
 

                                            
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ 

 

 

         Θεσσαλονίκη, 26 Μαρτίου 2020 

         Αρ. πρωτ.: οικ. 430 

 
 

 
Ταχ. Δ/νση          
Ταχ. Κώδικας  
Τηλέφωνο  
Email                    
   

 
: 
: 
: 
: 
 
 

 
Καθηγ. Ρωσσίδου  11 
546 55 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
2313 309101-2 
syntonistis@damt.gov.gr 
 

 
ΠΡΟΣ : 1. Προϊσταμένους Γενικών  
                  Δ/νσεων 
              2. Προϊσταμένους Δ/νσεων 
              3. Προϊσταμένους ΤΔΟ 
              4. Προϊσταμένους ΤΑΔ 
              5. Προϊσταμένους Τμημάτων 
                  Γραμματείας και  
                  Πληροφόρησης Πολιτών 
              6. Σύλλογο Εργαζομένων 
                  ΑΔΜΘ Κεντρ.Μακεδονίας 
              7. Σύλλογο Εργαζομένων  
                 ΑΔΜΘ Περιοχής Ανατολική 
                 Μακεδονίας-Θράκης                             
 
 

 

                           

ΘΕΜΑ : «Μετά την πρώτη ανατροφοδότηση σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων της 
16ης/03/2020» 
 
 
 
Με το 15264/20-03-20 (εξ. επείγον) έγγραφό μας, σας υπενθυμίζαμε τη δέσμη μέτρων η οποία είχε 
θεσπιστεί από εμάς για την αντιμετώπιση του κινδύνου του κορωνοϊού και σας ζητούσαμε να μας 
ενημερώσετε για την ορθή τήρηση αυτών, καθώς και για τυχόν προβλήματα που παρατηρήθηκαν 
κατά την εφαρμογή τους ή που σε κάθε περίπτωση παρατηρήσατε κατά τη λειτουργία των 
Υπηρεσιών σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. 
 
Στις απαντήσεις των Υπηρεσιών φαίνεται καθαρά, πως εφαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία τα μέτρα 
που πρώτοι εξαγγείλαμε και των οποίων ζητήσαμε την πιστή τήρηση και υποσχεθήκαμε την 
παρακολούθηση εφαρμογής τους. 
 
Τα μόνα προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούν σε : 

i. Προμήθεια γαντιών,  μασκών 
ii. Προμήθεια αντισηπτικών 
iii. Απολύμανση χώρων και αυτοκινήτων 

 
Αμέσως μετά τη λήψη όλων των απαντητικών από τις Υπηρεσίες εγγράφων, συνεδρίασε με 
τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence, η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης της ΑΔΜΘ, για να εκτιμήσει την 
κατάσταση και να προχωρήσει σε τυχόν επιπλέον μέτρα. Από την συνεδρίαση προέκυψαν τα 
ακόλουθα:        

i. Αναφορικά με την προμήθεια των γαντιών και των μασκών, η ΑΔΜΘ με αίσθημα ευθύνης 
και αφού διαπίστωσε τόσο τις μεγάλες ελλείψεις στα συγκεκριμένα είδη, όσο και την 
ανάγκη των επαγγελματιών υγείας να προμηθευτούν αυτά, καθώς και τις διαβεβαιώσεις 
υπεύθυνων ιατρών (επισυνάπτεται ενημέρωση) ότι τα παραπάνω δεν συνεισφέρουν στην 
ατομική προστασία των εργαζομένων στις Υπηρεσίες μας, οι οποίες το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα δεν εξυπηρετούν κοινό, ΔΕΝ θα προμηθευτεί τα συγκεκριμένα υλικά. 



Υπάρχουν όμως ήδη από προηγούμενες προμήθειες 100 συσκευασίες γαντιών των 100 η 
καθεμία. 

ii. Για αντισηπτικά έχει γίνει ήδη προμήθεια 250 τεμαχίων (υπάρχει σοβαρή έλλειψη) που θα 
διατεθούν άμεσα, ενώ με ευθύνη των Τμημάτων Διοικητικού-Οικονομικού κάθε Νομού, 
μπορεί να γίνει προμήθεια των αντισηπτικών που απαιτούνται, εφόσον βρεθούν οι 
κατάλληλοι προμηθευτές. 

iii. Για την απολύμανση χώρων Υπηρεσιών ή οχημάτων, όπου δεν έγινε, μπορεί να γίνει 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, έχοντας βέβαια 
υπόψη πως δεν είναι δυνατή η συνεχής επανάληψη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.  

 
Εξάλλου με εντολή Συντονιστή, έχει ήδη προωθηθεί αίτημα προμήθειας θερμομέτρων υπερύθρων 
(μετώπου) για να χρησιμοποιούνται από τους υπεύθυνους για την είσοδο σε όλα τα κτήρια της 
ΑΔΜΘ, για θερμομέτρηση υπαλλήλων και πολιτών. Σε περίπτωση που ανιχνευθεί πρόβλημα σε 
έναν υπάλληλο ή πολίτη η πρόσβαση στην Υπηρεσία απαγορεύεται.  
 
