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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας,
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 27
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού.
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

Αρ. Φύλλου 4337

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
ζ. των άρθρων 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική
προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων
και άλλα ζητήματα» (Α’ 48),
η. του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά
με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου,
επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 118),
θ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
ι. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ια. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ιβ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιγ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
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υπηρεσιών σε προσωπικό εταιρειών
φύλαξης (security) ή σε
εξουσιοδοτημένο προσωπικό της
εκάστοτε υπηρεσίας, οι οποίοι τα
σαρώνουν ηλεκτρονικά μέσω της
ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33
του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free
GR. Εναλλακτικά, εφόσον ο
αλλοδαπός προέρχεται από τρίτη
χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης),
τα πρόσωπα του προηγούμενου
εδαφίου ελέγχουν τα ανωτέρω
πιστοποιητικά σε έγχαρτη μορφή.
Στα πρόσωπα (δικαστικοί
λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι,
δικηγόροι, πάσης φύσεως
εργαζόμενοι, πολίτες) που δεν είναι
εφοδιασμένα με το κατάλληλο
πιστοποιητικό απαγορεύεται η
είσοδος στις ως άνω υπηρεσίες.
4.

Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία,
διαγνωστικά κέντρα και κέντρα
αποκατάστασης
Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του
ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται
δεκτή κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος
αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19
ισχύουν τα εξής:
o Ο εργαστηριακός μοριακός
έλεγχος (PCR) του
συμπτωματικού εργαζόμενου
γίνεται σε δημόσια δομή.
o Σε περίπτωση που ο πρώτος
εργαστηριακός έλεγχος έχει
γίνει σε ιδιωτική δομή
επιβεβαιώνεται εντός
εικοσιτετραώρου σε δημόσια
δομή υγείας.
o Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση
εκ των προτέρων ληφθέντος
δείγματος και η δειγματοληψία
διενεργείται εντός της
δημόσιας δομής με παρουσία
περισσότερων του ενός (1)
ατόμων με αρμοδιότητα
δειγματοληψίας.

x
x

x
x

x

x

Ένας (1) συνοδός/επισκέπτης ανά ασθενή
Πραγματοποίηση προγραμματισμένων
(τακτικών) χειρουργείων σε ποσοστό το οποίο
καθορίζεται από τον εκάστοτε υγειονομικό
σχηματισμό (Νοσοκομεία, Υγειονομικές
Περιφέρειες κ.λπ.).
Τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5)
μέτρου, πλην της διενέργειας ιατρικών
πράξεων.
Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή
ιδιωτική δομή υγείας για εξέταση δεν
υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο για
κορωνοϊό COVID-19.
Ασθενείς που προσέρχονται σε δημόσια ή
ιδιωτική δομή υγείας για επεμβατική εξέταση
ή για εξέταση που ενδέχεται να προκαλέσει
αερόλυμα υπόκεινται σε εργαστηριακό έλεγχο
με τη χρήση ταχέων αντιγονικών δοκιμασιών
(rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών
πριν την εξέταση.
Από το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2021:
o

