
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης  - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ).

2 Αναγνώριση της Οργανικής Μονάδας Έδρας «ΣΙΣ-
ΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑ-
ΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ως κέντρου εμφύτευσης Απινι-
δωτών- Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.

3 Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προ-
βλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

4 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 6796/08-11-2019 
υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 επένδυ-
σης της εταιρείας «NEW A.E.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 129352/Ν1 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-

νου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 

και Διαπαιδαγώγησης (ΜΦΠΑΔ). 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ4 (περ. 1γ) της παρ. Θ του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθε-
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013-2016» (Α΄ 222).

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

3. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/172098/Δ5/13-11-2013
(Β’ 443/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστε-
γαζόμενου Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ - 
Ε. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 94108/Δ1/15-6-2015 (Β’ 1353) υπουργική 
απόφαση.

4. Την από 16/9/2022 (υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 121925/
Ν1/5-10-2022) αίτηση της νομίμου εκπροσώπου της 
εταιρίας «ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ - Ε. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε.».

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε από το σχολικό έτος 2022-2023 την υπό 
στοιχεία Φ.2.ΓΒ/172098/Δ5/13-11-2013 (Β’ 443/2014) 
άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ, 
με δ.τ. «FAIRYLAND», της εταιρείας «ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ - Ε. 
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε.» (η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 94108/Δ1/15- 6-2015 (Β’ 1353 υπουργική 
απόφαση), επί της οδού Άλσους 20, στην περιοχή Γαλή-
νη, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, μετά από αίτηση 
της νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας με 
την επωνυμία «ΣΤ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ - Ε. ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΥ Ο.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 20 Οκτωβρίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. Γ2α/οικ. 60114 (2)
Αναγνώριση της Οργανικής Μονάδας Έδρας 

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-

ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ως κέντρου εμφύτευσης 

Απινιδωτών- Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση 

Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’  105) όπως επανα-
φέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Απο-
κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 34).

2. Τον ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143).
3. Το άρθρο 53 του ν. 2071/92 «Εκσυγχρονισμός και 

Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123).
4. Το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

(ν. 2690/1999, Α’ 45).
5. Τo άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 17 του ν. 4664/2020 (Α’ 32).

6. Το άρθρο 2 του ν. 1471/1984 (Α’ 112) και το άρθρο 
19 του ν. 2519/1997 (Α’ 165).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Την υπό στοιχεία Α1ε/Γ.Π.οικ.15658/16-3-2022 από-
φαση Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας «Εξουσιοδότη-
ση υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρώτριας 
Υπουργού» στους Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων 
του Υπουργείου Υγείας» (Β’ 1318).

10. Την υπ’ αρ. 84050/18-06-2009 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέ-
ντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων Εμφύτευ-
σης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές» 
(Β’ 1295).

11. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.30741/30-5-2022 από-
φαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα «Τοποθέτηση Προ-
ϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 
9206465ΦΥΟ-55Ω).

12. Το υπ’  αρ. 57556/13-12-2021 έγγραφο της 1ης 
Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 50 απόφαση της 298ης/14-7-2022 Ολο-
μέλειας του Κ.Ε.Σ.Υ, όπως αυτή έγινε αποδεκτή από την 
Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας.

14. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ.58939/18-10-2022 έγγρα-
φο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και το γεγο-
νός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του φορέα, 
αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση της Οργανικής Μονάδας Έδρας 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» του Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ 
ΦΛΕΜΙΝΓΚ» ως κέντρου εμφύτευσης Απινιδωτών- Αμφι-
κοιλιακών Βηματοδοτών με επιστημονικά υπεύθυνο και 
εμφυτευτή τον Διευθυντή Καρδιολογίας της Αιμοδυνα-
μικής Μονάδας ΘΕΟΔΩΡΟ ΡΟΥΤΟΥΛΑ και εμφυτευτές 
τον ΣΤΑΥΡΟ ΤΖΩΡΤΖΗ Επιμελητή Α’ Καρδιολογίας και 
ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΙΤΣΙΝΑΚΗ Επιμελητή Β’ Καρδιολογίας καθότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ’ αρ. 
84050/18-06-2009 υπουργική απόφαση (Β’ 1295).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2022

  Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ

    Ι 

 Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/890/οικ.16790 (3)
Παροχή τηλεργασίας από υπαλλήλους λόγω προ-

βλημάτων υγείας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 

της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 (Α’ 96).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 και της παρ. 2 

του άρθρου 7 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τη-
λεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του 
δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 96).

2. Τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 165 
του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (ν. 3528/2007, Α’ 26).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα 
(άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

9. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

10. Το από 23.05.2022 πρακτικό της ομάδας εργασίας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) για τον κα-
θορισμό παθήσεων και προβλημάτων υγείας, σύμφωνα 
με το άρθρο 19 του ν. 4807/2021, που συστάθηκε με 
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την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ.22039/15-04-2022 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας.

11. Το γεγονός ότι η έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας κοινής υπουργικής απόφα-
σης είναι: α) ο καθορισμός των προβλημάτων υγείας, 
μόνιμων ή πρόσκαιρων, των υπαλλήλων που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 
που μπορούν στοιχειοθετήσουν δικαίωμα για παροχή 
τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους 
καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση του άρθρου 13 
του ν. 4807/2021, β) ο καθορισμός των χρονικών ορίων 
τηλεργασίας για τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προ-
βλήματα υγείας, γ) ο καθορισμός των δικαιολογητικών 
που απαιτείται να προσκομίζονται και δ) ο καθορισμός 
της διαδικασίας για την αξιολόγηση και πιστοποίηση 
των προβλημάτων υγείας των ως άνω αναφερόμενων 
υπαλλήλων ή απασχολούμενων, προκειμένου αυτοί να 
υποβάλλουν αίτηση για τηλεργασία, σύμφωνα με τη διά-
ταξη της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4807/2021 (Α’  96).

2. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει αποκλειστικά τα θέ-
ματα εφαρμογής των διατάξεων περί τηλεργασίας για 
τους έχοντες μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας 
και δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση αφορά 
τις άδειες ή διευκολύνσεις ή υποχρεώσεις που χορηγού-
νται λόγω προβλημάτων υγείας.

Άρθρο 2
Προβλήματα υγείας - μόνιμα ή πρόσκαιρα -
που δύνανται να στοιχειοθετήσουν δικαίωμα
για παροχή τηλεργασίας

Τα μόνιμα ή πρόσκαιρα προβλήματα υγείας, λόγω των 
οποίων οι υπάλληλοι και απασχολούμενοι που υπάγονται 
στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασί-
ας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή 
την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας είναι τα εξής:

1. Νεοπλασματική νόσος υπό χημειοθεραπεία, ακτινο-
θεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή βιολογική ή άλλη στοχευ-
μένη θεραπεία ή μετά το πέρας της θεραπείας και μέχρι 
την ικανοποιητική αποκατάσταση της υγείας.

2. Αιματολογικές κακοήθειες υπό χημειοθεραπεία ή 
ακτινοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία ή μετά το πέρας της 
θεραπείας και μέχρι την ικανοποιητική αποκατάσταση 
της υγείας.

3. Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου με λήψη  2 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

4. Μεταμόσχευση μυελού των οστών το τελευταίο έτος 
ή/και λήψη  2 ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων.

5. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) με 
FEV1 <50% ή/και DLCO<40%.

6. Διάχυτες διάμεσες πνευμονοπάθειες με διαχυτική 
ικανότητα <50%.

7. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια ανεξάρτητα αιτι-
ολογίας υπό κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία.

8. Κυστική ίνωση.
9. Καρδιοπάθειες οποιασδήποτε αιτιολογίας με κλά-

σμα εξώθησης μικρότερο ή ίσο του 40% και μη αντιρ-
ροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια.

10. Μείζων ανεπίπλεκτη καρδιοχειρουργική επέμβαση 
(αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αντικατάσταση βαλβί-
δων) μετά το πέρας της αναρρωτικής άδειας.

11. Δυσρυθμίες καρδιάς με ιστορικό υποτροπιαζόντων 
συγκοπτικών επεισοδίων περισσότερων από δύο (2) ανά 
έτος.

