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ΠΡΟΣ :- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών  

    Ενταύθα  

 

 

ΘΕΜΑ: «Επί της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 

κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 

στον τόπο εργασίας».  

 

Σχετ.: α) Η υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55570 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ.4207/τ. Β΄/12.09.2021) . 

            β) Η υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/13.09.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

  

 Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο, στην υπ΄ αριθμ.  49/07.10.2021 συνεδρίασή του, αφού 

έλαβε υπόψη τα ως άνω σχετικά επί της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 

νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 

παρουσία στον τόπο εργασίας, αποφάσισε ομόφωνα: 

 

1. Οι διατάξεις να εφαρμόζονται για τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε όλο το προσωπικό του Ιδρύματος που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή με 

πάγια αντιμισθία ή με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 

α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντα του προσωπικού αυτού 

ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας του και οι εργαζόμενοι 

αυτοί είναι απογεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. Εξαιρούνται 

από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης όσοι: α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 

δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό 

εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή β) έχουν ολοκληρώσει προ 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση 

εμβολίου λόγω νόσησης τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση νόσησης και 

εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό 

COVID-19 εντός του τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης, με ταυτόχρονο 

έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

 

2. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρεωτικότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές διασταυρώσεις με τις 

αντίστοιχες εγγραφές στα μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου Τομέα.  

 

3. Η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και διεπαφής, (μέσω διεπαφής με 

Web service με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του Κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό 

Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID-19), αποκρίσεις επί των αιτούμενων δεδομένων φυσικών 

προσώπων. 

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α    

  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Τηλ.: 2610 969054 

E-mail: prytaniko@upatras.gr    

Αρμόδιος: Σπυρίδων Φαναριώτης 
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4. Τα ανωτέρω διαβιβαζόμενα δεδομένα, να τηρούνται από τους διοικητικούς προϊσταμένους των 

αντίστοιχων δομών και κάθε συναρμόδιο όργανο αποκλειστικά με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης με 

την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου. 

 

5. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-

19 πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας 

υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, σε περιπτώσεις πλήρους 

απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις 

εκατό (50%) και άνω. Το πρόστιμο, εφόσον υπερβαίνει το ένα τέταρτο των συνολικών μηνιαίων 

αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου, παρακρατείται σε μηνιαίες δόσεις και η κάθε δόση δεν μπορεί 

να είναι ανώτερη από το ένα  τέταρτο των συνολικών μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου/υπαλλήλου. 

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση, το πρόστιμο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του αρμόδιου για την εκκαθάριση και 

πληρωμή των δαπανών οργάνου, το οποίο οφείλει να ειδοποιήσει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας 

προσωπικού στην οποία ανήκει οργανικά ή στην οποία υπηρετεί ο εργαζόμενος/υπάλληλος, με σχετική 

βεβαίωση. Η βεβαίωση και η πράξη επιβολής του προστίμου εκδίδονται αμελλητί και το αργότερο εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

παρούσας. Η πράξη αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα με την έκδοσή της με κάθε πρόσφορο τρόπο στον 

υπόχρεο εργαζόμενο/υπάλληλο, ο οποίος δύναται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση 

να υποβάλει ένσταση στον αρμόδιο προϊστάμενο της υπηρεσίας προσωπικού που βεβαίωσε την 

παράβαση. Η ένσταση εξετάζεται εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της. Η προθεσμία 

για την υποβολή ένστασης, η υποβολή ένστασης, καθώς και η τυχόν συμμόρφωση του 

εργαζόμενου/υπαλλήλου με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου κατά το διάστημα αυτό 

δεν αναστέλλουν την παρακράτηση του ανωτέρω διοικητικού προστίμου. 

 

6. Την εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών να προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

διαλειτουργικότητας του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου με την βάση 

δεδομένων ΗΔΙΚΑ για το προσωπικό που είναι υπόχρεο για τον διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον 

κορωνοϊό Covid19.  

 

7. Την ειδοποίηση από την Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με σχετική βεβαίωση/πράξη του 

εκκαθαριστή για τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 

 

                                                                                                         Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

                                                                            

                     

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ 

 

 
 

Κοινοποίηση:  
- Γραμματεία Πρυτανείας 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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