
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναδιαμόρφωση του καταλόγου των υποχρεωτι-
κώς δηλούμενων νοσημάτων.

2 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική 
Ενότητα Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καρα-
ϊσκάκη, Νομού Άρτας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 16711 (1)
Αναδιαμόρφωση του καταλόγου των υποχρεω-

τικώς δηλούμενων νοσημάτων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το διάταγμα (7) «Περί μέτρων προς καταπολέμησιν 

επιδημικών νόσων και υποχρεωτικής δηλώσεως αυτών» 
(Α’ 262/1950).

2. Την υπό στοιχεία 1082/2013/ΕΕ απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ης 
Οκτωβρίου2013 σχετικά με σοβαρές διασυνοριακές 
απειλές κατά της υγείας και για την κατάργηση της από-
φασης αριθ. 2119/98/ΕΚ.

3. Τον ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα κα-
πνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (A’ 161) και ιδίως το άρθρο 10 «Υποχρεωτική 
δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων και τήρηση 
αρχείου επιδημιολογικών δεδομένων».

4. Το άρθρο 43 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φο-
ρέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).

5. Την υπό στοιχεία Υ1.Γ.Π.114971/2014 υπουργική από-
φαση «Μέτρα, όροι και διαδικασίες για την πρόληψη και 
τον έλεγχο των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία 
των ασθενών στους χώρους Παροχής Υγείας» (Β’ 388).

6. Την υπό στοιχεία ΕΠ 1621/2021-07-06-2021 εισήγη-
ση του ΕΟΔΥ με θέμα «Αναδιαμόρφωση του καταλόγου 
των υποχρεωτικώς δηλούμενων νοσημάτων»

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι ο καθορισμός των νοση-
μάτων, τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνονται και 
να καταχωρίζονται στο αρχείο κρουσμάτων λοιμωδών 
νοσημάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(ΕΟΔΥ).

Κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας πρωτοβάθμιας, 
δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας παροχής υπηρεσιών 
υγείας σε όλη την Επικράτεια, κάθε ιατρός που παρέ-
χει υπηρεσίες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας είτε στο 
Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., είτε σε Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και 
κάθε ελεύθερος επαγγελματίας ιατρός, υποχρεούται να 
ενημερώσει αμελλητί τον ΕΟΔΥ με κάθε πρόσφορο δι-
αθέσιμο μέσο και ιδίως με ψηφιακή καταγραφή και δια-
σύνδεση αρχείων (online), ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
τηλεομοιοτυπία, τηλεγράφημα ή τηλεφωνική επικοινω-
νία, για κάθε κρούσμα νοσήματος του καταλόγου αυτού 
που υποπίπτει στην αντίληψή του.

Η αναζήτηση του ορισμού κρούσματος για κάθε 
νόσημα και του αντίστοιχου εντύπου «Δελτίο Δήλω-
σης Λοιμώδους Νοσήματος» γίνεται στον ιστότοπο 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). 
Ειδικότερα για τη δήλωση νοσοκομειακών λοιμώξε-
ων συμπληρώνεται το έντυπο «Δελτίο Υποχρεωτικής 
Δήλωσης Βακτηριαιμίας από Πολυανθεκτικούς Μικρο-
οργανισμούς».

Άρθρο 2
Νοσήματα Υποχρεωτικής Δήλωσης

Τα νοσήματα του κάτωθι καταλόγου ανήκουν στα υπο-
χρεωτικώς δηλούμενα με τη διαδικασία του άρθρου 1 της 
παρούσης. Το μέγιστο χρονικό διάστημα για τη δήλωσή 
τους αναφέρεται στη στήλη «Χρόνος Δήλωσης».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΝΟΣΗΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Creutzfeldt-Jacob (Νόσος 
Creutzfeldt-Jacob-CID) Εβδομάδα

2.
COVID-19 (Λοίμωξη από 
νέο κορωνοϊό SARS-
CoV-2)

Αμέσως

3. HIV λοίμωξη Εβδομάδα

4. Αιμορραγικοί ιογενείς 
πυρετοί Αμέσως

5. Αλλαντίαση Αμέσως

6. Ανεμοβλογιά με 
επιπλοκές Αμέσως

7. Άνθρακας Αμέσως

8.

Ασυνήθιστο συμβάν 
(συρροής κρουσμάτων 
ή μεμονωμένου 
περιστατικού)

Αμέσως

9. Βρουκέλλωση Εβδομάδα

10. Γονόρροια Εβδομάδα

11.

Γρίπη (κρούσμα 
με εργαστηριακή 
επιβεβαίωση ή 
σύνδεση με κρούσμα 
που έχει επιβεβαιωθεί 
εργαστηριακά)

24ωρο

12. Δάγκειος πυρετός Αμέσως

13. Διφθερίτιδα Αμέσως

14.
Δυτικός Νείλος (Λοίμωξη 
από ιό του Δυτικού 
Νείλου)

24ωρο

15.

