
 

 

 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση 

Δήμου Βόλου 

ΔΗΜΟΣ   ΒΟΛΟΥ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) 

                    

                                                  Αριθ. Αποφ.  159/2021 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της  14ης   συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου  της   

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) 

 

ΘΕΜΑ 1:  Απόφαση για αναστολή καθηκόντων  ανεμβολίαστων εργαζομένων  

για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, βάσει του άρθρου 206 του Νόμου 

4820/21 ( ΦΕΚ130/Α/23-7-21)  

Σήμερα, 16/8/21 ημέρα Δευτέρα συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με την  εγκύκλιο υπ` αριθμ 426 με αριθμ. Πρωτ. 
77233/13-11-20, (ΑΔΑ 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4),  το  Διοικητικό  Συμβούλιο της  
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.),  ύστερα  από 
την   υπ` αριθμ  6154/11-8-21 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού  
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 
3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007  (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) με 
ώρα έναρξης 2.00μ.  και ώρα λήξης 3.00μ.μ Τα μέλη  εξέφρασαν τη ψήφο 
τους επί των θεμάτων  της συνεδρίασης μέσω  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Παρόντες 

Χάλαρη Σοφία (Πρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος (Αντιπρόεδρος), 
Αναγνώστου–Στάθη Παρασκευή, μέλος πλειοψηφίας, Ιγγλέσης Χριστόφορος, 
Γούναρη-Χατζηχανά Αντωνία,  Καυκούλα Αναστασία,  Σπύρου Σταυρούλα, 
μέλος,   Χατζηγεωργίου Ελένη, μέλος.  
 

Απόντες  

Συρίγος Παύλος, Χαριτάκη Δανάη,  Εκπρόσωπος εργαζομένων 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου 

Αγλαΐα.  

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ 

όψιν των μελών  την  εισήγηση της  σύμφωνα και με το γνωμοδοτικό 

σημείωμα της Νομικής Συμβούλου κας Ε. Ρούσσου που  έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ 1: Απόφαση για αναστολή καθηκόντων ανεμβολίαστων εργαζομένων για 

λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, βάσει του άρθρου 206 του Νόμου 4820/21( 

ΦΕΚ130/Α/23-7-21). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη 

1) τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 4820/21( ΦΕΚ130/Α/23-7-21) 

2) Το με αριθμ. Πρωτ. 6154/11-8-2021 έγγραφο πρόσκλησης στην 14η 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ στις 16/8/21 

3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5687/27-7-2021 έγγραφο της Επιχείρησης δια του 

οποίου γνωστοποιήθηκε στους εργαζομένους, η διάταξη του άρθρου 206 του Ν. 

4820/2021. 

 

Σε συνέχεια προτεραίων μέτρων για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας στα 

πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, στο άρθρο 206 του 

Νόμου 4820/2021 (ΦΕΚ 130/Α/23.07.2021), θεσπίστηκε η υποχρεωτικότητα του 

εμβολιασμού για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και περιεγράφη η 

διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται και ανεφέρθησαν οι επιπτώσεις σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης. Το ως άνω άρθρο, προς διευκόλυνση σας, ως προς τη σχετική σας 

ενημέρωση, έχει κατά λέξη ως εξής: 

«Άρθρο 206 

Υποχρεωτικότητα εμβολιασμού 

1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας 

ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 

υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι: 

(α) Κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125). 

(β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες του άρθρου 30 του ν. 2072/1992. 

(γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της απόφασης του Υπουργού Υγείας και 

Πρόνοιας υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825). 

(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213). 

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α’ 271). 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2072%2F1992
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2072%2F1992
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4681%2F1996
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=2345%2F1995
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=631%2F1974
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(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’ 16), στις 

οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία. 

(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας 

της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’ 4898). 

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας. 

(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2). 

(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας υπό 

στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397). 

(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789). 

(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 

του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και 

(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». 

1β. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 

παρ. 6, κάθε νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος στις ανωτέρω μονάδες πρέπει υποχρεωτικά να είναι 

πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19. 

2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του 

κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και 

υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 

αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, 

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). 

3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον 

φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός 

των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός 

των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των 

δομών. 

4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από 

τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι 

λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική 

Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες 

αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. 

5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της 

Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) 

με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον 

εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4109%2F2013
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=861%2F1979
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=14963%2F2001
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4633%2F1993
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4756%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4806%2F2021
ΑΔΑ: 9ΗΘΡΟΚΨΩ-2ΑΘ



άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 

5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή 

ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου 

εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 

εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118), τηρουμένων και των λοιπών 

διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 

6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε 

πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το 

υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η 

δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 

και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει 

την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού 

κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην 

περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: 

α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων των παρ. 1 και 2 σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια 

της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με απόφαση του επικεφαλής του Φορέα 

επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της 

αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο 

αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν 

καταβάλλονται αποδοχές. Με τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του 

εμβολιασμού, η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση. 

