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Ιατρικούς Συλλόγους 

Εκλέκτορες Π.Ι.Σ. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Θέμα: «Επιβολή μέτρων υποχρεωτικού εμβολιασμού- Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την 

υποχρέωση εμβολιασμού- Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την 

υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19» 

 

1.Σε συνέχεια του με ημερομηνία 28.07.2021 ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με την επιβολή 

υποχρεωτικού εμβολιασμού και σε δημόσιες και ιδιωτικές Μονάδες Υγείας καθώς και σε δημόσιες και 

ιδιωτικές Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρία, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 

Δ1α./Γ.Π.οικ.50933/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία εξειδικεύει τη διαδικασία και 

τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού.  

Η Υπουργική Απόφαση αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό 

σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4820/2021 (δηλαδή όλο το προσωπικό -ιατρικό, παραϊατρικό, 

νοσηλευτικό,  διοικητικό, υποστηρικτικό- των ιδιωτικών και δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας 

ανεξαρτήτως της σχέσης και της μορφής εργασίας), ως προς τα οποία συντρέχουν λόγοι απαλλαγής 

από την υποχρέωση προς εμβολιασμό κατά του  για την προστασία από τον COVID-19.  

Αυτοί που εξαιρούνται ή απαλλάσσονται (άρθρο 2) από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι οι εξής: 

• Τα φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατόπιν χορήγησης 

προηγούμενης δόσης εμβολίου. Τα απαλλασσόμενα πρόσωπα υποχρεούνται να 

προσκομίσουν γνωμάτευση ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, ο οποίος θα πιστοποιεί την 

αλλεργική αντίδραση ενώπιον της αρμόδιας  υγειονομικής επιτροπής.  

• Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν διεγνωσμένη αλλεργική αντίδραση σε συστατικό των 

εμβολίων κατά του COVID-19. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται απαραίτητη η προσκόμιση 

γνωμάτευσης ειδικού ιατρού αλλεργιολόγου, ο οποίος θα πιστοποιεί την ύπαρξη αλλεργικής 

αντίδρασης.  

• Τα φυσικά πρόσωπα που εμφάνισαν σύνδρομο θρόμβωσης με θρομβοπενία μετά την πρώτη 

δόση  των εμβολίων Astra Zeneca και Janssen/Johnson&Johnson. Ο παθών οφείλει να 

προσκομίσει στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή τη γνωμάτευση ειδικού ιατρού για την 
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πιστοποίηση της εμφάνισης θρομβώσεως. Ως αντένδειξη και λόγο εξαίρεσης από τον 

εμβολιασμό, η επιτροπή μπορεί να λάβει υπ’όψιν της και άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία 

σχετίζεται με το εμβολιασμό.  

• Τα φυσικά πρόσωπα με ιστορικό θρομβοπενίας οφειλόμενης στην ηπαρίνη ή με ιστορικό 

αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου ή με σύνδρομο διαφυγής τριχοειδών. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αξιολόγησης της κατάστασης από την επιτροπή και της εξαίρεσης από τον 

υποχρεωτικό εμβολιασμό είναι η προσκόμιση γνωμάτευσης ειδικού ιατρού, η οποία πιστοποιεί 

την ύπαρξη του συνδρόμου, την επίπτωσή του στην υγεία του αιτούντος και την αντένδειξη 

συγκεκριμένου ή κάθε τύπου εμβολίου κατά του κορωνοϊου COVID-19, με συγκεκριμένη 

επιστημονική τεκμηρίωση. 

• Τα φυσικά πρόσωπα με ιστορικό μυοκαρδίτιδας πριν από τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού 

COVID-19, εφόσον προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο ιατρό καρδιολόγο με 

πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης, της εξέλιξης της αποκατάστασης και παράλληλη 

αναφορά ειδικών λόγων εξαίρεσης ή εξαίρεσης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που 

αξιολογούνται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Ωστόσο, τα φυσικά πρόσωπα με 

ιστορικό περικαρδίτιδας πριν τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 δεν εξαιρούνται 

από αυτόν.  

