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   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32209 
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. 

 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, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (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),

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 αρμοδιοτήτων 
τους -Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄ 119), 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση 
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 
Υφυπουργών» (Α΄ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
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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 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, 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.24525/18.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτι-
κού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 
τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτι-
κού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική 
παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β’ 1871) 
και την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.30310/14.5.2021 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 (Β’ 2016).

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26390/24.4.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 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 παρέ-
χουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασί-
ας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.28499/7.5.2021 κοινή απόφαση των ως άνω 
Υπουργών(Β’ 1870).

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.32208/24.5.2021 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 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται: α) σε όλους 
τους/τις εργαζόμενους/ες του ιδιωτικού τομέα που απα-
σχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) στους/
στις ωφελούμενους/ες των Προγραμμάτων Κοινωφε-
λούς 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.

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

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας, 
είναι υποχρεωτικός για τα πρόσωπα του άρθρου 1, προ-
κειμένου να παρέχουν την εργασία τους με φυσική πα-
ρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση 
τόπο εργασίας ή να προσφέρουν προσωπική εργασία 
στην επιχείρησή τους ή να παρευρίσκονται στους χώ-
ρους εργασίας.

2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται 
υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την 
προσέλευση στον χώρο εργασίας και έχει ισχύ για μία 
(1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του. Ο έλεγ-
χος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ 
της πρώτης ημέρας της εβδομάδας κατά την οποία τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 προσέρχονται στον χώρο ερ-
γασίας. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα του άρθρου 1 
καλούνται να παραστούν εκτάκτως στον χώρο εργασίας, 
ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργεί-
ται και αυθημερόν.
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Άρθρο 3
Διαδικασία ταυτοποίησης στοιχείων

1. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) καθώς 
και κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην 
ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτ-
λο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τα στοιχεία των 
προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε διαγνω-
στική δοκιμασία ελέγχου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1, σύμφωνα με τα στοιχεία των εργαζομένων 
που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και των φυ-
σικών προσώπων που διατηρούν ατομική επιχείρηση 
και έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων 
της Α.Α.Δ.Ε.. Αν υπάρχει μεταβολή των στοιχείων αυτών, 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
η Α.Α.Δ.Ε. καθώς και κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή φορέ-
ας τα αποστέλλουν επικαιροποιημένα στην αρχή κάθε 
εβδομάδας στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Ειδικά 
για τους εργαζόμενους, στις περιπτώσεις μεταβολών 
συμπεριλαμβάνονται οι περιπτώσεις νέων προσλήψε-
ων, λύσεων ή λήξεων συμβάσεων εργασίας, ειδικών 
περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 και πρακτικής 
άσκησης, σύμφωνα με τα στοιχεία των μεταβολών αυτών 
που έχουν καταχωρηθεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Η απαιτούμενη 
ταυτοποίηση των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από 
τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης. Yπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων 
ορίζεται η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού 
Κανονισμού 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 του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) με σκοπό τον προσδιορι-
σμό των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά 
σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου και τη διανομή του 
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 για τις περιπτώσεις
νέων προσλήψεων και άλλες ειδικές περιπτώσεις 
απασχόλησης εργαζομένων

1. Εργαζόμενοι/ες, οι οποίοι/ες προσλαμβάνονται 
μετά από την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ των στοιχείων 
των προσώπων που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε δι-
αγνωστική δοκιμασία ελέγχου εργαζομένων ή των με-
ταβολών αυτών, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται, 
πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στον τόπο εργασίας, 
αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγ-

γελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε 
ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του εργοδότη τους, μόνο 
για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

2. Εργαζόμενοι/ες, οι οποίοι/ες δεν έχουν συμπεριλη-
φθεί στο αρχείο που αποστέλλει το Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, διότι 
ανήκουν είτε σε ειδικές περιπτώσεις απασχολουμένων, 
όπως οι περιπτώσεις εργαζόμενων μέσω εταιρειών προ-
σωρινής απασχόλησης, είτε προσλήψεων εκτός του Π.Σ. 
ΕΡΓΑΝΗ, όπως οι περιπτώσεις πρόσληψης με χειρογρα-
φική διαδικασία, μεταβίβασης επιχείρησης και γνήσιου 
δανεισμού εργαζομένων και προωθητών πωλήσεων, εί-
ναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται αποκλειστικά σε δια-
γνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
(rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε 
δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβά-
ρυνση του εργοδότη τους, μόνο για την πρώτη φορά 
εφαρμογής του μέτρου.

