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ΠΡΟΣ:

Αν. Γενικούς Διευθυντές Α.Δ. Κρήτης
(για άμεση ενημέρωση των Προϊσταμένων των Δ/νσεων τους)

ΚΟΙΝ.

Προϊσταμένους Αυτοτελών Τμημάτων Α.Δ.Κ.

ΘΕΜΑ:

Απόφαση μεταβολής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/29-4-2020 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις
για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», όσον αφορά τα
διαλαμβανόμενα στη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.
2. Την αναγκαιότητα σταδιακής επαναφοράς σε πλήρη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών
προς διασφάλιση της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.
3. Την αρμοδιότητα κάθε προϊσταμένης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που
υπηρετεί σε αυτήν, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων και
της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.
4. Το από 30-4-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Συντονίστριας προς τη Γενική
Δ/ντρια Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ., Μ.Μαυραγάνη.
5. Την από 30-4-2020 απάντηση της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου
Τομέα του ΥΠ.ΕΣ. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
6. Τη δεδομένη και καταγεγραμμένη υποστελέχωση όλων των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης.
7. Τη διατήρηση ισχύος του καθεστώτος αδειών βάσει τόσο των πάγιων διατάξεων όσο και των
έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού.
8. Τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας και δραστηριοποίησης του
ενεργού πληθυσμού.

Αποφασίζει
τη διακοπή της καθολικής εκ περιτροπής – εξ αποστάσεως εργασίας και την επαναφορά σε
πλήρες ωράριο εργασίας των ενεργών υπαλλήλων σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Κρήτη, εφόσον οι υπάλληλοι διαθέτουν τον προσωπικό
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εργασιακό τους χώρο (ένας υπάλληλος σε κάθε γραφείο) ή, στον ίδιο χώρο εργασίας
(γραφείο) αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα σε κάθε έναν από
τους συνυπάρχοντες υπαλλήλους.
Οι Προϊστάμενοι των κατά τόπους Διευθύνσεων, σε συνεννόηση με τους αναπληρωτές Γενικούς
Διευθυντές, θα αξιολογήσουν άμεσα τις δυνατότητες ικανής και ασφαλούς λειτουργίας των
Υπηρεσιών τους καθώς και την αναγκαιότητα δυνητικής εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου (7πμ15.00, 8πμ-16.00, 9πμ-17.00) στο προσωπικό τους. Σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις ευθύνης πρέπει να
σταθμίσουν τα δεδομένα κάθε οργανικής μονάδας ώστε να τηρείται αυστηρά το πρωτόκολλο
υγιεινής και ασφάλειας και, να μην παρουσιάζονται ελλείψεις ή δυσλειτουργίες στον τρόπο
διοίκησης των Υπηρεσιών.
Διατηρείται η απαγόρευση εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες χωρίς πραγματοποίηση εκ των
προτέρων επικοινωνίας-συνεννόησης και έως ότου υπάρξει νεότερη σχετική οδηγία. Μόνο οι
πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν αντικειμενικά να εξυπηρετηθούν με άλλο πρόσφορο τρόπο
(τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά κα), θα γίνονται προγραμματισμένα (με ραντεβού) δεκτοί
με φυσική παρουσία εντός των Υπηρεσιών. Συστήνεται η είσοδος κοινού με προστατευτικές μάσκες
και γάντια μίας χρήσης.
Τα υπηρεσιακά κρατικά οχήματα κυκλοφορούν εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας της
έδρας της Υπηρεσίας τους και σε αυτά μεταβαίνουν, πέραν του οδηγού, μέχρι δύο (2) μετακινούμενοι
υπάλληλοι, οι οποίοι πρέπει να φορούν προστατευτική μάσκα.
Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ άμεσα και έως ότου υπάρξει τροποποίηση των προβλεπόμενων
μέτρων και ρυθμίσεων σχετικά με τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Συντονίστρια
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