• Τα φυσικά πρόσωπα με διάγνωση περικαρδίτιδας ή μυοκαρδίτιδας μετά την 1η δόση mRNA 

εμβολίου κατά του κορωνοϊού COVID-19 προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση από ειδικευμένο 

ιατρό καρδιολόγο, με πλήρη αναφορά της βαρύτητας της πάθησης και της πορείας υποχώρησης 

των συμπτωμάτων και παράλληλη αναφορά ειδικών λόγων πλήρους εξαίρεσης ή εξαίρεσης για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη δεύτερη δόση του εμβολίου που αξιολογούνται από την 

αρμόδια υγειονομική επιτροπή.  

 

Σε περίπτωση που τα  φυσικά πρόσωπα  που έλαβαν μία δόση mRNA εμβολίου κατά του COVID-19 

και ως προς τα οποία η δεύτερη δόση αντενδείκνυται κατ’ επίκληση των περ. α) και β) της παρ. 1 της 

Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται η δυνατότητα εμβολιασμού με εμβόλιο διαφορετικού τύπου κατά 

του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον το εμβόλιο αυτό δεν έχει στη σύνθεσή του το συστατικό επί του 

οποίου εκδηλώθηκε η αλλεργική αντίδραση ή αντένδειξη.  

Σε αντίθεση των ανωτέρω και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης, 

δεν αποτελούν λόγο εξαίρεσης από τον εμβολιασμό οι αλλεργίες σε φάρμακα, τρόφιμα, νυγμούς 

εντόμων D-19 και συστατικών τους), τρόφιμα, νυγμούς εντόμων, περιβαλλοντικά (αερομεταφερόμενα) 

αλλεργιογόνα, όπως γύρεις, ακάρεα, μύκητες, επιθήλια ζώων, φυσικό λάστιχο (latex), ενδοφλέβιες 

σκιαγραφικές ουσίες εκτός του από του στόματος σκιαγραφικού προϊόντος gastrografin που περιέχει 

Polysorbate 80, επαφή ουσιών με το δέρμα (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφής σε καλλυντικά, βαφές μαλλιών, 

νικέλιο). 

Αρμόδιος φορέας για την αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από τον εμβολιασμό είναι οι τριμελείς 

επιτροπές που συστήνονται ανά υγειονομική περιφέρεια και οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του 

ΕΣΥ, πανεπιστημιακούς ιατρούς και αναπληρωτές αυτών. Επιπλέον, δίδεται στις επιτροπές η 
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δυνατότητα να λαμβάνουν γνώμη τρίτου ειδικού ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος δεν μετέχει 

στη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής. 

2. Αναφορικά με αρκετά ερωτήματα που τέθηκαν για το εάν τα ιδιωτικά ιατρεία συμπεριλαμβάνονται 

στις Ιδιωτικές Δομές Υγείας του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και στα οποία όλο το προσωπικό θα 

πρέπει να έχει εμβολιαστεί με την πρώτη δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021 σας γνωρίζουμε τα εξής:  

Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες, δημοτικές και ιδιωτικές δομές υγείας. 

Όσον αφορά τις ιδιωτικές δομές υγείας, όλο το προσωπικό των διαγνωστικών κέντρων,  των κέντρων 

αποκατάστασης, των κλινικών, των νοσοκομείων, των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, των 

μονάδων νοσηλείας υπάγεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Με την αναφορά στον όρο  «δομές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», ο νομοθέτης θέλησε να εντάξει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό 

όλους τους φορείς ΠΦΥ. Ειδικότερα, στους ιδιωτικούς φορείς ΠΦΥ συμπεριλαμβάνονται όλοι οι φορείς 

του π.δ. 84/2001, δηλαδή τα ιδιωτικά ιατρεία, ιδιωτικά πολυιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια 

και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. 

Επομένως, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν.4820/2021 ο εμβολιασμός καθίσταται 

υποχρεωτικός και για τα ιδιωτικά ιατρεία. Σας υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωσης μη συμμόρφωσης 

με τα μέτρα για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, τόσο εκ μέρους του εργοδότη- ιατρού, όσο και των 

εργαζομένων στο ιδιωτικό ιατρείο, εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 206 περ. β), με μόνη εξαίρεση 

τα πρόσωπα που απαλλάσσονται από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και υπόκεινται στην εφαρμογή της  

υπ’  αριθμόν Δ1α./Γ.Π.οικ.50933/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και για τα οποία έχει 

αποφασίσει σχετικά η ειδική επιτροπή. 

