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6 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54113
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
49042/3.8.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε
κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών»
(Β’ 3553).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tου άρθρου 2 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),
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 άρθρου πεντηκοστού όγδοου του ν. 4812/2021
«Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από
3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I
[Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021
τροποποίησης της από 6.9.2018 σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και
αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και
των Παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19 και άλλες
διατάξεις» (Α’ 110),
δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία 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
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Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98),
ε) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους -Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
στ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων),
62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και 68/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ζ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902) και
η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 49042/3.8.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε κατόχους
Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης ηλικίας πέντε
(5) έως δεκαεπτά (17) ετών» (Β’ 3553).
3. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 54159/6.9.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
49042/3.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας
και Επικρατείας «Δωρεάν διανομή αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου σε κατόχους Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής

54806

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ασφάλισης ηλικίας πέντε (5) έως δεκαεπτά (17) ετών»
(Β’ 3553), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα πρόσωπα της παρ. 1 που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 10
της από στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950/3.9.2021 (Β’ 4054)
κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει, ή
δεν έχουν νοσήσει, κατά την έννοια της παρ. 3 του ιδίου
άρθρου, διανέμονται δωρεάν δύο (2) αυτοδιαγνωστικές
δοκιμασίες ελέγχου (self test), για το χρονικό διάστημα
από 30.8.2021 έως 12.9.2021».
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 4083/06.09.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών
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