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Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που πα-

ρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο 

εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
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ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  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) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και, ιδίως, της περ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),

δ) των π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 134/2017 «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 6/2021 «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7), 133/2017 
«Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» 
(Α’ 161), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 

και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119), 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), 

ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων) και 
2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

ζ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

η) της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),

θ) της υπ’ αρ. 1033/7.1.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυ-
βέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22) και

ι) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 
Ασύλου και Επικράτειας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID - 
19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού 
των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών 
Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκεια-
κές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 1440).

2. Τις από 24.3.2021 και 31.3.2021 γνώμες της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ. 24486/16.4.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
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οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη σταδιακής αποκατάστασης της εύρυθ-
μης λειτουργίας των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα χω-
ρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τις κά-
τωθι κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου που απα-
σχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρε-
σίες φορέων που ανήκουν στον δημόσιο τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εφόσον τα καθήκοντά τους 
ασκούνται με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκα-
ταστάσεων της υπηρεσίας τους:

α) υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού που απασχολούνται στο πρόγραμ-
μα «Βοήθεια στο Σπίτι» των Ο.Τ.Α.,

β) απασχολούμενους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες 
καθαριότητας των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας,

γ) υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) και

δ) δικαστικούς υπαλλήλους.

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

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρε-
ωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέ-
λευση του εργαζόμενου/ης προς παροχή εργασίας με 
φυσική παρουσία και έχει ισχύ για μία (1) εβδομάδα από 
την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγχος διενεργείται έως 
και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας 
της εβδομάδας που ο/η απασχολούμενος/η παρέχει την 
εργασία του/ης με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που 
καλείται να παραστεί εκτάκτως ο/η απασχολούμενος/η 
στον χώρο εργασίας του/της, ο διαγνωστικός έλεγχος 
νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν. 

Άρθρο 3
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων 

1. Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δη-
μόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών 
αποστέλλει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στην ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλό-
μενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου απασχο-
λούμενων, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 1, 
σύμφωνα με τις καταχωρίσεις από τις οικείες υπηρεσίες 
προσωπικού στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλη-
νικού Δημοσίου. Εφόσον υπάρχει μεταβολή των στοιχεί-
ων αυτών, η Γ.Γ.Α.Δ.Δ.Τ. μεριμνά για την ενημέρωσή τους 

με ευθύνη του προϊσταμένου της αρμόδιας υπηρεσίας 
προσωπικού και τα αποστέλλει επικαιροποιημένα στην 
αρχή κάθε εβδομάδας στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και στην ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ. Οι μεταβολές του προηγούμενου εδαφίου καταχω-
ρίζονται αμελλητί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου με ευθύνη του προϊσταμένου της 
αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού. Η απαιτούμενη ταυ-
τοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημό-
σιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης. Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω 
δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς 
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), 
Γ.Κ.Π.Δ.), με σκοπό τον προσδιορισμό των υποχρεωτικά 
υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου 
προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self test) σε αυτούς.

2. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 1, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτο-
διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω Σύστημα. 

Άρθρο 4
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - 
Υποχρεωτική δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη 
του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), 
του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλι-
σης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) 
ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομι-
κής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτο-
ποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. 

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) δι-
ενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα με τις οδηγίες των 
ενημερωτικών φυλλαδίων. 

3. Όσοι υπάγονται στο άρθρο 1 επισκέπτονται την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), και, αφού αυθεντικοποι-
ηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δη-
μόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24
του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εισέρχονται στην Πλατφόρμα 
Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο Μητρώο 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου και ακο-
λουθούν τη διαδικασία υποβολής, με τη συμπλήρωση 
του ειδικού εντύπου «Δήλωση Αποτελέσματος Διαγνω-
στικού Ελέγχου για COVID - 19», σύμφωνα με το υπόδειγ-
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μα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self test) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα 
δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία απο-
τελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του 
απασχολούμενου στον τόπο εργασίας και γνώση αυτής 
λαμβάνει το αρμόδιο όργανο της οικείας υπηρεσίας, το 
οποίο επιλαμβάνεται επί των υπηρεσιακών θεμάτων του 
εν λόγω προσωπικού, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε με 
την επίδειξη αυτής από τον απασχολούμενο. 

