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ΘΕΛΑ :«Απόθαζε γηα αλαζηνιή θαζεθόλησλ αλεκβνιίαζηεο εξγαδόκελεο γηα  

ιόγνπο πξνζηαζίαο δεκόζηαο πγείαο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ 

Νόκνπ4820/21(ΦΔΚ130/Α/23-7-21) 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ  

ΔΘΟΤ – ΟΚΤΛΠΟΤ  

Έτονηας σπ΄ όυη : 

1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4820/21(ΦΔΚ130/Α/23-7-21) ζύκθσλα κε ηηο 
νπνίεο 

«Υποτρεωηηθόηεηα εκβοιηαζκού 

 
1α.Γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, εκβνιηάδεηαη 

ππνρξεωηηθά θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 όιν ην πξνζωπηθό ηωλ ηδηωηηθώλ, 

δεκόζηωλ θαη δεκνηηθώλ κνλάδωλ θξνληίδαο ειηθηωκέλωλ θαη θξνληίδαο 

αηόκωλ κε αλαπεξία (ηαηξηθό, παξαϊαηξηθό, λνζειεπηηθό, δηνηθεηηθό θαη 

ππνζηεξηθηηθό πξνζωπηθό),ήηνη: α.……………………………………, 

β.……………………………………….. 

(ηγ)Το προζωπηθό ποσ απαζτοιείηαη ζηο πρόγρακκα «Βοήζεηα ζηο 

ζπίηη». 

 

1β. Γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 6, θάζε λενεηζεξρόκελνο θηινμελνύκελνο 

ζηηο αλωηέξω κνλάδεο πξέπεη ππνρξεωηηθά λα είλαη πιήξωο εκβνιηαζκέλνο 

θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19. 

 

2. Γηα  επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, εκβνιηάδεηαη 

ππνρξεωηηθά θαηά ηνπ θνξωλνϊνύ COVID-19 όιν ην πξνζωπηθό (ηαηξηθό, 
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παξαϊαηξηθό, λνζειεπηηθό, δηνηθεηηθό θαη ππνζηεξηθηηθό)ζε ηδηωηηθέο δεκόζηεο 

θαη δεκνηηθέο δνκέο πγείαο (δηαγλωζηηθά θέληξα, θέληξα απνθαηάζηαζεο, 

θιηληθέο, λνζνθνκεία, δνκέο πξωηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, κνλάδεο 

λνζειείαο, Δζληθό Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο θαη Δζληθόο Οξγαληζκόο Γεκόζηαο 

Υγείαο). 

3. Ωο πξνζωπηθό ηωλ δνκώλ ηωλ παξ. 1 θαη 2 λνείηαη θάζε θπζηθό πξόζωπν 

πνπ παξέρεη πξνο ηνλ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηνπο ππεξεζίεο ή εθηειεί έξγν κε 

επαρζή αηηία ή εζεινληηθά κε θπζηθή παξνπζία εληόοηωλ δνκώλ απηώλ, θαζώο 

θαη θάζε θπζηθό πξόζωπν πνπ παξέρεη ππεξεζίεο, κε θπζηθή παξνπζία εληόο 

ηωλ ίδηωλ δνκώλ, ζε λνκηθό πξόζωπν, κε ην νπνίν είλαη ζπκβεβιεκέλνο ν 

θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηωλδνκώλ. 

4. Γελ ππέρνπλ ηελ ππνρξέωζε ηωλ παξ. 1 θαη 2 όζνη έρνπλ λνζήζεη θαη γηα 

δηάζηεκα έμη (6) κελώλ από ηε λόζεζε θαη όζνη έρνπλ απνδεδεηγκέλνπο 

ιόγνπο πγείαο πνπ εκπνδίδνπλ ηε δηελέξγεηα ηνπ εκβνιίνπ. Οη ιόγνη πγείαο ηνπ 

πξώηνπ εδαθίνπ, ζηε βάζε εηδηθήο ιίζηαο εμαηξέζεωλ πνπ πξνζδηνξίδεη ε 

Δζληθή Δπηηξνπή Δκβνιηαζκώλ, εγθξίλνληαη από ηξηκειείο επηηξνπέο αλά 

πγεηνλνκηθή πεξηθέξεηα, νη νπνίεο απνηεινύληαη από ηαηξνύο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Υγείαο θαη παλεπηζηεκηαθνύο ηαηξνύο. 

5. Γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ παξ. 1 θαη 2 απαηηείηαη ε επίδεημε Ψεθηαθνύ 

Πηζηνπνηεηηθνύ COVID-19 ηεο Δ.Δ.(EU Digital COVID Certificate-EUDCC) ηνπ 

Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2021/953 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Ινπλίνπ 2021 θαη ηνπ άξζξνπ πξώηνπ ηεο από 30.5.2021 Πξάμεο 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (Α’ 87), ε νπνία θπξώζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ 

λ.4806/2021(Α’ 95) κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ 

πξνζώπνπ –θαηόρνπ ηνπ όζνλ αθνξά ζηνλ εκβνιηαζκό ή ζηε λόζεζε από ηνλ 

θνξωλνϊό COVID-19,ή βεβαίωζεο εκβνιηαζκνύ ηεο παξ.5 ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ 

λ. 4764/2020(Α’ 256), ή βεβαίωζεο ζεηηθνύ δηαγλωζηηθνύ ειέγρνπ ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ’ αξ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) θνηλήο απόθαζεο ηωλ 

Υπνπξγώλ Υγείαο θαη Δπηθξαηείαο, ή ηζνδύλακνπ πηζηνπνηεηηθνύ ή βεβαίωζεο 

ηξίηεο ρώξαο. Τν πηζηνπνηεηηθό ή ε βεβαίωζε ηνπ πξώηνπ εδαθίνπ ειέγρεηαη 

από ηνλ εξγνδόηε ή ηνλ ππεύζπλν ηεο κνλάδαο κέζω ηεο εηδηθήο ειεθηξνληθήο 

εθαξκνγήο ηεο παξ.1α ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 4816/2021 (Α’118), ηεξνπκέλωλ 

θαη ηωλ ινηπώλ δηαηάμεωλ ηνπ αλωηέξω άξζξνπ. 

6. Ο εθάζηνηε εξγνδόηεο ή ππεύζπλνο κνλάδαο νθείιεη λα ελεκεξώλεη ηνπο 

εξγαδόκελνπο κε θάζε πξόζθνξν κέζν γηα ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ 

από ην παξόλ άξζξν. Σηελ πεξίπηωζε ηεο παξ. 1, ην ππόρξεν πξνζωπηθό 

πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηελ πξώηε ή ηε κνλαδηθή δόζε έωο ηηο 16 Απγνύζηνπ 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4806%2F2021
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4764%2F2020
https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4816%2F2021
ΑΔΑ: ΨΠ6ΓΩ9Δ-2ΨΣ



2021, ε δε νινθιήξωζε ηνπ εκβνιηαζηηθνύ θύθινπ πξέπεη λα γίλεη ζύκθωλα 

κε ηηο πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο θαη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. Σηελ 

πεξίπηωζε ηεο παξ. 2, ην ππόρξεν πξνζωπηθό πξέπεη λα έρεη ιάβεη ηελ πξώηε 

ή ηε κνλαδηθή δόζε έωο ηελ 1ε Σεπηεκβξίνπ 2021, ε δε νινθιήξωζε ηνπ 

εκβνιηαζηηθνύ θύθινπ πξέπεη λα γίλεη ζύκθωλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. Σηελ πεξίπηωζε κε ηήξεζεο ηεο 

ππνρξέωζεο απηήο, επέξρνληαη νη αθόινπζεο ζπλέπεηεο: 

α) Δηδηθώο ζηελ πεξίπηωζε εξγαδνκέλωλ ηωλ παξ. 1 θαη 2 ζε θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ππό ηελ έλλνηαηεο πεξ. (α) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 

4270/2014(Α’ 143), κε απόθαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ Φνξέα επηβάιιεηαη, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, ην εηδηθό δηνηθεηηθό κέηξν 

ηεο αλαζηνιήο θαζεθόληωλ γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο 

πγείαο. Καηά ηνλ ρξόλν αλαζηνιήο θαζεθόληωλ, ν νπνίνο δελ ινγίδεηαη ωο 

ρξόλνο πξαγκαηηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο, δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο. Με ηε 

ζπκπιήξωζε δεθαηεζζάξωλ (14) εκεξώλ από ηελ νινθιήξωζε ηνπ 

εκβνιηαζκνύ, ε αλαζηνιή αίξεηαη κε όκνηα απόθαζε. 

