
1. Υπενθυμίζονται οι ανωτέρω σχετικές, με τις οποίες δόθηκαν εντολές και κατευθύνσεις, 
αναφορικά με τις ενέργειες των Υπηρεσιών και τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόζονται από 
όλο το προσωπικό (ένστολό & πολιτικό), στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκαν και σχετικές
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.

Κατόπιν αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωθείσα μέχρι στιγμής κατάσταση, 
σημειώνονται τα ακόλουθα δεδομένου ότι κρίνεται επιβεβλημένη η προστασία του 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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Τηλέφωνο:  (POL) 1031131 -2-3, 2131520181 
Φαξ: 2131527715
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Γ.Φ./Ε.Φ. Θεματολογίου: (6023/1)

ΑΘΗΝΑ , 23/08/2020
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που 
είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο POL.

ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ'

ΘΕΜΑ: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού - Ενέργειες Υπηρεσιών.»

ΣΧΕΤ.: α) 1005/20/542709 από 11-03-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
β)1005/20/567001 από 15-03-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
γ)1005/20/589931 από 18-03-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
δ) 1005/20/606298 από 20-03-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
ε)1005/20/656728 από 29-03-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
στ) Η υπ’ αριθ. 1226/20/454622 από 29-02-2020 Διαταγή κ. Αρχηγού.
ζ) Η υπ’ αριθ. 1244/20/656995 από 29-03-2020 Διαταγή κ. Προϊσταμένου
Επιτελείου/Α.Ε.Α.
η)Η υπ’ αριθ. 1647/20/1017392 από 18-5-2020 Διαταγή κ. Προϊσταμένου
Επιτελείου/Α.Ε.Α.
θ) Η υπ΄αριθ. 1647/20/1676966 από 05-08-2020 Διαταγή κ. Προϊσταμένου
Επιτελείου/Α.Ε.Α.
ι) Η υπ’ αριθ. 1647/20/1757422 από 18-8-2020 Διαταγή κ. Προϊσταμένου
Επιτελείου/Α.Ε.Α.
ια)Η υπ’ αριθ. 1647/20/1614944 από 30-07-2020 Διαταγή κ. Προϊσταμένου 
Επιτελείου/Α.Ε.Α.
ιβ) Η υπ’ αριθ. 1604/20/1784952 από 22-08-2020 όμοια Διεύθυνσης Διαχείρισης
Μετανάστευσης/Α.Ε.Α..
ιγ) Η υπ΄ αριθ. 1917/20/1683954 από 06-08-2020 διαταγή Διεύθυνσης
Υγειονομικού/Α.Ε.Α.

Σελίδα 1 από 4RTF Template

23/8/2020https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...



ύψιστου αγαθού της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού του Σώματος, ανά την 
Επικράτεια:
α) ToΕνιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων
(Ε.Σ.Κ.Ε.Δ.Ι.Κ./Α.Ε.Α.), το οποίο έχει ορισθεί ως σημείο αναφοράς του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και των Υπηρεσιών για το αναφερόμενο στο θέμα αντικείμενο, να 
μεριμνήσει για:
(i) Την επικαιροποίηση των ορισθέντων/ονομαστικοποιημένων συνδέσμων Αξιωματικών σε 
κάθε Υπηρεσία, ως σημεία επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη  (στ) σχετική.
(ii) Τη στελέχωση σε 24ωρη βάση του Κέντρου Επιχειρήσεων, προκειμένου να παρέχει 
ειδικότερες εντολές - οδηγίες για περαιτέρω χειρισμό κάθε ανακύπτοντος θέματος, 
ευρισκόμενο σε συνεχή επικοινωνία με τον Ειδικό Ιατρό που έχει ορισθεί από τη 
Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. για τον εν λόγω σκοπό.
(iii) Τη διαρκή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους ορισθέντες Αξιωματικούς Συνδέσμους.
(iv) Την τήρηση επικαιροποιημένων σχετικών στοιχείων προς ενημέρωση της Ηγεσίας.
β) Η Διεύθυνση Υγειονομικού/Α.Ε.Α. να :