 

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021, εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 

Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.08.2021 Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας για την παρακολούθηση και τον τρόπο ελέγχου της συμμόρφωσης 

με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του COVID-19.  

Στο άρθρο 1 της ΥΑ, προβλέπεται ότι το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 206 του 

ν. 4821/2021 που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999, στους εγκεκριμένους 

οργανισμούς και φορείς απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 4139/2013, στους συμβουλευτικούς 

σταθμούς και θεραπευτικά κέντρα του άρθρου 58 του ν. 4139/2013, στα Κέντρα Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, καθώς και 

στα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού 

COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Το υπόχρεο προσωπικό πρέπει 

να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του 

εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον 

προβλεπόμενο χρόνο.  

Όσον αφορά την κατάθεση της αίτησης απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, η υπ’ αριθμόν 

Δ1α./Γ.Π.οικ.50933/13.08.2021 Απόφαση του Υπουργείου Υγείας έτασσε αποκλειστική προθεσμία 3 

εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης(13.08.2021). Με την υπ’ αριθμόν 

Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.08.2021 Υπουργική Απόφαση τάσσεται νέα προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών για 
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την υποβολή της αίτησης απαλλαγής, η οποία εκκινεί από τη δημοσίευση της απόφασης (27.08.2021). 

Συνεπώς η 3ήμερη προθεσμία ξεκινάει από την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή από την 30η Αυγούστου 

2021.  

Στα υπόλοιπα άρθρα της Υπουργικής Απόφασης (αρ.2-5) προβλέπεται η παρακολούθηση και η 

διαδικασία ελέγχου συμμόρφωσης με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό του αρ. 206 

ν.4820/2021.Ειδικότερα, προβλέπονται τα εξής: 

Ο Διοικητικός Προϊστάμενος κάθε υπόχρεου δημόσιου φορέα  και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος κάθε 

ιδιωτικής δομής καταρτίζει λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε εμβολιασμό. Η λίστα 

αυτή περιλαμβάνει τα εξής: α) στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ), β) στοιχεία 

συμμόρφωσης με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, εάν δηλαδή τα υπόχρεα πρόσωπα είναι πλήρως 

εμβολιασμένα, εάν έχουν νοσήσει και φέρουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό νόσησης, καθώς και πότε 

νόσησαν, εάν έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη ή και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, εάν έχουν 

υποβάλλει αίτηση απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και εάν, τέλος, έχουν λάβει απάντηση 

έγκρισης ή απόρριψης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή. Ο έλεγχος ολοκλήρωσης του 

εμβολιασμού ή νόσησης εντός 6 μηνών θα πραγματοποιείται με την επίδειξη του αντίστοιχου 

πιστοποιητικού στον διοικητικό τους προϊστάμενο. 

Στο άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, προβλέπεται ο έλεγχος συμμόρφωσης με τα διαλαμβανόμενα 

στο άρθρο 206 του ν.4820/2021, ο οποίος θα πραγματοποιείται μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» το 

οποίο θα διαλειτουργεί με το «Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19», το 

«Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19», το Σύστημα Προτεραιοποίησης Εμβολιασμένων κατά του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και με το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του 

κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να λειτουργήσει ο ως άνω τρόπος ελέγχου συμμόρφωσης, οι 

διοικητικοί προϊστάμενοι κάθε δημόσιας και ιδιωτικής δομής υποχρεούνται να καταχωρούν στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου ή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το σύνολο των υποχρέων προς εμβολιασμό κάθε 

δομής, επιλέγοντας την ένδειξη Υπόχρεος προς Εμβολιασμό. Τα στοιχεία των υπόχρεων θα 

διαβιβάζονται με ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα στην «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» και στην Γενική Γραμματεία 

Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).  Η συμμόρφωση με τον υποχρεωτικό 

εμβολιασμό θα ελέγχεται με την διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, έως ότου τεθεί σε 

λειτουργία η διαλειτουργικότητας των ως άνω συστημάτων.  

