
 

                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
 
 
Τρίπολη 15 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Αριθμ. Πρωτ. 217439/625 
 
                             
 
  

Ταχ. Δ/νση  : Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου   
Ταχ. Κώδικας : 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ 
Πληροφορίες  : Α. Πουλοπούλου   
Τηλέφωνο  : 2713601116 
Fax : 2713601173 
E-mail  : poulopoulou@arcadia.gr  

 

ΘΕΜΑ : Επέκταση ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Περιφέρειας. 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως  έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 131/2010 ΦΕΚ 224/Α/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν από τις όμοιες της αριθμ. 249700/2016 ΦΕΚ 4345/Β/2016 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.  

3. Τις διατάξεις της  από 14-3-2020 ΦΕΚ 64/Α/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τα 
μέτρα και τις ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της διασποράς της νόσου SARS-COV-2                       
(COVID-19). 

4. Την ανάγκη λήψης μέτρων και ρυθμίσεων στις Υπηρεσίες  έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων της 
Περιφέρειας στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς της νόσου SARS-COV-2                       
(COVID-19) και των εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν.  

5. Το από 15/9/2020 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΕΝΠΕ σχετικά με την αναγκαιότητα λειτουργίας των 
υπηρεσιών υγείας της Περιφέρειας σε δύο βάρδιες από 07:00πμ έως 22:00μμ  στα πλαίσια του 
ρόλου που έχουν για την έναρξη των σχολείων και ιδίως για την ιχνηλάτηση επαφών   

6. Την αριθμ. 211224/606/9-9-2020 ΑΔΑ 69Ι97Λ1-ΖΞ9 απόφαση πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 4/μηνης διάρκειας  για την αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών εκτάκτων αναγκών λόγω  εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού- COVID 19. 

7. Το γεγονός ότι έχουν προκύψει έκτακτες ανάγκες από την αντιμετώπιση της νόσου  SARS-COV-2                       
(COVID-19) στη Δ/νση  Δημόσιας Υγείας  έδρας και στις Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και κρίνεται ως αναγκαίο μέτρο η επέκταση του τακτικού  
ωραρίου των ανωτέρω  υπηρεσιών από τη λήξη του έως και την 22:00μμ.  

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας / Περιφερειακών Ενοτήτων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Επεκτείνουμε το ωράριο λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας έδρας και των Δ/νσεων  

Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων πέραν του τακτικού ωραρίου   
έως και την 22:00μμ για την κάλυψη των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει από την 
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αντιμετώπιση της νόσου  SARS-COV-2 (COVID-19)  στα πλαίσια του ρόλου που έχουν για την έναρξη των 
σχολείων και ιδίως για την ιχνηλάτηση επαφών.   

Η απογευματινή λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών θα καλυφθεί από το προσωπικό ΙΔΟΧ 
4/μηνης διάρκειας  που έχει προσληφθεί και κατανεμηθεί στις οικείες Υπηρεσίες.  

Οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες παρακαλούνται να φροντίσουν για την λειτουργία των 
Διοικητηρίων και των κτιρίων που στεγάζονται οι ανωτέρω υπηρεσίες  σύμφωνα με το ανωτέρω 
ωράριο.  

Η  Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας  προς την οποία 
κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται για την έκδοση οδηγιών προς το προσωπικό  

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτηση της στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και μέχρι 31/10/2020 ημερομηνία κατά την 
οποία θα επανεξετασθεί η λήψη ανάλογου μέτρου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
1. Χωρικούς  Αντιπεριφερειάρχες  

με την  παράκληση να ενημερώσουν  
α) τους προϊσταμένους των Δ/νσεων Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας  των 
περιφερειακών ενοτήτων και  
β) τις υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας 
εκπαίδευσης περιοχής αρμοδιότητας τους  

2. Εντεταλμένο Σύμβουλο για θέματα Υγείας  
3. Γενικό Διευθυντή Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας 
4. Προϊστάμενο Δ/νσης Δημόσιας Υγείας έδρας  
5. Προϊσταμένους Δ/νσης Διοίκησης έδρας και 

Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακών 
Ενοτήτων.  
 

ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Ένωση Περιφερειών Ελλάδας  

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
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