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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας  
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- 
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου  
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμ- 
βρίου 2021 και ώρα 6:00. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη- 

νευτική δήλωση αυτού. 
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι- 
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι- 
κότητα» (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 Νο- 
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ- 

γής 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 «Κατε- 
πείγοντα 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), 

ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι- 
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο- 
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο- 

σής 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 «Κατε- 
πείγοντα 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 «Κατε- 

πείγουσες 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 κα- 
ταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρα- 
τίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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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 Οικο- 
νομικών» (Α’ 181), 

ι. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι- 
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), 

ια. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη- 
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα- 
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), 
ιβ. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ- 
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35), 

ιγ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), 

ιδ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί- 
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168), 

ιε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

ιστ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι- 
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7), 

ιζ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι- 
καιοσύνης» (Α’ 7), 

ιη. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), 

ιθ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161), 

κ. του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα- 
νάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255), 

κα. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 

κβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), 

κγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι- 
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26), 

κδ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121), 

κε. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη- 
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5), 

κστ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), 

κζ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω- 
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2), 

κη. του π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ- 
πουργών» (Α’ 142), 

κθ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- 
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155), 

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

λα. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής από- 
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί- 
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33), 

λβ. της υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη- 
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33), 

λγ. 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), 
λδ. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/ 

29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο- 
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099), 

λε. της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη- 
τισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πο- 
λιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη» 
(Β’ 35), 

λστ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη- 

ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
λζ. της υπ’ αρ. 4252/30.8.2021 κοινής απόφασης του 

Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε- 
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ- 

νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996) και 
λη. της υπό στοιχεία Υ26/13.8.2021 απόφασης του 

Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ- 
πουργό στον Πρωθυπουργό, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β’ 3788). 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52666/27.8.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι- 
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρω- 
θυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο- 
ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το 
διάστημα από τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
6:00» (Β’ 3958). 

3. Tην υπ’ αρ. 6632/16.4.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού «Αντι- 
κατάσταση της υπ’ αρ. 1881/29.5.2020 κοινής υπουρ- 
γικής απόφασης “Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού 
περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι του- 
ριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Τεύχος B’ 4054/04.09.2021 

 

 

 

έναντι του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2084), όπως τρο- 
ποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 8958/15.6.2020 (Β’ 2370) και 
9418/23.6.2020 (Β’ 2498) και 16192/2020 (Β’ 4687) όμοι- 
ες αποφάσεις» (Β’ 1632), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 10197/10.6.2021 (Β’ 2504) όμοια απόφαση, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοι- 
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ- 
τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα- 
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο- 
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 
ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ- 
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτι- 
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 4810), όπως τροποποιήθηκε και 
η ισχύς της παρατάθηκε αρχικώς με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή απόφαση των ως 
άνω Υπουργών και εκ νέου με την υπό στοιχεία Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) κοινή απόφαση των ιδί- 
ων Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει. 

5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα- 
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ- 
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ- 
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ- 
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707), όπως εκάστοτε ισχύει. 

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28259/7.5.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνι- 
κών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, και Επικρατείας 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστι- 
κού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε 
φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Β’ 1866), όπως τροποποιή- 
θηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.30097/14.5.2021 
(Β’ 2014) κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24527/18.4.2021 κοι- 
νή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας, 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή 
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους δικαστικούς 

και εισαγγελικούς λειτουργούς και στους στρατιωτικούς 
δικαστές» (Β’ 1582), όπως εκάστοτε ισχύει. 

8. Την 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), Δ1α/ΓΠ.οικ.32207/24.5.2021 (Β’ 2183), Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.35097/4.6.2021 (Β’ 2373), Δ1α/ΓΠ.οικ.41305/ 
2.7.2021 (Β’ 2890) και Δ1α/ΓΠ.οικ.48483/ 30.7.2021 

(Β’ 3491) κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοι- 

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα- 

σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, 

Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτι- 

κής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή 

του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμε- 

νους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία 

τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποι- 

ήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 

(Β’ 2372), Δ1α/ΓΠ.οικ.41588/2.7.2021 (Β’ 2891) και Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.48485/30.7.2021 (Β’ 3493) κοινές αποφάσεις των 

ως άνω Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει. 

10. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.45222/18.7.2021 κοι- 

νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και Νησιωτι- 
κής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρε- 

ωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς-μέλη πληρώμα- 

τος πλοίων» (Β’ 3130), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.48481/30.7.2021 (Β’ 3488) κοινή 
απόφαση των ως άνω Υπουργών, όπως εκάστοτε ισχύει. 

11. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.47197/26.7.2021 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασί- 

ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του 

υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νό- 

σησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς-μέλη 

πληρώματος σε επιβατηγά/κρουαζιερόπλοια πλοία που 

εκτελούν πλόες από και προς ελληνικό λιμένα» (Β’ 3355), 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

12. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.26394/25.4.2021 

κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ- 

μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεω- 
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τικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς 

και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας» (Β’ 1688), 

όπως εκάστοτε ισχύει. 
13. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32561/25.5.2021 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ- 

ξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ- 

σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών 

και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου 

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνο- 

ϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων 

Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελ- 

ματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευ- 

τικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές 

Βυζαντινής Μουσικής)» (Β’ 2198), όπως τροποποιή- 

θηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.37860/16.6.2021 

(Β’ 2549) κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών, όπως 

εκάστοτε ισχύει. 
14. Τις από 8.7.2021, 12.8.2021, 19.8.2021, 24.8.2021, 

1.9.2021 και 2.9.2021 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 

COVID-19. 

15. Το από 25.6.2021 πρακτικό της έκτακτης κοινής 

συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων 

Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παρά- 

γοντες, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, της Εθνικής 
Επιτροπής Εμβολιασμών και της Εθνικής Επιτροπής Βι- 
οηθικής και Τεχνοηθικής αναφορικά με τη λειτουργία 
των κέντρων διασκέδασης. 

16. Την ανάγκη προσαρμογής των ισχυόντων έκτα- 
κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από 
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης 
υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης 
της Χώρας. 

17. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.53949/3.9.2021 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, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Έκτακτα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας 

1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προ- 
στασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, 
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 
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7. Σχολεία και πάσης φύσεως 

εκπαιδευτικές δομές 

Παραμένουν σε ισχύ, κατά το μέρος 

κατά το οποίο δεν αντίκεινται στις 

διατάξεις της παρούσας, ειδικές 

διατάξεις σύμφωνα με: 

α) Την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) 

κοινή υπουργική απόφαση, όπως 

παρατάθηκε η ισχύς της και 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.969/7.1.2021 (Β’ 23) κοινή 

υπουργική απόφαση και παρατάθηκε εκ 

νέου η ισχύς της με την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.20267/1.4.2021 (Β’ 1288) 

κοινή υπουργική απόφαση, οι οποίες 

θέτουν περιορισμούς και μέτρα στη 

λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων 

και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης, 

Μεταλυκειακού έτους - τάξης 

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου 

Μάθησης, Δομών Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Δια 

Βίου Μάθησης της Σιβιτανιδείου 

Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 

Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων 

ξένων γλωσσών, φορέων παροχής 

εκπαίδευσης και πιστοποίησης 

δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων 

εκπαίδευσης και πάσης φύσεως 

συναφών δομών, δημοσίων και 

ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της 

Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και 

των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 

β) Την υπό στοιχεία 

Δ1α/ΓΠ.οικ.32561/25.5.2021 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας 

και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Εσωτερικών και Επικρατείας 

«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου 

του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19 για την 

επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών 

Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων 

Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των 

 Δια ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας και ειδικής αγωγής και 

εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, 
ολοήμερων σχολείων, γυμνασίων και λυκείων 

γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης) της 
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 
(Β’ 4810) κοινής υπουργικής απόφασης, 

σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις, 
όπως αυτές περιγράφονται στις από 2 

Σεπτεμβρίου 2021 Αρχές Διαχείρισης ύποπτων 
ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης 
COVID-19 στις σχολικές μονάδες της Εθνικής 
Επιτροπής Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19: 

α) Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(self-test) είναι υποχρεωτική για τους/τις 
μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Εξαιρούνται του μέτρου οι 

μαθητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει τον 
εμβολιασμό τους, εφόσον ανήκουν στην 

ηλικιακή ομάδα που συστήνεται ο 
εμβολιασμός, καθώς και αυτοί/ες με ιστορικό 

νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου. Ο 
υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος 

διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα, προ 
Τρίτης και Παρασκευής και έως είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση 
στη σχολική μονάδα και οι μαθητές/τριες 
προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης 

αρνητικού αποτελέσματος, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος 5, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα 

λειτουργίας κάθε σχολικής μονάδας ο πρώτος 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) 
διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες 
πριν την προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), 

καθώς και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, 
οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει τον 

εμβολιασμό τους έναντι COVID-19, καθώς και 
όσοι δεν έχουν ιστορικό νόσησης εντός του 

τελευταίου εξαμήνου, υποβάλλονται με 
δαπάνη τους σε εργαστηριακό διαγνωστικό 

έλεγχο (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης 
αντιγόνου, rapid test) δύο φορές την 

εβδομάδα, προ Τρίτης και Παρασκευής και 
έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

προσέλευσɼ τους στη σχολική μονάδα και 
προσέρχονται με την επίδειξη βεβαίωσης 

αρνητικού αποτελέσματος. Κατ’ εξαίρεση, την 
πρώτη εβδομάδα λειτουργίας κάθε σχολικής 
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 Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές 

Βυζαντινής Μουσικής) (Β’ 2198), όπως 

εκάστοτε ισχύει. 

Οι διοικητικές λειτουργίες των σχολείων 

και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 

δομών δεν θίγονται από την εφαρμογή 

της παρούσας. 

μονάδας ο πρώτος διαγνωστικός έλεγχος 
(rapid test) διενεργείται έως και είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες πριν την προσέλευση στη 
σχολική μονάδα. 

γ) 1) Εάν ένας/μια μαθητής/τρια εκδηλώσει 
συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν σε 
παιδί με λοίμωξη COVID-19, εκτός του χώρου 
του σχολείου, παραμένει στο σπίτι και 
ειδοποιείται η σχολική μονάδα με ευθύνη των 
γονέων/κηδεμόνων. Εάν ο/η μαθητής /τρια 

βρίσκεται στη σχολική μονάδα, λαμβάνουν 
χώρα τα παρακάτω εκ μέρους του υπεύθυνου 
διαχείρισης COVID-19 του σχολείου: 

- Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή 
του/της μαθητή/τριας. 

- Απομόνωση του/της μαθητή/τριας σε 

προκαθορισμένο, καλά αεριζόμενο χώρο, με 
επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά 
και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας. 

- Εφαρμογή υγιεινής χεριών και 

αναπνευστικής υγιεινής από τον/την 

μαθητή/τρια και το/τα άτομο/α που το 
φροντίζουν. 

- Χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από 
το προσωπικό (μάσκα, γάντια, και –σε 

περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών 
υγρών ή αναπνευστικών εκκρίσεων– ποδιά 

αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με 
γυαλιά ή ασπίδα προσώπου). 

- Επιμελής καθαρισμός του χώρου και 
εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά 
την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας με 
χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

- Ιατρική αξιολόγηση με πρωτοβουλία των 
γονέων/κηδεμόνων και σε συνεργασία με 
αυτούς. Εφόσον, σύμφωνα με την αξιολόγηση 
αυτή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηριστεί ως 
ύποπτο κρούσμα COVID-19 χωρίς να υπάρχει 

εναλλακτική διάγνωση, γίνεται διαγνωστικό 
τεστ για COVID-19. Επισημαίνεται ότι στην 

περίπτωση αυτή, δεν συστήνεται η διενέργεια 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο 
μαθητής/τρια παραμένει σε απομόνωση κατ’ 
οίκον, εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η 

κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία σε 

νοσοκομείο, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, 
ενώ η σχολική μονάδα συνεχίζει τη λειτουργία 
της. 

Εάν η ιατρική αξιολόγηση που έγινε σε 
συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες 
οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι δεν 
προκύπτουν ενδείξεις λοίμωξης COVID-19, 
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  τότε ο/η μαθητής/τρια μπορεί να επιστρέψει 
στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υφεθούν ή 
παρέλθει τυχόν άλλο, πέρα από COVID-19, 

πρόβλημα υγείας. Για την επιστροφή στο 
σχολείο ακολουθούνται συστηματικά οι 

διαδικασίες του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, 
ενώ δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση 

ιατρικής βεβαίωσης. 

