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 Ξάνθη, 22 Νοεμβρίου 2021 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 253 

Προς:  Αρχηγούς Συστημάτων Π.Ε. Α.Μ.Θ. 

ΘΕΜΑ: Πρόσθετα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού 

Αγαπητοί Αρχηγοί, 

Με αφορμή την νέα κυβερνητική ΚΥΑ των μέτρων κατά της διασποράς του κορονοϊού (ΦΕΚ 

5401Β/20.11.21) θα πρέπει άμεσα να αποστείλετε προς την Εφορεία Διοίκησης της Περιφέρειας μας 

στο email efdioikpeamth@sep.org.gr ονομαστική κατάσταση όλων των βαθμοφόρων σας με ενεργή 

εντολή διοίκησης, όπου θα αναγράφεται εάν κατέχουν πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την πολιτεία. 

Με ευθύνη των ΑΣ όλα τα σχετικά πιστοποιητικά των βαθμοφόρων σας θα ελεγχθούν από την 

εφαρμογή του govgr https://covidfree.gov.gr/ και το αποτέλεσμα καθενός ξεχωριστά να ληφθεί ως 

στιγμιότυπο οθόνης (screenshot) και να αποσταλεί συνημμένα με την κατάσταση. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή επαλήθευσης πιστοποιητικού 

https://dilosi.services.gov.gr/show/q/validate όπου βάζετε τον μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό του 

πιστοποιητικού τον οποίο θα σας προωθήσουν. Ακολούθως λαμβάνετε το αποτέλεσμα με εκτύπωση 

οθόνης ή εγγράφου. 

Για λόγους διασφάλισης όλων των μελών της Περιφέρειας μας, αλλά και των οικείων τους, λόγω 

της ραγδαίας επιδείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης στην χώρα μας, βαθμοφόροι χωρίς 

πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ δεν θα μπορούν να συμμετέχουν δια ζώσης σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα του ΣΕΠ εάν πρωτίστως δεν προσκομίσουν επίσημο rapid 

test 48 ωρών. 

Η παραπάνω απαγόρευση τίθεται σε ισχύ από σήμερα 20 Νοεμβρίου 2021 και για χρόνο αόριστο. 

Αγαπητοί μου βαθμοφόροι πρέπει να σταθούμε δυνατοί και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο 

προκειμένου όλοι μας να επιστρέψουμε υγιείς, παίζοντας το προσκοπικό παιχνίδι με ασφάλεια, 

οργάνωση και συνέπεια για χάρη όλων των μελών μας, των οικείων τους αλλά και της ευρύτερης 

κοινωνίας μας. 

Με Προσκοπικούς Χαιρετισμούς,  

 

Χαράλαμπος Ε. Νασσόπουλος 

Περιφερειακός Έφορος Προσκόπων 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 
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