(i) Μεριμνήσει για την εκδήλωση κάθε σχετικής ενέργειας επί όλων των θεμάτων 
αρμοδιότητάς της, για την υγιεινή του προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις του Αρχηγείου.
(ii) Ορίσει υπεύθυνο Ιατρό σε 24ωρη βάση για την παροχή κατευθύνσεων - οδηγιών τόσο 
στις Υπηρεσίες, όσο και στο προσωπικό που θα απευθύνεται σε αυτόν, ερχόμενος σε 
άμεση και απευθείας συνεργασία με το Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ. και υπό την καθοδήγηση και τις 
ειδικότερες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και να μεριμνά, όπου αυτό απαιτείται, για την περαιτέρω 
διαχείριση κάθε περιστατικού (έκδοση οδηγιών, λήψη δείγματος κ.α.) σε συνεργασία με
αρμόδιες Αρχές – Φορείς.
(iii) Προβεί στην άμεση έκδοση ειδικών οδηγιών, προς το προσωπικό του Σώματος, για τη 
διασφάλιση της υγείας του και την πρόληψη διασποράς του κορωνοϊού.
γ) Ο Προϊστάμενος Κλάδου Διαχειριστικής-Τεχνικής Υποστήριξης και 
Πληροφορικής/Α.Ε.Α.:
(i) Να μεριμνήσει για την επίσπευση των διαδικασιών παραλαβής του υγειονομικού 
υλικού, η προμήθεια του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη και την κατανομή αυτού στις 
Υπηρεσίες ανά την Χώρα.
(ii) Να εξασφαλίσει τις αναγκαίες πιστώσεις για την αδιάλειπτη προμήθεια υγειονομικού 
υλικού, σε συνεργασία με τη Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., υποβάλλοντας σε συντρέχουσα περίπτωση 
αιτήματα ενίσχυσης του σχετικού Α.Λ.Ε.
(iii) Nα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση όλων των αιτημάτων ανάληψης 
υποχρέωσης που θα υποβληθούν από τις Υπηρεσίες για την προμήθεια υγειονομικού 
υλικού, την καθαριότητα-απολύμανση των κτιρίων και οχημάτων αυτών.
δ) Οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι 
Γενικοί Αστυνομικοί Περιφερειακοί Αστυνομικοί Διευθυντές, σε συνεργασία με 
τους Διευθυντές των υφισταμένων Διευθύνσεων, αντίστοιχα, να μεριμνήσουν:
(i) Για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους εργασίας, την 
εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας, τη χρήση ατομικών μέτρων προστασίας, 
ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα συγχρωτισμού και συνωστισμού σε κλειστούς χώρους.

Σελίδα 2 από 4RTF Template

23/8/2020https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...



(ii) Για την πιστή εφαρμογή των οριζομένων της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ15984 από 
17/8/2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που κοινοποιήθηκε με τη (ι) σχετική, 
αναφορικά με τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας στις ομάδες αυξημένου κινδύνου, 
αλλά και των οριζομένων για το προσωπικό που επιστρέφει από άδεια.
(iii) Για την ανεύρεση ειδικών χώρων κράτησης για τα ύποπτα κρούσματα και για όσο 
χρονικό διάστημα απαιτηθεί. Για το σκοπό αυτό να ληφθούν ειδικά μέτρα διαχείρισης των 
κρατουμένων, τόσο κατά το χρονικό διάστημα, παραμονής τους στα κρατητήρια, όσο και 
κατά τις μετακινήσεις/μεταγωγές αυτών, τηρώντας αυστηρά τις εντολές-οδηγίες της
Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α.Ε.Α. και του Ε.Ο.ΔΥ. Ομοίως, ειδικά μέτρα να ληφθούν και 
στους χώρους των Προ.Κε.Κ.Α. σύμφωνα με τις ανωτέρω (ζ) και (ιβ) σχετικές.

