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ΓΕΝΙΚΟ/ Διευκφνςεισ-Υπθρεςίεσ
(όπου υπθρετεί προςωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πολιτικό προςωπικό Υ.Ν.Α.Ν.Π.)

ΕΓΚΤΚΛΙΟ

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςηςησ από τον κορωνοϊό
COVID-19».
ΧΕΣ. : α) Το άρκρο 54 του π.δ. 13/18 (Α’ 26).
β) Το άρκρο 5 του Κανονιςμοφ Λειτουργίασ Λιμενικών Αρχών (Β’ 3212/2014).
γ) Το με Ω.Π.:122201/09-21 Σιμα ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.ΕΠΙΧ.
δ) Το με Ω.Π.:122317/09-21 Σιμα ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Κ.ΕΠΙΧ.
ε) Η αρικμ. Δ1α/ΓΠοικ. 55400/12-09-2021 Κ.Υ.Α.(Β΄ 4206).
ςτ) Η αρικμ. Δ1α/ΓΠοικ. 55570/12-09-2021 Κ.Υ.Α.(Β΄ 4207).
η) Η αρικμ. πρωτ.: Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13-08-2021 απόφαςθ (Β’ 3794).
θ)Η αρικμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ. 17530/13-09-2021 εγκφκλιοσ ΥΠ.ΕΣ.
(ΑΔΑ: ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6- Ι2Ε).

