
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.35098 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.

32209/24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 

που παρέχουν την εργασία τους με φυσική πα-

ρουσία» (Β΄ 2192). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tων 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, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών 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),

δ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181), 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 92), 18/2018 «Οργανι-
σμός 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), 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), 141/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), 123/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» 
(Α΄ 151), 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), 127/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), 40/2020 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α΄  85), 
81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κα-
τάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών /
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμά-
των), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
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Υφυπουργών» (Α΄ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

στ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β΄ 2902),

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

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. 338/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Γε-
ώργιο Ζαββό» (Β΄ 3051),

ι) 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) και

ια) της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β΄ 3058).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεω-
τικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική πα-
ρουσία» (Β΄ 2192).

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνι-
κής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλ-
λήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 1686), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 
(Β΄ 1870) και Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β΄ 2183) κοι-
νές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών.

4. 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). 

5. Τις από 31.3.2021, 5.5.2021, 7.5.2021 και 14.5.2021 
γνώμες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.34779/3.6.2021 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.

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

Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο 8 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/

24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστι-
κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την 
εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β΄ 2192), περί των 
μεταβατικών διατάξεων, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για την εβδομάδα από 7.6.2021 έως 13.6.2021 δεν 
ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δο-
κιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ 
της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά την οποία τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται στον χώρο εργα-
σίας και τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να υποβάλ-
λονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνωστι-
κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός 
του χρονικού διαστήματος από 7.6.2021 έως 13.6.2021.

2. Από 7.6.2021 έως 12.6.2021 στα πρόσωπα του άρ-
θρου 1 διανέμονται τρεις (3) δωρεάν αυτοδιαγνωστι-
κές δοκιμασίες ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα 
από 7.6.2021 έως 13.6.2021, μία για την εβδομάδα από 
14.6.2021 έως 20.6.2021 και μία για την εβδομάδα από 
21.6.2021 έως 27.6.2021.

3. Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών 
ελέγχου (self test), σύμφωνα με την παρ. 2, δικαιούνται 
όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1, ανεξαρτήτως της προϋ-
ποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική παρουσία στον 
χώρο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, ελεύθεροι 
επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, που διατηρούν 
ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απασχολούν ερ-
γαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν προσωπική 
εργασία ή παρευρίσκονται στους χώρους εργασίας, 
χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και χωρίς 
οιασδήποτε περαιτέρω δυσμενούς συνέπειας, εφόσον 
κατά το χρονικό διάστημα από 7.6.2021 έως 27.6.2021 
δεν παρασχεθεί εργασία με φυσική παρουσία στον χώρο 
εργασίας.».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη Δευ-
τέρα, 7.6.2021.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

  Υφυπουργός
 Εργασίας Εργασίας
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

  Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Εσωτερικών Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

 Υφυπουργός Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού Επικρατείας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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*02023720506210004*

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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