Άρθρο 5
Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 -
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 σύμφωνα με τις οδηγίες των ενη-
μερωτικών φυλλαδίων.

3. Οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα που απασχο-
λούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι ωφελού-
μενοι/ες των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), 
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων 
φορέων, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - ΕΨΠ), επιλέγουν «Δήλωση αποτελέσματος self 
test για εργαζόμενους», εισέρχονται στην πλατφόρμα 
supportemployees.services.gov.gr και, αφού αυθεντικο-
ποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 
Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης (taxisnet), εισέρχονται στην Πλατ-
φόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής 
αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου 
«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτε-
λέσματος COVID - 19 Test (Self/Rapid/PCR)», σύμφωνα 
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με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α 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 των 
προσώπων του άρθρου 1 στον χώρο εργασίας.

5. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγ-
χου (self test) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρ-
μα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλε-
κτρονική μορφή. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσμα-
τος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) ωρών για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο 
(rapid test ή PCR test) σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι 
αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, ή σε 
ιδιωτική δομή της επιλογής τους με επιβάρυνση είτε του 
εργοδότη είτε δική τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της 
κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, 
οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες και οι οικείοι τους, 
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας 
τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και εφαρμόζεται το άρθρο 15 του ν. 4722/2020 
(Α΄ 177).

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός 
έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από 
τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για 
να τεθούν τα πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον πε-
ριορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..

Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός 
έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση 
από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί το νόμιμο 
αποδεικτικό για την προσέλευση των προσώπων του 
άρθρου 1 στον χώρο εργασίας.

Τα πρόσωπα του άρθρου 1 δηλώνουν υποχρεωτικά 
το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου στην Πλατ-
φόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου 
«Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων Kαταγραφής Aποτε-
λέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό αποτέλεσμα Self 
Test», κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος Β που προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

6. Σε κάθε περίπτωση, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου (self test), τα πρόσωπα του άρθρου 1 
δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας 
είτε σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική 
δυνατότητα, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή η οποία γί-
νεται με επιβάρυνσή του εργοδότη τους ή δική τους. Τα 
πρόσωπα του άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώσουν το 
αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, 
κατά περίπτωση σύμφωνα με τα υποδείγματα των Πα-
ραρτημάτων Α και Β, που προσαρτώνται στην παρούσα 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. Η διεξαγωγή 
του διαγνωστικού ελέγχου του πρώτου εδαφίου γίνεται 
μία (1) φορά την εβδομάδα σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 2 του άρθρου 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 τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν 
στον τόπο εργασίας για να παρέχουν εργασία με φυ-
σική παρουσία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση 
κατά την προσέλευσή τους. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος 
(rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική 
βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, τα πρόσωπα του άρ-
θρου 1 τίθενται σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθείται 
το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. και εφαρμόζεται το άρθρο 
15 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177).

7. Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων Covid -
19 Tests του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, όπου γνωστοποιούνται τα απο-
τελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) 
των εργαζομένων, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο 
στον/στους ενεργό/ούς εργοδότη/ες που θα δηλώσουν 
οι εργαζόμενοι/ες. Ο εργοδότης δικαιούται να λαμβάνει 
γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με 
την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ.

8. 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 (Α΄ 184).

Άρθρο 6
Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού
ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα

1. Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απασχολήσει εργα-
ζόμενο/η με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής εργα-
σίας, εφόσον αυτός/η είτε α) δεν έχει προβεί σε δήλωση 
του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 (self test, rapid test ή PCR 
test), είτε β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, 
ακολουθώντας τη διαδικασία δήλωσης του αποτελέσμα-
τος του άρθρου 5.