1. Συνεχεία (ε) και (ςτ) ςχετικών γνωρίηεται θ εφαρμογι του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ
ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό covid-19 ςτα ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ και το πολιτικό προςωπικό Υ.Ν.Α.Ν.Π.
(Διοικθτικό – Εκπαιδευτικό – Ναυτικό Προςωπικό) που παρζχουν εργαςία με φυςικι παρουςία ςτον τόπο
εργαςίασ.
2. Ειδικότερα, ςφμφωνα με το άρκρο 1 (ςτ) ςχετικισ, θ εν κζματι εφαρμογι αφορά ςε όλο το προςωπικό
του Δθμοςίου που αςκεί τα κακικοντά του με φυςικι παρουςία εντόσ ι εκτόσ των εγκαταςτάςεων τθσ
Υπθρεςίασ του και οι εργαηόμενοι αυτοί είναι απογεγραμμζνοι ςτο Μθτρώο Ανκρωπίνου Δυναμικοφ
Ελλθνικοφ Δθμοςίου.
Εξαιροφνται από τον υποχρεωτικό διαγνωςτικό ζλεγχο νόςθςθσ όςοι:
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α) ζχουν ολοκλθρώςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερών τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό COVID19 και επιδεικνφουν πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ, με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του κατόχου, ι
β) ζχουν ολοκλθρώςει προ τουλάχιςτον δεκατεςςάρων (14) θμερών τον εμβολιαςμό για κορωνοϊό COVID19 με μία (1) δόςθ εμβολίου λόγω νόςθςθσ τουσ από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνφουν βεβαίωςθ
νόςθςθσ και εμβολιαςμοφ, με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του κατόχου, ι
γ) ζχουν νοςιςει από κορωνοϊό COVID-19 εντόσ του τελευταίου εξαμινου και επιδεικνφουν πιςτοποιθτικό
νόςθςθσ, με ταυτόχρονο ζλεγχο ταυτοπροςωπίασ του κατόχου.
3. Σφμφωνα με το άρκρο 2 (ςτ) όμοιασ ο ανωτζρω διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ διενεργείται ζναντι αντιτίμου,
με επιβάρυνςθ του ίδιου του υπόχρεου ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικοφ υπαλλιλου υποχρεωτικά μία
(01) φορά τθν εβδομάδα με τθ μζκοδο του μοριακοφ ελζγχου (P.C.R.) ι με τθ χριςθ ταχείασ ανίχνευςθσ
αντιγόνου κορωνοϊοφ COVID-19 (rapid test) ςε ιδιωτικά διαγνωςτικά εργαςτιρια όπωσ ορίηονται ςτο π.δ.
84/2001 (Α’ 70), ι ςε ιδιωτικζσ κλινικζσ ι ςε φαρμακεία ι ςε ιδιώτεσ ιατροφσ.
Ο εν λόγω διαγνωςτικόσ ζλεγχοσ νόςθςθσ διενεργείται υποχρεωτικά μία (01) φορά κάκε εβδομάδα
και ιςχφει για μία (01) εβδομάδα από τθν θμζρα διενζργειασ του, οπότε και βάςει τθσ αρχικισ θμερομθνίασ
διενζργειάσ του, επαναλαμβάνεται περιοδικώσ (δθλ. αν το τεςτ πραγματοποιθκεί και προςκομιςκεί, για
πρώτθ φορά, θμζρα Τετάρτθ, κα επαναλαμβάνεται ζκτοτε κάκε Τετάρτθ).
Επιςθμαίνεται ότι ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικοί υπάλλθλοι οι οποίοι απουςιάηουν οριςμζνεσ
μζρεσ ςτθ διάρκεια μίασ εβδομάδασ υποχρεοφνται να ςυμμορφώνονται με τα ανωτζρω (ςτο παράδειγμα
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, αν απουςιάηουν τισ θμζρεσ Δευτζρα και Τρίτθ, κα πρζπει να
προςκομίςουν το διαγνωςτικό ζλεγχο τθν Τετάρτθ).
Στελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικοί υπάλλθλοι που απουςιάηουν όλθ τθν εβδομάδα δεν υποχρεοφνται
ςτον προαναφερόμενο διαγνωςτικό ζλεγχο για τθν εβδομάδα αυτι και προςκομίηουν τον διαγνωςτικό
ζλεγχο τθν πρώτθ θμζρα επανόδου τουσ ςτθν Υπθρεςία (δθλ. αν απουςιάςουν Δευτζρα ζωσ Παραςκευι, θ
προςκόμιςθ του πιςτοποιθτικοφ ελζγχου κα γίνει τθν πρώτθ θμζρα υπθρεςίασ/εργαςίασ, ζςτω και αν αυτι
είναι αργία, π.χ. Σάββατο).
Αν οι υπόχρεοι απουςιάςουν μζροσ τθσ εβδομάδοσ που περιλαμβάνει τθν αρχικι θμζρα
υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ του διαγνωςτικοφ ελζγχου, θ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ εκπλθρώνεται ομοίωσ
τθν πρώτθ θμζρα επανόδου τουσ ςτθν Υπθρεςία (ομοίωσ, ςτο πρώτο παράδειγμα, αν οι υπόχρεοι
απουςιάςουν τθν Δευτζρα, Τρίτθ και Τετάρτθ, είναι υποχρεωμζνοι να προςκομίηουν τα αποτελζςματα του
διαγνωςτικοφ ελζγχου τθν Πζμπτθ και ζκτοτε κάκε Πζμπτθ. Αν απουςίαςαν Τετάρτθ, Πζμπτθ και
Παραςκευι και εργάηονται το Σάββατο, θ προςκόμιςθ των αποτελεςμάτων του διαγνωςτικοφ ελζγχου κα
γίνει το Σάββατο, ο ζλεγχοσ και ζκτοτε κάκε Σάββατο, ενώ αν δεν εργάηονται το Σαββατοκφριακο, θ
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ είναι για τθν Δευτζρα και ζκτοτε κάκε Δευτζρα).
4. Κατά τθν πρώτθ εφαρμογι του μζτρου του υποχρεωτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον
COVID-19 κάκε ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικοφ υπαλλιλου, αυτόσ κα διενεργείται οποτεδιποτε εντόσ
τθσ πρώτθσ εργάςιμθσ εβδομάδασ από 13-09-21 χωρίσ οιαδιποτε περαιτζρω δυςμενι ςυνζπεια.
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5. Διευκυντζσ ι Προϊςτάμενοι Υπθρεςιών τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ Υ.ΝΑ.Ν.Π. και τθσ Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ.,
υπό τθν εποπτεία των αρμόδιων Διευκυντών Κλάδων ι Γενικών Διευκυντών, κακώσ και οι Προϊςτάμενοι
των Περιφερειακών Υπθρεςιών (Κ.Λ/Χ, Λ/Χ, Λ/Τ, Λ/Σ) υπό τθν εποπτεία των αρμόδιων ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
όπου

