η άσκηση των καθηκόντων τους εξ αποστάσεως ή η φύση των καθηκόντων τους δεν 
απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4722/2020, στο άρθρο εικοστό πέμπτο 
της, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «2. Στους υπαλλήλους που κάνουν χρήση της 
ειδικής άδειας απουσίας της προηγούμενης παραγράφου και οι οποίοι λόγω της φύσης των 
καϋηκόντων τους δεν δύνανται να εργάζονται εξ αποστάσεως, κάι9ε τέταρτη ημέρα απουσίας στο 
σύνολο της εν λόγω άδειας χρεώνεται με κανονική άδεια ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια 
δικαιούται ο υπάλληλος, εκτός της αναρρωτικής, ανεξαρτήτως των προϋποι9έσεωνχορήγησης των 
αδειών αυτών». 
Στους υπαλλήλους, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου και στους οποίους 
χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αλλά δεν δύνανται 
λόγω της φύσης των καθηκόντων τους να εργάζονται εξ αποστάσεως, για κάθε τέσσερις ημέρες 
ειδικής άδειας απουσίας, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται με κανονική άδεια, ή εφόσον δεν υπάρχει 
διαθέσιμο υπόλοιπο με οποιαδήποτε άλλη άδεια, εκτός της αναρρωτικής, δικαιούται 
ενδεχομένως ο υπάλληλος, ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπονται 
για τη χορήγηση των αδειών αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ειδική άδεια απουσίας δεν 
χορηγείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων (4) ημερών, σε περίπτωση δε που 
διακοπεί πριν την ολοκλήρωση διαστήματος τεσσάρων (4) ημερών χωρίς υπαιτιότητα του 
υπαλλήλου, αποτελεί στο σύνολό της ειδική άδεια απουσίας (παρ. 2 του άρθρου 25°° της από 
14/3/2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, όπως ισχύει). 

Υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της ΚΥΑ ως 
ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVIDI9, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις 
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Λ39 (1011 ουοd1 ))1)))1 flD)Ι ΟΛΟCΙΧ 0A3T11d)13ΗλΠ0 30 1Α13Χ3dΑ11 ΌΛ 1311ώ1 'O1DOΤ1Ug Ο10 1Α113γΟΧοΑllΑ 

(1011 ΠΟΑΠήΛ~) πΟ1 	5m3ο101οουΑ 3 U 130()1111(Ί311 53Λ3Τ1Ω1dο 30 110 ΟΛΟλ3λ ΟΝ11ΑΤΙΑΑdll 

Ο1 Uήιωια ΒΑΙΛΟΛΑ~jτ1Αγ '009100 'ΠΟ110Νο 10)11913 Ό139 SUl ΠΟΙοΟΤΙUΟ Π01 ΟγUγγ]ΟυΠ Α3ΛΟλ 

ΟγγΑ Λ011) UDUΑυd0Χ U υ1ΑΛΠg 1ΑΛ13 Λ39 'Βm30ID100]ΙΟ 1Α13}>υλd3 ΑΛ3Τ1λ13g3gΟ11Α ι 	DΟΤΙUΟ 

ΛΟ1 5ΟγUγγΑυΠ SUDlu3 1ΑΛ13 5ΟΑΠήΠο U/ο (1011 )1 )()1111( 311 Β111) 1ΑΝ 110 1Α13}1ΤΊΠΘΛ3llλ 

ΒΑΤΙ 5Α103dUυλ SUl 501γΝΠΝλ3 

υ91 1ΑΝ υ1 U 1ΑΛ13 3Ν113ΧΏ Λm30ΛΠγΟΝΛ31g md31mΛΑ Λm1 SUDUλUdOΧ Β13ο38ΟιυιΟ ll Β11 Ό1] 

'SΑ1D3tlUllΠ U1 Ό Λ( ΠΟ113γ 01(1(τ) 

ΟΛ311Οll3γ}10d11 Ο1 911Ό ΟΛΟdΧ ΟΝ113dΟψΟ1g 30 ο1d>Ddm 53dυγll U1ΑΝ ΒΑ10Αλd3 υΧΟdΑ11 (Q 
·5ΟγUγγΑυΠ U/013)10Α 

(1011 Α1ΛΟΝυθΑΝ Α1 UDΑ 3Τ1 01ΑΛΛg 1ΑΛ13 01(1Ο ΛΟ0Οφ3 '5Α1οΑλtl3 5m3ΟΑ10011Α 3 υΧΟdΑU (Α 
(ΒΑΤΙ 5Αιο3dUυλ 

SU1 ΒΟι υυιλ3 υj U υΝ113ΧΩ) Α10Αλd3 ΛΑΧ13dΑυ Λ39 (1011 ΟΛΟdΧ ΛΟ1 ΛΠΟΟmdUγ11ΑΛΑ ΌΛ 13113ώ1 

ΑΘ ΒUΩΛΠγΟΝΠ31g mΑΟγ Λ3 SUl UουdΧ Λ(10Λ)1 (1011 1Ογυγγ1~llΠ 10 110 1Α13~1Τ1ΠθΛ31lλ 'Sm1DUd3 ΙU 

Ο1ΑΝ3 Β11 (%ς) 31Λ311 100)113 1ΑΝ 1dΧ3r1 ')Α1οΑλtl3 O1tlX)tlm ΟΛ311m13ΤΙ 3Τ1 ΒΑ1οΑλd3 υΧΟdΑυ () 

