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                                ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
             ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            
                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ9)                                                       

         ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α)
    
Ταχ/κή Δ/νση:  Τέρμα 25ης οδού, Παλαιός Πύργος πρώην                                                                
Ανατολικού Αερολιμένα, 16777 Ελληνικό                 
Πληροφορίες: Μ. Τζιτζογλάκη Προς: Όλους τους Προϊσταμένους 
Τηλέφωνο: 2108916148                                          των Οργανικών Μονάδων
FAX:            2108947152
E-mail:        d9a@hcaa.gr

     Θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού.

Σχετ. : α)Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.3060/16-01-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 89/Β/2021).
            β)Η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20-01-2021 εγκύκλιος του Υπουργείο 
Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού – 28 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»

                     γ)Όλες οι προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
                     δ)Όλες οι προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 έως και 
την Δευτέρα 25/01/2021. 

Συγκεκριμένα διευκρινίζουμε:
Ι.  Σε ό,τι αφορά τις βεβαιώσεις κίνησης θα ισχύουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίσθηκε με το υπ. αριθμ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/16953/17-11-2020 
έγγραφο του Δ/τη ΥΠΑ.
Για τις μονάδες που δουλεύουν σε πρωινό ωράριο και οι υπάλληλοι τους τίθενται 
σε τηλεργασία, οι βεβαιώσεις θα χορηγούνται μόνο για τις ημέρες της 
αυτοπρόσωπης παρουσίας με ωράριο 06:00 – 01:00. Τονίζεται ότι πρέπει να υπάρχει 
αντιστοιχία του πλάνου εργασιών με τις χορηγούμενες βεβαιώσεις κίνησης που τηρούνται 
στις Διευθύνσεις για την περίπτωση ελέγχου από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Για τις μονάδες που δουλεύουν σε 24ωρη λειτουργία, ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης θα χορηγεί βεβαίωση για όλες τις ημέρες της εβδομάδας με ωράριο 
00:00 - 23:59 σε όλο το προσωπικό το οποίο είναι σε επιφυλακή για την κάλυψη 
των βαρδιών.

ΙΙ. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν σε 
ομάδες αυξημένου κινδύνου, εξακολουθεί να ισχύει η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας 
σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/13625/24-9-2020 έγγραφο του Διοικητή ΥΠΑ.
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ΙΙΙ. Σε ό,τι αφορά το πλάνο εργασίας και την υποχρεωτική τηλεργασία, 
παραπέμπουμε στα αναλυτικώς αναφερόμενα στο με αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/16834/13-
11-2020 έγγραφό μας.
Επισημαίνεται ότι, α) οι υπάλληλοι οι οποίοι μετέχουν σε ομάδες ΟΦΕ, δεν μπορούν κατά 
τις ημέρες που η ομάδα τους είναι σε επιφυλακή, να παρέχουν τηλεργασία.
β) οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, του Αυτοτελούς 
Τμήματος ΠΡΟΠΕ και των Τμημάτων, εξαιρούνται από την τηλεργασία, λόγω της φύσης 
των καθηκόντων τους ως Προϊσταμένων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία 
της Υπηρεσίας και ο συντονισμός του έργου της κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 
Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους Τμηματάρχες, ο Δ/ντής της Οργανικής Μονάδος στην οποία 
υπάγονται είναι αρμόδιος για την έγκριση τηλεργασίας από μέρους τους σε εξαιρετικές και 
μόνο περιπτώσεις και εφόσον συνάδει με τη φύση των καθηκόντων τους.

IV. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού, αυτή θα πραγματοποιείται μόνο σε επείγουσες 
περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

V. Σε ό,τι αφορά τις συναντήσεις εργασίας, αυτές θα διενεργούνται υπό τις προϋποθέσεις 
τήρησης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων.

VI. Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων, 
που διενεργούν διαδικασίες στις οποίες προβλέπεται συνέντευξη, αυτή διενεργείται με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων χωρίς τη φυσική παρουσία του καλούμενου σε συνέντευξη. 

VII. Σε ότι αφορά τις διευκολύνσεις γονέων είναι επιτρεπτή η χορήγηση άδειας ειδικού 
σκοπού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης των εν λόγω διευκολύνσεων, 
μόνον για τις εκπαιδευτικές δομές που παραμένουν κλειστές. 
Για την Υπηρεσία μας υπενθυμίζεται η διαδικασία χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού 
με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης που υπηρετεί ο υπάλληλος 
καθώς και των καθηκόντων που ασκεί, σύμφωνα με το υπ. αριθμ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/5993/6-5-
2020 έγγραφο του Διοικητή ΥΠΑ.

VΙΙΙ. Σε ότι αφορά τη χρήση μάσκας και την τήρηση απόστασης του ενάμιση (1,5) 
μέτρου, τονίζεται ότι:
α)η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως 
επιδημιολογικού επιπέδου, σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, 
συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε 
ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, και
β)με ευθύνη των Προϊσταμένων πρέπει να τηρείται η απόσταση τουλάχιστον ενάμιση 
(1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων.
Η τήρηση των μέτρων αποτελεί ατομική ευθύνη και καθήκον εκάστου υπαλλήλου 
προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία. Οι Προϊστάμενοι κάθε επιπέδου 
(Τμήματος, Διεύθυνσης, Γενικής Διεύθυνσης) είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των 
μέτρων στις μονάδες τους και θα αναφέρονται στην Ιεραρχία για προβλήματα που 
τυχόν αντιμετωπίζουν. Οι δε πειθαρχικοί Προϊστάμενοι θα ελέγχουν πειθαρχικώς 
αμελλητί κάθε συμπεριφορά μη τήρησης των μέτρων, ιδίως τη μη χρήση μάσκας. 
Σε περίπτωση κρούσματος ή υποψίας κρούσματος ή επαφής υπαλλήλου με 
επιβεβαιωμένο κρούσμα, ο υπάλληλος αυτός θα πρέπει να ενημερώσει αμελλητί τον 
Προϊστάμενο του, τους υπαλλήλους με τους οποίους ήρθε σε επαφή και τους ιατρούς 
της Υπηρεσίας (τον επιθεωρητή ιατρό Αεροιατρικής (Δ2) Ελευθέριο Κεχαγιαδάκη, τηλ. 
6937667704, 2109973545 ή τον Επιθεωρητή ιατρό Aεροιατρικής (Δ2) Χαράλαμπο 
Συμεωνίδη τηλ. 6937303103, 2109973545) για την χορήγηση οδηγιών.
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Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, με ευθύνη των 
Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων.

Εσωτερική Διανομή :                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
-Δ9/Α ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ
-Π/ΓΔΔΥ  

         -Π/ΓΔΦΠΥΑΝ                                                                       
-Π/ΓΔΑΜ
-Υπ/τής Β. Βρεττού
-Υπ/τής Ζ. Ταμπακίδη
-Διοικητής 
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