5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα 
δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία οι απα-
σχολούμενοι εκτυπώνουν ή επιδεικνύουν με κάθε πρό-
σφορο τρόπο. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, 
οι απασχολούμενοι μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων 
(24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτη-
μένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν 
επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την 
ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγη-
σης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και 
οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργα-
νισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) και τους χορηγείται η 
προβλεπόμενη στο πλαίσιο των ληφθέντων μέτρων για 
την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναρρωτική 
άδεια ειδικού σκοπού. Αντί του δωρεάν επαναληπτικού 
ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξα-
γωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από 
επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται 
με επιβάρυνσή τους. Στην περίπτωση κατά την οποία ο 
επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετι-
κή βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί 
δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 
σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί η ειδική 
προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και 
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περί-
πτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι 
αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέ-
τασης, και ο απασχολούμενος προσέρχεται στον τόπο 
εργασίας για να παρέχει εργασία με φυσική παρουσία 
επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέ-
λευσή του. Το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου 
δηλώνεται υποχρεωτικά από τον απασχολούμενο στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3.

6. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να επιλέξουν τη διε-
ξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από 
επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην 
οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με επιβάρυν-
σή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή του διαγνωστι-
κού ελέγχου του πρώτου εδαφίου γίνεται μία (1) φορά 
την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι 
αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια 
ή ιδιωτική δομή εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το 
αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε και ο απασχολούμενος δύ-

ναται να προσέλθει στον τόπο εργασίας για να παρέχει 
εργασία με φυσική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω 
βεβαίωση κατά την προσέλευσή του. Εάν ο διαγνωστι-
κός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδε-
ται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία 
αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα πρόσωπα του 
άρθρου σε κατ’ οίκον περιορισμό και να τους χορηγηθεί 
η ειδική προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκο-
πού και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού δηλώνεται υποχρεωτικά 
από τον απασχολούμενο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.

7. 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 5
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού 
ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Τα όργανα που είναι κατά περίπτωση αρμόδια να 
διαπιστώσουν ότι τα πρόσωπα του άρθρου 1 έχουν υπο-
βληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα 
οριζόμενα στα άρθρα 2 και 4, και ότι επιδεικνύουν κατά 
την προσέλευσή τους στον τόπο εργασίας τη δήλωση 
αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, υποχρεού-
νται να μην επιτρέψουν την παροχή εργασίας με φυσική 
παρουσία στον τόπο εργασίας στα πρόσωπα αυτά, εφό-
σον α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρε-
ωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν την 
προβλεπόμενη στο άρθρο 4 δήλωση αποτελέσματος ή 
β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτε-
λέσματος που προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνω-
στικού ελέγχου. Η μη τήρηση των προβλεπόμενων στο 
προηγούμενο εδάφιο υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα για τα αρμόδια όργανα. 

2. Σε περίπτωση που τα υπόχρεα πρόσωπα του άρ-
θρου 1 δεν υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο ή δεν 
καταχωρίζουν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 4, η αρμόδια για θέματα 
προσωπικού υπηρεσία του φορέα προβαίνει στις απα-
ραίτητες ενέργειες για την περικοπή των αποδοχών του 
υπόχρεου προσώπου λόγω υπαίτιας μη παροχής εργα-
σίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης στα ανωτέρω. 

3. Ειδικά για τους απασχολούμενους του άρθρου 1 με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους με τις υποχρε-
ώσεις του πρώτου εδαφίου, η αρμόδια υπηρεσία του 
φορέα υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή 
εργασίας του απασχολούμενου για τον λόγο αυτό και 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδο-
χών για όσο χρονικό διάστημα δεν συμμορφώνεται ο 
απασχολούμενος με τις υποχρεώσεις αυτές.

4. Σε κάθε περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία προσωπι-
κού του φορέα υποχρεούται να ενημερώνει τα υπόχρεα 
πρόσωπα του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για 
τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής 
τους με αυτές.
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5. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται και για το προσωπι-
κό του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/
9.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετα-
νάστευσης και Ασύλου και Επικράτειας (Β’ 1440).

Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4, η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και το Υπουργείο Εσωτερικών ενεργούν υπό 
την ιδιότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας αυτοτελώς 
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία 
Δεδομένων (Κανονισμός (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). Κατά 
την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απα-
ραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια 
αυτών και τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημό-
νιο που συνάπτεται κατά τα ανωτέρω. 

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 
υπάγονται 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) ημερομηνία διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου 
η) αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου, και θ) ημερομηνία 
δήλωσης.

4. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδο-
μένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρο-
νική διαχείριση των αποτελεσμάτων της διαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των προσώπων του 
άρθρου 1 από κορωνοϊό COVID-19, όπως αυτή ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) και 
σύμφωνα με τα άρθρα 46 του ν. 4790/2021 και 27 του 
ν. 4792/2021 (Α’ 54).

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις 

Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι από 
19 έως 25 Απριλίου 2021, οι εργαζόμενοι μπορούν να 
υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του 
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 19 έως 
και 25 Απριλίου 2021. 
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Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί  

Παιδείας και Υφυπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός Ψηφιακής
Εσωτερικών Διακυβέρνησης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ      
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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