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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

Αριθ. Πρωτ.:    18919 

 ΠΡΟΣ: 
Πληροφορίες        : α) Ε. Παυλή 
                               (Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού) 

                             : β) Ε. Οψίμου 
                                  (Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.) 

Δήμους της Χώρας  

Τηλέφωνο : α) 213136-4382  
 
FAX 
Ταχ.Δ/νση 
Τ.Κ.   

: β) 213136-4369 
: 213136-4383 
: Σταδίου 27 
: 10183, Αθήνα 

 

 

 
ΘΕΜΑ : «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης - 

Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης 

μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19» 

 

Σε συνέχεια της Α.Π. 18659/17-3-2020 (ΑΔΑ : ΨΒ4Ε46ΜΤΛ6-ΡΥΗ) εγκυκλίου μας, με 

την οποία δόθηκαν οδηγίες για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και 

αλληλεγγύης από φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, κρίνεται απαραίτητο να 

δοθούν οι κατωτέρω διευκρινίσεις : 

 

Α. Επί της παραγράφου 2 :  

1. Στις περιπτώσεις α και β εννοείται ότι η καταγραφή γίνεται, όπως άλλωστε 

αναφέρεται, «κατά δήλωσή τους», επομένως κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από 

τους δικαιούχους. 

2.  Στην περίπτωση γ («εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και 

παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. α») πρόκειται για εξυπηρέτηση 

ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους 

κατοίκους της περίπτωσης α,  με δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες. 

3.  Στην περίπτωση δ («δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών 

πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περ. β») εννοείται ότι η δωρεάν φαρμακευτική 

περίθαλψη παρέχεται εφόσον προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ, ενώ η δωρεάν διανομή ειδών 

πρώτης ανάγκης αφορά δικαιούχους κοινωνικών προγραμμάτων των ΟΤΑ (κοινωνικά 

παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κλπ.). 

Ελληνική   
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4. Ως προς τη στελέχωση των υπηρεσιών/δομών με προσωπικό διευκρινίζεται ότι αυτές 

στελεχώνονται καταρχήν με το προσωπικό των υπηρεσιών/νομικών προσώπων/δομών 

που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω της λήψης μέτρων για την αποφυγή 

διάδοσης του ιού COVID-19. Συμπληρωματικά, δύναται να στελεχώνονται και με 

προσωπικό κάθε ειδικότητας που προσλαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 64). 

 

Β. Οι οδηγίες της  Α.Π. 18659/17-3-2020 εγκυκλίου μας εφαρμόζονται αναλόγως από τα 

νομικά πρόσωπα  (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) των δήμων, σε περίπτωση που αυτά 

ασκούν υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής.  

 

Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των εν λόγω νομικών 

πρόσωπων. 

 

Το παρόν, μετά του συνημμένου του, μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 

Υπουργείου, στη διαδρομή Yπουργείο / Αναρτηθέντα έγγραφα / Εγκύκλιοι 

(https://www.ypes.gr/eguklioi/). 

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

 

 

 

Α. Διαμαντοπούλου 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ  

- Υπουργείο Υγείας  

- Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας  

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ  

1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα  

3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

α) Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού  

β) Τμήμα Προσωπικού Ι.Δ.   

5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

(με την παράκληση ανάρτησης της εγκυκλίου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 
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