
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232 
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού το-

μέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία 

στον τόπο εργασίας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγου-

σες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α΄ 48),

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),

γ) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 4829/2021 
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φο-
ρείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του 
Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 166),

δ) του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός 
του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες 
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 134),

ε) του άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021 
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 

3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I 
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς με-
ταξύ του Ιδρύματος ”Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. 
Νιάρχος“ και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση 
και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας 
και των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 110),

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συν-
δυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98),

ζ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181), 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 92), 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των» (Α΄ 31), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» 
(Α΄ 148), 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού» (Α΄ 7 και Α΄ 158 διορθώσεις σφαλμά-
των), 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), 141/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), 40/2020 «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), 
123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών» (Α΄ 151), 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), 127/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), 81/2019 
«Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουρ-
γείων» (Α΄ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

η) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2), 56/2021 
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«Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 142) και 
68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

θ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας, Κυριάκο Πιερρακάκη» (Β΄ 2902),

ι) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805),

ια) της υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607),

ιγ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33),

ιδ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33),

ιε) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053),

ιστ) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β΄ 35),

ιζ) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β΄ 3996), 

ιη) της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β΄ 4383) και

ιθ) της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄ 3788).

2. Την υπ’ αρ. 37195/29.6.2020 Δημόσια Πρόσκληση 
4/2020 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που αφορά σε «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
για 36.500 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.) / συναφείς φο-
ρείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (ΑΔΑ: 
Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του 
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με 
φυσική παρουσία» (Β΄ 2192), όπως τροποποιήθηκε με 
τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β΄ 2372), 
Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β΄ 2891), Δ1α/Γ.Π.οικ.48485/
30.7.2021 (Β΄  3493) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114/6.9.2021 
(Β΄ 4084) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών 
και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέ-
ντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 
Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέ-
ντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της 
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμά-
των, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων 
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξε-
νόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 
συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων 
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του 
σχολικού έτους 2021 - 2022 και μέτρα για την αποφυγή 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία 
τους» (Β΄ 4187), όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας 
«Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορω-
νοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» 
(Β΄ 4406), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεω-
τικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου 
που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο 
εργασίας» (Β΄ 4207), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/14.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας (Β΄ 4247), πως εκάστοτε ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/8.10.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
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μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 4674), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

9. Τις από 31.3.2021, 5.5.2021, 7.5.2021, 14.5.2021, 
23.6.2021, 22.7.2021, 8.9.2021 και 29.9.2021 γνώμες της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.64231/15.10.2021 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 για τη λειτουρ-
γία της αγοράς εργασίας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η 
αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τον 
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κο-
ρωνοϊό COVID-19: 

α) σε όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ή 
με πρακτική άσκηση, 

β) στους καταρτιζόμενους / μαθητευόμενους / σπου-
δαστές των δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών 
και τους φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των ή των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που 
διεξάγουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο πλαίσιο εκ-
παιδευτικής διαδικασίας σε φορείς του ιδιωτικού τομέα, 

γ) στους ωφελούμενους των Προγραμμάτων Κοινω-
φελούς Χαρακτήρα του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε 
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Πε-
ριφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουρ-
γείων και άλλων φορέων, προκειμένου να παρέχουν την 
εργασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο 
στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας.

2. Εξαιρούνται από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό 
έλεγχο νόσησης όσοι υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας, αλλά: 

α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσ-
σάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, 
με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, ή 

β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσ-
σάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό 
COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους 
από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση 
νόσησης και εμβολιασμού, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυ-
τοπροσωπίας του κατόχου, ή 

γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 εντός του 
τελευταίου εξαμήνου και επιδεικνύουν πιστοποιητικό 

νόσησης, με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 
κατόχου. 

Η απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων γίνεται, κατά 
περίπτωση, με την επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού 
COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και 
του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 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 κο-
ρωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 
του 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.

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται: 
α) στο προσωπικό που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής 

της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55570/12.9.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «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 ερ-
γασίας» (Β΄ 4207), 

β) στους ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που 
υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ. 55570/14.9.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 4247), 

γ) σε πάσης φύσεως απασχολούμενους, για τους 
οποίους προβλέπονται αντίστοιχες ρυθμίσεις που εκ-
δίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 2 και 46 του 
ν. 4790/2021 (Α΄ 48), και 

δ) σε όσους εργαζομένους  / υπαλλήλους υποχρε-
ούνται σε εμβολιασμό σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
ν. 4820/2021 (Α΄ 130) και δεν έχουν απαλλαγεί από την 
υποχρέωση εμβολιασμού σύμφωνα με την υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
(Β΄ 3794).

