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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

Τρίπολη  14  Σεπτεμβρίου  2021

Αριθμ. Πρωτ. 292334

                       
             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
           ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Εθνάρχου Μακαρίου 
Ταχ. Κώδικας : 22131 ΤΡΙΠΟΛΗ
Πληροφορίες : Α. Πουλοπούλου  
Τηλέφωνο : 2713611602
E-mail : gdel@ppel.gov.gr 

                                    

Προς :
Ως πίνακας αποδεκτών 

ΘΕΜΑ : 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.

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-
2021 ΦΕΚ4207/Β/2021 Κ.Υ.Α, από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας θα 
διενεργούνται τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι για την παρακολούθηση και έλεγχο της 
εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 στο πάσης φύσεως προσωπικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι 
έλεγχοι θα αφορούν στα υπόχρεα πρόσωπα καθώς και στις οφειλόμενες ενέργειες των 
υπευθύνων προσωπικού και μισθοδοσίας. 
Για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων, παρακαλούνται:
Α.  Οι προϊστάμενοι τμημάτων προσωπικού έδρας και περιφερειακών ενοτήτων για τα 
κάτωθι : 
1. Κάθε ημέρα Πέμπτη εκάστης εβδομάδας και μέχρι ώρα 12:00μμ, αρχής γενομένης 
από την  Πέμπτη 16/9/2021 να αποστέλλουν  στο email: gdel@ppel.gov.gr :
α) Λίστα με το πάσης φύσεως προσωπικό υπόχρεων σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
λόγω υπαγωγής στην παρ. 1 του άρθρου 1 της αναφερομένης Κ.Υ.Α. 
β) Λίστα εξαιρουμένων από τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου λόγω υπαγωγής στην 
παρ. 2 του άρθρου 1 της αναφερομένης Κ.Υ.Α.
2. Κάθε ημέρα Δευτέρα εκάστης εβδομάδας, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 
20/9/2021 να αποστέλλουν στο οικείο ανά περιφερειακή ενότητα, τμήμα μισθοδοσίας, 
λίστα με τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον COVID-19 
πρόσωπα που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις της αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-
2021 ΦΕΚ4207/Β/2021 Κ.Υ.Α για την επιβολή του διοικητικού προστίμου του άρθρου 6.  Η 
λίστα θα κοινοποιείται και στο email:gdel@ppel.gov.gr για ενημέρωση του Γ.Δ.Ο.Υ της 
Περιφέρειας. 
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Για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όλες λίστες θα είναι σε αρχείο pdf 
ψηφιακά υπογεγραμμένο και θα φέρουν το  χαρακτηρισμό ως  «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ».

Β: Οι προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων των κεντρικών και περιφερειακών 
υπηρεσιών να φροντίσουν να λάβει γνώση και αντίγραφο του παρόντος με συνημμένη 
την αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-2021/ΦΕΚ4207/Β/2021 Κ.Υ.Α, το πάσης φύσεως 
προσωπικό που απασχολείται ανά οργανική μονάδα . 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Α. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Διεύθυνση  Διοίκησης έδρας  / Τμήμα Προσωπικού 
2. Διευθύνσεις Διοικητικού Οικονομικού περιφερειακών ενοτήτων/ Τμήμα Προσωπικού 

και Μισθοδοσίας
3. Διεύθυνση Οικονομικού/Τμήμα Μισθοδοσίας
4. Προϊσταμένους κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών Περιφέρειας για ενέργειες 

ως αναφέρεται στο παρόν έγγραφο

Β. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Περιφερειάρχη 
2. Γραφεία Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών 
3. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12-9-2021/ΦΕΚ4207/Β/2021 Κ.Υ.Α περί 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.
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