Επιπλέον των παραπάνω επισημαίνονται και τα ακόλουθα : 
1. Σε Υπηρεσίες που βρίσκονται σε νομούς που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα διάδοσης και 

τμήματα των οποίων έχουν κηρυχθεί σε καραντίνα, ο Προϊστάμενος θα πρέπει να λάβει 
επιπλέον μέτρα αναθέτοντας εξ’ αποστάσεως εργασία σε περισσότερους εργαζόμενους. 

2. Ειδικά για τις Δασικές Υπηρεσίες και λόγω του ότι η πλειονότητα των εργασιών υλοποιείται 
εκτός γραφείου, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την μη συγκέντρωση  υπαλλήλων στους 
χώρους των γραφείων. 

3. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει ληφθεί τόσο για τους συναδέλφους που μετακινούνται από 
μακρινές περιοχές (ιδίως από νομό σε νομό ή σε μακρινή απόσταση στον ίδιο νομό) ή 
χρησιμοποιώντας τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ο Προϊστάμενος κάθε Υπηρεσίας, θα πρέπει 
σε αυτές τις περιπτώσεις να εξαντλήσει τις δυνατότητες τηλεργασίας ανά εβδομάδα, 
τηλεδιασκέψεων κλπ. 
 

Και για τα  (1) και (2) παραπάνω, έχει γίνει ήδη η κατάλληλη προετοιμασία από πλευράς 
ηλεκτρονικής υποδομής της ΑΔΜΘ. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα εργασίας από το σπίτι με 
τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων (επεξεργασία φακέλων με έντυπο υλικό). 
 
Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα που θεσπίσαμε με τα από 16-03-20 και 20-03-20 έγγραφά μας, καθώς 
και με το σημερινό, έχουν ευθύνη να τα εφαρμόσουν οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων. Σε 
αυτούς παρέχουμε κάθε ευελιξία, ώστε να τα προσαρμόσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι 
ώστε και η Υπηρεσία να παραμείνει λειτουργική (ιδίως Υπηρεσίες πρώτης γραμμής, όπως τα 
Δασαρχεία) και οι συνάδελφοι να έχουν τις μέγιστες δυνατές συνθήκες ασφάλειας. Άλλωστε κάθε 
οργανική μονάδα αντιμετωπίζει εξατομικευμένα, απαιτήσεις και συνθήκες εργασίας. Η εφαρμογή 
των μέτρων παρακολουθείται και θα παρακολουθείται στενά, ενώ κάθε απόκλιση θα ελέγχεται 
πειθαρχικά.  

 

Μέλημα όλων αυτή την περίοδο θα πρέπει να είναι πάνω από όλα η διατήρηση της καλής υγείας 
των συναδέλφων, των οικείων τους, των συμπολιτών, αλλά και όλων μας. 
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Ενημερωτικά, με την ΠΝΠ, ΦΕΚ Α’ 64 (14-03-2020) αρ. 6, που επικαλέστηκε και ο Ιατρικός  
Σύλλογος Θεσ/νίκης για την  προμήθεια υγειονομικού υλικού για τα μέλη του – ιατρούς του 
ιδιωτικού τομέα, προβλέπεται η επίταξη όλων των μέσων ατομικής προστασίας (μασκών κάθε 
είδους, μέσων ατομικής προφύλαξης και υγειονομικός ρουχισμός) και η προμήθεια δεν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί από την αγορά. 
  
Σχετικά με την χρήση μάσκας ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι χρησιμοποιείται μόνο για την προστασία των 
επαγγελματιών υγείας και των ατόμων που φροντίζουν ασθενείς με λοίμωξη από τον κορωνοϊό και 
δεν συστήνεται η χρήση της στον υγιή πληθυσμό. (ΕΟΔΥ, Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο 
κορωνοϊό, 19-03-2020) https://eody.gov.gr/erotiseis-kai-apantiseis-gia-to-neo-koronoio-covid-19/ 
  
Σχετικά με την χρήση γαντιών, τα γάντια προφυλάσσουν για πολύ συγκεκριμένο λόγο και μικρό 
χρονικό διάστημα, αλλιώς λειτουργούν όπως τα χέρια. Εάν μολυνθούν, το διασπείρουν και 
μολύνουν με τον ίδιο τρόπο όπως τα γυμνά χέρια και μάλιστα περισσότερο γιατί παρέχουν την 
ψευδαίσθηση της προστασίας. Ο μόνος ασφαλής τρόπος προστασίας από τον κορωνοϊό είναι το 
συχνό και σχολαστικό πλύσιμο  των χεριών, η υγιεινή των χεριών και οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. 
Πουθενά δεν αναφέρονται τα γάντια ως μέσο προφύλαξης για τον γενικό πληθυσμό. 
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