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ΘΕΜΑ: «Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού». 
 
ΣΧΕΤ.: 
1. Η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
2. Η από 14.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020) 
3. Το αριθμ. 45355/16-03-2020 έγγραφό μας 
4. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
5. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/ οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος του 

Υπουργείου Εσωτερικών. 
6. Το αριθμ.46987/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΔΟΟΡ1Φ-ΝΘΗ) έγγραφό μας. 
7. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Εσωτερικών (ΦΕΚ 928/τ.Β΄/18-3-2020). 
 

 

 Σε συνέχεια των αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) 

και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκυκλίων του Υπουργείου 

Εσωτερικών και του αριθμ. 46987/17-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΔΟΟΡ1Φ-ΝΘΗ) εγγράφου μας, σας 

διαβιβάζουμε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-03-2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιο 

του ιδίου Υπουργείου με την οποία γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε η αριθμ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 928/τ.Β΄/18-3-2020) «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες 
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ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19» και επίσης παρέχονται 

διευκρινίσεις επί της ανωτέρω κοινής Υπουργικής απόφασης. 

 

 Παρακαλούμε όπως με ευθύνη των προϊσταμένων των υπηρεσιών για την ενημέρωση των 

υπαλλήλων αρμοδιότητά σας με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

 

Τα Τμήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Πάτρας, Τρίπολης και 

Κέρκυρας  παρακαλούνται για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού καθώς και των 

νομικών προσώπων τα οποία εποπτεύουν. 

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω: 

 

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
1. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στα πεδία εφαρμογής της από 14.03.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/Α’/14-03-2020) κατ’ εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε επιπλέον 

η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18-03-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και 

Εσωτερικών παρακαλούνται όπως, λαμβάνοντας υπόψη και την επισυναπτόμενη στο παρόν 

διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά που στοιχειοθετούν τη συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χρήση της ειδικής 

άδειας απουσίας (λόγω υπαγωγής σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19) 

ή τη σχετική υπεύθυνη δήλωση στις οικείες υπηρεσίες τους, από τις οποίες λαμβάνουν και 

τις λοιπές άδειες, όπως αυτό απορρέει και από τις σχετικές αποφάσεις μεταβίβασης υπογραφής, 

προκειμένου αυτές να εξεταστούν και χορηγηθούν αρμοδίως.  

Τονίζουμε ότι τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχοι της εν 

λόγω ειδικής άδειας δύνανται να κατατεθούν και σε εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση 

αμέσως μετά την επάνοδο των υπαλλήλων στην υπηρεσία. 

 

2. Εφιστάται η προσοχή των προϊσταμένων των υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης και 

Αυτοτελών Τμημάτων κατά 

1. την εξέταση των αιτήσεων ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την, 

υποχρεωτική για την υπηρεσία, χορήγηση της ειδικής αυτής άδειας απουσίας υπαλλήλων που 

υπάγονται σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 λαμβάνοντας αυστηρά 

υπόψη τα διαλαμβανόμενα τόσο στην επισυναπτόμενη στο παρόν διευκρινιστική εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών όσο και στις σχετικές εγκυκλίους οδηγίες του ίδιου Υπουργείου που σας 

έχουν ήδη αποσταλεί,  

 



2. την εξέταση αιτήσεων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, για 

ανάθεση εξ αποστάσεως παροχή εργασίας λόγω διαμονής με άτομα που ανήκουν σε ομάδα 

αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατό 

η προστασία των οικείων τους χωρίς να διακυβεύεται η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι οποίοι 

λόγω του ως άνω χειρισμού θα πρέπει να παρίστανται διαρκώς στη υπηρεσία και  

3.  την στάθμιση της δυνατότητας παροχής αποκλειστικά εξ αποστάσεως εργασίας εκ 

μέρους των υπαλλήλων που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της 

ΚΥΑ ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 ως εναλλακτική δυνατότητα 

που παρέχεται σε όσους υπαλλήλους προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων 

είναι δυνατή η χορήγηση άδειας στους υπαλλήλους κατά τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. 

προσκόμιση βεβαίωσης θεράποντος ιατρούς για χορήγηση αναρρωτικής άδειας). 

 

Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Παρέχονται σαφείς οδηγίες προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τόσο από τους υπαλλήλους 

όσο και από τις Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την τήρηση των 

διαλαμβανομένων στις εγκυκλίους.  

 

Γ. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΓΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Παρέχονται σαφείς οδηγίες προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τόσο από τους υπαλλήλους 

όσο και από τις Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την τήρηση των 

διαλαμβανομένων στις εγκυκλίους. 

 

Δ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΛΟΓΩ COVID 19. 

 
Προκειμένου το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης να προβαίνει στην 

καθημερινή ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής παρακολούθησης στο Μητρώο Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, ώστε το Υπουργείο Εσωτερικών να έχει σε πραγματικό χρόνο 

τα απαιτούμενα στοιχεία προς σχεδιασμό των κατάλληλων πολιτικών για τη διαχείριση του 

ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου για την αντιμετώπιση της εν λόγω κρίσης, παρακαλούνται 

οι Υπηρεσίες όπως συμπληρώνουν το συνημμένο υπόδειγμα από την 11/03/2020 και 

εφεξής με αριθμητικά στοιχεία, το οποίο θα αποστέλλουν καθημερινά στο αρμόδιο Τ.Δ.Ο. 

του νομού (οι υπηρεσίες του νομού Αχαΐας στο Τμήμα Προσωπικού). 

Περαιτέρω, παρακαλούνται οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Διοικητικού Οικονομικού 

των Νομών όπως συλλέγουν καθημερινά και ελέγχουν ως προς την ορθότητα συμπλήρωσης τα 

παραπάνω στοιχεία παρουσιών για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών τοπικής αρμοδιότητάς τους 

 



και διαβιβάζουν αυτά αυθημερόν στο Τμήμα Προσωπικού για τις δικές του ενέργειες (στα 

email: prosopiko@apd-depin.gov.gr, epolymerou@apd-depin.gov.gr, cstathi@apd-

depin.gov.gr).  

 

Συνημμένα στο παρόν επισυνάπτεται το ως άνω έντυπο - υπόδειγμα τα στοιχεία 

του οποίου καλείστε να συμπληρώνετε καθημερινά ( από 11-03-2020 και εφεξής) για το 

σύνολο των υπαλλήλων αρμοδιότητάς σας λαμβάνοντας υπόψη τα διαλαμβανόμενα στην 

σχετική εγκύκλιο (πεδίο Δ σελ.4&5).  
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

1. Η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20-03-2020 

(ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος 

2. Αρχείο excel έντυπο – υπόδειγμα  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

- Γραφείο Συντονιστή 

- Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας  

- Γενική Δνση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟΛ. 

- Γενική Δνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

- Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας) 

- Τμήμα Προσωπικού  

- ΤΤΑ Πάτρας, Κέρκυρας και Τρίπολης (για ενέργεια) 

 

Ο Συντονιστής  
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 
 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
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