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ΠΡΟΣ:
Όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας
Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι.
(υπόψη Προϊσταμένων)

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
ΣΧΕΤ.:
1. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος,
2. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος,
3. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος,
4. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος,
5. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιος,
6. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος,
7. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιος,
8. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκύκλιος,
9. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιος,
10. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ) εγκύκλιος,
11. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/09-06-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) εγκύκλιος,
12. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705 /30-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ) εγκύκλιος.
13. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268 /29-07-2020 (ΑΔΑ: ΩΛΟΟ46ΜΤΛ6-ΘΜΨ) εγκύκλιος.
14. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/15984 /17-08-2020 (ΑΔΑ:9ΠΙ946ΜΤΛ6-ΝΟΒ) εγκύκλιος
15. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 /31-08-2020 (ΑΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ) εγκύκλιος
16. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) εγκύκλιος
17. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128/17765/02-10-2020 (ΑΔΑ:9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) εγκύκλιος

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/13-10-2020 (ΑΔΑ:9ΠΨΤ46ΜΤΛ-ΧΞΤ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και παρακαλούμε όπως με ευθύνη των προϊσταμένων των
υπηρεσιών ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο οι υπάλληλοι αρμοδιότητάς τους.
Τα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων παρακαλούνται για την ενημέρωση των
νομικών προσώπων εποπτείας τους, καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Σύμφωνα με την υπαγωγή των Περιφερειακών Ενοτήτων στα επίπεδα προληπτικών μέτρων
προστασίας της Δημόσιας Υγείας:

1. Οι περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ηλείας, Αρκαδίας και Μεσσηνίας
εντάσσονται στο πρώτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (χαμηλό).
2. Οι περιφερειακές Ενότητες Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας
εντάσσονται στο δεύτερο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (μέτριο).
3. Οι περιφερειακές Ενότητες Ζακύνθου και Αχαΐας εντάσσονται στο τρίτο επίπεδο των προληπτικών
μέτρων (υψηλό).
Ως εκ τούτου εφιστάται η προσοχή για την εφαρμογή και τήρηση των αντίστοιχων μέτρων όπως αυτά
αποτυπώνονται ανάλογα με το επιδημιολογικό επίπεδο κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Όσον αφορά για το πεδίο Α.2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ και από τα αναφερόμενα στον πίνακα όπου αποτυπώνονται τα επιδημιολογικά επίπεδα για το
χρονικό διάστημα από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 25 Οκτωβρίου 2020, είναι υποχρεωτική τηλεργασία:


στο 20% επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για τις Υπηρεσίες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Αιτωλοακαρνανίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας.



στο 40% επιπλέον των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για τις Υπηρεσίες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου και Αχαΐας.
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού (20% ή 40%) λαμβάνονται υπόψη μόνο

οι υπάλληλοι που πραγματικά υπηρετούν στον φορέα και προσέρχονται προς εργασία, οι οποίοι δύνανται να
παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία λόγω της φύσης των καθηκόντων τους, μη υπολογιζομένων των
υπαλλήλων που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια. Στους υπαλλήλους που δεν υπολογίζονται, υπενθυμίζεται ότι
δεν συμπεριλαμβάνονται οι υπάλληλοι που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου που απουσιάζουν με
ειδική άδεια απουσίας είτε παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία είτε όχι. Για την εφαρμογή των ανωτέρω
μπορείτε να ανατρέξετε και στις σχετικές προηγούμενες εγκυκλίους.
Όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στις Υπηρεσίες των
Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου και Αχαΐας όπου η εξυπηρέτηση κοινού γίνεται κατά προτεραιότητα
σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο
πεδίο Α.3. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ. Ως εκ τούτου παρακαλούνται οι υπηρεσίες των ως άνω
Περιφερειακών Ενοτήτων όπως αναρτήσουν στην είσοδο των υπηρεσιών και σε εμφανές σημείο σχετική
πινακίδα προς ενημέρωση του συναλλασσόμενου κοινού.

Ο Συντονιστής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας
& Ιονίου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Συντονιστή
2. Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας
3. Γενική Δ/νση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟΛ.
4. Γενική Δ/νση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων
5. Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας της
εγκυκλίου)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
Τμήμα Γραμματείας & Πληροφόρησης Πολιτών (για ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων)