 

 Περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των υπόχρεων σε εμβολιασμό (άρθρο 4 ΥΑ 

Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27.08.2021):  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων φυσικών προσώπων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιωτικές 

δομές, , ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, ως το συνημμένο 

παράρτημα Ι της Υπουργικής Απόφασης, με τίτλο «Δήλωση ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής 

παροχής εργασίας εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021» με καταχωρημένη την 

ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στο καθεστώς αυτό. Η καταχώρηση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται εντός 48 ωρών, από:  
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• Την ημερομηνία δημοσίευσης της ΥΑ και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών 

από την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους, τους 

οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 16 Αυγούστου 2021. 

Για τους εργαζόμενους που ήδη τελούν σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας κατά τη 

δημοσίευση της παρούσας, δηλ. έχουν ενταχθεί στο εν λόγω καθεστώς με ημερομηνία έναρξης 

εντός του χρονικού διαστήματος από 16.8.2021 έως και 31.8.2021 η εν λόγω δήλωση δύναται 

να υποβάλλεται απολογιστικά έως και τις 3 Σεπτεμβρίου 2021.  

• Την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 

την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους 

οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως την 1η Σεπτεμβρίου 

2021.  

• Τη 15η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά και σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από 

την ένταξη σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας, για τους εργαζόμενους για τους 

οποίους η πρώτη ή η μοναδική δόση θα έπρεπε να έχει λάβει χώρα έως τις 15 Σεπτεμβρίου 

2021. 

• Σε περίπτωση που υπόχρεο πρόσωπο, το οποίο έχει αρνηθεί τη συμμόρφωση του για τον 

υποχρεωτικό εμβολιασμό και έχει υποβληθεί σε Δήλωση ένταξης μη αποδοχής εργασίας 

εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, πραγματοποιήσει την πρώτη δόση 

εμβολιασμού ή την μοναδική δόση, πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών 

υποχρεωτικότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 του ν. 4820/2021, ο εργοδότης 

υποχρεούται να υποβάλει στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» δήλωση, ως το παράρτημα ΙΙ της Υπουργικής 

Απόφασης, με τίτλο «Δήλωση απένταξης από καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας 

εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021» με καταχωρημένη την ημερομηνία 

απένταξης των εργαζομένων από το καθεστώς αυτό. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από 

τους υπόχρεους, κατά τα ανωτέρω, εργοδότες, κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 

του ν. 4820/2021 σε συνδυασμό και με το άρθρο 1 της παρούσας αντίστοιχα, εντός σαράντα 

οκτώ (48) ωρών από την απένταξη από το καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας και 

επαναφορά του μισθωτού στην εργασία του. Ο εργοδότης, δηλαδή, θα πρέπει να υποβάλει στο 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» τη δήλωση απένταξης εντός 48 ωρών από την επιστροφή του 

εργαζομένου στην εργασία του, αφού πρωτίστως ο εργαζόμενος έχει πραγματοποιήσει και τις 

δύο δόσεις του εμβολίου, ή τη μία και μοναδική και έχει παρέλθει διάστημα 14 ημερών από τον 

εμβολιασμό.  

• Εάν κατά την εκπνοή της προθεσμίας υποχρεωτικού εμβολιασμού, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 206 του ν. 4820/2021 ο εργαζόμενος τελεί σε οποιασδήποτε μορφής νόμιμη άδεια, η 

ένταξη του εν λόγω εργαζόμενου σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας ξεκινά μετά τη 

λήξη της νόμιμης αυτής άδειας.  
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Συνέπειες μη τήρησης των κανόνων συμμόρφωσης:  

Σε περίπτωση μη τήρησης της ανωτέρω εμπρόθεσμης υποβολής του εντύπου με τίτλο «Δήλωση 

ένταξης σε καθεστώς μη αποδοχής παροχής εργασίας εργαζόμενου σύμφωνα με το άρθρο 206 του, ο 

εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει τις αποδοχές των εργαζόμενων αυτών.  

 

Ο νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ. 

 

Ευάγγελος Κατσίκης  


