
 

 

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Αποκλεισμός εργαζόμενων σε Δήμους μέσω προγράμματα  Ο.Α.Ε.Δ. από το δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021 (ΦΕΚ 26390/Β/2021), οι διατάξεις της (άρθρο 1 §β) 

για την διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου εφαρμόζονται σε “πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό των 

Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευόμενων φορέων τους”. 

 

Όπως μας καταγγέλλει η συνδικαλιστική οργάνωση ‘Εργατική Αντεπίθεση’ εργαζόμενοι σε Δήμους μέσω 

ΟΑΕΔ αναφέρουν ότι σε κάποιους εξ αυτών, είναι δυνατή η διενέργεια δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 

(ενδεικτικά, Δήμος Αθηναίων), ενώ σε κάποιους άλλους (ενδεικτικά, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου), είναι αδύνατη. 

 

Επίσης, σύμφωνα με καταγγελία της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ, αρκετοί εργαζόμενοι με δικαστικές 

αποφάσεις δεν έχουν πρόσβαση στο δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. 

 

Δεδομένου ότι: 

- Η διατύπωση της Κ.Υ.Α είναι σαφής “πάσης φύσεως πολιτικό προσωπικό”, χωρίς να γίνεται κάποια 

διάκριση ανάμεσα στο προσωπικό ή/και στο καθεστώς της εργασιακής σχέσης. 

- Η παράλειψη κάποιων ομάδων εργαζομένων, ιδίως των πιο ευάλωτων (οικονομικά και κοινωνικά) 

εξ αυτών, από τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, δεν συνάδει ούτε με την αναγγελόμενη 

πολιτική της κυβέρνησης για τον έλεγχο της διασποράς του κορωνοϊού και την προστασία της 

δημόσιας υγείας  και αποτελεί διάκριση. 

- Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α  Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/2021 (ΦΕΚ 1870/Β/2020) η πρώτη εφαρμογή 

της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α αφορά στην περίοδο από 26 Απριλίου έως και 16 Μαΐού 2021. 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Προτίθεται να μεριμνήσει για την συμπερίληψη και των εργαζόμενων στους Ο.Τ.Α μέσω 

προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.  διορθώνοντας τυχόν παράλειψη με νέα Κ.Υ.Α; 

2. Σε περίπτωση που η καταγγελόμενη παράλειψη ή αποκλεισμός κατηγοριών εργαζόμενων, 

οφείλεται σε λάθος ερμηνεία των ως άνω αναφερόμενων Κ.Υ.Α από τους Δήμους, προτίθεται να 

εκδώσει ερμηνευτική Εγκύκλιο, προκειμένου να καταστεί εφικτή η δωρεάν κάλυψη του 

αυτοδιαγνωστικού τεστ και για τους απασχολούμενους στους Δήμους μέσω προγραμμάτων του 

Ο.Α.Ε.Δ; 

 

Ο ερωτών βουλευτής  

 

Κρίτων Αρσένης  
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