12. Σοβαρή συμπτωματική καρδιακή βαλβιδοπάθεια.
13. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου υπό 

εξωνεφρική κάθαρση.
14. Σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια με μη αντιρροπού-

μενη κίρρωση.
15. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες ή ΗIV λοίμωξη 

με CD4 200/μl.
16. Ιδιοπαθή φλεγμονώδη ή αυτοάνοσα νοσήματα 

που απαιτούν συστηματική λήψη υψηλών δόσεων κορ-
τικοειδών ή ανοσοκατασταλτικών, βιολογικών ή άλλων 
στοχευμένων θεραπειών.

17. Νευρολογικά νοσήματα που απαιτούν συστημα-
τική χορήγηση υψηλών δόσεων κορτικοειδών ή ανο-
σοκατασταλτικών ή βιολογικής ή άλλης στοχευμένης 
θεραπείας.

18. Παθήσεις με σημεία μυϊκής αδυναμίας αναπνευ-
στικών μυών (βαριά μυασθένεια ή νευρομυϊκή πάθηση) 
κυρίως σε περιόδους υψηλού κινδύνου λοίμωξης.

19. Νευρολογικές παθήσεις με υπολειπόμενο νευρο-
λογικό έλλειμμα μετά την λήξη της αναρρωτικής άδειας 
το οποίο καθιστά δυσχερή την μετάβαση στην εργασία.

20. Νόσος του κινητικού νευρώνα.
21. Επιληψία με τεκμηριωμένες πάνω από τρεις επιλη-

πτικές κρίσεις τον μήνα.
22. Νόσος Πάρκινσον μετρίως σοβαρή ή σοβαρή.
23. Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου.
24. Οξύ ή χρόνιο μυοσκελετικό πρόβλημα εφόσον 

δυσχεραίνει την μετάβαση στην εργασία μετά το πέρας 
της αναρρωτικής άδειας.

25. Αιμοσφαιρινοπάθειες (Μεσογειακή αναιμία, δρε-
πανοκυτταρική αναιμία κ.λπ.) με συχνές μηνιαίες μεταγ-
γίσεις.

26. Αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης υπό ινσου-
λινοθεραπεία (HbA1c του τελευταίου 3μήνου ≥ 8.0% ή 
Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥ 200 mg/dL τις τελευταίες 
7 ημέρες) ή σοβαρές μικρο/μακρο αγγειακές ή άλλες 
επιπλοκές.

27. Μη επαρκώς ρυθμιζόμενο ενδοκρινικό νόσημα 
(σοβαρός υπο/υπερθυρεοειδισμός, επινεφριδιακή ανε-
πάρκεια, υποφυσιακή ανεπάρκεια κ.λπ.) με σοβαρά κλι-
νικά συμπτώματα ή/και περιοδικές νοσηλείες.

28. Ασθενείς μετά από μείζονες χειρουργικές επεμβά-
σεις κατά τη μετεγχειρητική περίοδο και μετά το πέρας 
της αναρρωτικής άδειας μέχρι την ικανοποιητική απο-
κατάσταση της υγείας.

29. Προϋπάρχουσα αναπηρία σε ποσοστό τουλάχι-
στον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας νοσημάτων, συ-

preft
Highlight

preft
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ56770 Τεύχος B’ 5541/27.10.2022

μπεριλαμβανομένων των παθήσεων που περιλαμβά-
νονται στην κοινή υπουργική απόφαση  υπό στοιχεία 
Φ80100/24283/2022 «Αναθεώρηση του Πίνακα μη ανα-
στρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια αναπη-
ρίας καθορίζεται επ’ αόριστον» (Β’ 1224), και όπως κάθε 
φορά ο ανωτέρω Πίνακας διαμορφώνεται, λόγω πιθανής 
ή ενδεχόμενης επιδείνωσης αυτών.

30. Γυναίκες που υποβάλλονται σε διαδικασία υποβοη-
θούμενης αναπαραγωγής κατά τα στάδια της ωοθηκικής 
διέγερσης, εμβρυομεταφοράς και αναμονής μέχρι την 
εργαστηριακή διάγνωση της κύησης.

