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ΘΕΜΑ: Υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και 
άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού

Η εξάπλωση του κορωνοϊού Οθνΐϋ-19 και η επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα επιβάλλουν την 

εντατικοποίηση των μέτρων για την προστασία, όχι μόνο του προσωπικού των δομών υγείας, 

αλλά και των χρηστών των υπηρεσιών τους. Δεν νοείται όσοι προσέρχονται στις δομές υγείας, 

προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την πρόληψη, θεραπεία ή αποκατάσταση 

ενός προβλήματος υγείας να εκτίθενται στον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού Θθνΐϋ-19, 

λόγω ανεμβολίαστου προσωπικού.

Ως εκ τούτου, με το άρθρο 206 παρ. 2 του ν. 4820/2021, όπως ήδη γνωρίζετε και έχετε 

ενεργήσει σχετικά, προβλέφθηκε για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ο 

υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού ΟΟνΐϋ-19 όλου του προσωπικού των 

ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών υγείας, συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικών 

κέντρων, των κέντρων αποκατάστασης, κλινικών, νοσοκομείων δομών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, μονάδων νοσηλείας, ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ. Η υποχρέωση εμβολιασμού 

καταλαμβάνει και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, εκτελεί έργο ή προσφέρει 

εθελοντικά υπηρεσίες και εργασία με φυσική παρουσία, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που 

παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το 

οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών.

Το παραπάνω προσωπικό των δομών υγείας πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή μόνη δόση έως 

την 1η Σεπτεμβρίου και για την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να τηρήσει την 

προβλεπόμενη προθεσμία.

Από την υποχρέωση εμβολιασμού εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών 

από τη νόσηση, καθώς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη 

διενέργεια του εμβολίου που κρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, 

σύμφωνα με ειδική λίστα εξαιρέσεων που καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

1



Η μη συμμόρφωση του προσωπικού των ανωτέρω φορέων στην υποχρέωση εμβολιασμού έχει 

ως συνέπεια, στην περίπτωση των φορέων του δημοσίου τομέα, την επιβολή σε κάθε μη 

συμμορφούμενο εργαζόμενο του μέτρου της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους 

προστασίας της δημόσιας υγείας,

Τα αρμόδια επιστημονικά όργανα των δομών υγείας (επιστημονικό συμβούλιο, επιτροπή 

λοιμώξεων) οφείλουν να προβούν στην ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τον 

εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού Οθνΐϋ-19, προκειμένου όσοι είναι ανεμβολίαστοι να 

ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε αυτόν. Παράλληλα υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής 

τήρησης των προαναφερθέντων για τη διαφύλαξη της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού 

κατά του κορωνοϊού Ο3\/Ι0-19.

Δεδομένου ότι μετά την 1η.09.2021 όσοι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας παραμένουν 

ανεμβολίαστοι κατά του κορωνοϊού Οθνΐϋ-19, εφόσον δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσής τους 

από αυτόν, δεν θα μπορούν να προσφέρουν την εργασία τους, καλείσθε όπως ολοκληρώσετε 

χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναπλήρωση του προσωπικού που 

θα τεθεί σε αναστολή, σύμφωνα και με τις οδηγίες που θα σας αποσταλούν, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας της αρμοδιότητάς σας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Α. ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ Υ.ΠΕ.:
Όλους τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, με την παράκληση να κοινοποιηθεί 
στους φορείς αρμοδιότητάς τους.
Β. ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ 
Γ. ΕΟΔΥ
Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ :
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
Γραφείο κας Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
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