β) Σε θάζε άιιε πεξίπηωζε πιελ ηεο πεξ. (α), ν εξγνδόηεο ππνρξενύηαη λα 

κελ θάλεη δεθηή ηελ παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη απαιιάζζεηαη 

από ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο απνδνρώλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα κε 

παξνρήο εξγαζίαο ιόγω εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο. To πξνεγνύκελν εδάθην 

εθαξκόδεηαη θαη ζε ζπκβάζεηο έξγνπ, παξνρήο αλεμαξηήηωλ ππεξεζηώλ, θαζώο 

θαη ζε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο δαλεηδόκελνπ πξνζωπηθνύ ή 

πξνζωπηθνύ πνπ ζπκβάιιεηαη κε εξγνιάβν. Σηνλ εξγνδόηε πνπ απαζρνιεί 

πξνζωπηθό θαηά παξάβαζε ηνπ παξόληνο, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθό πξόζηηκν βα) 

δέθα ρηιηάδωλ (10.000) επξώ γηα θάζε παξάβαζε θαη έωο πελήληα ρηιηάδωλ 

(50.000) επξώ θαη, ββ) ζε πεξίπηωζε ππνηξνπήο, πνπ δηαπηζηώλεηαη ζε 

επαλέιεγρν, είθνζη ρηιηάδωλ (20.000)επξώ γηα θάζε παξάβαζε θαη έωο 

δηαθνζίωλ ρηιηάδωλ(200.000)επξώ. 

 

7. α) Με θνηλή απόθαζε ηωλ Υπνπξγώλ Υγείαο, Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ 

Υπνζέζεωλ, Δζωηεξηθώλ,Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ηνπ θαηά πεξίπηωζε 

ζπλαξκόδηνπ Υπνπξγνύ, δύλαληαη λα εμεηδηθεύνληαη θαη λα επεθηείλνληαη νη 

θαηεγνξίεο ηωλ πξνζώπωλ πνπ ππνρξενύληαη ζε εκβνιηαζκό, λα θαζνξίδνληαη 

ε δηαδηθαζία θαη ν ρξόλνο δηελέξγεηαο ηνπ εκβνιηαζκνύ, θαζώο θαη ηπρόλ 

πξνηεξαηνπνίεζε, ε παξαθνινύζεζε θαη ν ηξόπνο ειέγρνπ ηεο ζπκκόξθωζεο 

κε ηελ ππνρξέωζε, νη εηδηθόηεξνη όξνη πξνζηαζίαο ηωλ πξνζωπηθώλ 

δεδνκέλωλ θαη πξνβιέπεηαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ 
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εθαξκνγή ηνπ παξόληνο. 

β) Με απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Υγείαο εμεηδηθεύνληαη νη πεξηπηώζεηο θαη ε 

δηαδηθαζία απαιιαγήο από ηελππνρξέωζε εκβνιηαζκνύ γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο 

θαη θαζνξίδνληαη άιιεο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγήηεοπαξ. 4. 

8. Η εθαξκνγή ηνπ παξόληνο άξζξνπ επαλαμηνινγείηαη έωο ηηο 31.10.2021.» 

2. Τελ εγθύθιηνο ΓΙΓΑΓ/Φ.69/172/νηθ.15287/28-07-2021 ηνπ ΥΠΔΣ κε ζέκα «Μέηξα θαη 
ξπζκίζεηο ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνπ (56ε 

ΔΓΚΥΚΛΙΟΣ)» ε νπνία κεηαμύ άιισλ αλαθέξεη: « - εξγαδόκελνη πνπ θαζίζηαληαη 
ππόρξενη ζε εκβνιηαζκό θαηόπηλ ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο. Σηελ περίπηωζε ασηή, οη εργαδόκελοη οθείιοσλ λα προγρακκαηίζοσλ 
θαη λα έτοσλ ιάβεη ηελ πρώηε ή κολαδηθή δόζε ηοσ εκβοιηαζκού ακέζως κεηά 

ηελ θοηλοποίεζε ηες ζτεηηθής απορρηπηηθής απόθαζες, ε οποία δελ ζα πρέπεη 
λα σπερβαίλεη ηης 24 ώρες από ηελ θοηλοποίεζε. Οη ως άλω εργαδόκελοη 
οθείιοσλ λα ελεκερώλοσλ άκεζα ηολ αρκόδηο προϊζηάκελο προζωπηθού γηα ηης 