·ί1011010 (10)11913 113QD Λ10310117) 51Ο1ΟΠΟ11Ό 53( 3Τ111 (ξ) )13(1 	(j) )Ο ι1 ΜΛ)Ο 

5Μ 1Ο 'n0d311Wod131 (101 U0Μdυγ1Λ1Π0 U υ1ΟΛΠQ 1ΑΛ13 Λ39 ιτ» 310110 '(10110)10 (10)11913 )113QD 5U1 

ΛΟ)d311U Α('ήd )0031 Λ(Υ)1 Οd310Α1γ 13) 13Χ3 50γUγγ))11(1 Ο 'ηmQ1)ηοΤ1 ηmΗ1γοΧο Λ()1 )Χ)1λdπου3γ 

υγ010ΟΑΟ U 1ήυγ πΟ11 UDΜ1111d311 30 Sm191 'ΠΟγυγγU11Π (101 Α1U1Ο111701(Π 5 &)Χ (1011 UDM1111d31t 

33 ·)1·Ο·)1 Α13gΑ υΝΙΛΟΛΑΝ Sm 1Α13Λ(?)3dΧ Αd3ΤΙU U1dΑ131 U 1Ο)1 (10110)10 (10)11913 Ό1391) 5ω ΠΟγΙιγγΑ11π 

(101 Λ(Υ)139Ο Λ()1 SU01d(ΥΧΑ1ΑΝ Α11U10Π0 013)110 010 1Α1ΛΟΛ(?)υΠ10llΑ '~3Λ3ΤΙΤΙΟΝ3ΝΑ1g 3113 

)3Λ3ΤΙΟΧ3ΛΠ0 3113 Β3d 31U Β31(ηdυ Β13d11ρ 'Λ(gρΛΟΤ1 Λ(?)Ν1γΟΧι) Λmι ΒΑ]ΜΩ0113γ 5U~dΑΛ3 ΟΛΟdΧ 1Ο)1 

011Odl ΛΟ1 311 ΑΑΟγΑΛΑ 1ΑΝ Αg11ΛΟdφ U113Χ3 (1010110 (101 ΛΟΛΝ31 (101 1Ο)1 ΌΧ) 'ΛΟγUγγΑllΠ - Α3ΛΟΑ 

(101 ΛΓΠΝΑΑΛΑ Λ(1 130Ό ΑΛ3ΤΙΤΙΟΝ3ΝΑ1g υ ΑΛ3ΤΙΟΧ3ΛΛD 1Α113ΑUdΟΧ υιαΟ Α13gΑ U 110 1Α13~1ΤΙΠΘΛ3llλ 

'(ΛΟΛΝ31 5Α13Λ3Θ0Α υ SUDOglll3 υ)11γΟΧο 5UοUΒΠΟγΟΝΑdΑυ Ό139 'Λ(r)d3T1U ΖΖ Ό139 

Ι»11913 'Χ'υ) ΑΤΙm1ΑΝ1g 0)1113Χ0 Ο1 13ΘU13Θ013Χ1010 13Χ3 ΛΟ0οφ3 'SUl ΒυDUλυdΟΧ Λm3D3e011ΠOdll 

Λ)11913 ΛΟΧΠ1 Λm1 Βm1υι11Ό 3ΛΑ ΒΟγUγγIDllΠ 0 1Α1Λ01ΑΝ1g Ό139) UγγΑ 310llυgΑ1011O 3Τ1 'Χ)1391) 

υΗ11ΜddΑΛlΟ ΛU1 UD3d1A~3 311 '1Α13Λ(i13dΧ Αd3r1U U1dΑ131 U '5ΟγUγγΑllΠ Ο ΙΟΙ9ΟΙΑ)11g (1011 )Ό139) 

5υΝ1ΛΟΛΑΝ Λ(?)d3ΤΊU Λ )1 ΒUοUγιπ)ή3 Uοmluld3ll 33 ·ς10110)10 90)11913 Ό139) UοUλυdΟχ (Ό 

:ΟΖΟΖ/ΖΗ9b'Λ (101 Ζ 
011911) 01 311 3)1Uθ(?)dΛΝ ΒmllO 'ΛΟΛ311ΟΧ31d311 ΛΟΝ113ΘΟΤ1ΟΝ SU~ΑdU ΟΖΟΖΕ·ΤΤ 911Ο ΒUι yς 1Ο)1 ς ·ώ) 

Λm1 13~Α1Α1g 5110 1Α1ΛΟll3γ~Οdll 5310υ0 10 'Β13ΛΟΑ-)ΠΟγUγγIDllΠ )(101 Α1Λ Β13ΩΛΠγΟΝ(131g 19()1)Ή 

1ο ΛΛΟΛΧ0Ι ΌΛ ΛΠΟΘΠΟγΟΝΑή3 110 1Α13~1ΤΙΛΘΛ3llΠ 'Π010ΛmdΟΝ (101 5Uο111(Λ13Τ1υΛΑ ΒU1 Ο1D)Αγυ 013 

