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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 28-04-2021
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ. 48991 / ΓΔ3 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ
Πληροφορίες: Γ. Μάλλιος

Θέμα: Καθορισμός της Διαδικασίας και Ορισμός των αρμοδίων οργάνων για τη διενέργεια του 
υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου για τους εργαζόμενους στην ΚΥ του ΥΠΑΙΘ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 46 του ν.4790/21 (Α’48) με θέμα: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για 

την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
Covid-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ.18/18 (Α,31) 
3. Την υπ’ αρ.πρωτ. Δ1Α/ΓΠ.οικ.26390/24-04-2021 ΚΥΑ, (Β’1686), με θέμα: «Εφαρμογή 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»

4. Την υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/156/οικ.6988/20-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ2ΛΟ46ΜΤΛ6-ΔΘΦ) 40η 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού».

5. Την υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/157/οικ.7330/23-04-2021 (ΑΔΑ: 647Δ46ΜΤΛ6-0ΝΞ) 41η 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού». 

6. Την υπ’ αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/158/οι.7423/26-04-2021 (ΑΔΑ: Ω29Ο46ΜΤΛ6-ΔΘΝ) 42η 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με θέμα: «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού».

7. Τον αριθμό των οργανικών μονάδων, των υπηρετούντων υπαλλήλων, τον τρόπο και τον τόπο 
παροχής εργασίας, το αντικείμενο εργασίας των υπόχρεων προσώπων της παρ.1 της ως άνω ΚΥΑ 
και την αντικειμενική δυνατότητα ελέγχου των ανωτέρω. 

Ορίζουμε τα όργανα που είναι αρμόδια για να διαπιστώνουν ότι τα υπόχρεα πρόσωπα του άρθρου 1 
της ως άνω ΚΥΑ, τα οποία παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό 
διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό Covid-19 ως ακολούθως:

Α. Ορισμός αρμόδιων οργάνων για τον έλεγχο και τη διαπίστωση της εκπλήρωσης της 
υποχρέωσης διαγνωστικού ελέγχου

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, που έχουν οριστεί ως διαχειριστές 
παρουσιολογίου και είναι υπεύθυνοι για τη συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού 
παρουσιολογίου της υπηρεσίας τους, ορίζονται ως αρμόδια όργανα για τον έλεγχο και τη διαπίστωση 
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της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του διαγνωστικού ελέγχου για τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς 
τους. 

Οι Διευθυντές των Ιδιαίτερων Γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων 
ορίζονται ως αρμόδιοι να διαπιστώσουν ότι οι συνεργάτες που έχουν διοριστεί ή αποσπαστεί στα 
ιδιαίτερα γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4622/2019 έχουν υποβληθεί στον 
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο και ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον τόπο 
εργασίας τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ ορίζεται ως αρμόδιος 
για τον έλεγχο  της διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου και της καταχώρισης δήλωσης αρνητικού 
αποτελέσματος για τους υπηρετούντες στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλων. 

Β. Δικαίωμα ελέγχου της «ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ COVID–19» 
επιπροσθέτως έχουν:

α) Ο Υπεύθυνος Covid-19 για το ΥΠΑΙΘ, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, κ. Κόπτσης Αλέξανδρος

β) Οι ιεραρχικοί Προϊστάμενοι όλων των επιπέδων εκάστου υπαλλήλου

γ) Οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Γενικών Γραμματειών του ΥΠΑΙΘ

δ) Οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ που είναι επιφορτισμένοι με τον έλεγχο της εισόδου στο κτήριο του ΥΠΑΙΘ 
(Φύλακες)

Γ. Διαδικασία ελέγχου 

Οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος, που έχουν οριστεί ως διαχειριστές 
παρουσιολογίου και είναι υπεύθυνοι για την συμπλήρωση και υποβολή του ηλεκτρονικού 
παρουσιολογίου της υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 49893/Γ1/29-4-2020 
εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, οφείλουν να ελέγχουν σε ημερήσια βάση: 

 εάν όλοι οι παρόντες στις οργανικές μονάδες της υπηρεσίας τους υπάλληλοι έχουν την ένδειξη 
καταχώρισης αρνητικού αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης από κορωνοϊό στην 
εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου και 

 εάν η ένδειξη της ημερομηνίας ισχύος (ημερομηνία λήξης) του αρνητικού αυτού αποτελέσματος 
καλύπτει την ημερομηνία παρουσίας τους

Τα στοιχεία των υπαλλήλων με βάση τα οποία διενεργείται ο ως άνω έλεγχος αντλούνται από το 
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και καταχωρίζονται και 
επικαιροποιούνται ημερησίως στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παρουσιολογίου από τη Διεύθυνση 
Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ. 

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί από τον υπάλληλο η επίδειξη της δήλωσης αρνητικού 
αποτελέσματος. 

Εφόσον οι αρμόδιοι προϊστάμενοι διαπιστώσουν ότι υπάλληλος προσέρχεται για εργασία χωρίς να 
έχει διενεργήσει διαγνωστικό έλεγχο ή χωρίς να έχει καταχωρισθεί δήλωση αρνητικού 
αποτελέσματος ενημερώνει άμεσα την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
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Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ΓΓ του ΥΠΑΙΘ, συνακολούθως, προβαίνει στις δέουσες 
ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του ως άνω υπαλλήλου λόγω υπαίτιας μη παροχής 
εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ως άνω ΚΥΑ «Ο διαγνωστικός έλεγχος 
νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του 
εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από την 
ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης 
ημέρας της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε 
περίπτωση που καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η στον χώρο εργασίας του/της, ο 
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κάθε υπάλληλος οφείλει να φέρει μαζί του σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή κατά την διάρκεια της εργασίας του την «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ COVID–19» και να την επιδεικνύει, σε περίπτωση που του ζητηθεί από τα ανωτέρω 
αναφερόμενα όργανα, είτε κατά την είσοδό του στο κτήριο του ΥΠΑΙΘ, είτε κατά τη διάρκεια της 
εργασίας του.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω σχετική ΚΥΑ. 

    Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                             

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γ΄
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Εσωτ. Διανομή
Γ.Δ.Α.Δ. ΥΠΑΙΘ
Δ.Α.Δ. Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ
3. ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
4. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
5. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
6. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
7. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
8. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
9. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
10. ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
11. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
12. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
13. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
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