
                                
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
             ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ         
                        ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (Δ9)                                                       

         ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Α)
    
Ταχ/κή Δ/νση:  Τέρμα 25ης οδού, Παλαιός Πύργος πρώην                                                                
Ανατολικού Αερολιμένα, 16777 Ελληνικό                 
Πληροφορίες: Μ. Τζιτζογλάκη   Προς: Όλους τους Προϊσταμένους 
Τηλέφωνο: 2108916148                                          των Οργανικών Μονάδων
FAX:            2108947152
E-mail:        d9a@hcaa.gr

     Θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού.

Σχετ. : α)Η με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.4992/22-01-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 186/Β/2021).
            β)Η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/141/οικ.1387/25-01-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού – 29η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ»

                     γ)Όλες οι προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών.
                    δ)Όλες οι προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκύκλιοι της Υπηρεσίας μας.

Με το α σχετικό παρατείνονται μέχρι την 01/02/2021 και ώρα 06:00 τα μέτρα που 
προβλέφθηκαν με τις προηγούμενες ΚΥΑ (ΦΕΚ 5486/Β/2020, 5350/Β/2020, 30/Β/2021 και 
89/Β/2021). Αντιστοίχως σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται και η ισχύς των οδηγιών και 
διευκρινίσεων που ορίζονται στο με αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/919/22-01-2021 έγγραφο της 
Υπηρεσίας μας σε συνδυασμό από τα προηγηθέντα αυτού υπηρεσιακά έγγραφα.
Τονίζεται ότι η εξαίρεση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων, 
του Αυτοτελούς Τμήματος ΠΡΟΠΕ και των Τμημάτων από την τηλεργασία σύμφωνα με τα 
αναλυτικώς αναγραφόμενα στο με αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/919/22-01-2021 έγγραφο του 
Διοικητή ΥΠΑ ισχύει μέχρι την αναίρεσή της με νεότερο έγγραφο, ήτοι χωρίς την ανάγκη 
ρητής ανανέωσής της κάθε φορά που εκδίδεται καινούρια ΚΥΑ περί παράτασης των 
μέτρων κατά του κορωνοιού.
Για ακόμη μία φορά καλούμε όλους τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας στην αυστηρή 
τήρηση των μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, με ευθύνη των 
Προϊσταμένων των Οργανικών Μονάδων.

Εσωτερική Διανομή :                                                                  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
-Δ9/Α
-Π/ΓΔΔΥ  

         -Π/ΓΔΦΠΥΑΝ                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ
-Π/ΓΔΑΜ
-Υπ/τής Β. Βρεττός
-Υπ/τής Ζ. Ταμπακίδης
-Διοικητής 
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