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ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

                             

Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το ν.4682/2020 (76 Α’),  
β) του Π.Δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,  
γ) του Π.Δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148),  
δ) του Π.Δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»,  
ε) του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ Α΄123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων», 
στ) της αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /315/οικ.8030/18.3.2020 (928 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 
«Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID 19», 
ζ) της αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/341/9188/11.5.2020 (1800 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: 
«Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή 
λοίμωξη COVID 19», 
2. Το αριθ. 3714/14-5-2020 έγγραφο του Υπουργού Υγείας, με το οποίο διαβιβάστηκε η σχετική από 13.5.2020 
εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID -19, 
3. Την επιτακτική ανάγκη λήψης μέτρων με σκοπό την προστασία της υγείας των υπαλλήλων του Δημοσίου, 
που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου εικοστού πέμπτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (64 Α’) η οποία κυρώθηκε με το ν.4682/2020 (76 Α’) και ιδιαίτερα όσων ανήκουν σε ομάδες 
αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και αποφυγής και περιορισμού της διάδοσής του, 
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Αποφασίζουμε 
 
1. Καθορίζουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 κατόπιν της από 13.5.2020 
επικαιροποιημένης εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής ως ακολούθως: 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΑΔΑ: ΩΥΥΠ46ΜΤΛ6-ΓΟ2



1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. 
1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την 
ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό ισχαιμία του μυοκαρδίου, 
άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, 
ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και 
ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.  
1.3.  Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή. 
1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού 
βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 
παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), 
ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το 
τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες 
αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης. 
1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη 
διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. 
τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές 
επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία. 
1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις. 
1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση. 
1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση). 
1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40). 
1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του 
θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – 
HIV ασθενείς με CD4≤200/μL. 
1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό 
χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία. 
1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα. 
1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.     
2. Οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω ομάδες αυξημένου κινδύνου δύνανται να απουσιάζουν 
δικαιολογημένα με ειδική άδεια, εφόσον δεν απουσιάζουν ήδη από την Υπηρεσία για τον λόγο αυτό. 
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 /341/9188/11.5.2020 (1800 
Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες 
ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19». 
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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