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ΜΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΟ  

 

Πξνο όιν ην πξνζσπηθό ησλ Κεληξηθώλ Γξαθείσλ 

ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

 

Ρςθμίζειρ για ηην λειηοςπγία ηων Κενηπικών Γπαθείων ηος Γενικού Λογιζηηπίος ηηρ 

Γημοκπαηίαρ από ηιρ 04 Μαΐος 2020 για ηην ανηιμεηώπιζη ηος κοπωνοϊού COVID19 

 

Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ θνξσλντνύ COVID19, θαζίζηαηαη αλαγθαίν όπσο 

γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ηόζν ην πξνζσπηθό, όζν θαη ζέκαηα 

αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 

Α. Ρςθμίζειρ για ηο πποζωπικό ηων Κενηπικών Γπαθείων ηος Γενικού Λογιζηηπίος 

ηηρ Γημοκπαηίαρ 

 

Πιεξνθνξείζηε όηη από ηηο 04/05/2020, ηεξκαηίζηεθε ην κέηξν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεκόζηαο Τπεξεζίαο κε πξνζσπηθό αζθαιείαο κε ηελ επηζηξνθή όισλ ησλ ππάιιεισλ 

ζηνλ ρώξν εξγαζίαο ηνπο ζηε βάζε πιήξνπο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ. Ωο εθ ηνύηνπ, ηέζεθε 

μαλά ζε ηζρύ ε ππνρξέσζε ρξήζεο ηεο θάξηαο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. 

εκεηώλεηαη όηη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απηό είλαη εθηθηό θαη θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ 

νηθείν πξντζηάκελν, κπνξεί λα παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εξγαζίαο κε επέιηθην σξάξην κέρξη 

ηηο 18:00. 

 

Δμαίξεζε από ηελ ππνρξέσζε επηζηξνθήο ζηνλ ρώξν εξγαζίαο, παξέρεηαη ζε: 

 

i. Δξγαδόκελνπο πνπ αλήθνπλ ζηηο Δππαζείο Οκάδεο, θαηεγνξίεο πνιύ πςεινύ θηλδύλνπ 

 

Οη εξγαδόκελνη πνπ εκπίπηνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο (Καηηγοπία Β- ςνημμένο 1), όπνπ 

είλαη εθηθηή ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία, ζα πξέπεη λα αηηνύληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη 

όρη αξγόηεξα από θάζε Πέκπηε, αλαθνξηθά κε ηελ εβδνκάδα πνπ αθνινπζεί,  Άδεια Καη’ 

Οίκον Δπγαζίαρ / Δςπαθείρ Ομάδερ, ζύκθσλα κε ην Ένηςπο Covid19/1 (ςνημμένο 

2). Οη Πξντζηάκελνη Γηεπζύλζεσλ / Σνκέσλ ζα πιεξνθνξνύλ ηε δηεύζπλζε ηνπ Γεληθνύ 
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Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο θάζε Παξαζθεπή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο εβδνκάδαο 

πνπ αθνινπζεί.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία δελ είλαη εθηθηή ή ν εξγαδόκελνο δελ 

επηζπκεί λα εξγαζηεί κε ηειεξγαζία, ηόηε ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη Ηαηξηθή βεβαίσζε / 

Πηζηνπνηεηηθό, ώζηε λα ινγίδεηαη ν ρξόλνο απνπζίαο, σο άδεηα αζζελείαο 

 

ii. Γνλείο παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ ή θαη παηδηώλ κε αλαπεξία αλεμαξηήησο ειηθίαο, κε ζθνπό 

ηελ θξνληίδα ηνπο, κέρξη ηελ επαλαιεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ, ηδησηηθώλ θαη εηδηθώλ 

ζρνιείσλ ή κέρξη ηε ιήμε ηνπ παξόληνο ζρνιηθνύ έηνπο 

 

Οη εξγαδόκελνη πνπ είλαη γνλείο παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ, όπνπ είλαη εθηθηή ε εμ 