NU3NOJ 3133Νλ~Ο)ΙΑ31 - λΟUΟΗ3 λΟ)ΙΙ~Ι3 ν13Vν 'S 

·Ο3dοφ o1DOΤ1Ug 01901111Ό 0Ό 911Ο U ('λ·ν·ο·3) 5Α13λλ ΒΑ100Τ1U0 

ΟΤΙΩ1ΛΑλdρ 0Ν1Λθ3 Λ01 011Ό 5m14or111Α 13e09 ΛΠΟΧ3 Π01 (1011 nmlλUgo Λ1llΟ1ΑΝ ΙΟ)! (j-QΙΛΟ) 
910Λ(0)1 Λ01 3)1/Ι nmd1311 ΛΜ1Η71υ13 Λ()1 Μλογ 'ΟΤΙοιd01d311 30 13831 ΌΛ 5ΟγUγγιο11Π Ο 1D11311D1iU 
(1011 5130(3)111111311 511 3)1λ '(ΒΑΤΙ SΑ1D3dUl(λ ΒU1 Β0ι 1ιυ1Α3 υj7 U υ)1113Χ0) (10110)10 (10)11913 ΒΑ13g)0 

ΒυΝ1ιmddρΛΑ UοUλυdοΧ U1 Α1λ 'ΟΖΟΖ/ΕΗ9Ι7 Λ Λ01 3Τ1 3ΝUgmdΠΝ Ό10]10 U 'UNU ΟΖΟΖ-ΕΟ-ΟΖ 011Ο ΒU1 
(1009/ΙΟ ΠΟΙΟΟΝΑ1d1 (10119113) (101 Ε'dΑ11 ΒUι U Οιυι9 U ΛΧο1 30 13Λ311ΑdΑ11110 1Α1ή1Τ1ΠΘΛ3llΠ '5ο' 

'Α103dUυλ Α1gο11dΑ ΛU1 911Ο Uf (10ll 13ΘφUγ 

ΌΛ 131131111 Ό9 Ό10]10 U 'UοΛ3ιΆΤΙmΛΑ '910Λ(Τ)110)1 ΛΟΙΟ 5U039Ν3 Α1U1οΛΠ9Λ1Ν1υ3 ΛU1 Α1Α 1101113)1 

ΒΟιΛΟllΑd3θ (101 ΒU0Π3ιΌ 1mΛλ 5υΝ113Χο SU1 Λ1ll01ΑΝ '(ιο )ρ&ι) ΟΛ1ΟΝ 3Τ1 υφΑll3 υΛ1d311UΘΑΝ 

1Α11311Α11Α Λ39 010110 Α1 Α1Α'ΑιΛΟΝυΘΑΝ 30 5ΠΟ1 υοUγΟΧΟΑllΑ U ΑΝ11ΝΑγγΟΛ3 υ (Α13g UΝ1ιmddΑΛΑ 

'Χ'll) Β13~ΑιΌ1g Β3Λ3Τ113Ν 531λΑll Β11 311 ΑΛmφΤΙΠΟ 51101(13) 5ΠΟγUγγΑllΠ 5Π010 5Ό139) UοUλυdοΧ 

U 3113 υ1ΑΛΠg 1ΑΛ13 Λm1Ο11Ο Λm113ΤΙ>υΛΠg ΑΝ11UλΟγ01ΑΝ1g Α1 ΑΛ13Ν3 ΛΠ001ΤΙΟΝ0Οdll ΌΛ '5(101 ΛmdιΑ1 
Λm1ΛΟ]ιΑd39 Α1U10Ν1g13 Α1ΑΝ Λm1g011dΑ (1(1)1 UD1dΝ ΛU1 Α1ΑΝ 1ΑΙΛΑΛΠg '6j-Q,1Λ0J 011Α ΒUγO~jDOdll 

UDmlllld3ll 30 5130υ9Αll 53ΛΛ9Λ1Ν1113 ΑΧ1Ο1ΩυΛΑ 9113) Λ(ηd1Α1 Λm1ΛΟllΑd3θ 5130Π31ΑΤΊmΛΑ Β3Ν1d1Α1 

~Ν--9~1W9~3Φ3(3 :NVt/ 
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1χ4η ι »ι pd 3r1, Gr11Dt) Α3 	'5ρ1111Ο1ηι)1 3Λ01 31ΙΝ11ρ11γ3Αλb113 51,ι 11~7391113 311 5(10610ι411)119 

3ηΟ1Ο 1Χ!3(,1Π3γ3 7Ο13149ίΙ11]13 1)11)111111tJ1ΆΝ U1D9Τ111Q 17ΙΟ 1ΆΝ 1)13ΑΓΙΠΟΙΙλ λ)1Ο 3090Ω73 Η» :(8Ο 
,y) «ΛmdολUΝ1ρ 510Νι »» ξjΟΖ/ti6j17 ν ΠΟΙ ι ΠΟdθdιο ΛΟΙ Ζ ·ώ ιι 5U1 Uή1Ο11ο1g U1 311 IDΛmφΤΙΠι) 

'S31D3dUllΠ 53100T1Ug 3D ΛΜtlΟΑUΝι9 UDU13dU11Πή3 ΛU1 10dΟφΟ ΛΟΩΟ 11Ο 1ID13~1ΤΙ 1θΛ3llΠ '1Od310Ν1g13 

•(`dλΧ 51ΟΩΠΟΠΧDΙ 5U1 ξ ·ώ ηο1 

Ζ 'dloll 101 '11311 ·γ) 531D3dUlln 531DOT1Ug 511 Λ(r)11γ011 Λ1 UD1 713Τ1 U111119A U1 υιλ U~13goll10 11ΟΝ 

13γ31ΟυID 01ΠΟ 5mgΌΝ 011Odl OdOφDOdll 3810Ν 311 13 3g0ll7 1113 ΠΟ~131ΝΟd Λ(Υ)1 OT1D1110111170dλ0d11 

