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Εισαγωγή
Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι αφενός η ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού της διάδοσης του
Covid 19 και αφετέρου για τα ειδικά μέτρα που ισχύουν κατά το διάστημα 7 Νοεμβρίου 2020 έως 30
Νοεμβρίου 2020.
Τα συλλογικά όργανα των περιφερειών στα οποία αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος είναι τα
κατωτέρω:


Εκτελεστική επιτροπή,



Περιφερειακό συμβούλιο,



Οικονομική επιτροπή,



Αποφασιστικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές του περιφερειακού συμβουλίου,



Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης.

Η παρούσα εγκύκλιος διαρθρώνεται ως ακολούθως:.
Το Μέρος Α’ («Λειτουργία συλλογικών οργάνων περιφερειών κατά τη διάρκεια των
μέτρων περιορισμού της διάδοσης του Covid 19») περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο κείμενο τις
διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των περιφερειών για όσο διαρκούν
τα μέτρα περιορισμού της διάδοσης του Covid 19.
Το Μέρος Β’ («Λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων
από 7 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020», σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.:
71342/6.11.2020 (ΦΕΚ 4899/Β/2020): «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020»),
περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Μέρος Α’ της παρούσας.
Οι διαφοροποιήσεις αφορούν στη δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων, καθώς και
στις μετακινήσεις των αιρετών της περιφέρειας και καταλαμβάνουν το σύνολο της
χώρας.
Τέλος, στο Μέρος Γ’, παρατίθενται ιστότοποι για την πληρέστερη ενημέρωσή σχετικά με τα
εφαρμοζόμενα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις εγκύκλιες οδηγίες για τον περιορισμό της
διασποράς του Covid19.
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Α. Λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των μέτρων περιορισμού
της διάδοσης του Covid 19.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), με το οποίο κυρώθηκε η από 11.3.2020 Πράξη
Νομοθετικού Περιεχόμενου (η οποία εξακολουθεί να είναι σε ισχύ):

«Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη
των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167
του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην
περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται
κεκλεισμένων των θυρών».
Επομένως η συνεδρίαση και λήψη απόφασης των συλλογικών οργάνων των περιφερειών μπορεί να
λαμβάνει χώρα:


Είτε διά ζώσης κεκλεισμένων των θυρών



Είτε δια περιφοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010



Είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Α.1. Συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών
Με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, η δια ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων γίνεται
υποχρεωτικά κεκλεισμένων των θυρών.
Επομένως, κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων, για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης
κεκλεισμένων των θυρών του περιφερειακού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και των
επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του περιφερειακού συμβουλίου1, δεν απαιτείται από τα
συλλογικά όργανα η λήψη απόφασης όπως προβλέπεται στο εδάφιο 4 της παρ. 1 του άρθρου 167

2

και στο εδάφιο 4 της παρ. 1 του άρθρου 1773 του ν. 3852/2010.

1 Άρθρο 164 παρ. 4 ν. 3852/2010 όπως ισχύει: «Για τη σύσταση των επιτροπών του περιφερειακού συμβουλίου, τη

,

σύγκληση, την απαρτία, την πλειοψηφία, τη λήψη απόφασης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις για την οικονομική επιτροπή.

»

2 Άρθρο 167 παρ. 1 εδ. α’ ν. 3852/2010: «Το συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισμένων των θυρών».
3 Άρθρο 177 παρ. 1 εδ. δ’ ν. 3852/2010: «Η επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των
τριών πέμπτων (3/5) του συνολικού αριθμού των μελών και απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, μπορεί να συνεδριάζει
κεκλεισμένων των θυρών».

4

ΑΔΑ: Ψ8Τ646ΜΤΛ6-ΠΓΦ

Ωστόσο, η δια ζώσης συνεδρίαση λαμβάνει χώρα υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων
υγειονομικών μέτρων αναφορικά με τις συναθροίσεις σε δημόσιους κλειστούς χώρους, είτε σε
συγκεκριμένες περιοχές είτε στο σύνολο της χώρας, όπως η τήρηση αποστάσεων, η χρήση μάσκας,
ανώτατο όριο παρευρισκόμενων κ.λπ.
Στις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο τήρησης των εφαρμοζόμενων υγειονομικών μέτρων
συγκαταλέγονται και οι υγειονομικές υπηρεσίες των περιφερειών. Επομένως, πρέπει οι αρμόδιες
υγειονομικές υπηρεσίες να επιθεωρούν τους χώρους συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων και να
υποδεικνύουν τα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας των παρευρισκόμενων και
συνακόλουθα της δημόσιας υγείας.
Σε περίπτωση που ο χώρος κρίνεται ακατάλληλος, οι συνεδριάσεις μπορούν να διεξάγονται σε άλλο
κατάλληλο χώρο, με απόφαση του συλλογικού οργάνου.
Ειδικά για τις συνεδριάσεις του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής η αλλαγή
του τόπου συνεδρίασης πραγματοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου
1674 του ν. 3852/2010 και το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1775 αντίστοιχα.