απνζηάζεσο εξγαζία, ζα πξέπεη λα αηηνύληαη ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη όρη αξγόηεξα από 

θάζε Πέκπηε, αλαθνξηθά κε ηελ εβδνκάδα πνπ αθνινπζεί,  Άδεια Καη’ Οίκον Δπγαζίαρ / 

Φπονηίδα Παιδιών, ζύκθσλα κε ην Ένηςπο Covid19/2 (ςνημμένο 3). Οη Πξντζηάκελνη 

Γηεπζύλζεσλ / Σνκέσλ ζα πιεξνθνξνύλ ηελ δηεύζπλζε ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο 

Γεκνθξαηίαο θάζε Παξαζθεπή, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο εβδνκάδαο πνπ αθνινπζεί.  

 

ε πεξίπησζε πνπ ε εμ απνζηάζεσο εξγαζία δελ είλαη εθηθηή ή ν γνλέαο δελ επηζπκεί λα 

εξγαζηεί κε ηειεξγαζία, ηόηε ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη αίηεκα άδεηαο αλάπαπζεο ή 

αίηεκα γηα ιήςε Δηδηθήο Άδεηαο Απνπζίαο ζε Δξγαδόκελνπο ζην Γεκόζην θαη Δπξύηεξν 

Γεκόζην Σνκέα γηα Λόγνπο Γεκνζίνπ πκθέξνληνο γηα Φξνληίδα Παηδηώλ κέρξη 15 εηώλ ή 

Παηδηώλ κε Αλαπεξίεο. Γηα ελεκέξσζή ζαο ζρεηηθά κε ηε ιήςε Δηδηθήο Άδεηαο Απνπζίαο, 

κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηελ εγθύθιην κε αξ. 1616 θαη εκεξνκελία 06/05/2020 ηνπ 

Γεληθνύ Γηεπζπληή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (ςνημμένο 4) θαζώο θαη ην ζρεηηθό 

έληππν (ςνημμένο 5). 

 

 

Β. Ρςθμίζειρ πος αθοπούν θέμαηα Αζθάλειαρ και Τγείαρ  

 

Ζ Γηεύζπλζε ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 

δηεπζεηήζεηο: 

 

1. Πξνγξακκαηηζκόο 

 

i. Έρεη ζπζηαζεί Οκάδα Γηαρείξηζεο Κξίζεσλ γηα ιήςε άκεζσλ απνθάζεσλ 

απνηεινύκελε από ηνπο: 

 Ρέα Γεσξγίνπ, Γεληθή Λνγίζηξηα ηεο Γεκνθξαηίαο 

 Αλδξέα Εαραξηάδε, Βνεζό Γεληθό Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο 

 Αλδξέα νθνθιένπο, Γηεπζπληή Λνγηζηηθώλ Τπεξεζηώλ, Πξντζηάκελν ΓΠΑ 
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ii. Έρεη  ζπζηαζεί Δπηηξνπή Αζθάιεηαο γηα ηε ζπδήηεζε ζεκάησλ αζθάιεηαο θαη πγείαο 

απνηεινύκελε από ηνπο: 

 Αιεμάλδξα Δπζπκίνπ, Τπεύζπλε Αζθάιεηαο, Λεηηνπξγόο Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ 

 Αλδξέαο Βαζηιείνπ, Λνγηζηήο 

 Υξύζαλζνο Παπαρξπζάλζνπ, Λνγηζηήο 

 Πέηξνο Ησάλλνπ, Βνεζόο Γξακκαηεηαθόο Λεηηνπξγόο 

 Γηώξγνο Γεσξγίνπ, Λνγηζηηθόο Λεηηνπξγόο 1εο Σάμεο ΟΚΓΒ 

 

iii. Έρνπλ παξαδνζεί κάζθεο κηαο ρξήζεο θαη αληηζεπηηθά ζηα άηνκα πνπ εμππεξεηνύλ 

θνηλό (Αξρείν, Σνκέαο Μηζζώλ, Σνκέαο πληάμεσλ, Σακίεο). 

