Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 3ης ΥΠΕ, 19.10.2021
1η τροποποίηση, 01.11.2021

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ COVID-19 ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1β
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ Ν.4820/2021i
(Νεοεισερχόμενοι φιλοξενούμενοι/ ωφελούμενοι σε κλειστές ή ανοικτές δομές της παρ.
1α του άρθρου 206 του Ν.4820/2021, όπως τροποποιημένο ισχύει- πλην τον δομών της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1.α) ii
Παρακάτω θα βρείτε μια γενική περιγραφή των βημάτων που πρέπει να ακολουθούνται
για την υποβολή αιτήσεων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID19 και της ακολουθούμενης διαδικασίας αξιολόγησης των αιτημάτων από την αρμόδια
Επιτροπή.
Α. ΠΟΙΟΣ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Τα αιτήματα εξετάζονται από την αρμόδια Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή της 3ης ΥΠΕ, που
αποτελείται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς
με τους αναπληρωτές τους, η οποία συγκροτήθηκε με Απόφαση Διοικητή (ΑΔΑ:
ΩΘΝ7ΟΡΕΠ-0ΑΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις Αποφάσεις
Δ3α/41500/16.08.2021 (ΑΔΑ 9ΧΝΕΟΡΕΠ-0Μ5) , Δ3α/43915/01.09.2021 (ΑΔΑ ΩΣΛΜΟΡΕΠΔΤ9), Δ3α/49912/29.09.2021 (ΑΔΑ ΩΔ4ΓΟΡΕΠ-ΟΟ8) , Δ3α/54155/18.10.2021 (ΑΔΑ
6ΡΥΛΟΡΕΠ-ΟΑΥ) και 54216/18.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΤΟΟΡΕΠ-2Τ4).
Η αξιολόγηση των αιτημάτων θα γίνει βάσει των κριτηρίων εξαίρεσης που καθόρισε η
Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, όπως αυτά ορίζονται στην υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021), με θέμα «Διαδικασία και λόγοι
απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού», όπως αυτό τροποποιήθηκε και
ισχύει με την υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
5026/Β΄/29.10.2021), με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933
υπουργικής απόφασης “Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του
εμβολιασμού (ΦΕΚ Β΄ 3794)”».
Β. ΠΩΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Για τους νεοεισερχόμενους φιλοξενούμενους στην εκάστοτε κλειστή ή ωφελούμενους
στην αντίστοιχη ανοικτή δομή, κατά την έννοια της παρ. 1β του άρθρου 206 τον Ν.
4820/2021 (Α' 130), η αίτηση εξαίρεσης υποβάλλεται από τον αιτούντα ή τον νόμιμο
εκπρόσωπό του στην οικεία δομή και διαβιβάζεται από αυτήν αμελλητί προς τη
γραμματεία της αρμόδιας επιτροπής, στο email: epitropi@3ype.gr της Υπηρεσίας μας.
Γ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΑΙΤΗΣΗ
Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει:
Α) Πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι: όνομα, επώνυμο, αριθμό Μητρώου Κοινωνικής
Ασφάλισης του νεοεισερχόμενου φιλοξενούμενου/ ωφελούμενου, φορέα ανοικτής ή
κλειστής δομής της παρ. 1α του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α' 130), οι νεοεισερχόμενοι
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φιλοξενούμενοι ή ωφελούμενοι των οποίων υπάγονται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό
έναντι της COVID-19 σύμφωνα με την παρ. 1β του του άρθρου 206 του Ν. 4820
Β) Ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής
Γ) Τον λόγο ή τους λόγους εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
50933 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021)
Δ) Τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου
του για την αποστολή της Απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής.
ΣΤ) Επισυναπτόμενα αποδεικτικά στοιχεία του λόγου ή των λόγων εξαίρεσης από τον
εμβολιασμό (ιατρική/-ές βεβαίωση/-εις απόδειξης της συνδρομής του λόγου/-ων
εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία στοιχεία της παρ. 1, του άρθρου 2, της υπ. αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021), καθώς και κάθε άλλο
κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής).
Ειδικότερα για τα άτομα με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία
του εμβολιασμού για αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζονται με την πραγματική τους
κατάσταση, ως συνέπεια των παθήσεών τους, όπως οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού και
επιληψίας, η αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αιτιολογημένη
εισήγηση του θεράποντος ιατρού τους, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του
άρθρου 206 του Ν.4820/2021 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το τεσσαρακοστό
άρθρο του Ν.4839/2021 (ΦΕΚ Α΄181/02.10.2021) και την περ. ζ) τη παρ. 1 του άρθρου 2
της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιημένη ισχύει.

