
 
 

 
 

 

Θέμα:	 «Εμβολιασμός	 –	 Έλεγχος	 Συμμόρφωσης:	 Ειδική	 πρόβλεψη	 σε	
Μονάδες	 Ψυχικής	 Υγείας	 –	 Οργανισμούς	 &	 Φορείς	 Απεξάρτησης	 –	
Συμβουλευτικούς	 Σταθμούς	 &	 Θεραπευτικά	 Κέντρα	 -	 Κέντρα	 Πρόληψης	 των	
Εξαρτήσεων	και	Προαγωγής	της	Ψυχοκοινωνικής	Υγείας	–	ΚΑΠΗ»	
	
	 Όπως	 είναι	 ήδη	 γνωστό,	 με	 τις	 διατάξεις	 του	 άρθρου	 206	 του	 Νόμου	
4820/2021	 προσδιορίστηκαν	 οι	 υπόχρεοι	 σε	 εμβολιασμό	 κατά	 του	 κορωνοϊού	 με	
κριτήριο	 τον	 φορέα	 απασχόλησης.	 Στην	 παράγραφο	 7	 α	 του	 ως	 άνω	 άρθρου	
παρατίθεται	 εξουσιοδοτική	διάταξη,	 σύμφωνα	με	 την	οποία	«Με	κοινή	απόφαση	
των	 Υπουργών	 Υγείας,	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικών	 Υποθέσεων,	 Εσωτερικών,	
Ψηφιακής	 Διακυβέρνησης	 και	 του	 κατά	 περίπτωση	 συναρμόδιου	 Υπουργού,	
δύνανται	να	εξειδικεύονται	και	να	επεκτείνονται	οι	κατηγορίες	των	προσώπων	που	
υποχρεούνται	 σε	 εμβολιασμό,	 να	 καθορίζονται	 η	 διαδικασία	 και	 ο	 χρόνος	
διενέργειας	 του	 εμβολιασμού,	 καθώς	 και	 τυχόν	 προτεραιοποίηση,	 η	
παρακολούθηση	 και	 ο	 τρόπος	 ελέγχου	 της	 συμμόρφωσης	 με	 την	 υποχρέωση,	 οι	
ειδικότεροι	 όροι	 προστασίας	 των	 προσωπικών	 δεδομένων	 και	 προβλέπεται	 κάθε	
άλλη	αναγκαία	λεπτομέρεια	για	την	εφαρμογή	του	παρόντος».	
	 Με	 βάση	 την	 ως	 άνω	 εξουσιοδοτική	 διάταξη	 εξεδόθη	 η	 υπ’αριθμ.	
Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27-08-2021	 Απόφαση	 των	 Υπουργών	 Εργασίας	 και	 Κοινωνικών	
Υποθέσεων,	 Υγείας,	 Εσωτερικών	 και	 Επικρατείας	 (Παρακολούθηση	 και	 τρόπος	
ελέγχου	 της	 συμμόρφωσης	 με	 την	 υποχρέωση	 εμβολιασμού	 κατά	 του	 κορωνοϊού	
COVID-19,	ΦΕΚ	Β΄	3959).	