 

iv. Κάζε κέξα, έλαο θιεηήξαο κε κάζθα θαη γάληηα, ζα γπξίδεη ζε όια ηα γξαθεία θαη ζα 

ιακβάλεη ηε ζεξκνθξαζία όινπ ηνπ πξνζσπηθνύ κε ζεξκόκεηξν. 

 

2. Πξόζβαζε εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ θαη επηζθεπηώλ 

 

i. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ είζνδν θνπηηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε εηζεξρόκελεο 

αιιεινγξαθίαο θαη παθέησλ. 

 

ii. Έρνπλ δνζεί ζην ρώξν ππνδνρήο (reception) ζηνηρεία αηόκσλ γηα επηθνηλσλία από 

ηηο Γηεπζύλζεηο πνπ εμππεξεηνύλ θνηλό, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη όζν ην δπλαηό 

απνκαθξπζκέλε εμππεξέηεζε θνηλνύ κέζσ ηειεθώλνπ ή email. 

 

iii. Αλ απαηηείηαη θάπνηνο εμσηεξηθόο ζπλεξγάηεο/ επηζθέπηεο λα πξνζέιζεη ζηα 

γξαθεία ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο γηα ζπλάληεζε κε ζπγθεθξηκέλν 

ιεηηνπξγό, άηνκν από ην ρώξν ππνδνρήο ζα επηθνηλσλεί κε ηηο ηδηαηηέξεο (ηάισ 

Υαηδεζνθνθιένπο ζην ηει. 2252 θαη Αλδξνύια Κπξηάθνπ ζην ηει.2255). Οη ηδηαηηέξεο ζα 

επηβεβαηώλνπλ ηε ζπλάληεζε κε ηνλ αξκόδην ιεηηνπξγό θαη ζα εηδνπνηνύλ έλα θιεηήξα 

(Μάξηνο Αρηιιέσο γηα 1ν όξνθν, Παύινο Κάηηνο γηα ηζόγεην) πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη 

ζεξκνκέηξεζε ηνπ επηζθέπηε. 

 
 
3. Δξγαζία από ην ζπίηη 

 

i. Έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηεο ξπζκίζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ππαιιήισλ πνπ 

κπνξεί λα εξγάδνληαη από ην ζπίηη κε απνκαθξπζκέλε πξόζβαζε ζην ππεξεζηαθό email 

θαη ζην eoasis. 

 

ii. Σν πξνζσπηθό παξνηξύλεηαη ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ νηθείν πξντζηάκελν, λα 

ρξεζηκνπνηεί δηαδηθηπαθνύο ηξόπνπο επηθνηλσλίαο θαη δηεμαγσγήο ζπλαληήζεσλ (π.ρ. 

Webex, Skype, Zoom), όπνπ απηό είλαη εθηθηό. 
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4. Φπζηθή απνζηαζηνπνίεζε 

 

i. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεκάλζεηο ζην δάπεδν κε θόθθηλν ρξώκα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιύλεηαη ε θπζηθή απνζηαζηνπνίεζε ζε ζεκεία πνπ εηζέξρεηαη θνηλό ή όπνπ νη 

εξγαδόκελνη εθηεινύλ εξγαζίεο. 

 

ii. ε όζα γξαθεία δελ είλαη εθηθηή ε δηαηήξεζε ηεο απόζηαζεο 2 κέηξσλ, γίλνληαη 

δηεπζεηήζεηο γηα ηνπνζέηεζε θπζηθνύ δηαρσξηζηηθνύ.  

 
iii. Όιν ην πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα απνθεύγεη ηηο άζθνπεο κεηαθηλήζεηο θαη 

ζπλαζξνίζεηο ζε ρώξνπο εθηόο ηνπ γξαθείνπ ηνπ, ηεξώληαο πάληνηε ην βαζηθό θαλόλα ηεο 

απόζηαζεο ησλ 2 κέηξσλ ν έλαο από ηνλ άιιν θαη επηιέγνληαο ιύζεηο όπσο θάιπςε ησλ 

ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ κε ηειεδηάζθεςε ή ηειεθσληθή ζπλνκηιία. Θα πξέπεη επίζεο, ν θάζε 

έλαο από εκάο λα θξνληίδεη γηα ηνλ θαιό αεξηζκό ηνπ γξαθείνπ ηνπ/ ηεο.  