Μαθητής/τρια με συμπτώματα που μπορεί να 
εμφανιστούν στο πλαίσιο λοίμωξης COVID-19 
και σύμφωνα με την ιατρική αξιολόγηση 

μπορεί να είναι ύποπτο κρούσμα και για τον 
οποίο –ως εκ τούτου–συνιστάται διαγνωστικό 
τεστ για COVID-19, αλλά για οποιοδήποτε 
λόγο δεν έγινε τεστ παρά τις συστάσεις, δεν 
προσέρχεται στο σχολείο για δέκα (10) ημέρες 
από την έναρξη των συμπτωμάτων και μέχρι 

να έχουν συμπληρωθεί τρία (3) 
εικοσιτετράωρα απυρεξίας (χωρίς τη λήψη 

αντιπυρετικού) και να έχουν βελτιωθεί τα 
συμπτώματα. Για την επιστροφή στο σχολείο 

ακολουθούνται συστηματικά οι διαδικασίες 
του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. 

2) Εάν ένας εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – 

Ε.Β.Π ή μέλος του λοιπού προσωπικού 

εκδηλώσει συμπτώματα που μπορεί να 

εμφανιστούν σε άτομο με λοίμωξη COVID-19 

εκτός του χώρου του σχολείου, παραμένει στο 
σπίτι και με ευθύνη του ειδοποιείται η 

σχολική μονάδα. Εάν αυτό συμβεί όταν είναι 
στο σχολείο, αποχωρεί από τον χώρο του 

σχολείου μετά από συνεννόηση με τους 
υπεύθυνους και υποβάλλεται σε 

εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test 

ή PCR). 

Εν αναμονή του αποτελέσματος, οι ανωτέρω 
παραμένουν σε απομόνωση κατ’ οίκον 
εφόσον κρίνεται από τον ιατρό ότι η 

κατάστασή τους δεν απαιτεί νοσηλεία σε 
νοσοκομείο σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ 

το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία 
του. 

3) Γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή 
εκπαιδευτικός, μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ή μέλος 
του λοιπού προσωπικού ενημερώνει άμεσα 

τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 της 
σχολικής μονάδας για το θετικό αποτέλεσμα 

του διαγνωστικού τεστ για COVID-19. 

Ο υπεύθυνος διαχείρισης COVID-19 του 
σχολείου: 

1. Επικοινωνεί: Α) με τις οικογένειες των 
παιδιών του τμήματος στο οποίο φοιτά ο 

μαθητής/τρια, Β) με την οικεία Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης, Γ) με τη Διεύθυνση Δημόσιας 
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  Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 
Περιφερειακής Ενότητας. 

2. Αποστέλλει την ίδια μέρα δελτίο 

ιχνηλάτησης στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας 

Περιφερειακής Ενότητας. 

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 

Μέριμνας επικοινωνεί: Α) με τον ΕΟΔΥ για 

συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση 

και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, Β) 

με την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για 

γνωμοδότηση προς αυτήν σχετικά με την 
τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή 

τμημάτων ή όλης της σχολικής μονάδας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του 

ν. 4722/2020 (Α’ 177). 

δ) Ο/Η μαθητής/τρια ή ο ενήλικας/η μπορεί 

να επιστρέψει στο σχολείο μετά την 

παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών 

από την έναρξη των συμπτωμάτων και την 

πάροδο τριών (3) εικοσιτετραώρων από την 

πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη 

λήψη αντιπυρετικών), καθώς και τη βελτίωση 

των άλλων συμπτωμάτων. Σε περίπτωση 

ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή 

ανοσοκαταστολή μπορεί το απαιτούμενο 

διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων 

να φθάσει τις είκοσι (20) ημέρες, σύμφωνα με 

τη γνώμη του θεράποντος ιατρού. 

Για την επάνοδο στη σχολική μονάδα των 

επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται 

η διενέργεια νέου τεστ και δεν είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση στο σχολείο 

ιατρικής βεβαίωσης. Εάν, ωστόσο, γίνει νέο 

τεστ που έχει θετικό αποτέλεσμα, αυτό δεν 

αποτελεί λόγο ο/η μαθητής/τρια να μην 

επιστρέψει στο σχολείο εφόσον πληρούνται 
οι ως άνω προϋποθέσεις, ήτοι παρέλευση 

δέκα (10) ημερών από την έναρξη των 

συμπτωμάτων, πάροδος τριών (3) 

εικοσιτετραώρων απυρεξίας και βελτίωση των 
άλλων συμπτωμάτων, με τις απαραίτητες 
προσαρμογές σε πολύ σοβαρή νόσο ή 

ανοσοκαταστολή. 