Άρθρο 2
Υποχρεωτική έναντι αντιτίμου 
διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 - Χρόνος 
διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορω-
νοϊό COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρού-
σας, είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα του άρθρου 1, 
προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική 
παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμ-
βαση τόπο εργασίας.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνο-
ϊό COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού 
πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), όπως ισχύει, με επι-
βάρυνση του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά μία 
(1) φορά την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 
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(PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κο-
ρωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδι-
ωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

3. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 διε-
νεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά κάθε εβδομάδα και 
ισχύει για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς 
του, οπότε και βάσει της αρχικής ημερομηνίας διενέρ-
γειάς του, επαναλαμβάνεται περιοδικώς. Σε περίπτωση 
που τα πρόσωπα του άρθρου 1 καλούνται να παραστούν 
εκτάκτως στο χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος 
νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

4. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης της παρ. 1 δι-
ενεργείται, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την 
εβδομάδα, με χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2) 
διαγνωστικών ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο (2) 
ημερών, άλλως σαράντα οκτώ (48) ωρών: 

α) για εργαζόμενους στην εστίαση, στις τουριστικές 
επιχειρήσεις, στις μεταφορές προσώπων, στις τηλεοπτι-
κές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευ-
τικές παραγωγές· 

β) για το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό των 
πάσης φύσεως ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, στις οποί-
ες συμπεριλαμβάνονται οι δομές ξενόγλωσσης (κέντρα 
ξένων γλωσσών, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης 
κ.ά.) και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που εποπτεύονται 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού [Ανώ-
τερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του ν.  1158/1981 
(Α΄ 127), του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130) και του π.δ. 336/1989 
(Α΄  156), Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού 
του ν. 1158/1981, του π.δ. 372/1983 (Α΄ 131) και του 
π.δ. 598/1985 (Α΄ 212), Μουσικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα του από 11.10.1957 β.δ. (Α΄ 229) και του β.δ. 16/1966 
(Α΄ 7), Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού του π.δ. 457/1983 
(Α΄ 174)], καθώς, επίσης, και οι δομές επαγγελματικής 
κατάρτισης (ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, 
φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιο-
τήτων κ.ά.)· ειδικά, ως προς τη συχνότητα και τον χρόνο 
εκπλήρωσης της υποχρέωσης διεξαγωγής διαγνωστι-
κού ελέγχου νόσησης από το εκπαιδευτικό και διδα-
κτικό προσωπικό των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, 
ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, πλην της καλλιτεχνι-
κής εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, εφαρμόζεται η υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 4187), όπως εκάστοτε ισχύει· και

γ) για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί 
από την υποχρέωση εμβολιασμού, σύμφωνα με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 
(Β΄ 3794). 

5. Οι εργαζόμενοι της παρ. 4, που εργάζονται μία (1) 
ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την εβδομάδα 
με χρονική απόσταση μεταξύ αυτών κατά μέγιστο μία 
(1) ημέρα, υποχρεούνται, στη διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης, υπό τους ίδιους όρους, μία (1) φορά 
την εβδομάδα έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την προσέλευση στον χώρο εργασίας.

6. Οι εργαζόμενοι της παρ. 4, που εργάζονται δύο (2) 
φορές την εβδομάδα με χρονική απόσταση μεταξύ αυ-

τών κατ’ ελάχιστο δύο (2) ημέρες, καθώς και αυτοί που 
εργάζονται τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και άνω υπο-
χρεούνται στη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόση-
σης, υπό τους ίδιους όρους, δύο (2) φορές την εβδομάδα.

7. Στους διαγνωστικούς ελέγχους του παρόντος δεν 
προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενερ-
γούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς 
επιβάρυνση του εργαζόμενου.

Άρθρο 3
Διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση 
έναντι αντιτίμου διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 λόγω μη δυνατότητας 
εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους

1. Τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να απαλλάσ-
σονται από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι 
αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, κατά την έννοια του 
άρθρου 2, εφόσον συντρέχει ιατρικός λόγος για μη εμβο-
λιασμό, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας (Β΄ 3794), όπως εκάστοτε ισχύει, και υπό τις 
προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου. 