Εγκεφαλίτιδες 
από αρμπο-ιούς 
(συμπεριλαμβανομένης 
της κροτωνογενούς 
εγκεφαλίτιδας)

Αμέσως

16. Ελονοσία 24ωρο

17. Ερυθρά 24ωρο

18. Ερυθρά, συγγενής 24ωρο

19. Ευλογιά Αμέσως

20. Εχινικοκκίαση Εβδομάδα

21.
ZIKA (Λοίμωξη από ιό) 
και συγγενής λοίμωξη 
από ιό ZIKA

Αμέσως

22. Ηπατίτιδα Α, οξεία 24ωρο

23. Ηπατίτιδα B (οξεία, 
χρόνια) Εβδομάδα

24. Ηπατίτιδα C (οξεία, 
χρόνια) Εβδομάδα

25. Ιλαρά 24ωρο

26. Καμπυλοβακτηρίδιο 
(λοίμωξη από) 24ωρο

27. Κοκκύτης 24ωρο

28.

Κολοβακτηρίδιο 
(Λοίμωξη από 
εντεροαιμοορραγικό 
κολοβακτηρίδιο EHEC/
VTEC/STEC)

24ωρο

29. Λεγιωνέλλωση/Πυρετός 
Pontiac 24ωρο

30. Λεϊσμανίαση Εβδομάδα

31. Λεπτοσπείρωση Εβδομάδα

32. Λιστερίωση Εβδομάδα

33.

Λοιμώξεις που 
Συνδέονται με Χώρους 
Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΛΣΧΠΥΥ)

Εβδομάδα

34. Λύσσα Αμέσως

35. Μελιοείδωση/Μάλη Αμέσως

36. Μηνιγγίτιδα 
(βακτηριακή, άσηπτη) 24ωρο

37. Μηνιγγιτιδοκοκκική 
νόσος 24ωρο

38.

Νόσος Lyme/
Μπορρελίωση, 
Ρικετσιώσεις, 
Αναπλάσμωση, 
Ερλιχίωση

Εβδομάδα

39. Πανώλη Αμέσως

40. Παρωτίτιδα 24ωρο

41. Πολιομυελίτιδα (και οξεία 
χαλαρή παράλυση) Αμέσως

42. Πυρετός Q Εβδομάδα

43. Σαλμονέλλωση (μη 
τυφο - παρατυφική) 24ωρο

44.
ΣΟΑΣ-SARS (Σοβαρό 
Οξύ Αναπνευστικό 
Σύνδρομο)

Αμέσως

45. Σιγκέλλωση 24ωρο

46. Σύφιλη Εβδομάδα

47. Σύφιλη συγγενής Εβδομάδα

48.
Συρροή κρουσμάτων 
τροφιμογενούς- 
υδατογενούς νοσήματος

24ωρο

49. Τέτανος/Τέτανος 
νεογνικός Εβδομάδα

50. Τοξοπλάσμωση, 
συγγενής Εβδομάδα

51. Τουλαραιμία Αμέσως
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52. Τριχίνωση 24ωρο

53.
Τσικουνγκούνια-
Chikungunya (Λοίμωξη 
από ιό Chikungunya)

Αμέσως

54. Τυφοειδής και 
παρατυφοειδής πυρετός 24ωρο

55. Φυματίωση Εβδομάδα

56. Χλαμύδια Εβδομάδα

57. Χολέρα Αμέσως

Άρθρο 3 
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας τιμωρού-
νται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του ν. 4025/2011, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 58 του 
ν. 4075/2012, μη αποκλειομένης της ευθύνης τους κατά 
τις λοιπές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  

Ι 

   Αριθμ. 31992 (2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στην Δημοτική 

Ενότητα Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καρα-

ϊσκάκη, Νομού Άρτας. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133) .
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας» (Α’ 234).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

7. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία διορίστηκε 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης του Πολυκάρ-
που.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (Α’ 143).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

10. Την υπό στοιχεία Φ.127080/57460/21-12-2010 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Υποδιαίρεση 
ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον ν. 3852/2010» (Β’ 1984).

11. Την υπό στοιχεία ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/181/οικ.18006/13-
09-2011 (ορθή επανάληψη) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

12. Την υπ’ αρ. 472/24-02-2022 απόφαση του Δημάρ-
χου Γεωργίου Καραϊσκάκη Νομού Άρτας, από την οποία 
προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση των καθηκό-
ντων Ληξιάρχου από τον Δήμαρχο στην Δημοτική Ενό-
τητα Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη και 
προτείνει την ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου για την 
ανωτέρω Δημοτική Ενότητα, στην Κόκκα Ελευθερία του 
Λάμπρου, υπάλληλο του ΚΕΠ Δ.Ε. Τετραφυλίας, κατηγο-
ρίας/κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με 
βαθμό Α ’, σε αντικατάσταση του Τσιούτσιου Γεωργίου 
του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, λόγω 
συνταξιοδότησης.

13. Την υπ’ αρ. 240/26-01-2022 οικονομική βεβαίωση 
του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στη 
Δημοτική Ενότητα Τετραφυλίας του Δήμου Γεωργίου 
Καραϊσκάκη, Νομού Άρτας, στην υπάλληλο του ΚΕΠ Δ.Ε. 
Τετραφυλίας, Κόκκα Ελευθερία του Λάμπρου, κατηγορί-
ας/κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με 
βαθμό Α ’, σε αντικατάσταση του Τσιούτσιου Γεωργίου 
του Βασιλείου.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δή-
μου Γεωργίου Καραϊσκάκη Ν. Άρτας, για την οποία υπάρ-
χει εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 10-6012 (6.000,00 
€), αυτού. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 28 Μαρτίου 2022

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   
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*02016650704220004*

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,
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