ε) Στενές επαφές επιβεβαιωμένου 

κρούσματος λοίμωξης COVID-19 θεωρούνται: 

1) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν στο ίδιο 

τμήμα με μαθητή/τρια που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 και 

συνυπήρξαν μαζί του στη σχολική τάξη κατά 

το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες 
μετά από αυτήν. 
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  2) Οι μαθητές/τριες που ανήκουν σε 
διαφορετικό τμήμα από μαθητή/τρια που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 αλλά 
παρακολούθησαν μαζί του 

μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. 
φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά 

το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων ή έως και δέκα (10) ημέρες 

μετά από αυτήν, εφόσον η κοινή 
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε 
τουλάχιστον 2 (δύο) διδακτικές ώρες, έστω 

και όχι συνεχόμενα. 

3) Οι μαθητές/τριες που στο τμήμα τους 
δίδαξε εκπαιδευτικός που είναι 

επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά το 
σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες 
μετά από αυτήν, καθώς και οι εκπαιδευτικοί 

που δίδαξαν σε τμήμα με μαθητή/τρια που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 κατά 
το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 
συμπτωμάτων του ή έως και δέκα (10) ημέρες 
μετά από αυτήν, εφόσον η διδασκαλία 
διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές 
ώρες, έστω και όχι συνεχόμενα. 

4) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού 
και λοιπού προσωπικού που είχε επαφή 
πρόσωπο-με-πρόσωπο με επιβεβαιωμένο 
κρούσμα COVID-19 κατά το σαρανταοκτάωρο 
πριν την έναρξη των συμπτωμάτων του ή έως 

και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν σε 

απόσταση μικρότερη του ενάμιση (1,5) 
μέτρου, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) 
λεπτών και άνω και χωρίς σωστή χρήση 
μάσκας εκ μέρους ενός από τους δυο ή εκ 

μέρους και των δύο, σε εσωτερικό ή 

εξωτερικό χώρο του σχολείου, 

περιλαμβανομένου και του διαλείμματος, του 
μαθήματος γυμναστικής ή άλλης 

δραστηριότητας. 

5) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού 

και λοιπού προσωπικού που είχε άμεση 

σωματική επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
COVID-19 (με ή χωρίς συμπτώματα) κατά την 
περίοδο μεταδοτικότητας. 

6) Μαθητής/τρια ή μέλος του εκπαιδευτικού ή 

λοιπού προσωπικού που είχε επαφή με 
αναπνευστικές ή άλλες σωματικές εκκρίσεις 
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 (με ή 

χωρίς συμπτώματα) κατά την περίοδο 

μεταδοτικότητας χωρίς να έχουν ληφθεί τα 
απαραίτητα μέτρα προφύλαξης. 

7) Οι μαθητές/τριες και τα μέλη του 
εκπαιδευτικού ή λοιπού προσωπικού που 
κατά το σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 
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  συμπτωμάτων κινήθηκαν προς ή από το 
σχολείο μαζί με το επιβεβαιωμένο κρούσμα 
στο ίδιο σχολικό λεωφορείο, στο ίδιο ταξί ή 
ανάλογο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 

στ) Όλα τα άτομα που εμπίπτουν στον 
παραπάνω ορισμό «στενής επαφής» 
επιβεβαιωμένου περιστατικού COVID-19 στη 
σχολική μονάδα, αφού αναγνωριστούν και 
καταγραφούν από τον υπεύθυνο COVID-19 
του σχολείου πρέπει: 

1) Να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και 
να μην τεθούν σε κατ΄ οίκον απομόνωση με 
την προϋπόθεση: 

Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους 

μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού, ή άτομα χωρίς ιστορικό 

νόσησης το τελευταίο εξάμηνο, υποβάλλονται 
επιπλέον των δύο (2) υποχρεωτικών 
προληπτικών συστηματικών ελέγχων ανά 
εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην 

περίπτωση των μαθητών/τριών και 
εργαστηριακών διαγνωστικών στην 
περίπτωση των μελών του προσωπικού) σε 

διαγνωστικό εργαστηριακό έλεγχο με ταχεία 
δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 
που παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους 
φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δύο 
(2) φορές στο διάστημα των επτά (7) ημερών 
μετά την τελευταία επαφή με το 
επιβεβαιωμένο κρούσμα. Αποδεκτά είναι και 
τα rapid test που μπορεί να 
πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε ιδιωτικά 
εργαστήρια. 