Με	 τις	 διατάξεις	 της	 ως	 άνω	 ΚΥΑ	 καθιερώνεται	 ειδική	 πρόβλεψη	 για	 το	
προσωπικό	που	απασχολείται	στις	Μονάδες	Ψυχικής	Υγείας	 του	ν.	 2716/1999	 (Α’	
96),	στους	εγκεκριμένους	οργανισμούς	και	φορείς	απεξάρτησης	του	άρθρου	51	του	
ν.	 4139/2013	 (Α’	 74),	 στους	 συμβουλευτικούς	 σταθμούς	 και	 θεραπευτικά	 κέντρα	
τουάρθρου	 58	 του	 ν.	 4139/2013,	 στα	 Κέντρα	 Πρόληψης	 των	 Εξαρτήσεων	 και	
Προαγωγής	της	Ψυχοκοινωνικής	Υγείας	του	άρθρου	61	του	ν.	3459/2006	(Α’	103),	
καθώς	και	στα	Κέντρα	Ανοικτής	Προστασίας	Ηλικιωμένων	(ΚΑΠΗ).	
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	 Ειδικώς	 για	 τους	 απασχολούμενους	 στους	 άνω	 φορείς	 το	 μέτρο	 του	
υποχρεωτικού	 εμβολιασμού	 αναπτύσσει	 ισχύ	 από	 την	 15η-09-2021,	 ημερομηνία	
μέχρι	 την	 οποία	 θα	 πρέπει	 να	 έχουν	 κάνει	 την	 πρώτη	 ή	 τη	 μοναδική	 δόση	 του	
εμβολίου.	
	 Παραμένει	αυτονόητο,	ότι	για	το	προσωπικό	των	υπολοίπων	φορέων,	που	
περιγράφονται	στο	άρθρο	206,	παραμένει	σε	ισχύ	η	ήδη	γνωστή	προθεσμία	της	1ης-
09-2021	(ή	κατά	περίπτωση	της	16ης-08-2021).		

Κατά	 τα	 λοιπά	 και	 για	 την	 υλοποίηση	 του	 σκοπού	 ελέγχου	 της	
συμμόρφωσης	 του	υπόχρεου	προσωπικού	του	δημόσιου	και	 του	 ιδιωτικού	τομέα	
κατά	 τα	 οριζόμενα	 στο	 άρθρο	 206	 του	 ν.	 4820/2021	 (Α’	 130),	 ο	 διοικητικός	
προϊστάμενος	 κάθε	 δημόσιας	 δομής	 ή	 ο	 διοικητικός	 προϊστάμενος	 ή	 ο	 νόμιμος	
εκπρόσωπος	κάθε	ιδιωτικής	δομής	καταρτίζει	λίστα	φυσικών	προσώπων	υπόχρεων	
εμβολιασμού	του	οικείου	φορέα.	

Η	λίστα	των	υπόχρεων	ανά	φορέα	περιέχει	τα	εξής:		
α)	στοιχεία	 ταυτοποίησης	ως	εξής:	ονοματεπώνυμο,	όνομα	πατρός,	όνομα	

μητρός,	 Αριθμό	 Φορολογικού	 Μητρώου	 (Α.Φ.Μ.),	 Αριθμό	 Μητρώου	 Κοινωνικής	
Ασφάλισης	 (Α.Μ.Κ.Α.)	 ή	 Προσωρινό	 Αριθμό	 Μητρώου	 Κοινωνικής	 Ασφάλισης	
(Π.Α.Μ.Κ.Α.)	και		

β)	στοιχεία	ως	προς	τη	συμμόρφωσή	τους	με	την	υποχρέωση	εμβολιασμού	
ως	εξής:		

βα)	εάν	είναι	πλήρως	εμβολιασμένοι,		
ββ)	εάν	έχουν	νοσήσει	και	πότε,	προκειμένου	να	διαπιστωθεί	η	παρέλευση	

έξι	(6)	μηνών	από	τη	θετική	διάγνωση,		
βγ)	εάν	έχουν	προγραμματίσει	πρώτη	ή	δεύτερη	δόση	εμβολιασμού	και	σε	

ποια	ημερομηνία,		
βδ)	 εάν	 έχουν	 υποβάλλει	 αίτηση	 εξαίρεσης	 από	 τον	 υποχρεωτικό	

εμβολιασμό	για	ιατρικούς	λόγους	σύμφωνα	με	την	κείμενη	νομοθεσία	παρέχοντας	
και	κάθε	αναγκαίο	αποδεικτικό	στοιχείο	ως	προς	την	κατάθεσή	της	και		

βε)	 εάν	έχουν	λάβει	απάντηση	από	την	αρμόδια	υγειονομική	επιτροπή	ως	
προς	την	αίτηση	εξαίρεσης	από	τον	υποχρεωτικό	εμβολιασμό.	

	
	

Για	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Ε.Ν.Ε.	
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