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Τηλέφωνο:  213 2116.204   
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ΘΕΜΑ: «Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ.Π.&∆ανείων – Εξυπηρέτηση 

συναλλασσόµενου κοινού» 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 99497 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

 
i. Τις διατάξεις του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων» 

(ΦΕΚ 76 /Α/ 6-5-1996), όπως ισχύει. 

ii. Την µε αριθµό 3708/15-03-2020 (ΦΕΚ 863/Β/15-3-2020 – Α∆Α:Ρ48Ψ469ΗΗ7-2ΨΕ) 

απόφαση του ∆.Σ. του Τ.Π. & ∆ανείων, µε την οποία µεταξύ άλλων δίδεται η εξουσιοδότηση 

στον Πρόεδρο του ∆.Σ. του Τ.Π.&∆ανείων ή στον νόµιµο αναπληρωτή του, να εξειδικεύσει 

µε απόφασή του κάθε άλλο αναγκαίο έκτακτο µέτρο, στο πλαίσιο λήψης µέτρων πρόληψης 

και προστασίας της δηµόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού. 

iii. Την από 11/3/2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) µε 

θέµα «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών εµφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του», όλες οι σχετικές 

ΠΝΠ που ακολούθησαν καθώς και όλες οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών για την 

εφαρµογή των µέτρων αυτών.  

iv. Όλες τις αποφάσεις του Προέδρου και της Αναπληρώτριας Προέδρου του ∆.Σ. του 

Τ.Π.&∆ανείων περί µέτρων και ρυθµίσεων για τον περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού 

στο Τ.Π.&∆ανείων. 

v. Την από 29/8/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3611/Β΄/29-8-2020) περί 

υποχρεωτικής χρήσης µάσκας και η από 15/9/2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

3957/Β΄/15-9-2020) για τα έκτακτα µέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού στην 

περιφέρεια Αττικής.  

vi. Την µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/128/17765/2-10-2020 (Α∆Α: 9ΣΧΒ46ΜΤΛ6-Ρ3Π) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το από 1-10-2020 Πρωτόκολλο διαχείρισης 



 

 

2

κρούσµατος λοίµωξης από τον νέο κορωνοϊό SARS-CΟV-2 (COVID-19) για τους χώρους 

εργασίας του ∆ηµοσίου Τοµέα (εξαιρουµένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων). 

vii. Την µε αριθµό 99338/12-10-2020 απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του Τ.Π.&∆ανείων, µε 

την οποία ορίστηκε συντονίστρια και αναπληρώτρια συντονίστρια διαχείρισης COVID-19 

στο Τ.Π.&∆ανείων και εγκρίθηκε το από 12-10-2020 Σχέδιο ∆ράσης για τον Περιορισµό της 

µετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους του Τ.Π.&∆ανείων. 

viii. Την µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/129/18771/13-10-2020 (Α∆Α: 9ΠΨΤ46ΜΤΛ6-ΧΞΤ) 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί µέτρων και ρυθµίσεων, περιορισµού τη 

διασποράς του κορωνοϊού για τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες ανά επιδηµιολογικό επίπεδο. 

ix. Το γεγονός ότι το Τ.Π.&∆ανείων ως αυτόνοµος χρηµατοπιστωτικός οργανισµός, 

διαφοροποιείται από τις λοιπές ∆ηµόσιες Υπηρεσίες λόγω του εύρους και της φύσης των 

αντικειµένων των οργανικών του µονάδων και ιδίως των σχετικών συναλλαγών µε το κοινό, 

λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα κάποιων από αυτές, όπως η αποκλειστική φύλαξη και η 

διαχείριση κάθε µορφής παρακαταθηκών.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Τη συνέχιση της εξυπηρέτησης του συναλλασσόµενου µε το Τ.Π.&∆ανείων κοινού, στην Κεντρική 

Υπηρεσία και τα Καταστήµατα Πειραιά, Πάτρας και Θεσσαλονίκης του Τ.Π.&∆ανείων, µε 

αυτοπρόσωπη παρουσία χωρίς προγραµµατισµένο ραντεβού, τηρουµένων όλων των µέτρων για τη 

διασφάλιση της δηµόσιας υγείας, όπως αυτά προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και από το 

Σχέδιο ∆ράσης του Τ.Π.&∆ανείων για τον περιορισµό της µετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους 

του. 

Η συναλλαγή του κοινού µε τα κατά τόπους Γραφεία Παρακαταθηκών των ∆.Ο.Υ. θα υλοποιείται 

κατά τον προβλεπόµενο από την οικεία ∆.Ο.Υ. τρόπο. 

   

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Τ.Π.&∆ΑΝΕΙΩΝ 

    

  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 
1) Γραφείο Προέδρου ∆.Σ. 

2) Γραφείο Αναπληρώτριας Προέδρου ∆.Σ.  

3) Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης 

4) ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού (∆1)  

5) Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων  