Ο Ό)Ι11IDΤ1D3γ31Οll10 1Α1ή1γ1Οφ011~3 ΌΛ ΛΜ3Ω1Τ1Θ(1d ΛΛ)Ν113ΧΩ Λ(1 130 13]1ώ1 >Οθ 11Ο 11013}111ΠΘΛ311λ 

'5UD3e011n 3θ1 

ιΟdυΙΝ1υd1ΟΧ 501ΛΟλ13ll3 ΠΟΙ 110Ν 51olU101bd310dll 5U1 13 Ό}) 11ΟΝ Λm11γΟll Λ()1 UDU13dU1LΛή3 0]19ί1 

0ΥΌ 311 U U1UΛΠg 1)ΟΛ13 Λ39 ΛΟΟΟφ3 'Π0~31ΛΌ( ΛΠΟΩ11Ότ1τ11Οdλ0dll ΌΛ (10Λ 1113)10ώ1 Π013ΤΙΟdgΠΧΌ1 

ΛΟΝιΛΟd1Ν3γU UDΛΠΘΛ31g UΛ3111dΝ3ΝλΠD 30 11ΟΝ 10ΛΜφ3γU1 ΌΛ 1ώ13)1λ(Η) 30 531D3dUllΛ 

5310O1Ug 511 311 ΛΠΟΛΜΛ1οΝ1ll3 ΌΛ 5π0Ι ΌΙΙΙΙΟΙΟΛΠg 111 101λ 5311γΟ1! 5ΠΟΙ ΛΠΟΛmd3Τ111Λ3 ΌΛ 0119d1 

odoφnodu ΟγγlΟ 310llUgΛ010110 311 U 5π01 5391γ300101 5110 513DU1d)ΟΛΟ 53Ν113ΧΩ 311 531D3dUllΠ 

1Ο 131[3ώ1 IDΘ 5Ό1(111 1 3θ»1 5Ό λdη0113γ 0110d1 Λ01 311 10Ν113Χο Λ(111011 ΛΜΛ3Τ10d3φΌ1gΛ3 

Λ(Υ)1 UDmd311UΛ3 1013dΠ3 U 1Ο1ήίγIDφ0Ο1g ΌΛ ΛΟΑ3Τ113ΝΟdυ ·ςι0 3ιΛΌσ Λ11101IDΝ 10Ν11Μ3dΧΟllΠ 

110Ν )13Dfr)lllld3ll )30110Μ3113 30 0Λ011 1Ο13Λ1λ ΠΟΛ10Ν UD1113d11llΛή3 U 'ΓΤ-01Λ0J Πο1ΟΛmdΟΝ 

(101 11ΛUΛ3 57013λΠ 511D9T1Ug 5111 511DIDΙDOdll Ό(1311 ι01 3)1/ι 	7ΟDΠΟ(1Χ0Ι ΛU1 311 10ηmφτ1η3 

ΑΟΝΙΟ)Ι HH13dHIJA=3 'L 

'513A1A1g 53Λ311]331 531λ)]1 511 311 IDΛΜφΤΙΠD 130(?Β Ιι9 

ΛΠΟΧ3 (1011 5UDUdmX01110 11ΟΝ 5UDΠ3γ3DOdll 01((1) 01 ΛΠΟΟίιdUυο1g ΌΛ 1Α1Λ10ΛΠg 110 1Ο13ΠΟΝΟllΠή3 

'3)19011 Ό1 311 3113 5lOd0φ)013Τ1 00311 5(03011(Χ 511)111(0191 311 3113 ιΟ103dU1tλ ΛU1Ω 1U1Λ0Χd3DOdll 

10γUγγυ1ιΠ 1Ο (1011 31301ρlllld3ll 30 '5 0ψΌι31ή 511Νή101η1 10031Λ1 3)10 ΛΜγί1γγ1ΟllΠ ΛmΛ311ΠΟΛ1ΝΟ1311 

ΛΜ1 5Ο11D110ΜΛΠ0 Ο 1Ο13λΠ3φ011Ο ΌΛ 010 ΟλΟγ 01(ΠΝ )1Ό)1 13Π3ΧΟιο 91(13) οιΙι ι1 Ο1 110 34 

ποΛ3Τ1Οg3ρ 'ΠΟd1311 ΛΟΛ3111dΝ3Νλπο ΠΟ150ιιωιο Ο 1Ο13ΛΟΧλπ11ll3 ΌΛ ΠΟΛ3Τ113Ν0d11'A1d1DdΜ 101d11010 

110Ν Λ(~Π1Π10 UDIadΧ 13ΛΟΝ ΑΘ (1011 ΠΟΝ1llΜΟΟdll Π01 υΤ10Λ111ΟΝΟΩ1 'Λm1U101gOT1d10 5ΠΟγ~Ιγγ1Οllπ 5ηΟ1 

011Ο ΛΜΛ311ΠΟΝ0Ο Λ(01 130Ό 01)114)3 1ΟΛ13 ΛΟ0Οφ3'13ΧdIDllΠ ΌΛ 131111 θ '3Ο10ΟΜ3 nmldtΟdm Λ(Τ)1(1 
md31ΜΛ10 ΛΜ1 <αλΟγ1713 ΛU1 )13))1 'ΛΜΛ3110~10λd3 Λ(01 5UDUdmΧ01110 17ΟΝ 5U0Π3γ30Οd11 53(ψ) 511 10113Ν 