2. Οι αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέωση εμβο-
λιασμού εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες υγειονο-
μικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου που δια-
βιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 
της ίδιας απόφασης. Οι αιτήσεις, που περιλαμβάνουν τα 
στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π. οικ.50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, 
διαβιβάζονται αυθημερόν από τον εργοδότη ή νόμιμο 
εκπρόσωπο της επιχείρησης στις κατά τόπον αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλει-
στικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από 
τη διαβίβασή τους. Οι αποφάσεις των κατά τόπον αρμό-
διων υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες αναφέρονται 
μόνο τα αναγκαία προσωπικά δεδομένα, κοινοποιούνται 
αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στους εργαζόμε-
νους που υπέβαλαν την αίτηση όσο και στους εργοδότες 
ή νόμιμους εκπροσώπους που διαβίβασαν την αίτηση. 
Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από τον εμβολιασμό κατά 
τα ανωτέρω με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας υγει-
ονομικής επιτροπής, από την ημερομηνία εξαίρεσης και 
εφεξής υπόκεινται σε υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, ο οποίος απο-
κλειστικά για τα πρόσωπα αυτά, δύναται να διενεργείται 
δωρεάν σε δημόσιες δομές. 

3. Οι αιτήσεις που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαί-
ρεσης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
50933/13.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης ή δεν 
συνοδεύονται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, 
δεν διαβιβάζονται από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρό-
σωπο της επιχείρησης στις κατά τόπον αρμόδιες υγει-
ονομικές επιτροπές και οι εργαζόμενοι που υπέβαλαν 
τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής ενημερώνονται ότι οι 
αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες. Από το 
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χρονικό σημείο κοινοποίησης της απόφασης απόρρι-
ψης της αίτησης απαλλαγής ως απαράδεκτης, ο αιτών 
υποχρεούται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή 
του, σύμφωνα με το άρθρο 2.

4. Από τη δημοσίευση της παρούσας χορηγείται στα 
πρόσωπα της παρ. 1 αποκλειστική προθεσμία πέντε 
(5) εργασίμων ημερών για την υποβολή των αιτήσεων 
απαλλαγής από την υποχρεωτική διενέργεια διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
έναντι αντιτίμου, λόγω μη δυνατότητας εμβολιασμού για 
ιατρικούς λόγους. Σε περίπτωση νόμιμης απουσίας ερ-
γαζομένου κατά τη δημοσίευση της παρούσας ή σε πε-
ρίπτωση νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων, η απο-
κλειστική προθεσμία των πέντε (5) εργασίμων ημερών 
αρχίζει από την επάνοδό τους στην εργασία ή από την 
έναρξη παροχής της εργασίας τους, αντίστοιχα. Κατά το 
χρονικό διάστημα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής 
αιτήσεων απαλλαγής και κατά το χρονικό διάστημα της 
προθεσμίας απάντησης από την αρμόδια υγειονομική 
επιτροπή, τα πρόσωπα της παρ. 1 υποχρεούνται σε δια-
γνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
έναντι αντιτίμου και με επιβάρυνσή τους, σύμφωνα με 
το άρθρο 2.

Άρθρο 4
Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου 
της συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 - Υποχρέωση 
υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων - 
Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέωσης 
υποβολής των ανεμβολίαστων και μη
νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό 
έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19, 
Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών 
συστημάτων

1. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζο-
νται στο π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), ή οι ιδιωτικές κλινικές ή τα 
φαρμακεία ή οι ιδιώτες ιατροί ή οι δημόσιες δομές, όπου 
κατά περίπτωση διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (PCR, rapid test) 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, υποχρεούνται να κατα-
χωρίζουν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 
που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗ-
ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και 
τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», αμέσως μετά από την 
ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου και το αργότε-
ρο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από τη διενέργεια 
του ελέγχου, τα στοιχεία ταυτοποίησης των φυσικών 
προσώπων που ελέγχθηκαν, το είδος του ελέγχου και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου (θετικό ή αρνητικό).

2. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων διαλειτουργεί με το Εθνικό Μητρώο 
Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και με το 
Εθνικό Μητρώο Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η 
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, προκειμένου να διαμορφωθεί το ιστορικό εμ-
βολιασθέντων και νοσησάντων εργαζομένων, καθώς και 
το ιστορικό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 των εργαζόμενων του άρθρου 1.

