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                                    ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        

          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
             ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

      ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ            
                        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.28503/7-5-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1872).

β) Η με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/160/οικ.8032/10-5-2021 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών           
με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού – 43η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ» (ΑΔΑ: Ω1Γ846ΜΤΛ6-50Ξ).

                     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 την υπό στοιχείο (α) ΚΥΑ παρατείνονται μέχρι την Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 06:00 τα 
μέτρα που προβλέφθηκαν για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊου. Επ’ αυτής εκδόθηκε η 
υπό στοιχείο (β) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία σας κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονική 
αλληλογραφία την 11/5/2021. 
Συγκεκριμένα διευκρινίζεται :
Ι. Σε ό,τι αφορά το πλάνο εργασιών επαναπροσδιορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που 
παρέχουν τηλεργασία, εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων τους και μειώνεται κατά 
ποσοστό 10% επί του ποσοστού τηλεργασίας, όπως αυτό είχε προσδιοριστεί στο μέχρι σήμερα 
υφιστάμενο πλάνο εργασίας της κάθε οργανικής μονάδας.
ΙΙ. Σε ό,τι αφορά τους υπαλλήλους που παρείχαν αυτοπρόσωπη εκ περιτροπής εργασία, θα 
επανέλθουν υποχρεωτικά στην υπηρεσία και στο ωράριο της Οργανικής τους Μονάδας.
ΙΙΙ. Σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου εξακολουθεί να ισχύει η χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας, όπως αυτή 
προβλέπεται στο με αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/13625/24-09-2020 έγγραφο.
IV. Σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση κοινού, αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά ή 
τηλεφωνικά (με mail) και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία, κατόπιν 
ραντεβού. 
V. Σε ό,τι αφορά τις συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων και τις συναντήσεις εργασίας 
εξακολουθούν να διενεργούνται είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, είτε με αυτοπρόσωπη συμμετοχή των 
μελών, τηρουμένων, στην δεύτερη περίπτωση, των μέτρων τήρησης απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου 
και του ανώτατου ορίου συμμετοχής επτά (7) ατόμων. 
VI. Σε ό,τι αφορά τις διευκολύνσεις γονέων εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τη διαδικασία 
χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού, τα προβλεπόμενα στο υπ. αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/5993/6-5-
2020 έγγραφο του Διοικητή. Οι εν λόγω διευκολύνσεις χορηγούνται μόνον στις περιπτώσεις 
αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας ή τμήματος σχολικής μονάδας όλων των βαθμίδων ή σε 
περίπτωση που το τέκνο ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και παρακολουθεί μαθήματα σε 
τηλεκπαίδευση.
VII. Για την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού ισχύει η με αριθμ. πρωτ. ΓΔΔΥ/Δ9/Α/3645/31-3-
2021 οδηγία της Δ/νσης Διοικητικού, για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε κατ’ οίκον 
περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος Covid-19.
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VIII. Ως προς το παρουσιολόγιο COVID-19, παραμένει υποχρεωτική για όλες τις μονάδες η έγκαιρη 
και ορθή συμπλήρωση και αποστολή του στην Δ9/Α, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με 
προηγούμενα έγγραφα του Διοικητή.

IX. Ως προς τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου self-test σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
Η διενέργεια των εβδομαδιαίων αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) είναι υποχρεωτική.
Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι θα μπορούν να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς 
ελέγχους (self-test) από το φαρμακεία με την επίδειξη του ΑΜΚΑ, από την Πέμπτη 13 Μαϊου έως 
και την Τετάρτη 19 Μαϊου.
Οι συγκεκριμένοι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι αφορούν στις εβδομάδες 10 - 16 Μαϊου και 17 – 23 
Μαϊου 2021. 
Διευκρινίζεται ότι οι υπάλληλοι που υποβάλλονται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 
σε διαγνωστικό έλεγχο, ιδίως με rapid test, δεν απαιτείται να υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), χωρίς ωστόσο να αίρεται η υποχρέωση δήλωσης του 
αποτελέσματος στην εφαρμογή της απογραφής κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ. 
Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση εργαζομένου που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμεί ή έχει ήδη 
υποβληθεί σε έλεγχο μέσω rapid ή PCR Test κατά την εβδομάδα που αφορά η σχετική υποχρέωση 
ελέγχου και η αντίστοιχη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος αυτού.

Οι Προϊστάμενοι όλων των Οργανικών Μονάδων κάθε επιπέδου (Τμήματος, Διεύθυνσης, Αυτοτελούς 
Τμήματος) είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο τήρησης των μέτρων από τους υπαλλήλους του χώρου 
ευθύνης τους. 
Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι καλούνται στο πλαίσιο της υπέρτατης υποχρέωσης για προστασία της 
δημόσιας υγείας αλλά και της ατομικής τους ευθύνης για την προστασία της υγείας τόσο των ιδίων, 
όσο και των συναδέλφων τους, να προβαίνουν κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους στην 
τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής και ειδικότερα στην υποχρεωτική χρήση μάσκας, χρήση 
απολυμαντικών και τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου. Στην περίπτωση κρούσματος, είναι 
υποχρεωτική για όλους η τήρηση του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΥ, όπως αυτό περιγράφεται στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία σας έχει γνωστοποιηθεί με προηγούμενες οδηγίες. 
Η τήρηση των μέτρων υγιεινής προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας αποτελεί ευθύνη όλων 
των υπαλλήλων.
Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, με ευθύνη των Προϊσταμένων των 
Οργανικών Μονάδων.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή :                                                                  
-Δ9/Α  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ
-Π/ΓΔΔΥ  

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