Άρθρο 3
Χρονικά όρια τηλεργασίας

1. Η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας του άρ-
θρου 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις ογδόντα 
οκτώ (88) εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

2. Το ως άνω χρονικό διάστημα των ογδόντα οκτώ (88) 
εργασίμων ημερών για τηλεργασία χορηγείται τμηματικά 
με ανώτατο όριο τις είκοσι δύο (22) ημέρες ανά τρίμηνο 
βάσει της αίτησης του υπαλλήλου, της γνωμάτευσης του 
αρμοδίου οργάνου και η χρήση του είναι υποχρεωτική 
κατά τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση του αρμοδίου 
οργάνου. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικά αιτιολογημέ-
νης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυ-
νατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα 
ογδόντα οκτώ (88) εργασίμων ημερών.

Άρθρο 4
Διαδικασία αίτησης υπαλλήλου
για την παροχή τηλεργασίας -
Δικαιολογητικά - Έκδοση απόφασης

1. Υπάλληλος ή απασχολούμενος που υπάγεται στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του ν. 4807/2021 και 
επιθυμεί να υποβάλει αίτηση για παροχή τηλεργασίας 
λόγω προβλημάτων υγείας της παρούσας, υποβάλλει 
στην Υπηρεσία Προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί:

1.1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται: α) ο αριθμός 
των ημερών που επιθυμεί να παρέχει τηλεργασία, που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει για κάθε αίτηση το χρονικό 
διάστημα του άρθρου 3 καθώς και το συνολικό διάστημα 
εντός του ημερολογιακού έτους, για το οποίο προτίθεται 
να αιτηθεί την παροχή τηλεργασίας και β) η διεύθυνση 
του τόπου παροχής της τηλεργασίας. Στην αίτησή του ο 
υπάλληλος δηλώνει επίσης αν επιθυμεί να λάβει Σταθμό 
Τηλεργασίας και δύναται να προτείνει αιτιολογημένα, 
κατ’ εξαίρεση, διαφορετικές ώρες έναρξης και λήξης του 
νόμιμου ωραρίου απασχόλησής του εντός του ωραρίου 
λειτουργίας της Διεύθυνσης όπου υπηρετεί, και

1.2. Γνωμάτευση του αρμόδιου κατά ειδικότητα θε-
ράποντος ιατρού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ΚΕΠΑ, από τα 
οποία προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας του 
άρθρου 2, για το οποίο ζητείται η παροχή τηλεργασίας, 
με το αίτημα να σταλεί στην αρμόδια Υγειονομική Επι-
τροπή.

2. Η αίτηση του υπαλλήλου και η γνωμάτευση του 
θεράποντος ιατρού ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αποστέλ-
λονται από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού στην 

αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή για την έκδοση σχετικής 
γνωμάτευσης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 και η αρμό-
δια Υπηρεσία Προσωπικού ενημερώνει παράλληλα την 
Υγειονομική Επιτροπή για χρονικό διάστημα τηλεργασί-
ας, του οποίου έχει ήδη κάνει χρήση ο υπάλληλος κατά 
το τρέχον ημερολογιακό έτος.

3. Η υγειονομική επιτροπή υποχρεούται να γνωμα-
τεύσει αμελλητί και το αργότερο εντός δέκα (10) ημε-
ρών από την περιέλευση σε αυτήν του σχετικού ερω-
τήματος από την αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού. Η 
γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής κοινοποιείται 
με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένου και 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην αρμόδια υπη-
ρεσία προσωπικού, που απέστειλε το σχετικό αίτημα. Η 
γνωμάτευση θα πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη 
και να προσδιορίζει με σαφήνεια, σε συνάρτηση και με 
την αίτηση του υπαλλήλου, το χρονικό διάστημα, για το 
οποίο συνιστάται, για λόγους προστασίας της υγείας του 
υπαλλήλου, η τηλεργασία.

4. Το σύνολο των στοιχείων του φακέλου υποβάλλεται 
ακολούθως στον αρμόδιο προϊστάμενο της Διεύθυν-
σης, όπου υπηρετεί ο υπάλληλος ή απασχολούμενος, 
ο οποίος αιτείται την παροχή τηλεργασίας για λόγους 
υγείας. Ο αρμόδιος προϊστάμενος, λαμβάνοντας υπόψη 
τον καθορισμό των θέσεων τηλεργασίας σύμφωνα με 
το άρθρο 13 του ν. 4807/2021, το μέγιστο ποσοστό ανά 
Διεύθυνση που δύναται να απασχολείται με τηλεργασία, 
τις υπηρεσιακές ανάγκες, την εύρυθμη λειτουργία της 
υπηρεσίας και τα καθήκοντα του υπαλλήλου, ύστερα 
από εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου του εκάστοτε 
Τμήματος, εξετάζει την αίτηση του υπαλλήλου και τα 
συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και αποφασίζει αιτι-
ολογημένα για την αποδοχή ή μη του αιτήματος. Η από-
φαση αποδοχής ή μη του αιτήματος γνωστοποιείται από 
τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης, εγγράφως ή 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών από την ημερομηνία περιέλευσης σε αυτόν 
του σχετικού φακέλου.

5. Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος ο Προϊστά-
μενος της Διεύθυνσης εκδίδει απόφαση με το περιε-
χόμενο του άρθρου 15 του ν. 4807/2021, η οποία δεν 
δύναται να υπερβαίνει τα χρονικά όρια του άρθρου 3 
της παρούσας και τα οριζόμενα στην σχετική γνωμά-
τευση. Σε περίπτωση μη αποδοχής ολικώς ή μερικώς 
του αιτήματος, παρότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρούσας απόφασης, απαιτείται να συντρέχει ει-
δικός και σπουδαίος λόγος, ιδίως λόγος υπηρεσιακών 
αναγκών ή λόγος που αποδεδειγμένα στοιχειοθετεί την 
μη αποτελεσματική με όρους ποιοτικής και ποσοτικής 
απόδοσης άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου με 
τηλεργασία, ο οποίος περιλαμβάνεται στην αιτιολογία 
της απόφασης. Οι αποφάσεις επί των αιτημάτων για 
τηλεργασία κοινοποιούνται στον άμεσα προϊστάμενο 
του υπαλλήλου ή απασχολούμενου που αιτείται την 
τηλεργασία και στον αρμόδιο προϊστάμενο της οικείας 
υπηρεσίας προσωπικού του φορέα, όπου υπηρετεί ο 
υπάλληλος.
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6. Για τα αυτοτελή Τμήματα του φορέα που δεν ανή-
κουν σε Διευθύνσεις, τις αρμοδιότητες του Προϊσταμέ-
νου της Διεύθυνσης ασκεί ο αρμόδιος Προϊστάμενος για 
τα θέματα προσωπικού.

7. Η τηλεργασία δύναται να περατωθεί κατόπιν σχετι-
κού αιτήματος του τηλεργαζόμενου και υπό την προϋπό-
θεση αποδοχής του από το αρμόδιο όργανο του άρθρου 
13 του ν. 4807/2021 (Α’ 96) ή από τον φορέα ύστερα από 
έγγραφη προειδοποίηση πέντε (5) εργασίμων ημερών. 
Εφόσον ο υπάλληλος δεν κάνει χρήση της εγκριθείσας 
τηλεργασίας, αυτή δεν μεταφέρεται ή δεν επιτρέπεται να 
γίνει χρήση αυτής σε άλλο χρονικό διάστημα του ίδιου 
ή του επόμενου έτους.

8. Ο υπάλληλος/απασχολούμενος νομιμοποιείται να 
παρέχει τηλεργασία από την επομένη της κοινοποίησης 
της απόφασης αποδοχής του αιτήματός του κατά τα ει-
δικώς οριζόμενα στην σχετική απόφαση.

Άρθρο 5
Γνωματεύσεις υγειονομικών Επιτροπών

1. Η Γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτρο-
πής, συντάσσεται σύμφωνα και με το Υπόδειγμα Γνω-
μάτευσης που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση 
ως Παράρτημα και στην οποία πρέπει να αναφέρονται 
τα εξής:

α) η περίπτωση του άρθρου 2, στην οποία υπάγεται το 
πρόβλημα υγείας του υπαλλήλου λόγω του οποίου ο/η 
υπάλληλος υποβάλει αίτηση για τηλεργασία,

β) η χρονική διάρκεια ισχύος της γνωμάτευσης και η 
διάρκεια της συνιστώμενης παροχής τηλεργασίας σύμ-
φωνα και με την αίτηση του υπαλλήλου και εντός των 
ορίων του άρθρου 3.

