
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30330 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 

29696/12.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό

COVID -19 για την επαναλειτουργία των Ινστι-

τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του 

Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποί-

ησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας 

των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη διενέργεια της 

πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» 

(Β΄1903).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κα-

τεπείγουσες 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),

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 παρ. 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) του ν. 4727/2020 Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α’ 184), 
και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ αυτού,

ε) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

στ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’  181), π.δ. 147/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), π.δ. 134/2017 «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), π.δ. 121/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), π.δ. 133/ 
2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης» (Α’ 161), π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών» (Α’ 180), π.δ. 40/2020 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’  85), 
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και 
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιο-
τήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 155) και π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. 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).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.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).

4. Την από 5.5.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 30329/15.5.2021 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
σθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορω-
νοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευ-
αστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Μεταλυκειακού 
Έτους  - Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των Κολλεγίων και τη 
διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα Ι.Ε.Κ. και τα Κολ-
λέγια, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 1
του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.29696 κοινής υπουργικής απόφασης

Στην παρ.  1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.29696 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή 
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επανα-

λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστο-
ποίησης Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των 
ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και των 
Κολλεγίων και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης στα 
Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια» (Β’ 1903) προστίθεται τελευταίο 
εδάφιο και η παρ. 1 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως 
εξής:

«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, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας 
ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους καταρτιζόμενους/
πρακτικά ασκούμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές, 
τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό 
και λοιπό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), του Προπαρασκευαστικού Προγράμ-
ματος του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας των 
ΕΠΑ.Λ., των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και 
των Κολλεγίων, κατά τη διενέργεια των εργαστηριακών 
μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης ή της διά ζώσης 
διδασκαλίας, όπου αυτή επιτρέπεται. Ο υποχρεωτικός 
διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά 
κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενερ-
γείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 
προσέλευση στην εκπαιδευτική ή εργαστηριακή δομή ή 
τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης. Κατά την 
πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι για την εβδομάδα 
από 17 έως 23 Μαΐου 2021, ο διαγνωστικός έλεγχος δύ-
ναται να διενεργηθεί εντός του χρονικού διαστήματος 
από 17 έως 23 Μαΐου 2021».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

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

Παιδείας Εργασίας
και Θρησκευμάτων και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

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