3. Ο εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ανω-
τέρω ιστορικό, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», προκειμένου 
να προβαίνει σε έλεγχο και οριστικοποίησή του, με την 
υποβολή, μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», υπεύθυνης δήλωσης 
του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση 
Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της υποχρέω-
σης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων 
εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19», σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 εμφανίζονται 
αυτοματοποιημένα τα στοιχεία των ανεμβολίαστων και 
μη νοσησάντων εργαζομένων καθώς και το χρονικό δι-
άστημα της εβδομάδας αναφοράς. Ο εργοδότης υπο-
χρεούται να δηλώνει για κάθε υπάλληλο: 

α) Τον αριθμό των διαγνωστικών ελέγχων νόσησης 
από κορωνοϊό COVID-19 που υποχρεούται να έχει διε-
νεργήσει κατά την εβδομάδα αναφοράς, 

β) τους λόγους δικαιολογημένης μη διενέργειας ενός 
(1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικών ελέγχων, 
εφόσον αυτοί συντρέχουν κατά την εβδομάδα αναφο-
ράς, και 

γ) εάν συντρέχει περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης της 
«Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορω-
νοϊού COVID-19», μέσω της πλατφόρμας gov.gr, λόγω 
καθυστέρησης δήλωσης του αποτελέσματος από τον 
φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, 
για έναν (1) ή δύο (2), κατά περίπτωση, διαγνωστικούς 
ελέγχους και εξ αυτού του λόγου ο εργαζόμενος έχει 
επιδείξει βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος από τον 
φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήργησε τον έλεγχο, 
κατά την εβδομάδα αναφοράς. 

Λόγο δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 συνι-
στούν: 

α) Η παροχή της εργασίας αποκλειστικά μέσω τηλερ-
γασίας, 

β) η απουσία με άδεια μετ’ αποδοχών, ή με άδεια ασθέ-
νειας ή με οποιαδήποτε άλλη άδεια, και 

γ) η κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού 
ή νόσησης άλλης χώρας.

5. Η υπεύθυνη δήλωση της παρ. 3 υποβάλλεται ως 
εξής:

α) Η πρώτη δήλωση, εντός δέκα (10) εργασίμων ημε-
ρών από τη δημοσίευση της παρούσας και αφορά στην 
πρώτη εβδομάδα αναφοράς, 

β) οι επόμενες δηλώσεις, σε εβδομαδιαία βάση, από 
Τρίτη έως και Παρασκευή για την εκάστοτε προηγηθείσα 
εβδομάδα αναφοράς.

Άρθρο 5
Διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19, που διενεργείται 
σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3, είναι αρνητικό, εκδίδεται 
από την πλατφόρμα gov.gr «Βεβαίωση αρνητικού δια-
γνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η κατα-
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χώριση του αποτελέσματος από τον φορέα που διενήρ-
γησε τον διαγνωστικό έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η 
βεβαίωση αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο για 
την προσέλευση του εργαζόμενου στον τόπο εργασίας. 
Ο εργαζόμενος επιδεικνύει την αρνητική βεβαίωση του 
διαγνωστικού ελέγχου κατά την είσοδό του στον χώρο 
εργασίας στον εργοδότη , ή στον υπεύθυνο που ορίζεται 
από τον εργοδότη για τον έλεγχο των βεβαιώσεων. Σε 
περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαίρως, 
εναλλακτικά εκδίδεται βεβαίωση αρνητικού αποτελέ-
σματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που διενήρ-
γησε τον έλεγχο, την οποία ο εργαζόμενος επιδεικνύει 
με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

2. Εάν το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόση-
σης από τον κορωνοϊό COVID-19, που διενεργείται σύμ-
φωνα με τα άρθρα 2 και 3, είναι θετικό, ο εργαζόμενος 
οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τον εργοδότη, τίθεται 
σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθείται το πρωτόκολλο 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και 
εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177). 
Για την απόδειξη της νόσησης, εκδίδεται από την πλατ-
φόρμα gov.gr «Βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγ-
χου κορωνοϊού COVID-19». Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την έκδοση της βεβαίωσης είναι η καταχώριση του 
αποτελέσματος από τον φορέα ή τον ιδιώτη ιατρό που 
διενήργησε τον έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 4, και η 
πάροδος τριάντα (30) ημερών από τη θετική διάγνωση. 
Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση εγκαί-
ρως, εναλλακτικά, εκδίδεται βεβαίωση θετικού αποτε-
λέσματος, από τον φορέα που διενήργησε τον έλεγχο, 
την οποία ο εργαζόμενος επιδεικνύει με κάθε πρόσφορο 
τρόπο. 

