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ΘΕΜΑ: Αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ για τέσσερις (4) εβδομάδες 

 
Με το από 8-3-2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Υγείας, ανακοινώθηκαν περαιτέρω 

προληπτικά ειδικά μέτρα που αφορούν δράσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας της 
εξάπλωσης πανδημίας κορονοΐού στη χώρα μας, με στόχο ιδίως την προστασία των ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού. 

 
Μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ όλης της χώρας 

για τέσσερις (4) εβδομάδες, από 9-3-2020. 
 
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής, το προσωπικό που υπηρετεί στα 

ΚΑΠΗ, είτε αυτά που λειτουργούν στο πλαίσιο νομικών προσώπων, είτε ως υπηρεσίες των 
Δήμων, παρουσιάζεται κανονικά στην υπηρεσία του. 

 
 Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, το προσωπικό αυτό υποχρεούται, για την 

κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, να απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού 
προσώπου με απόφαση του οικείου Προέδρου ή σε άλλη υπηρεσία του οικείου Δήμου ή άλλου 
νομικού προσώπου αυτού με απόφαση του οικείου Δημάρχου. 

 
Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ωράριο εργασίας του υπαλλήλου, καθώς και η 

τυχόν ανάθεση συναφών καθηκόντων άλλου κλάδου για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών.  
 

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους απασχολούμενους με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου έργου ή συμβάσεις έργου. 

 
Παρακαλούμε όπως άμεσα κοινοποιήσετε το παρόν στους ΟΤΑ α’ βαθμού της χωρικής 

σας αρμοδιότητας, καθώς και στα νπδδ αυτών, για ενημέρωση και εφαρμογή. 
 

 
 

 
 
 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
 
 

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος 

Ελληνική   
 
 
 
 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 1073 / 1073 
Ημ.Πρ. : 17/03/2020

ΑΔΑ: ΩΨ9Κ46ΜΤΛ6-9Φ0



 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
Υπουργείο Υγείας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού 
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέα 
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
4. Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης / Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού 
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