Ειδικότερα: 

Ως ημέρα μηδέν (0) υπολογίζεται η ημέρα της 
τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα. Την ημέρα μηδέν (0) έως πρώτη (1), 
καθώς και την ημέρα έβδομη (7) μετά την 
τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο 
κρούσμα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του 
συστηματικού ελέγχου rapid tests. Τις ημέρες 

τρίτη (3) και πέμπτη (5), οι μεν ανεμβολίαστοι 
μαθητές/τριες υποβάλλονται στον τακτικό 
τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι δε 

ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του 
λοιπού προσωπικού υποβάλλονται στον 
τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό 
έλεγχο. 

Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου 
προσκομίζονται κάθε φορά και 

καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 
της σχολικής μονάδας, ο οποίος τα 
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης. Μετά 
την πάροδο της επταήμερης περιόδου 
συστηματικής εργαστηριακής 
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  παρακολούθησης, τα άτομα που εμπίπτουν 
σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών, 

εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και 
έχουν αρνητικά αποτελέσματα στα τεστ που 

έχουν πραγματοποιηθεί, επιστρέφουν στη 
διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα με την 

κατηγορία στην οποία ανήκουν [δύο (2) 
αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για 

τους μαθητές/τριες και δύο (2) εργαστηριακοί 
διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους 

εκπαιδευτικούς και τα λοιπά μέλη του 

προσωπικού]. 

2) Εάν πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους 
ή νοσήσαντες εντός του τελευταίου εξαμήνου 
μαθητές/τριες ή μέλη του εκπαιδευτικού και 
λοιπού προσωπικού, υποβάλλονται σε 
προληπτικό αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self 
test), δύο (2) φορές και ειδικότερα, την ημέρα 

μηδέν (0) έως πρώτη (1) και την ημέρα 
έβδομη (7) μετά την τελευταία επαφή με το 

κρούσμα. Μετά την πάροδο της επταήμερης 
περιόδου παρακολούθησης με τον 

αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, τα άτομα που 

εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των 
στενών επαφών, εφόσον παραμένουν 

ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά 
αποτελέσματα στα τεστ που έχουν 
πραγματοποιηθεί, δεν χρειάζεται να 

υποβληθούν περαιτέρω σε κάποια μορφή 
συστηματικού προληπτικού διαγνωστικού 

ελέγχου. 

Επισημαίνεται ότι και στις δύο (2) παραπάνω 
κατηγορίες, εάν κάποιο αποτέλεσμα ταχείας 

δοκιμασίας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), 
αποβεί θετικό, το άτομο αντιμετωπίζεται 

πλέον ως επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID- 
19 και ακολουθούνται οι προβλεπόμενες 

διαδικασίες απομόνωσης και διαχείρισης 
κρούσματος. Στην περίπτωση θετικού 

αποτελέσματος σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self test), ακολουθεί επιβεβαίωση με ταχεία 

δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή 
εναλλακτικά με μοριακό έλεγχο (PCR). 

3) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς 
ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που: 
ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που 
είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 ή 

ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά 

παρακολούθησαν μαζί του 
μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα (π.χ. 

φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα) κατά 
την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος 

(σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των 

συμπτωμάτων έως και δέκα (10) ημέρες μετά 

από αυτήν) εφόσον η κοινή παρακολούθηση 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

Τεύχος B’ 4054/04.09.2021 

 

 

 

 
Α/Α ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον δύο (2) 
διδακτικές ώρες ή 

μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό 
μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και 
κάθονταν στη διπλανή θέση του ίδιου 
θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο 
πλαϊνό θρανίο [εάν υπάρχει και η απόσταση 
είναι μικρότερη του ενάμιση (1,5) μέτρου], σε 
διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της 
μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του 
επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό 
λεωφορείο υποβάλλονται σε rapid test τις 
ημέρες μηδέν (0) έως πρώτη (1) και έβδομη 
(7), από την τελευταία επαφή με το κρούσμα, 
καθώς και σε self test καθημερινά στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ των rapid test. 

Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που 
είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν 
στην κατηγορία αυτή (της αυξημένης 
εγγύτητας με το επιβεβαιωμένο κρούσμα), 
δεν υπάρχει διαφοροποίηση από τα 

προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 1. 

ζ) Στην περίπτωση δύο (2) ή περισσότερων 
επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που 
διαγνώστηκαν εντός διαστήματος 
δεκατεσσάρων (14) ημερών εφαρμόζονται 
όσα ορίζονται παραπάνω για την 

αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσματος. Εάν 
δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση 
μεταξύ των κρουσμάτων συστήνεται η 
συνέχιση των καθημερινών σχολικών 
δραστηριοτήτων με συνεπή και συστηματική 
εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης. 

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση 
μεταξύ των κρουσμάτων και ενδείξεις 
ενδοσχολικής μετάδοσης, η λειτουργία 
τμήματος της σχολικής μονάδας αναστέλλεται 
μόνο όταν ο αριθμός των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων υπερβαίνει τον αριθμό που 
αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) συν 
ένα (1) του συνόλου των μαθητών/τριών που 
φοιτούν στο συγκεκριμένο τμήμα της 
σχολικής μονάδας σύμφωνα με το από 
2.9.2021 πρακτικό της 235ης Συνεδρίασης της 
Εθνικής Επιτροπής Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. Δεν αναστέλλεται η 
λειτουργία κανενός τμήματος σχολικής 

μονάδας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 

 Διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία των 
φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων 
γλωσσών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας 
και πρόληψης που ορίζονται στην υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση. Για τη συμμετοχή στο 
μάθημα, οι μαθητές/τριες, υποψήφιοι/ες και 
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  οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των 
φροντιστηρίων/κέντρων ξένων γλωσσών που 
δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του 
τελευταίου εξαμήνου επιδεικνύουν στον 
υπεύθυνο του φροντιστηρίου/κέντρου ξένων 
γλωσσών, οι μεν μαθητές/τριες και 

υποψήφιοι/ες βεβαίωση αρνητικού 
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) που 
διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα, οι 
δε εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό 
βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) που 
διενεργείται δύο φόρες την εβδομάδα με 
δαπάνη τους. 

 Επιτρέπεται η υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων ανταλλαγής/ 

μετακίνησης/υποδοχής μαθητών/τριών και 
εκπαιδευτικών. Για τις χερσαίες και θαλάσσιες 
μεταφορές, καθώς και για τις αεροπορικές 
μετακινήσεις, εσωτερικού και εξωτερικού, των 
ημεδαπών/αλλοδαπών εκπαιδευτικών, καθώς 
και των ημεδαπών/αλλοδαπών 

μαθητών/τριών εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του σημείου 18 της παρούσας, οι οποίες 
αφορούν στους όρους και τις προϋποθέσεις 
επιβίβασης του συνόλου των επιβατών, 
ημεδαπών και αλλοδαπών, καθώς και η υπό 

στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.53719/2.9.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Προϋποθέσεις εισόδου 
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4050), όπως 
εκάστοτε ισχύει. Παράλληλα ισχύουν οι 
κανόνες του Παραρτήματος IV, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Σε κάθε 
περίπτωση, υπόχρεοι προσκόμισης των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για τη 
μετακίνηση είναι όλοι οι ημεδαποί και 

αλλοδαποί εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες οι 
οποίοι/ες συμμορφώνονται, κατά την 

υποδοχή τους, και προς τα λοιπά μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 

κορωνοϊού COVID-19, που ισχύουν στη χώρα 
υποδοχής. 

 Αναστολή λειτουργίας για τις δομές 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δυνατότητα 
τηλε-εκπαίδευσης, εξαιρουμένων: 

α) των Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, 
των Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών 
Χορού, των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (π.δ. 
457/1983, Β’ 174) και των λοιπών σχολών 
χορού, 

β) των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής 
Μουσικής), με αναλογία μεταξύ 
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  εκπαιδευτών/καθηγητών/δασκάλων και 
μαθητών/σπουδαστών 1:1 (μόνο ατομικά 
μαθήματα), 

γ) του Προπαρασκευαστικού και 
Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου και 

δ) της διενέργειας πάσης φύσεως εξετάσεων 
με μόνη την παρουσία των απαραίτητων για 
την εξέταση ατόμων (εξεταζόμενος και 
εξεταστική επιτροπή), χωρίς παρουσία κοινού 

με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
που εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία 
Σύγχρονου Πολιτισμού και αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 
(www.culture.gov.gr/el/announcements/SiteP 
ages/announcements.aspx.). 