Οι πλήρως εμβολιασμένοι, σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 10 και οι
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
10, συνοδοί ασθενών δεν υπόκεινται
σε εργαστηριακό έλεγχο πριν την
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ɅȵȴȻȰ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰ ɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ
είσοδό
ɸʀʍʉɷʊ τους
ʏʉʐʎσε
ʍɸ δημόσια
ɷɻʅʊʍɿɲήɼιδιωτική
ɿɷɿʘʏɿʃɼ
ɷʉʅɼπαροχής
ʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
δομή
πρωτοβάθμιας
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎʐɶɸʀɲʎ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʐɶɸʀɲʎ.
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆ
o Ƀɿ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ ɼ ʅɻ
ɷɻʅʊʍɿʘʆʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃʙʆɿɲʏʌɸʀʘʆ.
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʍʐʆʉɷʉʀ ɲʍɽɸʆʙʆ,
o Οιʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ
μη εμβολιασμένοι
ή μηνοσήσαντες
ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ
συνοδοί
ασθενών,υπόκεινται
σε
ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɲʖɹʘʆ ɲʆʏɿɶʉʆɿʃʙʆ
εργαστηριακό
έλεγχομε
χρήση
ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ (rapid
test)τηɸʆʏʊʎ
ταχέων
αντιγονικώνδοκιμασιών
ʍɲʌɳʆʏɲ ʉʃʏʙ (48) ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
(rapid
test)
εντόςσαράντα
οκτώ
(48)
ɸʀʍʉɷʊ
ʏʉʐʎ
ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɼ
ωρών
τηνείσοδό
τους σεδημόσια
ɷʉʅɼπριν
ʋɲʌʉʖɼʎ
ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎ
ή ιδιωτικήδομή
παροχήςʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ʐɶɸʀɲʎ.
πρωτοβάθμιαςφροντίδαςυγείας
o ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆɷɻʅʊʍɿʘʆ
Ƀɿ ʋʄɼʌʘʎ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿ, ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10 ʃɲɿ ʉɿ
ʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃʙʆɿɲʏʌɸʀʘʆ.
ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ σύμφωνα
ɸʇɳʅɻʆʉ,
o Οιʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ
πλήρως εμβολιασμένοι,
ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ
ʏɻʆ
ʋɲʌ.
3
ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ
με την παρ. 2 του άρθρου 10 και
οι
10,
ʍʐʆʉɷʉʀ
ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʘʆ
νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,
ɲʍɽɸʆʙʆμεʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿ
σύμφωνα
την παρ. 3ʍɸ
του άρθρου
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
10, συνοδοί νοσηλευόμενωνασθενών
ʏɲʖɹʘʆ ɲʆʏɿɶʉʆɿʃʙʆ
ɷʉʃɿʅɲʍɿʙʆ
υπόκεινται
σεεργαστηριακό
έλεγχο με
(rapid
test)
ɸʆʏʊʎ
ʍɲʌɳʆʏɲ
τη χρήσηταχέων αντιγονικώνʉʃʏʙ (48)
ʘʌʙʆ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ
ʏʉʐʎ ʍɸ
δοκιμασιών(rapid
test) εντός
σαράντα
ɷɻʅʊʍɿɲ
ɼ
ɿɷɿʘʏɿʃɼ
ɷʉʅɼ
ʐɶɸʀɲʎ.
οκτώ (48)ωρών πριν την είσοδό
τους
δομή
o σεʃɳɽɸɳʄʄɻδημόσια
Ƀɿ ʅɻ ɸʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉɿήɼιδιωτική
ʅɻ
υγείας.
ʆʉʍɼʍɲʆʏɸʎ ʍʐʆʉɷʉʀ ʆʉʍɻʄɸʐʊʅɸʆʘʆ
o Οιɲʍɽɸʆʙʆ
μη εμβολιασμένοι
μηνοσήσαντες
ʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿήʍɸ
συνοδοί
νοσηλευόμενωνασθενών
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ ɶɿɲ ʃʉʌʘʆʉʁʊ
υπόκεινται
COVID-19σεεργαστηριακόέλεγχο
ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ PCR ɸʆʏʊʎ
ʉʃʏʙ (48) ʘʌʙʆ
ʋʌɿʆ ʏɻʆ
γιαʍɲʌɳʆʏɲ
κορωνοϊόCOVID-19
με τημέθοδο
ɸʀʍʉɷʊ
ʏʉʐʎ ʍɸ ɷɻʅʊʍɿɲ
ɼ ɿɷɿʘʏɿʃɼ
PCR
εντόςσαράντα
οκτώ (48)ωρών
ɷʉʅɼ
ʐɶɸʀɲʎ. τους σεʃɳɽɸɳʄʄɻ
πριν
τηνείσοδό
δημόσια ή ιδιωτικήδομή υγείας.
ɇʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʏɲ
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, τα
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ
αποτελέσματα
των εργαστηριακών
ɸʄɹɶʖʘʆ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆʉʆʏɲɿ
ʅɹʍʘ ʏɻʎ
ελέγχων
επιβεβαιώνονται
ɸɿɷɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ Covidμέσω
Free της
GR ʏʉʐ
ειδικής
εφαρμογής
Free GR
ɳʌɽʌʉʐ
33 ʏʉʐ ʆ. Covid
4816/2021
(Ȱʚτου
118).
άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118).
Ȱʋʊτιςʏɿʎανωτέρω
ɲʆʘʏɹʌʘυποχρεώσεις
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
o o Από
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ʍʐʆʉɷʉʀ
ɲʍɽɸʆʙʆ
ʋʉʐ
εξαιρούνται
οι ʉɿ
συνοδοί
ασθενών
που
ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ
Ɉʅɼʅɲ
ȵʋɸɿɶʊʆʏʘʆ
προσέρχονται
σεʍɸ
Τμήμα
Επειγόντων
Ʌɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ.
Περιστατικών.

5.