ανικουν,

εντζλλονται

όπωσ

ενθμερώςουν

ενυπόγραφα

τα

ςτελζχθ

Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

ςυμπεριλαμβανομζνων των ςτελεχών που υπηρετοφν ςτην υπηρεςία τουσ με διάθεςη, απόςπαςη, με
μετακίνηςη προσ εκτζλεςη υπηρεςίασ ή/και εκπαίδευςησ, καθώσ και τουσ πολιτικοφσ υπαλλήλουσ, για τα
αναφερόμενα ςτθν ανωτζρω (ςτ) κ.υ.α. και για τθν απαρζγκλιτθ εφαρμογι των διαλαμβανομζνων ςε
αυτι. Ειδικότερα για:
α) τθν εξζταςθ και αυκθμερόν προώκθςθ ςτθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι τυχόν αναφορών
απαλλαγισ ςτελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικών υπαλλιλων, ςφμφωνα με το άρκρο 3 (ςτ) όμοιασ, από τθν
υποχρζωςθ επ΄ αμοιβισ διενζργειασ του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον COVID-19, λόγω μθ
δυνατότθτασ εμβολιαςμοφ για ιατρικοφσ λόγουσ,
β) τον ζλεγχο των βεβαιώςεων που οφείλει να επιδεικνφει το προςωπικό ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο
άρκρο 5 (ςτ) όμοιασ,
γ) τθν ζκδοςθ γραπτισ βεβαίωςθσ (ωσ ςυνθμμζνο υπόδειγμα) προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία εκκακάριςθσ
και πλθρωμισ δαπανών ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 (ςτ) όμοιασ για όςα ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ι πολιτικοφσ υπαλλιλουσ δεν ςυμμορφωκοφν με τισ εν λόγω διατάξεισ περί υποχρεωτικοφ διαγνωςτικοφ
ελζγχου νόςθςθσ κοινοποιώντασ ςχετικά ςτο ςτζλεχοσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικό υπάλλθλο που αφορά κακώσ
και ςτθν αρμόδια

Διεφκυνςθ Προςωπικοφ ι Διεφκυνςθ Διοικθτικών Υπθρεςιών ι Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ.,

τθρώντασ τθν αποκλειςτικι προκεςμία των ςαράντα οκτώ (48) ωρών από τθ μθ ςυμμόρφωςθ με τισ
διατάξεισ τθσ εν λόγω κ.υ.α. {τόςο θ ζκδοςθ και αποςτολι τθσ βεβαίωςθσ όςο και ζκδοςθ του διοικθτικοφ
προςτίμου κα πρζπει να ζχουν περατωκεί εντόσ ςαράντα οχτώ (48) ωρών από τθ μθ ςυμμόρφωςθ του
ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι του πολιτικοφ υπαλλιλου}. Το υπόχρεο ςτζλεχοσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι ο υπάλλθλοσ
δφναται εντόσ δφο (02) εργάςιμων θμερών από τθν κοινοποίθςθ να υποβάλει ζνςταςθ ςτον αρμόδιο
προϊςτάμενό του που βεβαίωςε τθν παράβαςθ. Η ζνςταςθ εξετάηεται εντόσ δφο (02) εργαςίμων θμερών
από τθν παραλαβι τθσ. Η προκεςμία για τθν υποβολι ζνςταςθσ, θ υποβολι ζνςταςθσ, κακώσ και θ τυχόν
ςυμμόρφωςθ του ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι πολιτικοφ υπαλλιλου με τθν υποχρζωςθ διενζργειασ
διαγνωςτικοφ ελζγχου κατά το διάςτθμα αυτό δεν αναςτζλλουν τθν παρακράτθςθ του ανωτζρω
διοικθτικοφ προςτίμου,
δ) τθν κατάρτιςθ τθσ λίςτασ υπόχρεων ςε διενζργεια του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον covid-19
κακώσ και τθσ λίςτασ εξαιρουμζνων από αυτι κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ (ςτ) ςχετικισ.
6.

Στελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπθρετοφν ςε Υπθρεςίεσ εκτόσ του ΥΝΑΝΠ, οφείλουν ομοίωσ να

ςυμμορφώνονται με τα οριηόμενα ςτθ (ςτ) ςχετικι κ.υ.α.. Προϊςτάμενοι Υπθρεςιών εκτόσ ΥΝΑΝΠ
μεριμνοφν για τθν ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ των ςτελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ελζγχουν τθν εφαρμογι του
μζτρου του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον COVID-19 για όλα τα ςτελζχθ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που
υπθρετοφν ςτισ Υπθρεςίεσ τουσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ ςτελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τθ διενζργεια
του διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19, θ προβλεπόμενθ βεβαίωςθ (άρκρου 6
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(ςτ) ςχετικισ κ.υ.α.) γνωςτοποιείται ςτθν αρμόδια Υπθρεςία εκκακάριςθσ και πλθρωμισ δαπανών μζςω
τθσ Διεφκυνςθσ Προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. τθρώντασ τισ προβλεπόμενεσ προκεςμίεσ του άρκρου 6 τθσ (ςτ)
ςχετικισ.
7. Για τα υπόχρεα ςε διενζργεια διαγνωςτικοφ ελζγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 πρόςωπα
τα οποία δε ςυμμορφώνονται με τισ διατάξεισ τθσ (ςτ) ςχετικισ κ.υ.α., επιβάλλεται για κάκε παράβαςθ τθσ
εβδομαδιαίασ υποχρζωςισ τουσ διοικθτικό πρόςτιμο ποςοφ τριακοςίων (300) ευρώ, ςε περιπτώςεισ
πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ι εκατόν πενιντα (150) ευρώ, ςε περιπτώςεισ μειωμζνθσ απαςχόλθςθσ κατά
πενιντα τοισ εκατό (50%) και άνω. Το πρόςτιμο, εφόςον υπερβαίνει το ζνα τζταρτο (¼) των ςυνολικών
μθνιαίων αποδοχών του ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ ι του πολιτικοφ υπαλλιλου, παρακρατείται ςε μθνιαίεσ
δόςεισ και θ κάκε δόςθ δεν μπορεί να είναι ανώτερθ από το ζνα τζταρτο (¼) των ςυνολικών μθνιαίων
αποδοχών του.
8. Οι Προϊςτάμενοι Κεντρικών και Περιφερειακών Υπθρεςιών εντζλλονται όπωσ: αποςτζλλουν
αυκθμερόν προσ τθν αρμόδια Υπθρεςία εκκακάριςθσ και πλθρωμισ δαπανών (ΓΔΟΥ) τισ προβλεπόμενεσ
βεβαιώςεισ κακώσ και υποβάλλουν εβδομαδιαία αναφορά και ςυγκεκριμζνα κάκε Δευτζρα και μζχρι ώρα
10.00 προσ τθ

Διεφκυνςθ Προςωπικοφ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ι τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικών Υπθρεςιών ι

Γ.Γ.ΑΙ.Ν.Π./Δ.Δ.Υ. (για το πολιτικό προςωπικό), αναφζροντασ αποκλειςτικά αρικμθτικώσ:
α) το ςφνολο των μθ εμβολιαςμζνων υπόχρεων,
β) των εμβολιαςμζνων,
γ) των τυχόν εξαιρουμζνων ςτελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικών υπαλλιλων ςχετικά με τθν εφαρμογι του
ανωτζρω μζτρου, και
δ)των τυχόν μθ ςυμμορφοφμενων ςτελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πολιτικών υπαλλιλων.
9. Οι Προϊςτάμενοι Κεντρικών και Περιφερειακών Υπθρεςιών Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δφνανται με Η.Δ. να
κακορίηουν με ειδικότερο τρόπο τθν εφαρμογι των ανωτζρω.
10. Διοικθτζσ Σχολών Εμπορικοφ Ναυτικοφ εντζλλονται ομοίωσ.
11. Υπενκυμίηεται ότι όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςταςία των δεδομζνων προςωπικοφ
χαρακτιρα ορίηονται ςτο άρκρο 9 τθσ (ςτ) ςχετικισ κ.υ.α..
12. Προϊςτάμενοι των Διευκφνςεων-Υπθρεςιών μεριμνιςουν για τθν ενυπόγραφθ ενθμζρωςθ του
ςτρατιωτικοφ και πολιτικοφ προςωπικοφ Υπθρεςιών τουσ. Ομοίωσ μεριμνιςουν για το προςωπικό των
υπθρεςιών τουσ τα Κεντρικά Όργανα τθσ Διοίκθςθσ του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (κ.κ. Α’-Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Γ.Ε.Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., Δ/ντεσ Κλάδων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).
13. Τα αναφερόμενα ςτο με αρικμ. πρωτ. 2822.30-2/64291/06-09-2021 ζγγραφο ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ-Β’
παφουν να ιςχφουν από 13-09-2021.

