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Μέτρα και ρυθµίσεις στο ̟λαίσιο της ανάγκης ̟εριορισµού της
διασ̟οράς του κορωνοϊού- COVID 19
Hαριθµ. ∆Ι∆Α∆ /Φ.69 / 133 /οικ.20764 /7-11-2020 εγκύκλιος του
Υ̟ουργείου µας (Α∆Α:Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης
Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού του Υ̟ουργείου µας, µε την ο̟οία ̟αρέχονται αναλυτικές
οδηγίες σχετικά µε τα µέτρα ̟ου αφορούν στην ̟ρόληψη, την ̟ροστασία και την
αναγκαιότητα ̟εριορισµού της διασ̟οράς του κορωνοϊού, σας γνωρίζουµε κατά
λόγο αρµοδιότητας τα εξής:
Συνε̟εία των ε̟ιδηµιολογικών δεδοµένων, ό̟ως αυτά διαµορφώνονται και
εξελίσσονται βάσει των ̟ροβλε̟όµενων ρυθµίσεων ̟ρος αντιµετώ̟ιση της
̟ανδηµίας του COVID-19, οι οδηγίες ̟ου είχαν ̟αρασχεθεί α̟ό την υ̟ηρεσία µας
για τη λειτουργία των υ̟ηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού κατά την εφαρµογή
µέτρων ̟εριορισµού διασ̟οράς του ιού, θα ισχύσουν εκ νέου, µέχρι και 30-11-2020.