ɀʉʆɳɷɸʎ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ,
ʃɹʆʏʌɲ ʖʌʉʆʀʘʎ ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ, Ⱦɹʆʏʌɲ
Ȱʆʉɿʃʏɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
(ȾȰɅȸ), ɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ʇɸʆʙʆɸʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɸʐʋɲɽʙʆ ʉʅɳɷʘʆ/ȰʅɸȰ, ʉɿʃʉʏʌʉʔɸʀɲ,
ʇɸʆʙʆɸʎ ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ ɳʅɸʍɻʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʏɻʎ ʔʏʙʖɸɿɲʎ
(ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ, ʃɹʆʏʌɲ ɻʅɹʌɲʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ,
ʍʐʍʍʀʏɿɲ), ɷʉʅɹʎ ʋɲɿɷɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ,
Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
Ʌɲɿɷɿʙʆ (ȾȴȰɅ), Ⱦɹʆʏʌɲ ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ

x

Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎ, ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʏɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲʎ ɲʏʊʅʘʆ
ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ɼʏʉɿ:
(ɲ) Ⱦɹʆʏʌɲ ɲʋʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 10 ʏʉʐ ʆ. 2072/1992 (Ȱ’ 125).
(ɴ) ɇʏɹɶɸʎ ɉʋʉʍʏɻʌɿɺʊʅɸʆɻʎ ȴɿɲɴʀʘʍɻʎ ɶɿɲ
ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 30 ʏʉʐ
ʆ. 2072/1992.
(ɶ) ɇʏɹɶɸʎ Ȱʐʏʊʆʉʅɻʎ ȴɿɲɴʀʘʍɻʎ Ȱʏʊʅʘʆ ʅɸ
ȵɿɷɿʃɹʎ Ȱʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
(ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα κοινότητας,
στρατόπεδα

Υγείας και Πρόνοιας υπό στοιχεία
Π4β/οικ.4681/1996 (Β’ 825).
(δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ.
5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α’ 213).

Οι υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής
υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
οφείλουν να τηρούν τους κανόνες
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις
διαδικασίες του Παραρτήματος Ι, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας.

(ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ.
631/1974 (Α’ 271).
(στ) Κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α’
16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή
άτομα με αναπηρία.
(ζ) Ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων
του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας της 31ης Οκτωβρίου 2018 (Β’
4898).

Στη δυναμικότητα των Μονάδων
Φροντίδας Ηλικιωμένων, κέντρων
χρονίως πασχόντων, δομών και
ξενώνων φιλοξενίας ευπαθών ομάδων,
ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας
αστέγων, κοινωνικών δομών άμεσης
αντιμετώπισης της φτώχειας
(υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά
παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία,
συσσίτια), δομών παιδικής προστασίας
και κέντρα κοινότητας,
συμπεριλαμβάνονται και όσοι παρέχουν
εθελοντική εργασία.
Για το προσωπικό που έχει τεθεί σε
αναστολή άσκησης των καθηκόντων του
ή η εργασία του οποίου δεν γίνεται
δεκτή κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 206
του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και κατά τη
διάρκεια του χρονικού διαστήματος
αυτού νόσησε από κορωνοϊό Covid-19
ισχύουν τα εξής:
o Ο εργαστηριακός μοριακός
έλεγχος (PCR) του
συμπτωματικού εργαζόμενου
γίνεται σε δημόσια δομή.
o Σε περίπτωση που ο πρώτος
εργαστηριακός έλεγχος έχει
γίνει σε ιδιωτική δομή
επιβεβαιώνεται εντός
εικοσιτετραώρου σε δημόσια
δομή υγείας.
o Δεν επιτρέπεται η προσκόμιση
εκ των προτέρων ληφθέντος
δείγματος και η δειγματοληψία
διενεργείται εντός της
δημόσιας δομής με παρουσία
περισσότερων του ενός (1)
ατόμων με αρμοδιότητα
δειγματοληψίας.

Τεύχος B’ 4337/18.09.2021

(η) Οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου
Κανονισμού Παροχών Υγείας.
(θ) Ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν.
861/1979 (Α’ 2).
(ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
της απόφασης του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας υπό στοιχεία
Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/2001 (Β’ 1397).
(ια) Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας
Φροντίδας της απόφασης του Υπουργού
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/1993 (Β’ 789).
(ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ)
του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), και
(ιγ) Το προσωπικό που απασχολείται στο
πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»:
υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του
κορωνοϊού COVID-19 για όλο το προσωπικό
(ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό
και υποστηρικτικό προσωπικό), σύμφωνα με
το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) και τις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες
υπουργικές αποφάσεις.

x

x

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα
χρονίως πασχόντων, δομές και ξενώνες
φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ,
οικοτροφεία: Λειτουργία με υποχρεωτική
τήρηση κανόνων λειτουργίας, απαιτήσεων και
διαδικασιών του Παραρτήματος Ι(Α), το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ): Εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η υπό
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 (Β' 4187)
κοινή υπουργική απόφαση και ιδίως τα άρθρα
1 έως 8 αυτής. Στο πλαίσιο των
αυτοδιαγνωστικών ελέγχων που

