
ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού». 
 
ΣΧΕΤ.: 
1. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος, 
2. Η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος  
3. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (ΑΔΑ: 6Δ8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος,  
4. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (ΑΔΑ: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος,  
5. Η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (ΑΔΑ: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιος 
6. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος  
7. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708/08-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιος  
8. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκύκλιος  

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) 

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. 

Σε συνέχεια και των προηγούμενων εγκυκλίων αναφορικά με μέτρα και ρυθμίσεις για την 

αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  

 
 Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14/3/2020 ΠΝΠ (Α΄ 64) 

εκδόθηκε αφενός η αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (Β΄ 1800, ΑΔΑ 6Η3Β46ΜΤΛ6-Ψ54) κοινή 

υπουργική απόφαση με θέμα «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες 

ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» και ακολούθως συνεπεία της νεώτερης 

επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
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            Πάτρα, 19.05.2020 
 
            Αρ. Πρωτ.: 75917 
 

 
 
 
 

ΠΡΟΣ: 
Όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας 

Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι.  
(υπόψη Προϊσταμένων) 
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κορωνοϊού COVID 19 εκδόθηκε εκ νέου η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19», (ΦΕΚ Β’ 

1856, ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2). 

Κατόπιν των ανωτέρω η ειδική άδεια απουσίας των υπαλλήλων που υπάγονται στις ομάδες 

αυξημένου κινδύνου που αναφέρονται στην αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/14-5-2020 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» χορηγείται 

εφόσον ο/η υπάλληλος υποβάλει σχετική αίτηση στην Υπηρεσία του και εφόσον δεν απουσιάζει 

δικαιολογημένα ήδη λόγω της παθήσεως του ή της ειδικότερης περίπτωσης στην οποία υπάγεται.  

Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, η συνδρομή των παθήσεων ή ισάξιας 

βαρύτητας παθήσεων ως προς την ευπάθεια στον κορωνοϊό δύναται να πιστοποιείται από βεβαιώσεις 

ειδικευμένων ιατρών της αντίστοιχης ειδικότητας της πάθησης, με πιστοποίηση της βαρύτητάς τους 

και της ένταξής τους σε κάποια εκ των κατηγοριών που αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ. 

Ο/Η υπάλληλος μαζί με την αίτησή του δύναται να καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση και σε 

εύλογο χρόνο αλλά σε κάθε περίπτωση αμέσως μετά την επάνοδό του στην Υπηρεσία, θα καταθέτει τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη του ότι είναι δικαιούχος της εν λόγω ειδικής αυτής άδειας. Σε 

περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά ή εφόσον από τα δικαιολογητικά δεν 

αποδεικνύεται η υπαγωγή του αιτούντα την άδεια αυτή στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, η υπηρεσία κάθε 

υπαλλήλου θα προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια σύμφωνα με τις πάγιες ισχύουσες διατάξεις σχετικά με 

την διευθέτηση του χρονικού διαστήματος απουσίας του υπαλλήλου αυτού 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).  

Λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις της νέας υπουργικής απόφασης που ισχύει από 15.5.2020 και την 

κατάργηση της προηγούμενης, καλούνται οι Υπηρεσίες να επανεξετάσουν εάν οι υπάλληλοι, στους οποίους 

χορηγείτο η ειδική άδεια απουσίας πριν την 15η.5.2020 εξακολουθούν να είναι δικαιούχοι της εν λόγω 

άδειας και εάν ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές προσδιορίζονται με την νέα 

υπουργική απόφαση. Επισημαίνεται ακόμη ότι η εν λόγω ειδική άδεια εξακολουθεί να χορηγείται στους 

δικαιούχους μέχρι να εκλείψουν οι λόγοι χορήγησής της (θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση). 

Υπάλληλοι οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω διατάξεις της σχετικής ΠΝΠ και της ΚΥΑ 

ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID19, πλην όμως πάσχουν σύμφωνα με τις 

ιατρικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών από αντίστοιχα επικίνδυνες παθήσεις σε περίπτωση προσβολής 

από COVID-19, δύνανται κατά την κρίση των αρμοδίων κατά ειδικότητα θεραπόντων ιατρών τους, να 

προσκομίσουν εκείνα τα δικαιολογητικά δυνάμει των οποίων είναι δυνατή είτε η χορήγηση άδειας στους 

υπαλλήλους αυτούς, σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις (π.χ. αναρρωτική άδεια) ή εναλλακτικά να 

παρέχουν εργασία αποκλειστικά εξ αποστάσεως ή να απασχοληθούν σε καθήκοντα, για τα οποία δεν 

απαιτείται καθημερινή επαφή με κοινό (back office), κατόπιν της σχετικής βεβαίωσης του θεράποντος 

ιατρού για την επικινδυνότητα έκθεσης στον κορωνοϊό, βεβαίωση, η οποία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από 

την αρμόδια Υπηρεσία κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών της. 
 



Υπάλληλοι που διαμένουν με άτομα που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 

λοίμωξη COVID 19, 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 υπηρεσία, θα ήταν δυνατό 

να εκτιμηθεί η ιδιαίτερη αυτή περίσταση από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας 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 διακυβεύεται και η υγεία των λοιπών συναδέλφων, οι 

οποίοι λόγω του ως άνω χειρισμού ενδεχομένως να πρέπει να παρίστανται διαρκώς στην Υπηρεσία. 

 

 

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 
 

Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη εκλείψει οι λόγοι, για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η πρόβλεψη 

ότι πάσης φύσεως προθεσμίες για υποβολή αιτήματος ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοίκησης 

αναστέλλονται από τις 11.3.2020 για δύο (2) μήνες, σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εξουσιοδότηση της ανωτέρω 

ρύθμισης εκδόθηκε η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ. 9911/8-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 

1799, ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η εν λόγω αναστολή έως 12.6.2020. 

 

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  
 
Παρέχονται σαφείς οδηγίες προς ενημέρωση και ανάλογη εφαρμογή τόσο από τους υπαλλήλους όσο και από 

τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν την τήρηση των 

διαλαμβανομένων στις εγκυκλίους και αρμοδίως χορηγούν. 

 

Δ. ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ   
 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

 