Α.2. Συνεδρίαση δια περιφοράς
Η συνεδρίαση όλων των συλλογικών οργάνων της περιφέρειας δια περιφοράς, όχι μόνο του
περιφερειακού συμβουλίου, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1676, δηλαδή με
πρόσκληση του προέδρου του και με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών7 του
συλλογικού οργάνου, χωρίς όμως να απαιτείται αιτιολόγησή της, αναφορικά με τον κατεπείγοντα
χαρακτήρα των θεμάτων, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης,

υπό την

προϋπόθεση της βάσιμης πιθανολόγησης κινδύνου εκ της αναβολής λήψης απόφασης.

4 Άρθρο 167 παρ. 1 εδ. γ’ ν. 3852/2010: «Το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο μετά από απόφαση του
συμβουλίου»

.

5 Άρθρο 177 παρ. 1 εδ. γ’ ν. 3852/2010: «Η επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει σε άλλον τόπο ύστερα από απόφαση της
απόλυτης πλειοψηφίας του συνολικού αριθμού των μελών της».
6 Άρθρο 167 παρ. 1 ν. 3852/2010: «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του
Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των
μελών του περιφερειακού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται
από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση»
7 Σημειώνεται ότι μέχρι την 31η Μάϊου 2020 ίσχυε η παρ.1 του άρθρου 43 της από 30.3.2020 Π.Ν.Π (ΦΕΚ Α’ 75),
σύμφωνα με την οποία η δια περιφοράς σύγκληση των περιφερειακών συμβουλίων ήταν δυνατή με τη συμμετοχή του ½
του περιφερειακού συμβουλίου. Από την 1η Ιουνίου 2020 όλα τα συλλογικά όργανα των περιφερειών συνεδριάζουν δια
περιφοράς με τη συμμετοχή των 2/3 των μελών τους (Άρθρο 167 παρ. 1 ν. 3852/2010)
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Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης, απαιτείται η έκδοση πρόσκλησης από τον
πρόεδρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς λειτουργίας των συλλογικών
οργάνων, στην οποία σκόπιμο είναι να ορίζεται ο τρόπος αποστολής της ψήφου των μελών πχ
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας, τηλεομοιότυπο, κ.ά. κατά το διάστημα
διεξαγωγής της συνεδρίασης.
Στο άρθρο 167 του ν.3852/2010 προβλέπεται ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο
αυτό, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση, μετά τη
λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Ωστόσο, στην περίπτωση που από την έναρξη των περιοριστικών μέτρων δεν έχει πραγματοποιηθεί
δια ζώσης συνεδρίαση και λόγω ειδικών υγειονομικών μέτρων δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί
άμεσα δια ζώσης συνεδρίαση, οι αποφάσεις αυτές σκόπιμο είναι να ανακοινωθούν σε συνεδρίαση
που πραγματοποιείται με τηλεδιάσκεψη.

Α.3. Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, η τηλεδιάσκεψη του συλλογικού οργάνου γίνεται με
κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, όπως skype, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης με
δυνατότητα βιντεοκλήσης κ.λπ.
Για την τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης εφαρμόζονται οι ΚΥΑ με αρ.
429/2020 (ΦΕΚ Β’ 850) και με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ Β’ 1704)
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ με αρ. 429/2020:

«Ως τηλεδιάσκεψη των συλλογικών οργάνων της διοίκησης νοείται η από απόσταση διάσκεψη, η
αμφίδρομη δηλαδή επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων
ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες
πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την τηλεδιάσκεψη δίνεται η δυνατότητα σε ένα ή περισσότερα
ή σε όλα τα μέλη ενός συλλογικού οργάνου, αλλά και σε πρόσωπα που συμμετέχουν ή καλούνται
από συλλογικά όργανα, να λαμβάνουν μέρος σε μία διάσκεψη χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική
τους παρουσία στο χώρο συνεδρίασης των υπόλοιπων μελών του συλλογικού οργάνου. Στόχος της
τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις
που είναι δυσχερής η φυσική παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων»
Στο