 
 

5. Καζαξηόηεηα θαη πγηεηλή 

 

i. Έρνπλ δνζεί νδεγίεο ζηηο θαζαξίζηξηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζαξίδνπλ θαη λα 

απνιπκαίλνπλ θαζεκεξηλώο θαη κε ηε δένπζα επηκέιεηα ηα γξαθεία ηνπ πξνζσπηθνύ, 

δίδνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηθάλεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά (όπσο πόκνια, 

βξύζεο, θνππαζηή ζθάιαο, θνπκπηά αλειθπζηήξσλ) ζηελ επάξθεηα ραξηνπεηζέησλ κηαο 

ρξήζεο θαη ζηνλ θαζαξηζκό αλά ώξα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πγηεηλήο, ηεξώληαο 

απζηεξά όια ηα αηνκηθά κέηξα αζθάιεηαο (κάζθα, γάληηα κηαο ρξήζεο). Δπηπξόζζεηα, νη 

αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ ζα πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη πξηλ θαη κεηά από ην ηέινο θάζε 

ζπλεδξίαζεο. Παξαθαιείηαη ν ππεύζπλνο ηεο ζπλεδξίαζεο λα πξνβαίλεη ζηηο δένπζεο 

δηεπζεηήζεηο. 

 

ii. Έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηαζκνί απνιύκαλζεο ρεξηώλ κε αληηζεπηηθά ζε εκθαλή ζεκεία 

εηζόδνπ θαη εμόδνπ θαη πεξηκεηξηθά ζην ρώξν εξγαζίαο. 

 
6. Δλεκέξσζε/ θαηάξηηζε πξνζσπηθνύ 

 

i. Έρνπλ αλαξηεζεί αθίζεο ζε πεξίνπηα ζεκεία γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

γηα ηα ζπκπηώκαηα ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ηνπο ηξόπνπο κεηάδνζεο θαζώο θαη ηα 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

ii. ύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, εάλ κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ 

παξνπζηάζεη ζπκπηώκαηα ινίκσμεο από ηνλ θνξσλντό COVID-19 (ξηληθή θαηαξξνή, 

δπζθνιία ζηελ αλαπλνή, ππξεηόο, βήραο, πνλόιαηκνο) πνπ ηνλ θαζηζηνύλ ύπνπην 

θξνύζκα, ηόηε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη αθόινπζεο ελέξγεηεο: 
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 Σν πξνζσπηθό ζα πξέπεη λα δηαηεξήζεη ηε ςπρξαηκία ηνπ. 

 Να ελεκεξσζεί άκεζα ε γξακκή ηνπ πνιίηε ηεο Τπεξεζίαο Αζζελνθόξσλ ζην 

ηειέθσλν 1420. 

 Να απνκνλσζεί ν εξγαδόκελνο από ηνπο άιινπο εξγαδόκελνπο θαη λα ηνπ 

ρνξεγεζεί άκεζα απιή ρεηξνπξγηθή κάζθα θαη ραξηνκάληεια. 

 Να δηεπζεηεζεί ε απνιύκαλζε ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο ηνπ εξγαδόκελνπ. 

 

 

Παξαθαιώ γηα πηζηή εθαξκνγή ησλ όζσλ αλαθέξνληαη πην πάλσ θαζώο θαη επιαβηθή 

ηήξεζε ησλ κέηξσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο. 

 
 
 
 
ΡΔΑ ΓΔΩΡΓΗΟΤ 

ΓΔΝΗΚΖ ΛΟΓΗΣΡΗΑ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

07 Μαΐνπ 2020 

 


