
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 
του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 
της από τον ασφαλιστικό φορέα.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 374362/23-12-2021 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρόπου 
και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των εκ-
παιδευτικών οχημάτων» (Β΄ 6495).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 35432 (1)
Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 

του ν. 4886/2022 (Α΄ 12) για τη χορήγηση ειδικής 

άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 

από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 

της από τον ασφαλιστικό φορέα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 

«Εκσυγχρονισμός του δικαίου ανταγωνισμού για την 
ψηφιακή εποχή - Τροποποίηση του ν. 3959/2011 και 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 
2018 για την παροχή αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγω-
νισμού των κρατών μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτε-
λεσματικότερα τους κανόνες και για τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 12),

β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

δ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168).

ε) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Α΄ 8),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α΄ 119),

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

η) της υπ΄ αρ. οικ. 49876/14967/07-12-2020 κοινής από-
φασης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της ηλεκτρονι-
κής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθέ-
νειας - ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ» (Β΄ 5497),

θ) της υπ΄ αρ. 6924/27-01-2022 απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ει-
δικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορήγηση της 
ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης, 
από τον κορωνοϊό COVID-19, την τυχόν παράτασή της 
και την εν γένει εφαρμογή του άρθρου 62 του ν. 4886/
2022» (Β΄ 291).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1820
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω σφάλματος)
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2. Την υπ΄ αρ. 32800/06-04-2022 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, προκαλείται όμως οικονομική επιβάρυνση 
στον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος της οποίας 
δεν δύναται να προσδιοριστεί διότι εξαρτάται από τον 
αριθμό των ατόμων που θα κάνουν χρήση αυτής και τις 
ήμερες ασθένειας, αποφασίζουμε:

Η ισχύς του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α΄12) παρα-
τείνεται από τη λήξη της και μέχρι την 31η.05.2022 με 
τους ειδικότερους όρους και λεπτομέρειες, που ορίζο-
νται στην υπ΄ αρ. 6924/27-01-2022 (Β΄291) απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη 
χορήγηση ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή 
της από τον ασφαλιστικό φορέα.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

    Ι

Αριθμ. 110947 (2)
Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 374362/23-12-2021 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του τρό-

που και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου 

των εκπαιδευτικών οχημάτων» (Β΄ 6495). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2ε και 4β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 

«Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας 
των οχημάτων – Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 49),

β) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 131),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις.» 
(Α΄184),

ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-

ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),

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

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

η) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

θ) του άρθρου 11 του π.δ. 208/2002 «Εκπαιδευτές 
Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρη-
τικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» (Α΄ 194),

ι) του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο-
θεσίας προς την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2008/65/ΕΚ 
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της 
Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α΄ 101),

ια) της υπ΄ αρ. 50984/7947/2013 υπουργικής απόφα-
σης «Άδειες οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υπο-
ψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και 
αυτοκινήτων» (Β΄ 3056),

ιβ) της υπ΄ αρ. 29898/3378/2016 υπουργικής απόφα-
σης «Επανακαθορισμός διαδικασιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), αναφορικά με 
τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανό-
τητας (Π.Ε.Ι.) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβα-
τών - εμπορευμάτων» (Β΄ 1318),

ιγ) της υπ΄ αρ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργι-
κής απόφασης «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανο-
κίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση 
της οδηγίας 2009/40/ΕΚ» (Β΄ 2726),

ιδ) της υπ΄ αρ. οικ. 19111/192/2019 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποί-
ησης διενέργειας του Τεχνικού ελέγχου (περιοδικού, 
έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και 
ιδιωτικά ΚΤΕΟ» (Β΄ 1003).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ΄ αρ. 374362/
23-12-2021 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του 
τρόπου και της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου των 
εκπαιδευτικών οχημάτων.» (Β΄ 6495), καθώς στον Πί-
νακα «ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟ-
ΣΙΚΛΕΤΕΣ)» αυτής, εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε η 
γραμμή 2 με «Κωδικό αριθμό/ΕΚΠ.Α2.02», με «Σημεία 
προς έλεγχο Κατηγορίας Α2/Κυβισμός κινητήρα μοτο-
σικλέτας (Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)» και με 
«Διαπιστούμενες ελλείψεις/Ο κυβισμός του κινητήρα 
είναι κατώτερος των 395 cm³ για κινητήρα εσωτερικής 
καύσης».

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:
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Άρθρο 1
Ο Πίνακας «ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 (ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ)» αντικαθίσταται ως εξής:
ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 
(ΔΙΤΡΟΧΕΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΕΣ)
Κωδικός 
αριθμός ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2 ΔΙΑΠΙΣΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ

ΕΚΠ.Α2.01 Συνολικός αριθμός τροχών Δεν είναι δύο (2)

ΕΚΠ.Α2.02 Κυβισμός κινητήρα μοτοσικλέτας
(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)

Ο κυβισμός του κινητήρα είναι κατώτερος των 245 cm³ 
για κινητήρα εσωτερικής καύσης

ΕΚΠ.Α2.03
Ονομαστική ισχύς

(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)
Η ονομαστική ισχύς του κινητήρα είναι κατώτερη 

των 20 kW ή ανώτερη των 35 ΣkW

ΕΚΠ.Α2.04
Ισχύς ανά μονάδα βάρους

(Τεκμηρίωση βάσει δικαιολογητικών)

Άνω του 0,2 kW/kg
Ισχύς ανά μονάδα βάρους μικρότερη

των 0,15 kW/kg για ηλεκτρικό κινητήρα

ΕΚΠ.Α2.05 Πινακίδα εκπαιδευτικού με το διεθνές 
διακριτικό σήμα «L» χρώματος ερυθρού

Δεν φέρει πινακίδα εκπαιδευτικού στερεωμένη 
στο πίσω μέρος του οχήματος κατακόρυφα πάνω 

ή κάτω από την πινακίδα κυκλοφορίας
ΕΚΠ.Α2.06 Καθρέφτες Δεν φέρει δύο (2)
ΕΚΠ.Α2.07 Αναδιπλούμενο στήριγμα Δεν φέρει αναδιπλούμενο στήριγμα
ΕΚΠ.Α2.08 Μοτοσικλέτα χωρίς κάνιστρο Φέρει κάνιστρο

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Μαΐου 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 12 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