γ) η ενδεχόμενη ανάγκη επανεξέτασης - επανεκτίμη-
σης για συνέχιση της τηλεργασίας πέραν του χρόνου 
ισχύος της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της κ.υ.α. ………………(ΦΕΚ Β΄……/2022) 

για ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Η Υγειονομική Επιτροπή ………………………………………………………………………………………………………………, 
αποτελούμενη από τους 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………. ……………………………………………………………………  λαμβάνοντας υπόψη: 

α) την από ………………………….. αίτηση του/ της υπαλλήλου/ απασχολούμενου 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, η 
οποία διαβιβάστηκε στην Υγειονομική Επιτροπή με το αριθ. …………………………………………………….. 
έγγραφο της 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Υπηρεσία, φορέας), με την οποία αιτείται …………. ημέρες τηλεργασίας για χρονικό διάστημα 
………………………………………………………………………………….,  

β) την υποβαλλόμενη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, 

γ) τον απαιτούμενο διαγνωστικό του/της έλεγχο (απεικονιστικό/ εργαστηριακό), ή/ και τον ατομικό 
φάκελο  του ασθενή, 

δ) την εξέταση του / της υπαλλήλου που πραγματοποιήθηκε στις ……………………………….. 1, 

ε) το άρθρο 2 της κ.υ.α υπ’ αρ. …………./…………… (Φ.Ε.Κ. Β΄……../2022, το οποίο περιλαμβάνει τα 
προβλήματα υγείας: 

γνωματεύει ότι  

ο/η υπάλληλος/απασχολούμενος/η 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. πάσχει από τη 
νόσο/πάθηση/αναπηρία/πρόβλημα υγείας που περιλαμβάνεται στην περίπτωση με αριθμό ……………. 
του άρθρου 2 της αριθ. ………………………………………………………………………. ΚΥΑ (Β’ …………….)  και 
συνιστάται γι’ αυτόν/τήν η παροχή τηλεργασίας λόγω 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................2 

 

                                                      
1 Εφόσον έγινε εξέταση με φυσική παρουσία ή με άλλο τρόπο 
2 Συμπληρώνεται υποχρεωτικά για την αιτιολόγηση της σύστασης τηλεργασίας.  
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Η χρονική διάρκεια που συστήνεται ο/η υπάλληλος/απασχολούμενος/η να παρέχει τηλεργασία, ώστε 
να αποφευχθεί ο κίνδυνος για την υγεία του/της είναι …………….….………………………………………. ημέρες 
(συμπληρώνεται αναλόγως). 3 

 

Ο χρόνος επανεξέτασης – επανεκτίμησής του/της ορίζεται σε ……….…………….. ημέρες. 4 

 

 (Τόπος – Ημερομηνία) ………………………, ………..………………..  

 

 Υπογραφή και Σφραγίδα Προέδρου και Μελών της Υγειονομικής Επιτροπής 

 

 

                                                      
3 Συμπληρώνεται υποχρεωτικά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) 
εργάσιμες ημέρες ανά τρίμηνο και τις ογδόντα οκτώ (88) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος σύμφωνα και με την αίτηση του 
υπαλλήλου και των στοιχείων που θέτει υπόψη της η αρμόδια Υπηρεσία Προσωπικού 
 
4 Συμπληρώνεται προαιρετικά και αφορά στις περιπτώσεις που πιθανόν να απαιτηθεί συνέχιση τηλεργασίας πέραν του 
παραπάνω προτεινόμενου χρονικού διαστήματος και πάντα εντός των ορίων των ογδόντα οκτώ (88) ημερών. 
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  Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υγείας Εσωτερικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Ι 

 (4)
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 6796/08-11-2019 

υπουργικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε 

η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016 

επένδυσης της εταιρείας «NEW A.E.».

  Με την υπ’ αρ. 5153/21-10-2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργεί-

ου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης), τροπο-
ποιείται η Ενότητα 8 Χρηματοδοτικό Σχήμα, του άρθρου 
5 Πηγές Χρηματοδότησης, της υπ’ αρ. 6796/08-11-2019 
(B’ 4213/2019) υπουργικής απόφασης, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
επένδυσης της εταιρείας «NEW A.E.».

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αρ. 6796/ 
08-11-2019 (B’ 4213) υπουργική απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016 
επένδυσης της εταιρείας «NEW A.E.», για την ενίσχυ-
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης».

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνω-
μοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
ν. 4399/2016. 

 Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02055412710220008*
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