Δ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ
ΚΔΑΠ ΑμεΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Οι υφιστάμενοι ωφελούμενοι των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και
Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ή οι νόμιμοι
εκπρόσωποί τους, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την εξαίρεσή τους από τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό, οφείλουν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερών από τη δημοσίευση της υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
5026/Β΄/29.10.2021), να την υποβάλουν στην οικεία ανοικτή δομή της παρ. 1α του άρθρου
206 του ν. 4820/2021 (Α' 130), από την οποία διαβιβάζεται αμελλητί στην κατά τόπον
αρμόδια τριμελή επιτροπή.
Κατά τη διάρκεια των προθεσμιών υποβολής αίτησης εξαίρεσης και απάντησης επί αυτής
δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω του μη εμβολιασμού ωφελούμενου σύμφωνα με το άρθρο
206 του ν. 4820/2021 (Α' 130).

Ε. ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
Η Απόφαση της Επιτροπής θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του αιτούντος προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του και του αρμόδιου
Προϊστάμενου της δομής που διαβίβασε το αίτημα.
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Η Επιτροπή θα σας απαντήσει εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών
ημερών από την αποστολή του αιτήματός σας.
ΣΤ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 Εάν η αίτηση δεν εμπίπτει σε κάποιους από τους προβλεπόμενους λόγους
εξαίρεσης (σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933 Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 3794/Β΄/13-8-2021), όπως τροποποιημένη ισχύει) ή δεν
συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα θα απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
 Η Απόφαση απόρριψης θα κοινοποιείται στον αιτούντα, μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας. Από το χρονικό σημείο κοινοποίησης της Απόφασης απόρριψης ο
νεοεισερχόμενος φιλοξενούμενος/ ωφελούμενος υπόκειται στη γενική πρόβλεψη
περί υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19, όπως καθορίστηκε
από την πολιτεία για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία
της COVID-19.
 Εφόσον διαβιβαστεί προς την Υπηρεσία μας αίτημα από δομή που δεν ανήκει στην
τοπική αρμοδιότητα της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας, το αίτημα διαβιβάζεται από την
Γραμματεία της αρμόδιας Επιτροπής της 3η ΥΠΕ προς την κατά τόπο αρμόδια
Υγειονομική Επιτροπή με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον αιτούντα και στην
αντίστοιχη δομή.
 Η αίτηση εξαίρεσης από τον εμβολιασμό επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του
άρθρου 8 ν. 1599/1986 και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή και ψευδών
δικαιολογητικών επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις.
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
i

Ο παρόν οδηγός τροποποιήθηκε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην υπ.αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67614
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5026/Β΄/29.10.2021), η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τη διαδικασία
υποβολής και εξέτασης αιτημάτων εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της COVID-19
των προσώπων της παραγράφου 1β του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (νεοεισερχόμενοι
φιλοξενούμενοι και ωφελούμενοι στις κλειστές ή ανοικτές δομές της παρ. 1α του άρθρου 206 του Ν.
4820/2021).
ii

Ο παρόν οδηγός αφορά αποκλειστικά και μόνο τα αιτήματα απαλλαγής από τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό έναντι της COVID-19 των προσώπων της παραγράφου 1β του άρθ. 206 του Ν.4820/2021
(ΦΕΚ Α΄130/23.07.2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθ. τεσσαρακοστό του Ν. 4839/2021
(ΦΕΚ Α΄181/02.10.2021), ήτοι:
 Νεοεισερχόμενους φιλοξενούμενους στις κλειστές μονάδες και στις μονάδες των περ. β' και γ'
και της παραγράφου 1α του άρθρου 206 του Ν.4820/2021
 Ωφελούμενους στις λοιπές ανοιχτές μονάδες της παραγράφου 1α του άρθρου 206 του
Ν.4820/2021.
Εξαιρούνται τα πρόσωπα, στα οποία παρέχονται υπηρεσίες από τις δομές της περ. α' της παρ. 1.α του
άρθρου 206 του Ν.4820/2021, τα οποία δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό έναντι της
COVID-19.
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