2. Σε περίπτωση που εργαζόμενος/η προσέλθει στον 
χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις 
των άρθρων 2, 4 και 5, ο εργοδότης υποχρεούται να 
μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για 
τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση 
καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την 
πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/
ης εργαζόμενου/ης.

3. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης υποχρεούται να 
ενημερώνει τους εργαζόμενους του, με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη 
εκπλήρωσής τους, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2, 4
και 5 και στις παρ. 1 και 2 του παρόντος.

4. Τα ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαπίστωση πα-
ραβάσεων της παρούσας και για την επιβολή κυρώσεων 
στους εργοδότες, στον χώρο των οποίων παρέχεται η 
εργασία, ως εξής:

α) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
εργοδοτών που απορρέουν από την περ. α) της παρ. 1, 
επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο πεντακοσίων (500) 
ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει προβεί σε δήλωση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25241Τεύχος B’ 2192/26.05.2021

του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19,

β) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
εργοδοτών που απορρέουν από την περ. β) της παρ. 1, 
επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο χιλίων πεντακο-
σίων (1.500) ευρώ ανά εργαζόμενο που εργάζεται, ενώ 
έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό 
έλεγχο,

γ) σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων των 
εργοδοτών που απορρέουν από την παρ. 3, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

5. Τα επιβαλλόμενα, ως άνω, πρόστιμα εντάσσονται 
ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογα-
ριασμό Εσόδων 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις 
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19».

Άρθρο 7
Ζητήματα προστασίας δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5, η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό 
τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και το Υπουργείο Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων είναι Αυτοτελώς Υπεύθυνοι Επε-
ξεργασίας 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). Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβά-
νονται τα απαραίτητα 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 
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) 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) ημερομηνία 
διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου ι) αποτέλεσμα δια-
γνωστικού ελέγχου, και ια) 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 8
Μεταβατικές διατάξεις

1.  Για την εβδομάδα από 24.5.2021 έως 30.5.2021 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 ερ-
γασίας και τα πρόσωπα του άρθρου 1 μπορούν να υπο-
βάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του διαγνω-
στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
έως 30.5.2021.

2. Έως τις 29.5.2021 στα πρόσωπα του άρθρου 1 δια-
νέμονται δύο (2) δωρεάν αυτοδιαγνωστικές δοκιμασίες 
ελέγχου (self test), μία για την εβδομάδα από 24.5.2021 
έως 30.5.2021 και μία για την εβδομάδα από 31.5.2021 
έως 6.6.2021.

3. Προμήθεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικών δοκιμασι-
ών ελέγχου (self test), σύμφωνα με την παρ. 2, δικαι-
ούνται όλα τα πρόσωπα του άρθρου 1, ανεξαρτήτως 
της προϋποθέσεως παροχής εργασίας με φυσική πα-
ρουσία στον χώρο εργασίας, καθώς και οι μη μισθωτοί, 
ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, που 
διατηρούν ατομική επιχείρηση ή εταιρεία, είτε απα-
σχολούν εργαζόμενους είτε όχι, εφόσον προσφέρουν 
προσωπική εργασία ή παρευρίσκονται στους χώρους 
εργασίας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος 
και χωρίς οιασδήποτε περαιτέρω δυσμενή συνέπεια, 
εφόσον κατά το χρονικό διάστημα έως 6.6.2021 δεν 
παρασχεθεί εργασία με φυσική παρουσία στον χώρο 
εργασίας.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργούνται:
α) η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κο-
ρωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» 
(Β’ 1588),

β) η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Επικρατείας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/
Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργα-
ζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργα-
σία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588)» (Β’ 1871) και

γ) η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30310/14.5.2021 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 
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Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Τροποποίηση 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κο-

ρωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 
που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» 
(Β’ 1588)», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’ 1871)» (Β’ 2016).
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ  

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ  

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ     




