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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ
Πληροφορίες: Γ. Μπουρλάκη
Τηλέφωνο:   210 909 8396                
E-mail : g.mpourlaki@mindigital.gr

Αριθ. Φακ.:
ΔΥΜΣ/Φ.5/21/

ΠΡΟΣ:
Γραφεία Δημάρχων της χώρας
(Μέσω των οικείων ΚΕΠ)
kep-all@kep.gov.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΠΟΣΕΚΕΠ
info@posekep.gr

ΘΕΜΑ: «Παύση ειδικής άδειας απουσίας σε υπαλλήλους των ομάδων αυξημένου 
κινδύνου»

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 
εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ : 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ), παύει από 1.7.2020 
η ειδική άδεια απουσίας στους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου. 
Ωστόσο, και προς διασφάλιση της υγείας των υπαλλήλων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
προσωπικού θα λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και διαφύλαξη της υγείας 
των υπαλλήλων αυτών.

Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου κι 
έχουν ως αντικείμενο την εξυπηρέτηση κοινού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απασχόλησή 
τους σε θέσεις εργασίας back-office, αλλιώς θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να 
μεριμνήσουν για τη λήψη των μέτρων εκείνων που διαφυλάσσουν την υγεία των 
εργαζομένων γενικώς (διαχωριστικά μεταξύ υπαλλήλου και πολίτη, υποχρεωτική χρήση 
μάσκας από τους πολίτες και τον εργαζόμενο, αντισηπτικά κ.λ.π.).

Επιπλέον, θα πρέπει οι υπηρεσίες να μεριμνήσουν για την εκπαίδευση των 
υπαλλήλων και κυρίως όσων έκαναν χρήση της ειδικής άδειας απουσίας λόγω του ότι 
ανήκαν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας εάν 
παραστεί τέτοια ανάγκη.  
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Σε ό,τι αφορά την επαναφορά λειτουργίας των ΚΕΠ στο διευρυμένο ωράριο εργασίας 
θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Κ. Καπαρός

Εσωτερική διανομή:
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γεωργαντά 
-Γραφείο Γεν. Γραμματέα, κ. Χριστόπουλου
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