510dΟφΟ1311 5υΗήΟ11 υο3ΤΙ 101 13ΟΝ 	'531D3dU1Ln 531DOT1Ug 5110 U011dΟφτ1Π0ΟllΟ 11Ο13Λ1)ΧλΠ11ll3 

ΌΛ ΠΟΛ3Τ113ΝΟdll '5A1D3dUllΠ 53)10911119 51 ιοΟ ι3 3Ό1λdΠ0113γ O1dUdm Ο1λλ)ll Ο1 9113) )Ο111ι( 3Λ10 

'3319ώ 	30 5)u1D1oλd3 UXOdX)ll U 11ΟΝ 3) 10Ν3) 11 (ΟΟ· -·11·υ Ο0·6 13)31 ΟΟ·9j'·ΤΙ·υΟΟ·8 'ΟΟ·ςι-11·υι) 

n0100T1Up ΠΟΙ Λ(?)1D3dUllΛ Λ(01 ΛΜγυγγ1ΟllΠ Λ(Υ)1 UDUdmX0111D 1ΙΟΝ 11DΠ3γ3DOdll ΛU10 ΛΠΟdΟφID (1011 

5101λdΠ0113γ Λm ί Όί (Υ) Λ(γ)1d1 ΑΜ1 UDUdlal U 1μ1ΙΜ3dΧ0υΠ 1ΟΛ13 110 1Ο1ή]τ1(1θΛ31ιΛ 'ΛΟ3γll11!3 

NUVHVVνlJA 3H3HdUXOUτd Id)13H3λ3V330dt101 dd du '9' 

'ηΟΛΟλdΟ 5οιΛο υ)ΟΦΟυΟ 1101 Ο13d3Χ(13 1λ)1111d)ΙΟ19 1111) 13γ31 Λ39 

1ΟΝ Ιλ)Λ1(η3dΧΟ1!π 1ΟΛ13 'ΠΟγυγγΟυΠ (101 11011113) AU1 311 ΟΛ(Υ)Φ11Π0 '5lιιηΟ lιοlιλUdοΧ U '%ς 101ΟΝ 

noldΟdm (10Λ311(01311 (101 lι (10110)10 110)11913 )3)1393) 5Ui ΙιDUλΙιdΟΧ 11111 3)1/ι 3)311913 13) Λ011γ0ώ1 

που 51303ΘΟυποdυ 5331113Χ0 1Ο 1ΟΖΛΠΟdUγυ ΛΟ0ΟΦ3'πΟ1Πο1 Ν3 5(} ·Λ(030)10011Ό ΛΜΛ311οll3γ}~0dll 

Λ(01 5101Ω10λd3 odmX 010 5UDUdlι1 Ό1U101ΟΛΠg U1 311 U 51ΟdmΧ 5U1 IJXOld3ll UΛ3τ1ιώι3ΝλΛο 

1Ό13)101( 	O1011O Ο10 '5U0ΛΠd10}jlll3 5UΝ1λOγO1TlUglll3 093111113 Ο1 3Τ1 UDU1d10ΛΠD 30 13γ31 

? 	ΛΟγυγγ1ΟllΠ (101 5UDU11> 51ιΝ113Χο 5(αγ0t1ΟllΠ Λ11ι01ΑΝ Λ(!11ΠΌ Λ(0ι )Τ1U111 U Λ(09)Λ011 ΛmΝ1γΟΧΟ 

51Ο)Μ Αοι13γ 5υγΟιΩΟΛU UDΜlllld3ll 30 1Ό1Λ0ll3γ~Οd1! (1011 ΛΜ3οΛΠγΟΝΛ31g ΛΜΛ3Τ10ll3γ~Οdll 

ΛΠΠll1Ογ ΑΜ1 1 ΠΟllοΝ0 10Ή1913 5101381) 5U1 UοUλί1dοΧ U 110 50γ3Ι 11J13Λ11ΟTΙUD1ll3 

·3 ο30υ1DΟll10 3 1Ό13ΌΛι 3 '010011119 010 1ρ113γΟΧ010llΟ (1011 '5ΟλΠ 10 

U/0 (1011 513οmlllld3ll 30 (10110)10 (10)11913 5to13g10 5UDUλUdoX 311uT1U117 313DΜlllld3ll 53Ν1913 

3)1/ι Uο3d1><ή3 ,13))1 ΛΠ01ΟllΟΛΌΝ1 ΌΛ 'Χ)Ν11UλΟγΟιΌ3119 ΟιΠ01 3οώι 101U113)ώ)11U Ό1 Ό 9 ΛΠΟΙψ1Uή 

ΠΟφΑ '33103(Η11111 10 11)1ΛΟΛΠ9 '(10110)10 (10)11913 510138ΙΟ 5U1 SUDUλUdOX 3911ω10 0 1ΟΝ 310(Όγγλ) 1ΟΛ13 

~d=-9V1W9ti3Φ3f :dσd 



ΑΔΑ: 9ΣΦΕ4ίίΜΤΛίί-=Α4 

χωρίς κανένα χρονικό ή άλλο περιορισμό» (σχετική αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/27509/11-11-2013 
εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΧ-8Γ8). Οι δικηγόροι εξυπηρετούνται στις δημόσιες υπηρεσίες κατόπιν 
προηγούμενου ραντεβού, σε κάθε περίπτωση όμως οι Υπηρεσίες κατά τον καθορισμό των 
ραντεβού θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων. Σε περιπτώσεις 
δε που δικηγόροι προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς προηγούμενο ραντεβού θα 
εξυπηρετούνται, μόνο εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει 
συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας ή δεν εξυπηρετούνται ήδη πολίτες κατόπιν 
προγραμματισμένου ραντεβού. 

8. λΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΌΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ- ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και τη διενέργεια συναντήσεων εργασίας 
επισημαίνονται τα εξής: 
• Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ισχύουσας ΚΥΑ, συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και 

συναντήσεις εργασίας διενεργούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης τηρουμένης 
της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων. Κατά τη 
λειτουργία συλλογικών οργάνων που διενεργούν διαδικασίες, στις οποίες προβλέπεται 
συνέντευξη, αυτή διενεργείται με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία 
του καλούμενου σε συνέντευξη. Στην περίπτωση αυτή το συλλογικό όργανο ορίζει τους 
αναγκαίους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της διαδικασίας 
αναφορικά με την ταυτοπροσωπία του καλούμενου και τη μη υποβοήθησή του από 
εξωγενείς παράγοντες. Ως εκ τούτου, η τηλεδιάσκεψη καθίσταται υποχρεωτική εφόσον τα 
μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα παραστούν στην 
συνεδρίαση ή η συμμετέχοντες στη συνάντηση εργασίας, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε 
περίπτωση που τα μέλη του συλλογικού οργάνου ή οι συμμετέχοντες στη συνάντηση δεν 
υπερβαίνουν τα επτά άτομα, είναι δυνατή και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική 
παρουσία, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και 
της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας. 

• Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών και προς διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της 
δημόσιας διοίκησης υπενθυμίζεται ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 13 του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α" 45), «13. Τα συλλογικά όργανα είναι δυνατό να 
συνεδριάζουν και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στις περιπτώσεις αυτές, 
με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
και9ορίζονται ο τόπος της συνεδρίασης, ο τρόπος διαπίστωσης της απαρτίας και διασφάλισης 
της μυστικότητας της συνεδρίασης, ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και κάι9ε άλλη 
λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων». Υπενθυμίζεται ότι κατ" 
εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχει εκδοθεί η αρ. ΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ Β' 
850/13.03.2020) απόφαση. 

9. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί με τις προηγούμενες σχετικές εγκύκλιες οδηγίες και 
λαμβάνοντας υπόψη τα νέα κρίσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, υπενθυμίζονται τα εξής ως προς 
την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας: 

Σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις των υπηρεσιών υπενθυμίζεται εκ νέου ότι Θα πρέπει: 

• Να γίνεται αυστηρά συστηματικός καθαρισμός σε ημερήσια βάση των χώρων εργασίας 
των υπαλλήλων καθώς και των κοινόχρηστων χώρων (τουαλέτες, χώροι συνεδριάσεων 
κλπ) 

• Να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός των χώρων εργασίας. 
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• Να παρέχονται τα απαραίτητα υλικά για το πλύσιμο των χεριών, όπως σαπούνι και 
χειροπετσέτες μιας χρήσης, ή αλκοολούχο αντισηπτικό σε κοινόχρηστους χώρους, όπως 
είναι οι αίθουσες αναμονής και οι διάδρομοι. 

• Να λαμβάνεται μέριμνα για την τακτική απολύμανση με αντισηπτικό διάλυμα των 
επιφανειών στο χώρο εργασίας (π.χ. γραφεία ή τραπέζια) ή αντικειμένων (π.χ. πόμολα, 
τηλέφωνα, πληκτρολόγια, επιφάνειες στα ασανσέρ, κλπ), με τα οποία έρχονται σε συχνή 
επαφή οι εργαζόμενοι ή το κοινό. 

• Να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των σταθμών εργασίας των 
απασχολούμενων στον ίδιο χώρο εργασίας. 

• Να αποφεύγεται ο συγχνωτισμός — συγχρωτισμός και συνωστισμός σε οποιονδήποτε 
χώρο εντός του κτηρίου. Στο πλαίσιο αυτό να αξιοποιούνται όλοι οι σταθμοί εργασίας 
(γραφεία/ηλεκτρονικοί υπολογιστές) των υπαλλήλων εκείνων που τελούν σε άδεια (είτε 
των ειδικών αδειών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID 19 είτε 
με κάθε άλλου είδους άδεια). 

• Να αποφεύγεται η χρήση ανελκυστήρα. Οι ανελκυστήρες Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνο από Άτομα με Αναπηρία, ευάλωτες ομάδες, και για μεταφορά υλικών πόρων. 
Ταυτόχρονα η πληρότητα τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% από την 
προβλεπόμενη χωρητικότητα. 

Σε ό, τι αφορά τις υποχρεώσεις των υπαλλήλων υπενθυμίζεται εκ νέου ότι θα πρέπει: 

• Να γίνεται υποχρεωτικά χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων 
όσων εργάζονται σε ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου 

• Να τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, καθώς η προσεκτική υγιεινή των χεριών 
αποτελεί την πρώτη γραμμή άμυνας κατά των λοιμώξεων. Τα χέρια Θα πρέπει να 
πλένονται συχνά με σαπούνι και νερό, ειδικά μετά από βήχα ή φτάρνισμα, ή να γίνεται 
χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού και να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, τη μύτη ή το 
στόμα, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μεταδοθεί ο ιός. 