(iv) Να δώσουν τις δέουσες οδηγίες και δραστηριοποιήσουν, στο έπακρο, το αρμόδιο 
προσωπικό των υφιστάμενων Υπηρεσιών τους, ώστε να εκδηλωθούν άμεσα και 
απαρέγκλιτα όλες εκείνες οι απαιτούμενες ενέργειες προς επίτευξη του επιδιωκόμενου 
σκοπού.

2. Οι Προϊστάμενοι Κλάδων/Α.Ε.Α., αναλάβουν κατά λόγο αρμοδιότητας και υπό την 
εποπτεία του Προϊσταμένου Επιτελείου/Α.Ε.Α., την έκδοση όλων των αναγκαίων διαταγών 
- κατευθύνσεων – οδηγιών, προκειμένου να εκκινήσουν άμεσα όλες τις απαιτούμενες 
διαδικασίες και δράσεις και αναλάβουν κάθε απαραίτητη πρωτοβουλία, ανεξαιρέτως 
πεδίου εφαρμογής, με πρώτιστο γνώμονα την εξασφάλιση της υγείας, αφενός του 
αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού του Σώματος, αφετέρου των πολιτών στο πλαίσιο 
των παρεχόμενων ποιοτικών υπηρεσιών. Θεωρείται δε, ως δεδομένο η αποτελεσματική και
ανεμπόδιστη εκτέλεση του αστυνομικού έργου, στο μέγιστο βαθμό επιχειρησιακής
ετοιμότητας και ανταπόκρισης, τόσο σε όλη την Επικράτεια, όσο και σε όλα τα επίπεδα 
Διοίκησης.

Ομοίως, οι Διευθυντές των Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών εκδηλώσουν τις 
απαιτούμενες, κατά την κρίση τους, ενέργειες στο πνεύμα των ανωτέρω.

3. Οι Γενικοί Επιθεωρητές Αστυνομίας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος αναλάβουν, κατά 
λόγο αρμοδιότητας, συντονιστικό ρόλο για την άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της
παρούσης.

4. Ο Προϊστάμενος Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ., στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται για 
την ενημέρωσή του και τυχόν εκδήλωση ειδικότερων ενεργειών αρμοδιότητάς του.

O ΑΡΧΗΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΡΟΣ
1) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
2) ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΑΣ(POL)
4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ (POL)
5) ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
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6) ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
7) ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ,ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
8) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
9) Α Α/ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ
10) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
11) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
12) ΑΕΑ/ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
13) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ.Α.Δ.Α.
14) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Γ.Α.Δ.Θ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ.ΤΑΞΗΣ
2) ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΧΗΓΟΥ
3) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
4) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΒΟΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ
5) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΑΣΤΥΝ. ΝΟΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
6) ΑΕΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
7) ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΛΑΔΩΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
8) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
9) ΥΠ.ΔΙΑΧ.ΕΥΡΩΠ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.ΠΡΟΓ
10) ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘ.ΑΝΤ.ΣΩΦΡ.ΠΟΛΙΤ./ΤΜ.ΕΞΩΤΕΡ.ΦΡ.ΚΑΤ.ΚΡΑΤ.
11) ΓΡ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
12) ΙΔΡ. ΜΕΡ. ΑΡΙΣΤ. ΕΛ.ΑΣ.
13) Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
14) Υ.Ε.Υ.Σ.Α.
15) Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε.
16) ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.ΑΜ-Π.Σ.Ε.Α.
17) ΚΕ.ΜΕ.Α.
18) Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
19) -ΓΡ. Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
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20) ΓΡ.Κ.ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΑΕΑ/ΔΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

21) ΓΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

22) ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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23) ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Π. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 

Σελίδα 4 από 4RTF Template

23/8/2020https://tws.ydt/arxeion-xml/pages/police/prot_beta/file-get?arx-files-disposition=inline...