 Επιτρέπεται η διεξαγωγή κάθε είδους 
εξετάσεων του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 (Β’ 4810) κοινής 
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα μέτρα 
προστασίας και πρόληψης αυτής. 
Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι η είσοδος στο 
εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο με την 
απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου 
εξαμήνου ή έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης 
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self 
test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν 
από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και 
εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η 
οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο ή 
τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για 
ανήλικο/η, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος 5, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η δαπάνη 
για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό 
έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο. Οι φορείς 
διοργάνωσης των εξετάσεων/εξεταστικά 
κέντρα όσον αφορά στο κάθε είδους 
προσωπικό που απασχολείται με φυσική 
παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων, 
είναι υπεύθυνοι για τη διενέργεια από το εν 
λόγω προσωπικό εργαστηριακού 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR) έως 
και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την 
εξέταση, με δική τους δαπάνη. Οι 
φορείς/εξεταστικά κέντρα οφείλουν να 
γνωστοποιήσουν τη διάρκεια λειτουργίας 
τους και τους κανόνες τήρησης υγιεινής στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 
kiroseis_gge@mnec.gr της Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 

http://www.culture.gov.gr/el/announcements/SiteP
mailto:kiroseis_gge@mnec.gr
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  Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων. 

 Εξαιρετικώς επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του 
εκπαιδευτικού κέντρου του Οργανισμού 
Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) και τηρουμένων 
των μέτρων προστασίας της υγείας για την 
αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19: 

α) η διενέργεια με φυσική παρουσία, της 
θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης, των 
υποψηφίων μηχανοδηγών που έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση για την 
απόκτηση άδειας μηχανοδηγού, 

β) η διενέργεια με φυσική παρουσία της 
πρακτικής εκπαίδευσης για την απόκτηση 
πιστοποιητικού μηχανοδηγού, 

γ) η διενέργεια με φυσική παρουσία της 
θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των 
μηχανοδηγών για την απόκτηση 
πιστοποιητικού μηχανοδηγού. 

Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις και εξετάσεις 
πραγματοποιούνται με την τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων που εκδίδονται 
από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
(www.yme.gov.gr/). 

 Οι σχολές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων 
σκαφών, ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και οι 
παροχείς καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής, 
οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων 

μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις 
εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και 
ταχύπλοων μικρών σκαφών λειτουργούν 
τηρώντας υποχρεωτικώς τους κανόνες 
λειτουργίας, τις απαιτήσεις και διαδικασίες 
του Παραρτήματος 11, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι 
εξετάσεις υποψηφίων για την απόκτηση: α) 
άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, β) 
βεβαίωσης συνδρομής νομίμων 
προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη, γ) 
πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή 
υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, δ) 
άδειας χειριστή πηδαλιούχου και ε) άδειας 
ναυαγοσώστη, διενεργούνται τηρώντας 
υποχρεωτικώς τα διαλαμβανόμενα στο 
Παράρτημα του προηγούμενου εδαφίου. 

 Επιτρέπεται η δια ζώσης εκπαίδευση των 
Δοκίμων Αστυφυλάκων και των Συνοριακών 
Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στη Σχολή 
Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τηρουμένων των μέτρων προστασίας της 

http://www.yme.gov.gr/)
http://www.yme.gov.gr/)
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  υγείας και αποφυγής διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2021 
 

  Οι Υπουργοί  
 

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ 

 
Εθνικής Άμυνας 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

 
Υγείας 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 

 
Υποδομών και Μεταφορών 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

Υφυπουργός 
στον Πρωθυπουργό 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ 

 
Δικαιοσύνης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

 
Μετανάστευσης και Ασύλου 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 

Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

 
Προστασίας του Πολίτη 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

Υφυπουργός 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

Υφυπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 

Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ 

 
Εσωτερικών 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Υφυπουργός 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ 

 
Επικρατείας 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000 

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr 

mailto:webmaster.et@et.gr
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