
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24415 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/

15.10.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρ-

μογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνω-

στικού 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 ΚΑΙ

Ο 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 Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), 5/2022 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15), 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 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης»
(Α΄ 85), 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), 13/2018 «Οργανι-
σμός 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 αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/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 σφαλμά-
των), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 155), 2/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών»
(Α΄ 142) και 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού 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. 1786/14.2.2022 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β΄ 638),

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 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Εφαρμογή του υπο-
χρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του 
ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική πα-
ρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 4766), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69459/5.11.2021 
(Β΄ 5165) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 κοινή 
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 προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 
06:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00» 
(Β΄ 2137).

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.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, 
ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης 
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δη-
μοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδος 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 τις υπό στοιχεία Γ.Π.οικ.66036/21.10.2021 (Β΄ 4960), 
Γ.Π.οικ.360/6.1.2022 (Β΄ 7), Δ1α/ΓΠ.οικ.18551/31.3.2022 
(Β΄ 1539) και 23871/29.4.2022 (Β΄ 2132) κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις.

6. Την υπό στοιχεία 48760/Ζ1/29.4.2022 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Επικράτειας 
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«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΄ 2131).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.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 
και Επικρατείας «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 εργασίας» 
(Β΄ 4207)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 69461/5.11.2021 (Β΄ 5163) κοινή υπουργική 
απόφαση.

8. Την από 28.4.2022 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας.

9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.24413/3.5.2022 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.

10. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθ-
μης λειτουργίας της αγοράς εργασίας, χωρίς να τίθεται σε 
κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στο άρθρο 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64232/ 

15.10.2021 (Β΄ 4766) κοινής υπουργικής απόφασης επέρ-
χονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 2 τροποποιείται 
ως προς τη συχνότητα της διενέργειας διαγνωστικών 
ελέγχων νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, β) το 
πρώτο εδάφιο της παρ. 3 τροποποιείται, ως προς τη συ-
χνότητα και τον χρόνο της διενέργειας διαγνωστικών 
ελέγχων και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«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 κορωνοϊό
COVID-19 διενεργείται έναντι αντιτίμου, όπως αυτό 
προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου εξηκοστού 
πέμπτου του ν. 4812/2021 (Α΄ 110), με επιβάρυνση του 
ίδιου του εργαζομένου, υποχρεωτικά μία (1) φορά την 
εβδομάδα με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με 
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 

COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργα-
στήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001, ή σε ιδιωτικές 
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 διενέργει-
άς του, οπότε και βάσει της ημερομηνίας διενέργειάς 
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. 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 ν. 1158/1981 (Α΄ 127), του π.δ. 370/1983 (Α΄ 130) 
και του π.δ. 336/1989 (Α΄ 156), Ανώτερες Επαγγελματι-
κές Σχολές Χορού του ν. 1158/1981, του π.δ. 372/1983
(Α΄ 131) και του π.δ. 598/1985 (Α΄ 212), Μουσικά Εκπαι-
δευτικά 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 (Β΄ 4187) κοινή υπουργική 
απόφαση.

5. Οι εργαζόμενοι 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 εβδο-
μάδα 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 διενερ-
γούνται, ως οικειοθελής παροχή του εργοδότη, χωρίς 
επιβάρυνση του εργαζόμενου.».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 αντικα-
θίσταται ως προς την κοινοποίηση θετικών αποφάσεων 
απαλλαγής από τον εμβολιασμό στην «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και 
την έκδοση βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι αποφάσεις απαλλαγής από την υποχρέωση 
εμβολιασμού εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες 
υγειονομικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.50933/13.8.2021 κοινής υπουργι-
κής απόφασης, κατόπιν αίτησης του εργαζόμενου/υπαλ-
λήλου που διαβιβάζεται 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 αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) 
ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή τους. 
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Οι αποφάσεις των κατά τόπον αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών, στις οποίες αναφέρονται μόνο τα αναγκαία 
προσωπικά δεδομένα, κοινοποιούνται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τόσο στους εργαζόμενους που υπέβαλαν 
την αίτηση όσο και στους εργοδότες ή νόμιμους εκπροσώπους που διαβίβασαν την αίτηση. Οι θετικές αποφάσεις 
απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού , στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αριθμοί μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (ΑΜΚΑ) των ατόμων που απαλλάσσονται, κοινοποιούνται αμελλητί, με ηλεκτρονικό τρόπο, τηρούμενων 
όλων των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια τους, και στην ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ», ώστε να παρέχεται στα άτομα αυτά η δυνατότητα δωρεάν διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον 
κορωνοϊο COVID-19 σε δημόσιες δομές και έκδοσης βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).».

3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 του άρθρου 2 διενεργείται οποτεδήποτε εντός της εργάσιμης εβδομάδας κάθε εργαζομένου, χωρίς 
οιαδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια.

4. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2022, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29.4.2022 (Β΄2137) κοινή 
υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2022
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