άρθρο

3

της

ανωτέρω

ΚΥΑ

παρέχεται

η

δυνατότητα

τηλεδιάσκεψης

μέσω

του

https://www.epresence.gr/.
Ειδικά για την τηλεδιάσκεψη με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence, η ανωτέρω ΚΥΑ
συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (ΦΕΚ Β’ 1704) ως εξής:
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«Στις συνεδριάσεις που διενεργούνται με χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr,
δύναται να γίνεται ηλεκτρονική καταγραφή αυτών, με αποκλειστική ευθύνη των φορέων του
δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που χρησιμοποιούν την υπηρεσία e:Presence.gov.gr.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών
των συνεδριάσεων των συλλογικών οργάνων».
Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταγραφής των συνεδριάσεων παρέχεται για την
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, όταν είναι δυσχερής η
φυσική παρουσία των μελών των συλλογικών οργάνων, ειδικά κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων
περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.
Κατά τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη συνεχίζουν να έχουν
εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τη σύγκληση, την απαρτία, τον τρόπο λήψης των
αποφάσεων και γενικότερα τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων8.
Με την ηλεκτρονική καταγραφή των συνεδριάσεων διευκολύνεται εν γένει η καταγραφή και
επεξεργασία των πρακτικών, καθώς και η πιστοποίηση της ψηφοφορίας κατά τη λήψη των
αποφάσεων του συλλογικού οργάνου, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του και τις
ισχύουσες διατάξεις.

Β. Λειτουργία συλλογικών οργάνων κατά τη διάρκεια των έκτακτων μέτρων από
7 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020.
Ειδικά κατά το παραπάνω διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων υφίστανται διαφοροποιήσεις
σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Μέρος Α’ της παρούσας και αφορούν στη δια ζώσης
συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων και στις μετακινήσεις των αιρετών της περιφέρειας
και καταλαμβάνουν το σύνολο της χώρας.

Β.1. Δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών
Κατά το διάστημα εφαρμογής των έκτακτων μέτρων η διά ζώσης συνεδρίαση των συλλογικών
οργάνων επιτρέπεται με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων (συμπεριλαμβανομένου και του
πρακτικογράφου, και όποιων άλλων συμμετεχόντων) και τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι
(1,5) μέτρου μεταξύ των συμμετεχόντων (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 1). Τα υπόλοιπα μέλη
συμμετέχουν με τηλεδιάσκεψη.

Β.2. Μετακίνηση αιρετών για την άσκηση των καθηκόντων τους
Για το διάστημα 7-30 Νοεμβρίου 2020 υπάρχει περιορισμός μετακίνησης πολιτών σε όλη τη χώρα.
8 Κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 της ΚΥΑ με αρ. 429/2020 (ΦΕΚ Β’ 850)
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Ο περιορισμός μετακίνησης περιλαμβάνει τα εξής:


Περιορισμός της κυκλοφορίας (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 3 παρ. 1):
«Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επιβάλλεται ως μέτρο
πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας
των πολιτών εν όλω εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 29.».



Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας ή Περιφέρειας (ΦΕΚ 4899/Β/2020,
άρθρο 4):
«Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των ορίων της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας, ή εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της
Περιφέρειας εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από
και προς την εργασία…».



Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 5)
«Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου και σκάφους και της λειτουργίας
πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης από την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα
νησιά και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ των νησιών της χώρας».

Από τους παραπάνω περιορισμούς εξαιρούνται:


Οι περιφερειάρχες και αντιπεριφερειάρχες (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 3 παρ.1). Για την
πιστοποίηση της ιδιότητας τους από τα όργανα ελέγχου10, οι περιφερειάρχες μπορούν να
επιδεικνύουν την απόφαση ανακήρυξης τους από το αρμόδιο δικαστήριο και οι
αντιπεριφερειάρχες την απόφαση ορισμού τους.