3. Η απόδειξη / επιβεβαίωση των ανωτέρω στοιχείων 
γίνεται, κατά περίπτωση, με την επίδειξη βεβαίωσης αρ-
νητικού ή θετικού αποτελέσματος ή Ψηφιακού Πιστοποι-
ητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - 
EUDCC) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στο 
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μορια-
κών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης 
(PCR test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή 
ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας.

4. Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των 
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
23 έως 29 του ν. 4727/2020. 

Άρθρο 6
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα σε διενέργεια διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
πρόσωπα δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της 
παρούσας, επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδο-
μαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού 
τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο δι-
αγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις πλήρους 
απασχόλησης, ή εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε 
μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε πε-

ριπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις 
εκατό (50%) και άνω. Η παράβαση διαπιστώνεται και 
το πρόστιμο επιβάλλεται με πράξη του προϊστάμενου 
του κατά τόπο αρμόδιου Τμήματος Επιθεώρησης Εργα-
σιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(Σ.ΕΠ.Ε.), κατόπιν άντλησης του τελικού αρχείου παρα-
βατών από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως «τελικό αρχείο παραβα-
τών» νοείται το εβδομαδιαίο αρχείο των εργαζομένων 
που είναι υπόχρεοι σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 1 και το άρθρο 2, δεν εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
1, δεν εμπίπτουν στις περ. β) και γ) του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 4 του άρθρου 4 και δεν έχουν διενεργήσει τον 
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο. Η πράξη αυτή κοινο-
ποιείται στον παραβάτη εργαζόμενο με κάθε πρόσφορο 
τρόπο στην κατοικία του ή στο χώρο εργασίας του, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις για τις επιδόσεις του Κώδικα Διοι-
κητικής διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) και του άρθρου 
27 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). Εντός πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση του προστίμου, ο εργαζόμενος δύναται 
να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του, με ένσταση 
στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασια-
κών Σχέσεων του Σ.ΕΠ.Ε.. Η ένσταση υποβάλλεται μόνο 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που αναγράφεται υποχρε-
ωτικά στο έντυπο της πράξης επιβολής προστίμου και 
εξετάζεται εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών 
από την παραλαβή της από τον προϊστάμενο του ως 
άνω αρμόδιου Τμήματος. Εφόσον οι αντιρρήσεις γίνουν 
δεκτές, η πράξη επιβολής προστίμου ανακαλείται. Το 
διοικητικό πρόστιμο βεβαιώνεται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης 
επιβολής προστίμου από την αρμόδια υπηρεσία του 
Σ.ΕΠ.Ε. με αποστολή στη Δ.Ο.Υ κατοικίας του παραβάτη 
του νόμιμου τίτλου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), και 
εντάσσεται ως έσοδο στον Αναλυτικό λογαριασμό Εσό-
δων (Α.Λ.Ε) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των 
κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19».

2. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ερ-
γαζόμενο με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής της 
εργασίας σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 
κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 5.

3. Σε κάθε περίπτωση, ο εργοδότης υποχρεούται να 
ενημερώνει τους εργαζόμενούς του, με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη 
εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2 
και 5 και στην παρ. 1 του παρόντος.

4. Oι διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαπίστωση παραβά-
σεων της παρούσας και για την επιβολή των σχετικών 
κυρώσεων στους εργοδότες, στο χώρο των οποίων πα-
ρέχεται η εργασία, είναι οι εξής:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 2, επιβάλλεται 
στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) 
ευρώ ανά εργαζόμενο, ενώ έχει καταχωρηθεί θετικό 
αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο,
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β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ,

γ) σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της 
σχετικής δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 
5 του άρθρου 4, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη 
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, 

δ) σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης της 
παρ. 3 του άρθρου 4 από τον εργοδότη, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον εργοδότη δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. 

5. Τα ως άνω πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογη-
μένη πράξη της αρμόδιας αρχής ελέγχου, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.61910/8.10.2021 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β΄ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να θίγονται 
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, εντάσσονται 
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90) στον Αναλυτικό 
Λογαριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για παρα-
βάσεις των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» και εισπράττεται 
σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

6. Εξαιρούνται από την επιβολή της κύρωσης της 
παρ. 1 του παρόντος, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 
προς τις διατάξεις της παρούσας ως προς την υποχρεω-
τική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19:

α) Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό και διδακτικό 
προσωπικό που απασχολείται σε ιδιωτικές δομές εκ-
παίδευσης, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, πλην της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που εποπτεύονται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού· σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης του προσωπικού της παρούσας περίπτω-
σης με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, εφαρμό-
ζονται αναλόγως τα άρθρα 3 και 12, αντίστοιχα, της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 4187)· 

