
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28501 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

24525/18.4.2021 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’ 1588). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «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’ 1588), 

β) των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπεί-
γουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α’ 48),

γ) 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),

δ) 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), 

ε) 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), 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151), 13/2018 «Οργανισμός 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 
40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α’ 123),

στ) 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),

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

η) της υπ’ αρ. 338/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051),

θ) 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),
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ι) 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) και

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

2. Τις από 24.3.2021, 31.3.2021 και 7.5.2021 γνώμες της 
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19.

3. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.28500/7.5.2021 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.

4. 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 
Τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/18.4.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης - Προσθήκη περ. θ) και ι) 

Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 24525/
18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1588) που 
αφορά το πεδίο εφαρμογής αυτής, τροποποιείται και 
διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 
Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους ερ-

γαζόμενους/ες σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστη-
ριότητα: α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην 
εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, 
στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, 
ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), 
η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, θ) φροντιστη-
ρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκ-
παίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων 
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών 
δομών και ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών, προκειμένου να παρέχουν την ερ-
γασία τους με φυσική παρουσία στον συμφωνημένο 
στην ατομική τους σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα 
με τους Πίνακες 1 έως και 10 του Παραρτήματος Α που 
προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της.». 

Άρθρο 2
Προσθήκη Πινάκων υπ’ αρ. 9 και 10 
στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 
κοινή υπουργική απόφαση

Στο Παράρτημα Α της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/
18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1588) προ-
στίθενται Πίνακες υπ’ αρ. 9 και 10 ως εξής: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: 
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
85.59 Άλλη εκπαίδευση [υπηρεσίες φροντιστηρίου 

ξένων γλωσσών και υπηρεσίες φροντιστηρίου 
γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)]

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7  Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός 
Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ανάπτυξης  Παιδείας και
και Επενδύσεων Θρησκευμάτων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Εργασίας και  Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικών Υποθέσεων  και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

 Υποδομών και
Υγείας Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών Ναυτιλίας και
και Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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