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ΘΕΜΑ: «Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Τ. Π. & ∆ανείων, σύµφωνα µε τη
µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (Α∆Α:9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών»
Α Π Ο Φ Α Σ Η: 94643
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ Τ. Π. & ∆ΑΝΕΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Π.∆. 95/1996 «Οργανισµός του Ταµείου Παρακαταθηκών και
∆ανείων» (Α΄ 76), όπως ισχύει
β. Τη µε αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.34781/4-6-2020 ΚΥΑ «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄
2168).
γ. Τη µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (Α∆Α: 9Β3Π46ΜΤΛ6-Χ5Α)
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί µέτρων και ρυθµίσεων στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοϊού
δ. Τη µε αριθµ. 93559/30-4-2020 Απόφαση του Προέδρου του ∆.Σ. του Τ.Π & ∆ανείων µε
θέµα, «Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων»
σύµφωνα µε τη µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ69/113/9246/29-04-2020 (Α∆Α:6ΣΜΟ46ΜΤΛ6Ο14) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνδυασµό µε τη µεταγενέστερη µε αριθµ.
93706/11-5-2020 όµοια απόφαση µε θέµα, «Αποκατάσταση της λειτουργίας του Τ. Π. &
∆ανείων - Μέτρα και οδηγίες για τη λειτουργία του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων»
σύµφωνα µε τη µε αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ69/114/9708/8-5-2020 (Α∆Α:ΨΘΓΘ46ΜΤΛ6ΘΘΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μετά την επαναφορά σε πλήρη λειτουργία του Τ. Π. & ∆ανείων (Κ.Υ., Κατ/µα
Πειραιά, Κατ/µα Πάτρας), σύµφωνα µε τις ως άνω, υπό στοιχείο (δ), αποφάσεις µας, σε

συνδυασµό µε τη µε αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ69/119/οικ.11682/9-6-2020 (Α∆Α: 9Β3Π46ΜΤΛ6Χ5Α) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η εξυπηρέτηση των πολιτών καθίσταται
πλέον δυνατή και µε αυτοπρόσωπη παρουσία χωρίς προγραµµατισµένο ραντεβού.
Ωστόσο, τα ήδη προγραµµατισµένα ραντεβού, κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω αποφάσεών
µας, θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.
Αναφορικά µε τη λειτουργία της συναλλαγής του Καταστήµατος Θεσσαλονίκης,
και για το διάστηµα κατά το οποίο εξακολουθούν να ισχύουν οι άδειες ειδικού σκοπού –
διευκόλυνσης γονέων και οµάδων αυξηµένου κινδύνου- αυτή θα πραγµατοποιείται, κατά
προτίµηση, κατόπιν προγραµµατισµένου ραντεβού, σε ωράριο συναλλαγής-εξυπηρέτησης
που θα καθορίζεται από τον Προϊστάµενο του Καταστήµατος ανάλογα µε τον διαθέσιµο
αριθµό των υπαλλήλων σύµφωνα µε τις ως άνω χορηγηθείσες, άδειες.
∆εδοµένου ότι, ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού δεν έχει εξαλειφθεί, το
εξυπηρετούµενο κοινό θα εισέρχεται στο Τ. Π. & ∆ανείων µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο
συνωστισµός, τηρουµένων όλων των απαιτούµενων µέτρων για τη διασφάλιση της
δηµόσιας υγείας.
Σκόπιµο είναι, αιτήµατα ή ερωτήµατα, τα οποία δύνανται να ικανοποιηθούν µέσω
τηλεπικοινωνιακού τρόπου εξυπηρέτησης ή µέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, να
διατυπώνονται και να απαντώνται χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία των πολιτών.
Οι υπάλληλοι του Τ.Π.&∆ανείων καλούνται στο πλαίσιο προστασίας της υγείας
όλων να προβαίνουν κατά την παραµονή τους στην Υπηρεσία, στην τήρηση των ατοµικών
µέτρων υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ (µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο):
1. Γραφείο Προέδρου ∆.Σ.
2. Γραφείο Αναπληρώτριας Προέδρου ∆.Σ.
3. Γραφείο Προϊσταµένης Γενικής ∆ιεύθυνσης
4. Όλες οι ∆ιευθύνσεις και τα Καταστήµατα του Τ.Π.&∆ανείων