Ειδικότερα:
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Α̟ασχόληση ̟ροσω̟ικού υ̟ηρεσιών ΟΤΑ και νοµικών ̟ροσώ̟ων αυτών
̟ου αναστέλλεται η λειτουργία τους- Λειτουργία υ̟ηρεσιών κοινωνικής
̟ολιτικής και αλληλεγγύης
Με την υ̟’αριθµ. 23 (Α.Π. 18659/17-3-2020, Α∆Α ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ)
εγκύκλιό µας ̟αρείχαµε οδηγίες, µεταξύ άλλων, σχετικά µε την α̟ασχόληση του
̟ροσω̟ικού των οργανισµών το̟ικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια λήψης
µέτρων α̟οφυγής και ̟εριορισµού της διάδοσης του κορωνοϊού, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της ̟αρ. 2 του άρθρου 10 της α̟ό 11-3-2020 Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄ 55), ̟ου κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4682/2020.
Α. Ό̟ως, λοι̟όν, έχει ήδη ε̟ισηµανθεί, βάσει των ανωτέρω διατάξεων, «Κατά το
χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας των νοµικών ̟ροσώ̟ων ή υ̟ηρεσιών των
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού, λόγω των µέτρων α̟οφυγής και ̟εριορισµού της διάδοσης
του κορωνοϊού, το ̟ροσω̟ικό τους α̟ασχολείται σε άλλη υ̟ηρεσία του ίδιου
νοµικού ̟ροσώ̟ου µε α̟όφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υ̟ηρεσία του
οικείου ΟΤΑ ή άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου αυτών, µε α̟όφαση, κατά ̟ερί̟τωση, του
οικείου δηµάρχου ή ̟εριφερειάρχη.
Με την ίδια α̟όφαση καθορίζονται το ωράριο εργασίας του υ̟αλλήλου,
καθώς και η τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την
εξυ̟ηρέτηση των υ̟ηρεσιών.
Η διάταξη της ̟αραγράφου αυτής ισχύει αναλόγως και για τους
α̟ασχολούµενους µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις έργου.».
Ως εκ τούτου και στο ̟λαίσιο ̟άντα της α̟ρόσκο̟της ̟αροχής υ̟ηρεσιών
α̟ό τους ΟΤΑ ̟ρος τους ̟ληττόµενους ̟ολίτες, ̟αρέχεται - βάσει του ανωτέρω
θεσµικού ̟λαισίου - η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα διοίκησης των φορέων
το̟ικής αυτοδιοίκησης να α̟ασχολούν το ̟ροσω̟ικό των υ̟ηρεσιών τους, η
λειτουργία των ο̟οίων αναστέλλεται, (ό̟ως στην ̟ερί̟τωση των ΚΑΠΗ και των
αθλητικών κέντρων ̟ου τελούν σε αναστολή λειτουργίας) σε άλλες νευραλγικές
υ̟ηρεσίες, ̟ου κατά την κρίσιµη και ̟άλι αυτή ̟ερίοδο χρήζουν ενίσχυσης.
Β. Στην ̟αρούσα χρονική στιγµή, βάσει της διαµορφωθείσας κατάστασης,
διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ̟ροσω̟ικό θα κληθεί, για άλλη µια φορά, να
ενισχύσει – κατά ̟ροτεραιότητα- τις υ̟ηρεσίες κοινωνικής ̟ολιτικής των δήµων
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της χώρας, ̟ου κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιµης ̟εριόδου ̟ρέ̟ει να είναι σε
ετοιµότητα ώστε να ̟αρέχουν ιδιαίτερης σηµασίας υ̟ηρεσίες κοινωνικής φροντίδας
και αλληλεγγύης. Οι εν λόγω υ̟ηρεσίες, υ̟ενθυµίζεται ότι συνίστανται ιδίως στις
εξής:
α) Καταγραφή των κατοίκων του δήµου ̟ου δεν µ̟ορούν ή δεν ε̟ιτρέ̟εται να
µετακινηθούν α̟ό τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωσή τους να
εξυ̟ηρετηθούν. Η καταγραφή γίνεται κατό̟ιν υ̟οβολής σχετικού αιτήµατος α̟ό
τους δικαιούχους.
β) Καταγραφή των ά̟ορων και οικονοµικά αδύνατων κατοίκων του δήµου ̟ου δεν
µ̟ορούν ή δεν ε̟ιτρέ̟εται να µετακινηθούν α̟ό τις οικίες τους και αδυνατούν να
εξυ̟ηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατό̟ιν υ̟οβολής σχετικού
αιτήµατος α̟ό τους δικαιούχους.
γ) Εξυ̟ηρέτηση για θέµατα φαρµακευτικής ̟ερίθαλψης και ̟αροχής ειδών ̟ρώτης
ανάγκης στους κατοίκους της ̟ερ. α). Πρόκειται για εξυ̟ηρέτηση ως ̟ρος τη
διανοµή φαρµακευτικού υλικού και ̟αροχής ειδών ̟ρώτης ανάγκης στους
κατοίκους της ̟ερί̟τωσης α, µε δα̟άνη ̟ου βαρύνει τους αιτούντες.
δ) ∆ωρεάν ̟ροσφορά φαρµακευτικής ̟ερίθαλψης και ειδών ̟ρώτης ανάγκης στους
κατοίκους της ̟ερ. β). Εννοείται ότι η δωρεάν φαρµακευτική ̟ερίθαλψη ̟αρέχεται
εφόσον ̟ροβλέ̟εται α̟ό τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανοµή ειδών ̟ρώτης ανάγκης
αφορά δικαιούχους κοινωνικών ̟ρογραµµάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά ̟αντο̟ωλεία,
κοινωνικά φαρµακεία, κλ̟.
ε) Συνδροµή στις υγειονοµικές υ̟ηρεσίες ̟ου ε̟ιχειρούν εντός των ορίων του δήµου,
ανάλογα µε τις οδηγίες τους
στ) Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστότο̟ου µε σκο̟ό την καταγραφή των
αιτηµάτων και των αναγκών των κατοίκων των ̟ερ. α) και β)
ζ) ∆ιεκ̟εραίωση αιτηµάτων των κατοίκων των ̟ερ. α) και β) (̟αραλαβή αιτήσεων –
̟αράδοση ̟ιστο̟οιητικών) για τα ̟άσης φύσεως ̟ιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται
µέσω ΚΕΠ
η) κάθε άλλη εργασία συναφής µε ληφθέντα µέτρα για την α̟οτρο̟ή διάδοσης του
ιού COVID-19.
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Για την α̟οτελεσµατική τους λειτουργία, οι εν λόγω υ̟ηρεσίες ενισχύονται,
ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, µε το ̟ροσω̟ικό των υ̟ηρεσιών/νοµικών ̟ροσώ̟ων ̟ου
έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, λόγω της λήψης µέτρων για την α̟οφυγή
διάδοσης του ιού COVID-19.
Υ̟ενθυµίζεται ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, το ̟ροσω̟ικό
των υ̟ηρεσιών της ̟αρούσας εγκυκλίου φέρει υ̟οχρεωτικά όλα τα µέσα ατοµικής
̟ροστασίας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την κείµενη νοµοθεσία και τις συστάσεις του
Εθνικού Οργανισµού ∆ηµόσιας Υγείας (ΕΟ∆Υ).
Προς α̟οφυγή ̟αρερµηνειών, θέτουµε υ̟όψη σας ότι τα ανωτέρω δεν
εφαρµόζονται σε ̟ερι̟τώσεις αναστολής λειτουργίας υ̟ηρεσιών, λόγω εµφάνισης
κρουσµάτων, για το ̟ροσω̟ικό ̟ου ̟αραµένει σε α̟οµόνωση και κατ’ οίκον
νοσηλεία, σύµφωνα µε το ̟ρωτόκολλο του ΕΟ∆Υ για τη διαχείριση κρούσµατος
COVID-19 στους χώρους εργασίας του δηµοσίου τοµέα (ανηρτηµένο στην ιστοσελίδα
του ΕΟ∆Υ).

