
 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία υπηρεσιών του ∆ηµοσίου - Μέτρα και ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της ανάγκης 
περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού». 
 
ΣΧΕΤ.: 
1. Η αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 (Α∆Α: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ-87Χ) εγκύκλιος, 
2. Η µε αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-03-2020 (Α∆Α: ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιος  
3. Η αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/110/οικ.8189/20.3.2020 (Α∆Α: 6∆8Ι46ΜΤΛ6-8ΞΩ) εγκύκλιος,  
4. Η αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/111/οικ. 8196/23.3.2020 (Α∆Α: 6Ω4Υ46ΜΤΛ6-ΖΕΒ) εγκύκλιος,  
5. Η αρ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/112/οικ. 8632/2.4.2020 (Α∆Α: ΩΗ5446ΜΤΛ6-ΟΩΧ) εγκύκλιος 
6. Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/113/9246/29-04-2020 (Α∆Α: 6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14) εγκύκλιος  
7. Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/114/9708/08-05-2020 (Α∆Α: ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6-ΘΘΦ) εγκύκλιος  
8. Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/115/9670/18-05-2020 (Α∆Α: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) εγκύκλιος  
9. Η υπ’ αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (Α∆Α: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) εγκύκλιος  

 
 

Σας διαβιβάζουµε την αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/116/10486/26-05-2020 (Α∆Α: 62Η746ΜΤΛ6-ΓΜΛ) 

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 ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

• Από την ερχόµενη εβδοµάδα, 1/6/2020, παύει η εκ περιτροπής εργασία και πλέον η αυτοπρόσωπη 

παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία θα ανέρχεται στο 100%. Στους υπαλλήλους αυτούς δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογηµένα:  

α) µε κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων,   
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ΠΡΟΣ: 
Όλες τις Υπηρεσίες αρµοδιότητας 

Α.∆.Π.∆.Ε & Ι.  
(υπόψη Προϊσταµένων) 



 

β) µε κάθε είδους διευκόλυνση που έχει θεσπιστεί στο πλαίσιο της αντιµετώπισης του COVID 19, ήτοι 

άδεια ειδικού σκοπού, ειδική άδεια απουσίας οµάδων αυξηµένου κινδύνου κ.α. 

• Η επαναφορά στο 100% της αυτοπρόσωπης παρουσίας των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου στην Υπηρεσία 

τους θα πραγµατοποιηθεί τηρουµένων των προϋποθέσεων διασφάλισης των κανόνων προστασίας της 

υγείας, ιδίως της αποστάσεως µεταξύ των εργαζοµένων τουλάχιστον 1,5 µέτρου. Για τη διασφάλιση του 

κανόνα αυτού προστασίας θα αξιοποιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι σταθµοί εργασίας (γραφεία, 

ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.α.) των υπαλλήλων εκείνων που απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την 

Υπηρεσία. Επιπλέον, είναι επιτρεπτή, όπου απαιτείται, η διατήρηση του καταµερισµού της 

προσέλευσης των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00- 8.00 και 9.00 π.µ.). 

∆ιευκρινίζεται εκ νέου ότι η προσέλευση αυτή στοχεύει στο να αποφεύγεται ο συνωστισµός των 

µετακινούµενων υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ενώ στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι 

προσέρχονται στην Υπηρεσία είτε µε ιδιωτικής χρήσεως µέσο µεταφοράς είτε µε τα πόδια, 

εξυπακούεται ότι δύνανται να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που έχουν 

δηλώσει σύµφωνα µε τις πάγιες κείµενες διατάξεις.  

• Υπενθυµίζεται εκ νέου ότι το εξυπηρετούµενο κοινό – οι πολίτες θα προσέρχονται στις δηµόσιες 

υπηρεσίες µόνο κατόπιν προηγούµενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτηµά τους δεν 

δύναται να ικανοποιηθεί µε άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρουµένων σε ισχύ των όσων 

µέχρι στιγµής ισχύουν σχετικά µε την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

• Τέλος, διευκρινίζεται ότι συνεχίζεται η υποχρέωση των υπηρεσιών για τη συµπλήρωση επί καθηµερινής 

βάσεως του Παρουσιολογίου COVID 19 και η αποστολή των σχετικών στοιχείων σύµφωνα µε τη 

διαδικασία κατά την οποία πραγµατοποιείται προκειµένου το Τµήµα Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 

∆ιοίκησης να προβαίνει στην καθηµερινή ενηµέρωση της ειδικής εφαρµογής παρακολούθησης στο 

Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού του Ελληνικού ∆ηµοσίου, 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. 

 

Β. ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 

 

• Οι οµάδες αυξηµένου κινδύνου συνεχίζουν να δικαιούνται, εφόσον την αιτηθούν, ειδική άδεια 

απουσίας σύµφωνα µε τα σχετικώς διαλαµβανόµενα στη ενότητα Α΄ της (8) σχετικής εγκυκλίου. Οι εν 

λόγω υπάλληλοι περιλαµβάνονται στους υπαλλήλους που παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία και 

περιλαµβάνονται στο πλάνο εργασιών εκάστης Υπηρεσίας. 