• Να εφαρμόζουν τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής προς αποφυγή της μετάδοσης μέσω 
σταγονιδίων: π.χ. να καλύπτουν τη μύτη και το στόμα με ένα χαρτομάντηλο όταν βήχουν 
ή φταρνίζονται. 

• Σε περίπτωση που παρουσιάζουν συμπτωματολογία (πυρετό, βήχα ή δυσκολία στην 
αναπνοή) ή σε περίπτωση επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα να επικοινωνήσουν με τον 
ΕΟΔΥ. 

10. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για 
τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των 
Σχολείων), https://eοdγ.~ον.r/odiies-~ia-toys-choroys-er~asias-toy-dimosiov-tomea/ . 

Κατόπιν των ως άνω οδηγιών υπενθυμίζονται οι εξής υποχρεώσεις: 
α) απαιτείται να λάβουν γνώση όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας για το ως άνω 
πρωτόκολλο, 
β) η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού απαιτείται, βάσει των ιδιαιτεροτήτων εκάστης Υπηρεσίας, να 
εφαρμόσει την παρ. 2 του ως άνω πρωτοκόλλου, ήτοι να προβεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου 
δράσης, με τη συνδρομή του Ελεγκτή Ιατρού ή του Ιατρού Εργασίας ή των ιατρών που υπηρετούν 
στην Υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν, 
γ) να ενημερωθεί ο Ελεγκτής Ιατρός ή ο Ιατρός Εργασίας ή οι ιατροί που υπηρετούν στην 
Υπηρεσία, εφόσον αυτοί υπάρχουν, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των 
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γνώσεών τους να συνδράμουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του ως άνω 
πρωτοκόλλου, αλλά και του σχεδίου δράσης του φορέα. 
δ) να οριστεί βάσει των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας συντονιστής διαχείρισης 
ον 0-19. 

11. ΠΑΡΟΥΣΙΟλΟΓΙΟ C0V1D 19 

Υπενθυμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
της μικροεφαρμογής «Στελέχωση Υπηρεσιών στο πλαίσιο των μέτρων για COVID 19» 
(https://hr.apografi.gov.gr/αρρ/do?SLink). Για την άρση της ως άνω υποχρέωσης, Θα 
ενημερωθούν σχετικά οι Υπηρεσίες, όταν και θα έχει εκλείψει η πανδημία και τα έκτακτα μέτρα 
αντιμετώπισής της. Παρακαλούνται οι φορείς για την απαρέγκλιτη εφαρμογή της ως άνω 
υποχρέωσης. 

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Η τήρηση του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων μέτρων αλλά και ειδικότερα η κατάρτιση και 
εφαρμογή του πλάνου εργασιών κάθε Υπηρεσίας, η έκδοση των βεβαιώσεων μετακίνησης των 
υπαλλήλων του Δημοσίου αυστηρώς υπό τις προαναφερόμενες οδηγίες κατ' εφαρμογή των 
ισχυουσών ρυθμίσεων καθώς και η συμπλήρωση του παρουσιολογίου COVID 19 εντάσσεται 
σαφώς στο πλαίσιο της άσκησης του υπαλληλικού καθήκοντος των καθ'ύλην αρμοδίων και 
αποτελεί αντικείμενο συστηματικών ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, δεδομένου 
μάλιστα ότι εφεξής η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για τη 
διενέργεια ελέγχων, θα έχει πρόσβαση στα στοιχεία που τηρούνται για το ανθρώπινο δυναμικό 
του Δημοσίου και συγκεκριμένα στο Παρουσιολόγιο COVID-19 σε συνδυασμό και με το 
τηρούμενο σε κάθε Υπηρεσία πλάνο εργασιών. 

13. 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 Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες 
υπάγονται δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις 
εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας. 

Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν 
δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται 
για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που 
αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι δεδομένων 
των συνθηκών έκτακτης λειτουργίας των Υπηρεσιών με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό, η 
Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία 
αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς 
γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου ή εφόσον συνοδεύονται από την άποψη της Υπηρεσίας, 
όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά. 

Οι Διευθύνσεις Προσωπικού για θέματα του προσωπικού και των Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Θα αποστέλλουν κατά προτεραιότητα τυχόν ερωτήματα στη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: hrm@ypes.~ov.r.  

3. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και 
υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού 
του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων 
οδηγιών, Θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση 
Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της 
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ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@vpes.gr  ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους 
ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, 
επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας 
στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται. 

4. Η Υπηρεσία μας δεν επιλαμβάνεται ερωτημάτων για θέματα της παρούσας εγκυκλίου που 
αφορούν το πάσης φύσεως ένστολο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό 
προσωπικό των σχολικών μονάδων, τους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο 
Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 
στις ανώνυμες εταιρείες ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ, ΟΣΕ, ΟΑΣΘ, Απικό Μετρό, ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και 
Εγνατία, καθώς και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς εν προκειμένω αρμόδιοι 
αποκλειστικά είναι οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά οι εν λόγω υπάλληλοι και 
δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να 
ανταποκριθούν. 

5. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο 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 στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε 
απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις 
παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας. 

6. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
www.ypes.r, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα — Οδηγίες 
COVID 19». 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Οι σχετικές εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 

Ι. 	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, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού (με την 

παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α" και β' βαθμού της χωρικής 
τους αρμοδιότητας) 

5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
7. Προεδρία της Κυβέρνησης 
8. ΑΔΕΔΥ 
9. Εθνική Αρχή Διαφάνειας / Γραφείο Διοικητή 

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
Ι. 	Όλα τα Υπουργεία 
-Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων 
- Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 
2. 	Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 
-Γραφεία Συντονιστών 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):  
Ι. Γραφείο Υπουργού 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών 
Του Υπουργείου Εσωτερικών 

Μαρίνα Χρύση 
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ΑΔΑ: yΣΦΕ4fίΜΤΛfί-=Α4 

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 
4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
6. websupport@ypes.rγιa την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή 
«Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ: 
1) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ), 
2) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1), 
3) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8=Ω), 
4) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ), 
5) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ), 
6) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29.4.2020 (ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-014), 
7) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/8.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΟΓΟ46ΜΤΛ6-ΟΟΦ), 
8) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ), 
9) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ), 
10) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/11134/29.5.2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ), 
11) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020 (ΑΔΑ: 9Β3 Π46ΜΤΛ6-Χ5Α), 
12) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΟ), 
13) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268/29.7.2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΟΜΨ), 
14) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/οικ.15984/17.8.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ), 
15) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452/31.8.2020 (ΑΔΑ: Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ), 
16) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2=Χ), 
17) αρ. Δ1ΔΑΔ/Φ.69/127/1768/22.9.20 (ΑΔΑ: ΨΧ6Ο46ΜΤΛ6-8Ε0), 
18) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/2.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π), 
19) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13.10.2020 (ΑΔΑ: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-Χ=Τ), 
20) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131/οικ.19907/23.10.20 (ΑΔΑ: 66Κ046ΜΤΛ6-Τ19), 
21) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/3.11.20 (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η), 
22)αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ. 20764/7.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ), 
23) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/134/οικ. 21190/13.11.2020 (ΑΔΑ: Ψ=8046ΜΤΛ6-5Ω1). 
24) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/136/οικ. 22080/30.11.2020 (ΑΔΑ:ΩΓ3Π46ΜΤΛ6-ΑΟ1), 
25) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/137/οικ. 22414/7-12-2020 (ΑΔΑ:ΨΝΣΚ46ΜΤΛ6-5=2), 
26) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/138/οικ. 22959/14-12-2020 (ΑΔΑ: 60ΝΣ46ΜΤΛ6-Α1Χ), 
27) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/139/οικ. 431/11-1-2021 (ΑΔΑ: 9ΣΥΡ46ΜΤΛ6-4ΧΣ), 
28) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ. 1031/ 20-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΒ3Τ46ΜΤΛ6-ΩΝ10), 
29) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ. 1387/ 25-1-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΝΧ46ΜΤΛ6-ΝΔ4), 
30) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/142/οικ. 1813/ 1-2-2021 (ΑΔΑ: ΩΙΤΟ46ΜΤΛ6-9Φ1), 
31) αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/143/οικ. 2343/ 8-2-2021 (ΑΔΑ: 620346ΜΤΛ6-ΝΙ1). 
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ΛΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 

ΦΟΡΕΑΣ: 	 (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ) 

ΑΙΑ ΦΟΡΕΑΣΙΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(καταγράφονται 
αναλυτικά οι 

οργανικές μονάδες 
του φορέα) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΠ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑ 
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
(όταν συντάσσεται το 

παρόν) 
(ΑΡΙΘΜΟΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ ΚΛΠ) 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦ 
ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΥΠΑΜΗΛΩ 

ΠΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΣΤΗΝΟ

ΣΩΓΙΗ 
ΥΠΗΡΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Χ.2 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: Π.Χ.2 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: Π.Χ.2 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: 
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ 
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Α Π.Χ.11 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: Π.Χ,7 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: Π.Χ.4 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: Π.Χ.4 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: 
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 2 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ένας με 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, 
ένας με άδεια ανατροφής) 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 
1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 

3 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΔΕΙΑ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΑΥΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, 
ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 

2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
1 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (ΑΔΕΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ) 
1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
1 ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΛΗΤΗΡΩΝ 
2 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΤΜΗΜΑ Β 	 Π.Χ.4 ΥΠΑΜΗΛΟΙ: 
1 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΥΠΑΜΗΛΟΙ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (αιτιολογείται η αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας): 
Για παράδειγμα: Οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών που αφορά το ως άνω πλάνο εργασιών συνίστανται στις εξής: εξυπηρέτηση πα 
αλληλογραφίας, διακίνηση αλληλογραφίας, διαχείριση Θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της υπηρεσίας, 
συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων. (...). Το ως άνω απολύτως αναγκαίο προσωπικό για την αυτοπρόσωπη παροχή εργασίας καθοΙ 
κλάδο, βάσει των αρμοδιοτήτων που πρέπει να ασκηθούν κατά τη χρονική περίοδο για την οποία έχει καταρτιστεί το πλάνο εργασι 
Διεύθυνσης οπότε και κρίνεται απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία ενός προϊσταμένου και 8 υπαλλήλων συνολικά στην Διεύθυ 
οι τεχνολογικές προϋποθέσεις (ψηφιακή υπογραφή, απομακρυσμένη πρόσβαση στα υπηρεσιακά αρχεία κλπ) που καθιστούν εφικτή 

Εξυπηρέτηση κοινού: 
Ι. Σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα για τους τρόπους που δύνανται να εξυπηρετηθούν (τηλ 

ταχυδρομείου, κ.α.). 
2. Τηλεφωνική ενημέρωση/εξυπηρέτηση 
3. 	  
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