Τα αιρετά όργανα, όπως πρόεδροι περιφερειακών συμβουλίων, εντεταλμένοι
σύμβουλοι, έπαρχοι, που μετακινούνται για λόγους άσκησης των αρμοδιοτήτων
τους και οι οποίες δεν μπορεί να ασκηθούν με άλλο τρόπο. Η συγκεκριμένη
μετακίνηση εμπίπτει στην εξαίρεση που προβλέπει η ΚΥΑ για «Μετακίνηση από και προς την
εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας». Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από
τον περιφερειάρχη.



Οι περιφερειακοί σύμβουλοι που μετακινούνται για τη συμμετοχή σε δια ζώσης
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου. Η συγκεκριμένη μετακίνηση εμπίπτει στην εξαίρεση

9 Άρθρο 3 παρ. 2: «Από την εφαρμογή της παρ. 1 εξαιρούνται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών,
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την
εργασία ή κατά τη διάρκεια της εργασίας...»
10 ΦΕΚ 4899/Β/2020 άρθρο 8

,
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που προβλέπει η ΚΥΑ για «Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη διάρκεια της
εργασίας». Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση από τον περιφερειάρχη.


Η περιφερειακή ενότητα Σάμου (ΦΕΚ 4899/Β/2020, άρθρο 3 παρ.6, άρθρο 4 παρ. 2,
άρθρο 5 παρ.1)

Η βεβαίωση που χορηγείται από τον Περιφερειάρχη για τη μετακίνηση των ανωτέρω
προσώπων για την άσκηση των καθηκόντων τους θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:


Στοιχεία ταυτότητας του αιρετού (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου,
αιρετό αξίωμα)



Τόπος κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση)



Τόπος εργασίας: ταχυδρομική διεύθυνση όπου παρέχει τις υπηρεσίες του ο αιρετός



Ώρα προσέλευσης:…… /ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης:……….



Ώρα προβλεπόμενης αποχώρησης λόγω υπερωριακής απασχόλησης:……



Χρονικό διάστημα ισχύος της βεβαίωσης/ Πάγιας Διάρκειας

Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Περιφερειάρχη και φέρει στρογγυλή σφραγίδα, εφόσον δεν
εκδίδεται και υπογράφεται ψηφιακά. Στη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλη
απαραίτητη πληροφορία, η οποία σχετίζεται με την άσκηση των καθηκόντων του αιρετού, εξαιτίας
των οποίων προκύπτει υποχρέωση για μετακίνηση κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
Οι μετακινούμενοι αιρετοί οφείλουν να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή
διαβατήριο, καθώς και τη βεβαίωση κίνησης, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.
Στην περίπτωση μετακίνησης περιφερειακού συμβούλου για τη συμμετοχή του σε δια ζώσης
συνεδρίαση συλλογικού οργάνου, θα πρέπει να φέρει μαζί του και την πρόσκληση για τη
συνεδρίαση.

Γ. Ενημερωτικοί ιστότοποι σχετικά με υγειονομικά πρωτόκολλα και οδηγίες
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας σχετικά με τα εφαρμοζόμενα μέτρα, τα υγειονομικά
πρωτόκολλα και τις εγκύκλιες οδηγίες για τον περιορισμό της διασποράς του Covid 19 μπορείτε να
επισκεφθείτε τους εξής ιστότοπους:
https://covid19.gov.gr/covid-map : Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τον
Covid-19, όπου περιλαμβάνονται τα μέτρα που εφαρμόζονται σε όλη τη χώρα.
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https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/:

Ιστότοπος

του

Εθνικού

Οργανισμού

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) όπου διατίθενται επικαιροποιημένες οδηγίες για τον περιορισμό της
διάδοσης του Covid 19.
https://gslegal.gov.gr/?p=7255: Ειδική διοικητική κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων
μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 και αντιμετώπισης
σχετικών προβλημάτων.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο
μπορείτε να απευθύνεστε στους υπαλλήλους του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’
Βαθμού:
ΟΝΟΜΑ

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ*

Δ/ΝΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Σοφία Γαρυφάλλη

213-1364340

s.garyfalli@ypes.gr

Έφη Γκόλια

213-1364342

e.gkolia@ypes.gr

Σοφία Θεοδωρακοπούλου

213- 1364391

s.theodorakopoulou@ypes.gr

Βάσω Μασούρα

213-1364036

v.masoura@ypes.gr

Γιώργος Χρυσάφης

213-1364395

g.chrisafis@ypes.gr

*Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση που λόγω τηλε-εργασίας δεν καταστεί δυνατή η τηλεφωνική επικοινωνία,
παρακαλούμε όπως αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις
που παρατίθενται.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ
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