β) οι καταρτιζόμενοι / μαθητευόμενοι / σπουδαστές 
δημόσιων ή ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών και οι φοι-
τητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που διεξάγουν 
πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε ιδιωτικούς φορείς· σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης των καταρτιζόμενων/μα-
θητευόμενων / σπουδαστών και φοιτητών που διεξά-
γουν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε ιδιωτικούς φορείς, 
καθίσταται μη δυνατή η συμμετοχή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας 
και ο ιδιωτικός φορέας υποχρεούται να καταγγείλει τη 
σύμβαση πρακτικής άσκησης ή μαθητείας. 

Άρθρο 7
Διαδικασίες ελέγχου συμμόρφωσης προς την 
υποχρεωτικότητα διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου νόησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων

1. Για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς την υποχρε-
ωτικότητα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, δύνανται να πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των εγγραφών στο ΠΣ «ΕΡ-
ΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων με τις αντίστοιχες εγγραφές στα πληροφοριακά 
συστήματα και μητρώα των παρ. 2 και 3.

2. Το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» δύναται να διαλειτουργεί για τον 
σκοπό αυτό με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά 
του κορωνοϊού COVID-19 και με το Εθνικό Μητρώο 
Ασθενών από COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», 
μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 
(Α΄ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» διαβιβάζει, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής 
σύνδεσης και διεπαφής με web service με τα ανωτέρω 
μητρώα, τα σχετικά στοιχεία των εργαζομένων στο ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ».

3. Τα ανωτέρω διαβιβαζόμενα δεδομένα, τηρούνται 
στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» αποκλειστικά με σκοπό τον έλεγχο 
συμμόρφωσης με την υποχρέωση διενέργειας διαγνω-
στικού ελέγχου.

Άρθρο 8
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 7, το 
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι 
Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) 
και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» 
ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό 
του Υπεύθυνου Επεξεργασίας κατά τη διαβίβαση των 
αναγκαίων δεδομένων από τα μητρώα που τηρεί. Κατά 
την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απα-
ραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια 
αυτών.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στα πρόσωπα που 
εμπίπτουν σύμφωνα με το άρθρο 1, στο πεδίο εφαρμο-
γής της παρούσας.

3. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία υποβάλλονται 
σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα: α) ονοματεπώνυ-
μο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία 
γέννησης, ε) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 
στ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), 
ζ) προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.), 
η) Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), θ) αποτέλεσμα 
κατάστασης εμβολιασμού ή νόσησης, ι) τύπος διαγνω-
στικού ελέγχου και ια) ημερομηνία διενέργειας διαγνω-
στικού ελέγχου.
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4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι ο έλεγχος της υποχρεωτικής διενέργειας 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης.

5. Ο χρόνος τήρησης των σχετικών στοιχείων στο ΠΣ 
«ΕΡΓΑΝΗ» δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες.

Άρθρο 9
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής της 
παρούσας, για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

Άρθρο 10
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο υποχρε-
ωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορω-

νοϊό COVID-19 του άρθρου 2 διενεργείται οποτεδήποτε 
εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε εργαζομένου, χω-
ρίς οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια. 

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργεί-
ται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή 
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμε-
νους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία 
τους με φυσική παρουσία» (Β΄ 2192), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 
(Β΄  2372), Δ1α/Γ.Π.οικ.41588/2.7.2021 (Β΄2891), Δ1α/
Γ.Π.οικ.48485/30.7.2021 (Β΄ 3493) και Δ1α/Γ.Π.οικ. 54114/
6.9.2021 (Β΄ 4084) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
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1 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή  σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών».
2 Σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης, σε περίπτωση μη υποβολής από τον εργοδότη της Υπεύθυνης Δήλωσης Επιχειρήσεων - Εργοδοτών περί τήρησης της 
υποχρέωσης υποβολής των ανεμβολίαστων και μη νοσησάντων εργαζομένων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID 
– 19, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 4  της ίδιας κοινής υπουργικής απόφασης, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 
64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης της παρ. 3 του άρθρου 4 της ίδιας κοινής
υπουργικής απόφασης, από τον εργοδότη, επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2021

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Υφυπουργός Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ZΩΗ ΜΑΚΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

 Υφυπουργός
Εργασίας Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός  Υφυπουργός
Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ NIKOΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης Εσωτερικών Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός  Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης Υποδομών και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής Τουρισμού Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047661610210012*
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