Λειτουργία Κρίσιµων Υ̟ηρεσιών
Ειδικότερα, µε τις Α.Π. 18926/18-3-2020 και 19244/22-3-2020 (Α∆Α:
6ΤΑΝ46ΜΤΛ6-Σ09)εγκυκλίους της υ̟ηρεσίας µας ̟αρείχαµε οδηγίες σχετικά µε τη
λειτουργία των κρίσιµων υ̟ηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟ου κρίνεται
α̟αραίτητο να ̟αραµείνουν σε ̟λήρη λειτουργία. Ε̟ι̟ρόσθετα, υ̟ενθυµίζουµε ότι,
ό̟ου συγκεκριµένες υ̟ηρεσίες (α̟ό τις αναφερόµενες) ασκούνται α̟ό νοµικά
̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου (ν̟ιδ), τότε τα ανάλογα θα ισχύσουν και για αυτά.
Με δεδοµένη τη σηµασία των κρίσιµων αυτών υ̟ηρεσιών για την εξυ̟ηρέτηση
βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, υ̟ενθυµίζουµε ότι στην κρίση του
αρµοδίου οργάνου ανήκει η ε̟ιλογή της κατάλληλης οργάνωσης κάθε υ̟ηρεσίας,
λαµβάνοντας υ̟όψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου της, σε συνάρτηση µε το
διαθέσιµο ̟ροσω̟ικό, ̟ου θα κληθεί να καλύψει τις υ̟ηρεσιακές ανάγκες.
Υ̟ενθυµίζεται ότι το αρµόδιο όργανο δύναται είτε να καθορίσει την εκ
̟εριτρο̟ής αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία των υ̟αλλήλων, είτε, εφόσον α̟αιτείται, την
̟αροχή εργασίας σε βάρδιες, α̟οκλειστικά στο ̟λαίσιο αντιµετώ̟ισης της εν λόγω
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έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα α̟ό το ̟άγιο ωράριο λειτουργίας του φορέα και
συµ̟ληρωµατικά την ̟αροχή εργασίας εξ’ α̟οστάσεως, ό̟ου αυτή είναι δυνατή.

Προσω̟ικό Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων
Ειδικά

για

το

̟ροσω̟ικό

καθαριότητας

σχολικών

µονάδων

̟ου

α̟ασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υ̟ενθυµίζεται
ότι, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 ̟αρ. 11 του ν.3943/2011, κατά το χρονικό
διάστηµα ̟ου δεν λειτουργούν οι σχολικές µονάδες, οι εργαζόµενοι αυτοί
α̟ασχολούνται για τον καθαρισµό υ̟ηρεσιών του οικείου ∆ήµου και των ΝΠ∆∆
αυτού.
Ε̟οµένως,

για

το

χρονικό

διάστηµα

̟ου

οι

Σχολικές

Μονάδες

∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης (Γυµνάσια και Λύκεια) βρίσκονται σε αναστολή
λειτουργίας, το ̟ροσω̟ικό καθαριότητας µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, δύναται να α̟ασχοληθεί είτε σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας
Εκ̟αίδευσης (Νη̟ιαγωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία) καθώς και σε σχολεία Ειδικής
Αγωγής, είτε σε υ̟ηρεσίες του οικείου δήµου ή ΝΠ∆∆ αυτού, αναλόγως των
αναγκών ̟ου ̟ροκύ̟τουν.
Αναφορικά µε τους συµβασιούχους, ̟ου α̟ασχολούνται µε συµβάσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις µίσθωσης έργου σε
Σχολικές Μονάδες ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης, ∆ηµόσια ΙΕΚ και Σχολεία
∆εύτερης Ευκαιρίας, για το χρονικό διάστηµα ̟ου αυτές θα είναι σε αναστολή
λειτουργίας, θα α̟ασχοληθούν σε Σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης ή
σχολεία Ειδικής Αγωγής του οικείου ∆ήµου.
Εφόσον οι ανάγκες καθαριότητας των εν λόγω µονάδων ήδη καλύ̟τονται, οι
συµβασιούχοι της δευτεροβάθµιας εκ̟αίδευσης δύνανται να α̟ασχοληθούν και σε
λοι̟ά δηµοτικά κτίρια, καθότι µε το νέο θεσµικό ̟λαίσιο α̟οτελούν ̟λέον
̟ροσω̟ικό του δήµου.
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Κατό̟ιν των ανωτέρω ̟αρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες, σύµφωνα µε τα
ανωτέρω οριζόµενα.
Το ̟αρόν µ̟ορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, στη διαδροµή
Υ̟ουργείο/ Αναρτηθέντα Έγγραφα/ Εγκύκλιοι (https:ypes.gr/eguklioi/)
Παραµένουµε στη διάθεσή σας, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία ή ̟εραιτέρω
διευκρίνιση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:





ΚΕ∆Ε
ΕΝΠΕ
Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας
Υ̟ουργείο Εσωτερικών
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:




Γραφείο Υ̟ουργού
Γραφείο Υφυ̟ουργού
Γενική Γραµµατέα Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα




∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης(για ανάρτηση στο δικτυακό τό̟ο του ΥΠΕΣ)
∆ιεύθυνση Προσω̟ικού Τ.Α.
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