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Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή νέων μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

 

Σχετ:  

1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/5-2-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 

430).  

2. Η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827 Εγκύκλιος του Υπουργείου 

Εσωτερικών.  

 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 6756/5-2-2022 Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (Β΄ 430, με την οποία καθορίστηκαν τα νέα μέτρα για την προστασία της 

δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία 

εξειδικεύτηκαν τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα 7η Φεβρουαρίου 2022 και 

ώρα 6:00 έως τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00. Ειδικότερα, κατωτέρω 

αναλύονται τα μέτρα που θα ισχύσουν για τους απασχολούμενους σε έργα/προγράμματα 

του Ε.Λ.ΚΕ. που εκτελούν το έργο ή την εργασία τους με φυσική παρουσία.   

 

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΝΟΣΗΣΗΣ  

Από την 7η.2.2022 έως την 14η.2.2022, σύμφωνα με την παρ. 2 αρ. 9 της ισχύουσας 

ΚΥΑ, ως πλήρως εμβολιασμένοι κατά του Covid-19 θεωρούνται όσοι απασχολούμενοι 

πληρούν μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Δ/νση        : Χρήστου Λαδά  6, 10561 

Πληροφορίες : Α. Μανωλέλλη 

Τηλ.           : 210 7275028 

Email        : rc@elke.uoa.gr 

 

Αθήνα, 09/02/2022 

Αρ. Πρωτ. 06160/2022 

  

 

 

ΠΡΟΣ: την Πανεπιστημιακή 

Κοινότητα του Ε.Κ.Π.Α.   
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i. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με δύο (2) δόσεις και έχει 

παρέλθει από την ημερομηνία της τελευταίας δόσης χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών, και μικρότερο των επτά (7) μηνών.  

ii. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με μία (1) δόση μονοδοσικού 

εμβολίου και έχει παρέλθει από την ημερομηνία του εμβολιασμού χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο των δεκατεσσάρων (14) ημερών, και μικρότερο των τριών 

(3) μηνών.  

iii. Όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους με μία (1) δόση εμβολίου λόγω 

νόσησης και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης, και δεν έχει παρέλθει από 

την ημερομηνία εμβολιασμού χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών.  

iv. Όσοι έχουν κάνει αναμνηστική δόση εμβολιασμού.  

 

Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού, σε περίπτωση νόσησης πλήρως 

εμβολιασμένου φυσικού προσώπου, δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα 

προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. 

Υπενθυμίζεται ότι από τις 7.2.2022 για όσους απασχολούμενους έχει παρέλθει 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της 

τελευταίας δόσης, σε περίπτωση εμβολιασμού με δύο (2) δόσεις, ή των τριών (3) μηνών 

από την ημερομηνία εμβολιασμού, σε περίπτωση μονοδοσικού εμβολίου, και δεν έχουν 

υποβληθεί σε αναμνηστική δόση θεωρούνται ανεμβολίαστοι σύμφωνα με τις ως άνω 

διατάξεις. Για τον λόγο αυτό οι απασχολούμενοι για τους οποίους έχει παρέλθει το 

χρονικό διάστημα για το οποίο θεωρούνται εμβολιασμένοι, υποχρεούνται να διενεργούν 

εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο για covid-19 με δική τους δαπάνη δύο (2) φορές την 

εβδομάδα μέσω μεθόδου PCR ή rapid test, έως την ημερομηνία διεξαγωγής της 

αναμνηστικής δόσης. Την ίδια υποχρέωση περί διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου έχει 

και το προσωπικό για οποίο ο εμβολιασμός έχει καταστεί υποχρεωτικός (π.χ. 

απασχολούμενοι σε Πανεπιστημιακές Κλινικές) σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 

4820/2021 και δεν τίθεται σε αναστολή, αν δεν έχουν διενεργήσει αναμνηστική δόση, 

σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα.  

 

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 αρ. 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, το πιστοποιητικό νόσησης 

εκδίδεται:  

α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός 

δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο,  
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β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 

αρ. 9 της ισχύουσας ΚΥΑ, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).  

Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον 

κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο. 

Διευκρινίζεται, ότι η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν έως και τις 

4.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες ανεξαρτήτως του εάν αυτά εκδόθηκαν κατόπιν 

εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα μέτρα και οι ρυθμίσεις της από 31.01.2022 με αρ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/200/οικ.1333 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

9ΗΠΙ46ΜΤΛ6-ΞΚΠ) καθώς και η με αρ. πρωτ. 05798/07.02.2022 επιστολή μας. 

 

Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.  


