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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
ΠΡΟΣ:Α)Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά 
μέλη 
Β)Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων όλων των 
Δικαστηρίων της χώρας 
 
ΘΕΜΑ: 
Εφαρμογή της εγκυκλίου  του Υπουργείου Εσωτερικών με  
αρ.πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020   
 
Με αφορμή την έκδοση από το Υπουργείο Εσωτερικών της 

εγκυκλίου με αριθμό πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ Φ.69/113/9246/29-4-
2020  (αναρτητέα στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14), 
η οποία και διαβιβάστηκε(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) προς 
όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες και επειδή γινόμαστε δέκτες πολλών 
ερωτημάτων και παραπόνων, από συναδέλφους σχετικά με ζητήματα 
που αφορούν τόσο το καθεστώς των αδειών «ειδικού σκοπού»(για 
γονείς μαθητών έως 15 ετών) και «ειδικής άδειας»(για υπαλλήλους 
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού), όσο και με τον 
αριθμό των υπαλλήλων που υποχρεούνται να έχουν αυτοπρόσωπη 
παρουσία στις υπηρεσίες, παραπέμπουμε στην ενότητα 
Α.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  της εγκυκλίου, όπου 
στην παράγραφο 2 ορίζεται με σαφήνεια ότι «δεν θα υπολογίζονται 
οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει 
παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω 
του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και 
δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των 
μέτρων». 

Επίσης με σαφήνεια αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο ,  το 
ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχει αυτοπρόσωπη εργασία, 
όπως προκύπτει από τις παραγράφους 3 και 4 της εγκυκλίου 
«…3.Το ποσοστό των υπαλλήλων που θα παρέχει εργασία με 
αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία θα είναι ανάλογο των 
διαθεσίμων υλικοτεχνικών πόρων και της υπάρχουσας 
χωροταξικής διαθεσιμότητας λαμβανομένων υπόψη των γενικών 
οδηγιών πρόληψης, ήτοι την υποχρεωτική τήρηση απόστασης 
τουλάχιστον 1,5–2 μέτρων μεταξύ των συνυπαρχόντων 
προσώπων στον ίδιο χώρο εργασίας (εν προκειμένω σε κάθε 
γραφείο).  
4. Βάσει των ανωτέρω η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων 
στην υπηρεσία θα πρέπει να κυμαίνεται από 30% και να μην 
ξεπερνά το 40% των δυνάμενων να παρέχουν εργασία εκ 
περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία, υπολογιζομένου του 



ποσοστού αυτού σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης 
ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργία της 
Διεύθυνσης ή της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και η υγεία των 
εργαζομένων».  

Με βάση τα παραπάνω, είναι προφανές, ότι οι 
Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών θα πρέπει να κατανείμουν το 
διαθέσιμο προς εργασία προσωπικό , με τέτοιο τρόπο ώστε να 
τηρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις που θέτει η εγκύκλιος. 

Μιχάλης Μαυρογένης 
Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 
 
 
 
 

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών 
ΔΙΔΑΔ/Φ Φ.69/113/9246/29-4-2020(ΑΔΑ:6ΣΜ046ΜΤΛ6-Ο14)  
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