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ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας από τη Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα
17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 »
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 28 και 28Α του ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/11-05-2015)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/21-02-2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις άρθρων 8 και 22 του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
5. Την υπ’αριθμ.13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/
τ.ΥΟΔΔ/26-05-2017) με την οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολύκαρπου.
6. Την υπ΄αριθμ.οικ.113688/14-9-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «Αναπλήρωση Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας» (ΑΔΑ: 6ΖΕ9ΟΡ1Γ-ΠΜ6).
7. To υπ΄αριθμ. 125394/6-10-2020 «Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος covid-19 για τους
χώρους εργασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»
8. Την υπ΄αριθμ.17337/15-2-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΚΩΟΡ1Γ-222) Απόφαση με θέμα «Μέτρα και
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».
9. Τις διατάξεις του ν.4824/2021(ΦΕΚ 156Α/2-9-2021) «Κύρωση :α)της από 5.8.2021 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου
πυρκαγιών»(Α΄138)και β)της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα
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μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις » (Α΄143)και άλλες διατάξεις.
10.Την υπ΄αριθμ.66222/13-9-2021 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Κάθετη οργάνωση και
υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειες».
11.To υπ΄αριθμ. 83116/12-11-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ με θέμα: «Κάθετη οργάνωση και
υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειες».
12.Την υπ΄ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 81558/29-12-2021 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00 (ΦΕΚ 6290/Β/29-12-2021).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την ισχύ της υπ΄αριθμ. 17337/15-2-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΚΩΟΡ1Γ-222) Απόφασης
με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού» από τη Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα 17
Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, με τις εξής παρατηρήσεις:
 Τήρηση όλων των μέτρων του πίνακα Α της 12 σχετικής απόφασης (ΦΕΚ 6290/Β/29-122021).
 Ο αριθμός των εργαζομένων με τηλεργασία καθορίζεται σε ποσοστό έως πενήντα τοις
εκατό (50%), με βάση τη φύση των καθηκόντων των εργαζομένων, τους εργαζόμενους
που ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας .
 Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως
εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως
και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της
υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την
εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως
ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη
γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021
(Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια απόφαση και την υπό στοιχεία
Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε
με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως,
όπως εκάστοτε ισχύουν.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 17337/15-2-2021 (ΑΔΑ:Ω3ΚΩΟΡ1Γ-222) Απόφαση μας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Συντονιστή
2. Γενική Δ/νση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
3. Γενική Δ/νση χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
4. Προϊσταμένους Δ/νσεων ΑΔΗΔΜ
[για ενημέρωση των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους ]
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