
Η παρούσα κωδικοποίηση βασίζεται στην ισχύουσα κατά την παρούσα χρονική στιγμή ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι της COVID-19 (ΦΕΚ 3004/Β/2022),  καθώς επίσης στις ισχύουσες διατάξεις που 

αφορούν τον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο των δημοσίων υπαλλήλων έναντι της COVID-19 και ενδέχεται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις αλλαγές στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ SARS-Cov-2 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ENANTI ΤΗΣ COVID-19 (επικ. 22/6/2022) 

ΝΟΣΗΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

Ø ΔΟΣΕΙΣ 1η ΔΟΣΗ ΔΙΔΟΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
2η ΔΟΣΗ ΔΙΔΟΣΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ή 1η ΔΟΣΗ ΜΟΝΟΔΟΣΙΚΟΥ 

ΕΜΒΟΛΙΟΥ 
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ 

ΟΧΙ 

Εφόσον ο εργαζόμενος έχει λάβει απαλλαγή 

από την Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή και 

έχει φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας 

είναι υπόχρεος για διενέργεια διαγνωστικού 

ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη 

χρήση rapid test.                                                                                  

(Ο έλεγχος γίνεται σε δημόσιες δομές χωρίς 

την επιβάρυνση του εργαζομένου). 

α) Υποχρέωση για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μέχρι 

την ολοκλήρωση του εμβολιαστικού σχήματος  

(ο έλεγχος γίνεται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε 

ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με 

δαπάνη του εργαζομένου).                                                                                      

ή                                                                                                                            

β) Εφόσον ο εργαζόμενος έχει λάβει απαλλαγή από την 

Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή και έχει φυσική παρουσία 

στο χώρο εργασίας είναι υπόχρεος για διενέργεια 

διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη 

χρήση rapid test.  

(Ο έλεγχος γίνεται σε δημόσιες δομές χωρίς την 

επιβάρυνση του εργαζομένου). 

Απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών από την 

ολοκλήρωση του εμβολιασμού.                                                                                                 

Η απαλλαγή ξεκινά μετά την έναρξη ισχύος του 

πιστοποιητικού εμβολιασμού, δηλαδή μετά 14 ημέρες από τη 

χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης.                                                               

Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος (9) εννέα μηνών 

από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού και εφόσον ο 

εργαζόμενος δεν λάβει την αναμνηστική δόση, είναι 

υπόχρεος για τη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου με δική 

του επιβάρυνση. 

Απαλλαγή από την υποχρέωση 

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 

αορίστου χρονικής διάρκειας.   

Μέχρι στιγμής δεν προσδιορίζεται 

το χρονικό διάστημα ισχύος 

πιστοποιητικού εμβολιασμού για 

τους ενήλικες που έχουν λάβει και 

την αναμνηστική δόση. 

ΝΑΙ 

Απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας 

διαγνωστικού ελέγχου για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών από τη νόσηση.  

Για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης 

απαιτείται PCR.  

Απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη 

νόσηση.                                                                                     

Εφόσον η νόσηση προηγείται του εμβολιασμού, για την 

έκδοση του πιστοποιητικού νόσησης απαιτείται PCR.                                                                            

Εφόσον η νόσηση συμβεί οποιαδήποτε στιγμή μετά τον 

εμβολιασμό, για την έκδοση του πιστοποιητικού απαιτείται 

rapid test. 

Εφόσον ο εργαζόμενος έχει εμβολιαστεί με τις δύο (2) δόσεις 

διδοσικού εμβολίου ή την πρώτη (1) δόση μονοδοσικού 

εμβολίου και νοσεί από COVID-19 έχει απαλλαγή  από την 

υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση, 

 π.χ. εργαζόμενος που νοσεί μετά τον 7
ο
 μήνα και σύμφωνα 

με τις οδηγίες της ΕΕΕ συνιστάται να λάβει την αναμνηστική 

δόση τουλάχιστον μετά τον 10
ο
 μήνα, που θα έχει ήδη λήξει 

το πιστοποιητικό εμβολιασμού του, διάρκειας εννέα (9) 

μηνών, έχει απαλλαγή από τον υποχρεωτικό διαγνωστικό 

έλεγχο για όσο διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση.                                                

Για την έκδοση πιστοποιητικού νόσησης απαιτείται rapid test.  

Εφόσον ο εργαζόμενος νοσήσει πριν 

την αναμνηστική δόση,  έχει 

απαλλαγή από την υποχρέωση 

διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 

για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών 

από τη νόσηση. 

 Εφόσον ο εργαζόμενος νοσήσει 

μετά την αναμνηστική δόση έχει 

απαλλαγή αορίστου χρονικής 

διάρκειας. 

ΕΠΑΝΑΝΟΣΗΣΗ 

Απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας 

διαγνωστικού ελέγχου  για χρονικό διάστημα 

έξι (6) μηνών από την επανανόσηση. Για την 

έκδοση πιστοποιητικού επαναμόλυνσης 

απαιτείται  θετική επαναληπτική PCR, μετά 

από τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος 

του πιστοποιητικού νόσησης συν μία (1) 

ημέρα. 

Εφόσον ο εργαζόμενος έχει εμβολιαστεί για κορωνοϊό 

COVID-19 με την πρώτη δόση του εμβολίου των δύο (2) 

δόσεων και αφού νόσησε  μία φορά, επανανοσεί από 

κορωνοϊό COVID-19, μετά από την αμέσως επόμενη ημέρα 

από τη λήξη των 180 ημέρων της πρώτης νόσησης του, έχει 

απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 

επανανόσηση. 

Για την έκδοση πιστοποιητικού επαναμόλυνσης απαιτείται  

θετική επαναληπτική PCR ή θετικό rapid test, μετά από τις 

εκατόν ογδόντα (180) ημέρες ισχύος του πιστοποιητικού 

νόσησης συν μία (1) ημέρα. 

Εφόσον ο εργαζόμενος που έχει εμβολιαστεί με τις δύο (2) 

δόσεις διδοσικού εμβολίου ή την πρώτη (1) δόση 

μονοδοσικού εμβολίου, επανανοσήσει από κορωνοϊό COVID-

19 για δεύτερη φορά εντός εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση 

της 2ης δόσης ή της 1ης δόσης μονοδοσικού εμβολίου, έχει 

απαλλαγή από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού 

ελέγχου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την 

επανανόσηση. 

Εφόσον ο εργαζόμενος 

επανανοσήσει πριν την αναμνηστική 

δόση,  έχει απαλλαγή από την 

υποχρέωση διενέργειας 

διαγνωστικού ελέγχου για χρονικό 

διάστημα έξι (6) μηνών από τη 

επανανόσηση. 

 Εφόσον ο εργαζόμενος νοσήσει 

μετά την αναμνηστική δόση έχει 

απαλλαγή αορίστου χρονικής 

διάρκειας. 

 