Επιςυνάπτεται: Υπόδειγμα γραπτισ βεβαίωςθσ (φ. 01)

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ
ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ
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ΑΔΑ: ΩΤΖ44653ΠΩ-15Ψ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Γρ. κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π.
Γρ. κ. ΥΦ.Υ.ΝΑ.Ν.Π
Γρ.κ.κ. Γ.Γ.Λ.Ν.Π. & Ν.Ε.-Γ.Γ.ΑΙ. &Ν.Π.
Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. Α’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. Β’ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ. Γ.Ε.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Γρ. κ.κ. Δ.Κ.Α΄- Δ.Κ.Β’- Δ.Κ.Γ’- Δ.Κ.Δ’
Γρ. κ. Γ.Δ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε.
Γρ. κ. Γ.Δ.Ο.Υ.
Υ.Ν.ΑΝ.Π./Γ.Δ.Ο.Υ./Δ.Ο.Δ.
Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π./Δ.Δ.Υ.
Υ.Υ.
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ΑΔΑ: ΩΤΖ44653ΠΩ-15Ψ

-ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

………… (Σόποσ),

/

/ (Ημερομηνία)

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ

Αριθμ. Πρωτ. ………………………………..

ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ
(Σίτλοσ Τπηρεςίασ/Δ/νςησ)

Προσ: Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ ι ΤΕΟΘ(για
το πολιτικό προςωπικό)
Κοιν.: 1. Τ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ./ΔΠ ή
Τ.ΝΑ.Ν.Π./Δ.Δ.Τ.
2. τζλεχοσ Λ..-ΕΛ.ΑΚΣ. ή υπάλληλο που
αφορά η βεβαίωςη

Θζμα: «Βεβαίωςη μη ςυμμόρφωςησ ςτην εβδομαδιαία υποχρζωςη διενζργειασ διαγνωςτικοφ ελζγχου
νόςηςησ από τον κορωνοϊό COVID-19».

χετ.: α) Τα άρκρα 1,3 και 6 τθσ υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-2021 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ
«Εφαρμογι του υποχρεωτικοφ μζτρου του διαγνωςτικοφ ζλεγχου νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19 ςε
υπαλλιλουσ του Δθμοςίου που παρζχουν εργαςία με φυςικι παρουςία ςτον τόπο εργαςίασ.» (Β΄4207).
β) Τθν υπ΄αρικμ. πρωτ. ………………………………………. εγκφκλιο με κζμα «………………………….».
1.Βεβαιώνεται ότι ο …………………… (βακμόσ ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ………………….. (επώνυμο- όνομα
ςτελζχουσ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) …………………….. (Α.Μ.) ο οποίοσ υπθρετεί …………………………… (Υπθρεςία ςτθν οποία
υπθρετεί το ςτζλεχοσ) δεν εξαιρείται από τον υποχρεωτικό διαγνωςτικό ζλεγχο νόςθςθσ από τον κορωνοϊό
COVID-19 και δεν ζχει ςυμμορφωκεί ςτθν εβδομαδιαία υποχρζωςθ διενζργειασ διαγνωςτικοφ ελζγχου
νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19.
2. Η παροφςα βεβαίωςθ εκδίδεται εμπρόκεςμα εντόσ τθσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ των ςαράντα οκτώ
(48) ωρών από τθ μθ ςυμμόρφωςθ ςτθν εβδομαδιαία υποχρζωςθ διενζργειασ διαγνωςτικοφ ελζγχου
νόςθςθσ από τον κορωνοϊό COVID-19.
3. Η παροφςα βεβαίωςθ αφορά ςτθν εβδομάδα εργαςίασ που αρχίηει ……………………….. (χρόνοσ ζναρξθσ
εβδομαδιαίασ εργαςίασ).

Ο Προϊςτάμενοσ τησ Τπηρεςίασ
…………………………………………
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