• Στους υπαλλήλους, στους οποίους δεν χορηγείται η ειδική άδεια απουσίας που προβλέπεται για τις 

οµάδες αυξηµένου κινδύνου, και οι οποίοι, είτε οι ίδιοι είτε λόγω ατόµων που συνοικούν µαζί τους, 

είναι δυνατόν να θεωρηθούν ευπαθείς οµάδες, εξακολουθεί να πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την 



 

απασχόλησή τους σε υπηρεσίες back office ή σε σταθµούς εργασίας που θα καθιστούν κατά το δυνατόν 

ασφαλή την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην Υπηρεσία. ∆ιευκρινίζεται εν προκειµένω ότι οι 

υπάλληλοι αυτοί βάσει της διαµορφωθείσας κατάστασης σήµερα δεν δύνανται να παρέχουν πλέον 

εργασία εξ αποστάσεως και δεδοµένου ότι δεν πραγµατοποιείται εξυπηρέτηση κοινού αυτοπροσώπως, 

διασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτό η προστασία της υγείας, για την οποία µέριµνα θα πρέπει να 

λαµβάνουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι υπηρεσίες. 

 
 

Γ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – ΕΠ;ΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ 

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ  

 

• Σε συνέχεια της ενότητας Γ΄ της (8) σχετικής εγκυκλίου µας και λαµβάνοντας υπόψη την επικείµενη 

επανέναρξη λειτουργίας και των δηµοτικών σχολείων, των βρεφονηπιακών σταθµών, των παιδικών 

σταθµών και των νηπιαγωγείων, οι γονείς που δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, συνεχίζουν να 

κάνουν χρήση της άδειας αυτής αποκλειστικά για τις ηµέρες εκείνες, για τις οποίες προκύπτει η ανάγκη 

φροντίδας των τέκνων συνεπεία του ειδικού προγράµµατος λειτουργίας των εν λόγω µονάδων.  

• Σε περίπτωση µη λειτουργίας του ολοήµερου σχολείου, διευκρινίζεται ότι αντί της χρήσης της άδειας 

ειδικού σκοπού, οι υπάλληλοι δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να εργαστούν µε µειωµένο ωράριο 

εργασίας, µέχρι και 25% ηµερησίως, χωρίς ανάλογη µείωση των αποδοχών τους, κατά τα οριζόµενα 

στην παρ. 4 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν.4682/2020. 

Σε περίπτωση χρήσης αυτής της διευκόλυνσης, ο υπάλληλος γονέας θα παρέχει την εργασία του σε 

βάρδια συµβατή µε το ωρολόγιο πρόγραµµα του τέκνου, ώστε να εξασφαλίζεται η φροντίδα του. 

Εφόσον δε κατά την κοινή πείρα και λογική, η κατά τα ανωτέρω ποσοστιαία µείωση του ωραρίου 

απασχόλησης δεν επαρκεί για την παραλαβή του ανήλικου τέκνου από τους βρεφονηπιακούς/ 

παιδικούς σταθµούς και τις οικείες σχολικές µονάδες λόγω µη λειτουργίας του «ολοήµερου», είναι 

ανεκτή η υπέρβαση για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο του ανωτέρω ποσοστού, χωρίς περαιτέρω 

συνέπειες για τον υπάλληλο, για την εξασφάλιση της έγκαιρης παραλαβής του ανήλικου τέκνου από 

τον γονέα υπάλληλο, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο χρόνος της µειωµένης απασχόλησης κατά 25% δεν 

επαρκεί για το σκοπό αυτό. Οι γονείς δικαιούχοι της άδειας ειδικού σκοπού αυτής της περίπτωσης 

περιλαµβάνονται στο πλάνο εργασιών της οικείας υπηρεσίας για αυτοπρόσωπη παρουσία τους, εφόσον 

δεν κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού αποκλειστικά για τις ηµέρες εκείνες κατά τις οποίες το 

τέκνο δεν υποχρεούται να παραστεί στη σχολική µονάδα. 

• Επιπλέον και δεδοµένου ότι η άδεια ειδικού σκοπού επεκτάθηκε ως δικαίωµα και σε γονείς τέκνων 

που δεν φοιτούν σε βρεφονηπιακούς σταθµούς, υπενθυµίζεται ότι για αυτήν την κατηγορία γονέων 

προβλέπεται ότι χορηγείται κατ’ αρχάς η διευκόλυνση της παροχής εργασίας µε µειωµένο ωράριο 

εργασίας µέχρι και 25% ηµερησίως σύµφωνα µε την ανωτέρω ρύθµιση και κατ’ εξαίρεση η άδεια 



 

ειδικού σκοπού, εφόσον το επιτρέπουν οι υπηρεσιακές ανάγκες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές 

προϋποθέσεις της οικείας διάταξης. Οι προϊστάµενοι των υπηρεσιών επιπέδου ∆ιεύθυνσης, Αυτοτελών 

Τµηµάτων και Τµηµάτων που υπάγονται σε ∆ιευθύνσεις µε έδρα την Πάτρα βάσει των υπηρεσιακών 

αναγκών θα σταθµίσουν την αναγκαιότητα συνέχισης της άδειας ειδικού σκοπού έναντι του µειωµένου 

ωραρίου απασχόλησης που κατ΄ αρχήν προβλέπεται ότι δικαιούνται οι εν λόγω υπάλληλοι. 

 

∆. ΑΝΑΣΤΟΛΗ – ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

 
∆εδοµένου 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. ∆Ι∆Α∆/Φ.64/340/οικ. 9911/8-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β’ 

1799, Α∆Α: ΩΣ5346ΜΤΛ6-ΣΝ∆), σύµφωνα µε την οποία παρατείνεται η εν λόγω αναστολή έως 12.6.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γραφείο Συντονιστή 

2. Γενική ∆/νση Εσωτερικής Λειτουργίας 

3. Γενική ∆/νση ΧΩ.ΠΕ.ΠΟΛ. 

4. Γενική ∆/νση ∆ασών & Αγροτικών Υποθέσεων 

5. ∆/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας) 

Με εντολή Συντονιστή 
Η Αν. Γενική ∆ιευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας   
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