β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή 

της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το 

χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο 

εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις 

εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον 

εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) 

δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε 

περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε 

παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 

7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται 

και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η 

διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η 

παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι 

προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του παρόντος. 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4764%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4816%2F2021
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4270%2F2014
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β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την 

υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την 

εφαρμογή της παρ. 4. 

8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιχείρηση ενημέρωσε εμπροθέσμως και 

προσηκόντως, όλους τους εργαζόμενους της δια του με αριθμό πρωτοκόλλου 

5687/27-7-2021 εγγράφου της, για την παροχή της δυνατότητας της συνεχίσεως του 

κοινωφελούς έργου της, κατά τρόπο νόμιμο, ευπρόσωπο και πρωτίστως σεβόμενο τη 

δημόσια υγεία. 

Εξ αυτών, των οποίων και ενέπιπταν στις ανωτέρω διατάξεις, 19 

εργαζόμενοι,  με την από 09.08.2021 αίτηση τους προσέφυγαν ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) με 

αντικείμενο την υποχρέωση της επιχείρησης, προσωρινά και μέχρις εκδόσεως 

οριστικής απόφασης επί ασκηθησόμενης τακτικής αγωγής να αποδέχεται τις 

υπηρεσίες των αντιδίκων παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της α' δόσης 

εμβολίου κατά της επιδημικής νόσου Covid 19 και παρά τη μη επίδειξη 

πιστοποιητικού εμβολιασμού.  

Ταυτοχρόνως αιτήθηκαν την έκδοση προσωρινής διαταγής με αντικείμενο 

προσωρινά και μέχρις εκδόσεως οριστικής απόφασης επί της σχετικής ως άνω 

αιτήσεως τους,  να υποχρεωθεί η επιχείρηση να αποδέχεται τις υπηρεσίες των 

αντιδίκων παρά τον μη εμβολιασμό ή τη μη διενέργεια της α' δόσης εμβολίου κατά 

της επιδημικής νόσου Covid 19 και παρά τη μη επίδειξη πιστοποιητικού 

εμβολιασμού από αυτούς. 

Η ως άνω αίτηση τους για την χορήγηση προσωρινής διαταγής, 

συζητήθηκε την 12.08.2021 ενώπιον του αρμοδίου Προέδρου του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Βόλου και απερρίφθη με την αυθημερόν εκδοθείσα Απόφαση του 

Δικαστηρίου. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η επιχείρηση υποχρεούται σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις του ως άνω Νόμου και ειδικότερα δυνάμει του άρθρου 206 παρ.6, περ. 

α) και β) με απόφαση του ΔΣ της να  επιβάλλει, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 

γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων 
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για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, για το σύνολο των 

εργαζομένων της που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Κατά τον χρόνο 

αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας 

υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές.  

Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει συμμόρφωση με το Νόμο, και δη, 

μετά τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του 

εμβολιασμού του εργαζομένου, η αναστολή θα πρέπει να αρθεί με ανάλογη 

απόφαση του ΔΣ της επιχείρησης. 

Αναλόγως και για εργαζομένους που δεν εμπίπτουν στην περ. α), η 

επιχείρηση υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του 

εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το 

χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. Η ως άνω 

περίπτωση, εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου 

προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ  

Χάλαρη Σοφία 
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ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Αφού έλαβε υπ’ όψιν  την εισήγηση της  Προέδρου και με λευκή ψήφο 

του κου Χρ. Ιγγλέση 

 

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Νόμου 4820/2021 και ειδικότερα δυνάμει 

του άρθρου 206 παρ.6, περ. α) και β),  την επιβολή κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, του ειδικού  διοικητικού μέτρου  της 

αναστολής καθηκόντων από 17/8/21 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας τους κάτωθι έξι (6) εργαζομένους: 

  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ειδικότητα 

Χ…..  Α………  ……………… ………………. 

Ε…… Γ…….. ……………… ………………. 

Μ……  Κ………. ……………… ………………. 

Θ…….  Π…….. ……………… ………………. 

Μ…….. Φ….. ……………… ………………. 

Ε…..  Σ……. ……………… ………………. 

   
 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Πρόγραμμα Διαύγεια), χωρίς να περιλαμβάνει 

τα προσωπικά στοιχεία των εργαζομένων, λόγω προσωπικών δεδομένων 

  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  159/2021 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ   ΜΕΛΗ  

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                              
                                                    Χάλαρη Σοφία 
 

Κωδ. Εγγράφου: 

Δ1_ΕΝ07.1 

Έκδοση: 1_22-06-2012 

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης- 

Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμου Βόλου 

Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 

1429:2008 (1431-2 & 1431-3) 

ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 

     Ταχ. Διεύθυνση    Τηλέφωνα Fax        E-mail        URL Αρ. Πιστοποιητικού 

συμμόρφωσης:  

MIRTEC1 – 01 – 

6084CER11.5081800120 
 

Προύσης 22-26 

38446  

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΒΟΛΟΣ 

24210 29908 

24210 20301 

24210 20337 

24210 22448  info@kekpa.gr   www.kekpa.gr   
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