
 

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 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,  

9. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (ΑΔΑ: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιος,  

10. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΒ3Π46ΜΤΛ6-Ε9Ψ) εγκύκλιος,  

11. Η υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/09-06-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) εγκύκλιος.  

 

 

 

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/09-06-2020 (ΑΔΑ: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α) 

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 επισημαίνονται τα κάτωθι: 

 

Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781/4-6-2020 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Β’ 2168) «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
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Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28 

T.K: 264.41 

Πληροφορίες:  Γ. Λαγκαδινού, Ε. Πολυμέρου,  

Τηλέφωνο: 2613.600.167, -166 

FAX: 2610.430683 

e-mail: epolymerou@apd-depin.gov.gr  

 

 

  

            Πάτρα,  10.06.2020 

 

            Αρ. Πρωτ.: 90841 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ: 

Όλες τις Υπηρεσίες αρμοδιότητας 

Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι.  

(υπόψη Προϊσταμένων) 

mailto:petraki@apd-depin.gov.gr


 

κορωνοϊού COVID-19», «2. Οι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Η εξυπηρέτηση του 

κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με 

ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των 

υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών».  

Κατά τα λοιπά 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 

 

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί και ισχύει η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/340/οικ. 9911/8-5- 2020 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 1799, ΑΔΑ: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝΔ), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των 

διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ και σύμφωνα με την οποία 

παρατείνεται η αναστολή για την υποβολή αιτήσεων ή διοικητικής προσφυγής ενώπιον της διοικήσεως έως 

12.6.2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Ο Συντονιστής 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας 

& Ιονίου 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 


