
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69459 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«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» (Β’ 4766) 

 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 κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκη-
σης» (Α’ 133) και, ιδίως της περ. 22 του άρθρου 119, σε 
συνδυασμό 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 «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 
(Α’ 31), 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
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 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
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Υφυπουργών» (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 
«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 
Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35),

ιζ)) της υπ’ αρ. 4251/30.8.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, 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.64232/15.10.2021 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εφαρμογή του 
υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόση-
σης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική 
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 4766). 

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 τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β’ 4960) όμοια κοινή υπουρ-
γική απόφαση και.

5. Την υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.09.2021 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).

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).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56087/14.9.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
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Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος 
πλοίων» (Β’ 4247)

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.66436/22.10.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
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 «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικρατείας, για το διάστημα από τη Δευτέρα,
25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 
8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00» (Β’ 4919).

9. Την από 2.11.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.69457/5.11.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί 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 Μόνο 
1. Η περ. γ) του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 

1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 4766) τροποποιείται, ως προς 
τον χρόνο νόσησης και την ισχύ του πιστοποιητικού νό-
σησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«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 και δεν 
έχουν παρέλθει εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από τη 
θετική διάγνωση και επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόση-
σης, ανεξαρτήτως του χρόνου ισχύος που αναγράφεται 
σε αυτό, 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.».

2. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/
15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης επέρχονται οι 
εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 τροποποιείται, ως προς 
τη συχνότητα της διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων νό-
σησης από τον κορωνοϊό COVID-19, β) το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 3 τροποποιείται, ως προς τη συχνότητα και τον 
χρόνο της διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων, γ) η παρ. 4 
αντικαθίσταται, δ) η παρ. 5 τροποποιείται με τη διαγραφή 
της φράσης «της παρ. 4», ε) η παρ. 6 καταργείται, και το 
άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Υποχρεωτική έναντι αντιτίμου διενέργεια διαγνωστι-

κού 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 πέ-
μπτου του ν. 4812/2021 (Α’ 110), όπως ισχύει, με επιβά-
ρυνση του ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά δύο (2) 
φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου 
(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 δύο (2) φορές την εβδομάδα, με 
χρονική απόσταση μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών 
ελέγχων νόσησης τουλάχιστον δύο (2) ημερών, άλλως 
σαράντα οκτώ (48) ωρών. Σε περίπτωση που τα πρό-
σωπα του άρθρου 1 καλούνται να παραστούν εκτάκτως 
στον χώρο εργασίας, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης 
δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

4. Ειδικά, ως προς τη συχνότητα και τον χρόνο εκπλή-
ρωσης της υποχρέωσης διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγ-
χου νόσησης από το εκπαιδευτικό και διδακτικό προσω-
πικό των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως 
τύπου και βαθμίδας, πλην της καλλιτεχνικής εκπαίδευ-
σης που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού [Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης του 
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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 Ιδρύματα 
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)], 
εφαρμόζεται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 4187).

5. Οι εργαζόμενοι που εργάζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα ή δύο (2) ημέρες την εβδομάδα με χρονική από-
σταση 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. [Καταργείται].
7. Στους διαγνωστικούς ελέγχους του παρόντος δεν προσμετρώνται οι διαγνωστικοί έλεγχοι που διενεργούνται, 

ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς επιβάρυνση του εργαζόμενου.».
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο πρώτος εκ των δύο υποχρεωτικών διαγνωστικών ελέγχων νόσησης 

του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, δύναται 
να διενεργηθεί το αργότερο έως και την 8η.11.2021. 

4. Η παρούσα ισχύει από την 6η.11.2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2021   

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ  

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  

Υγείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Αναπληρώτρια Υπουργός 
Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ  

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Υφυπουργός
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Τουρισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ  

Υφυπουργός
στον Πρωθυπουργό
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  

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