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Υπόψη Προέδρου Δ.Σ.

Δηµ. Παπαστεργίου
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ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση για την εξουδιοδότηση χρηστών του ιστότοπου "ΕΡΓΑΛΕ|00ΗΚΗ COVlD-

19"»

Στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για την τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του

κορωνοϊού δημιουργήθηκε από την Ε.Α.Δ. ο ενημερωτικός ιστότοπος "ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ COVlD-19”,

στον οποίο αναρτώνται όλα τα εργαλεία ελέγχου καθώς και η σχετική νομοθεσία που

επικαιροποιείται συνεχώς προς διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.

Δεδομένου ότι η Ε.Α.Δ. έχει προχωρήσει, για την αποτελεσµατικότερη αντιμετώπιση των

ελεγκτικών αναγκών, σε ευρείες συνέργειες τόσο µε τις Δηµοτικές Αστυνομίες όσο και µε τις

Διευθύνσεις Υγείας & Ανάπτυξης των Περιφερειών για τη διενέργεια κοινών ελέγχων, κρίνεται

σκόπιμο όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς στους ελέγχους αυτούς να έχουν πρόσβαση στο

περιεχόµενο του συγκεκριµένου ιστότοπου, ώστε να διευκολύνονται στο έργο τους, αλλά και να

επιτυγχάνεται η οµοιογένεια στην ελεγκτική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε, κατά λόγο αρμοδιότητας να ενηµερώσετε τόσο τους Δήµους στους

οποίους υφίσταται Δηµοτική Αστυνοµία όσο και τις Περιφέρειες (Δ,|νσεις Ανάπτυξης και Υγείας)

αντίστοιχα, προκειμένου να δηλώσουν έως τις 15.01.2021 τα στοιχεία των χρηστών και των

αναπληρωτών αυτών που θα εξουσιοδοτηθούν από την Αρχή για να έχουν πρόσβαση στον εν

λόγω ιστότοπο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ:

|. Τα στοιχεία των χρηστών και των αναπληρωτών αυτών (υπηρεσία, ονοµατεπώνυµο,

τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου) Θα αποσταλούν στους

Επιθεωρητές-Ελεγκτές Βασµατζή Άγγελο και ΡέντοΔ Γρηγόριο στις εξής διευθύνσεις

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

aggelos.vasmatzis@aead.Rr & grigorios.rentos@aead.gr

II. Στη συνέχεια, τα άτοµα που έχουν δηλωθεί από κάθε φορέα θα υποβάλουν

ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής στην παρακάτω διεύθυνση:

http:/fcovid19.aead.gr/registration συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται, τα οποία



πρέπει να ταυτίζονται µε τα στοιχεία που απεστάλησαν από το φορέα τους:

1. ΟΝΟΜΑ: πλήρες ονοµατεπώνυμο

2. ONOMA XPHZTH (username): µία λέξη µε λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς κενά, που Θα

χρησιμοποιείται για τη σύνδεση (login) στον ιστότοπο.

3. ΚΩΔΙΚΟΣ: κρυφή λέξη που αποτελείται από τουλάχιστον 8 λατινικούς χαρακτήρες και

περιλαµβάνει τουλάχιστον 1 κεφαλαίο γράμμα, 1 πεζό γράμμα, 1 αριθμό και 1 σύ µβολο

4. ΕΠΙΒΕΒΑ|ΩΣΗ ΚΩΔ|Κ0Υ: επανάληψη του παραπάνω κωδικού

5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): η διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου του/της αιτούντα/σης

6. ΕΠ|ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (EMAIL): επανάληψη της

παραπάνω διεύθυνσης

ΦΟΡΕΑΣ: Ο φορέας στον οποίο υπάγεται ο/η αιτών/ούσα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Η υπηρεσία του φορέα στην οποία υπάγεται ο/η αιτών/ούσα

9. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η θέση εργασίας του/της αιτούντα/σης στην υπηρεσία
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
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