ζτεηηθές ελέργεηές ηοσς περί ηοσ σποτρεωηηθού ηοσς εκβοιηαζκού, άιιως 
ελεργοποηείηαη ηο κέηρο ηες αλαζηοιής θαζεθόληωλ από ηόηε ποσ 

θοηλοποηήζεθε ζηολ αρκόδηο προϊζηάκελο ε απορρηπηηθή απόθαζε ηες 
σγεηολοκηθής επηηροπής.» 

3. Τελ από 18-8-2021 αίηεζε γηα εμαίξεζε από ηελ ππνρξεσηηθόηεηα ηνπ εκβνιηαζκνύ 

έλαληη ηεο COVID-19, ηεο ππαιιήινπ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ 
ρξόλνπ, ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Σπίηη», θ. Δ. Δ.  ηνπ Γ., εηδηθόηεηαο ……………. 

4. Τν αξηζκ. 12844/19-08-2021 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ κε ην νπνίν δηαβηβάζζεθε ζηελ 
αξκόδηα Τξηκειή Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο 3ε ΥΠΔ Μαθεδνλίαο, ε αλσηέξσ αίηεζε κε 

όια ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά. 

5. Τελ από 20-8-2021 απόθαζε ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο, ε νπνία κεηά από αμηνιόγεζε ηεο 
αίηεζεο ηεο ππαιιήινπ απέξξηςε ηελ αίηεζε εμαίξεζεο ηεο ππαιιήινπ. 

6. Τν γεγνλόο όηη, ν Γήκνο Γίνπ – Οιύκπνπ ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη ην θνηλσθειέο  έξγν 

ηνπ, θαηά ηξόπν λόκηκν, εππξόζσπν θαη πξσηίζησο ζεβόκελν ηε δεκόζηα πγεία, 
ππνρξενύηαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ θαη εηδηθόηεξα δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 206 παξ. 6, πεξ .α) θαη β)  λα επηβάιιεη, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή 

εηδηθήο δηάηαμεο, ην εηδηθό δηνηθεηηθό κέηξν ηεο αλαζηνιήο θαζεθόλησλ, γηα 
επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, γηα ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηεο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο.  

 

ΑΠΟΦΑΘΖΟΤΛΕ 

 
Σε ζπκκόξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ 4820/2021 θαη εηδηθόηεξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ  
206 παξ.6 πεξ.α) θαη β), ηελ επηβνιή θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο 

δηάηαμεο, ηνπ εηδηθνύ δηνηθεηηθνύ κέηξνπ ηεο αλαζηνιήο θαζεθόλησλ από 

26/8/2021γηα επηηαθηηθνύο ιόγνπο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο ηελ θάησζη κία (1) 
εξγαδόκελε: 
 

ΟΜΟΛΑΣΕΠΩΜΤΛΟ ΔΟΛΗ ΕΡΓΑΘΑ ΕΘΔΘΙΟΣΗΣΑ 

Δ….. Δ……….. ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ …………… 
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Καηά ηνλ ρξόλν αλαζηνιήο θαζεθόλησλ, ν νπνίνο δελ ινγίδεηαη σο ρξόλνο 
πξαγκαηηθήο δεκόζηαο ππεξεζίαο, δελ θαηαβάιινληαη απνδνρέο ζηελ αλσηέξσ 

ππάιιειν. 
 

Σηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επέιζεη ζπκκόξθσζε κε ην Νόκν, κεηά ηε 
ζπκπιήξσζε δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξώλ από ηελ νινθιήξσζε ηνπ εκβνιηαζκνύ 
ησλ αλσηέξσ, ε αλαζηνιή ζα αξζεί κε αλάινγε απόθαζε. 

 

Η παξνύζα απόθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζην Πξόγξακκα Γηαύγεηα, ρσξίο λα 

πεξηιακβάλνληαη πξνζσπηθά ζηνηρεία ηεο εξγαδόκελεο, ιόγσ πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ  

 

ΕΤΑΓΓΕΚΟ Ι. ΓΕΡΟΚΘΟΚΘΟ  

 

Ιοινοποίηζη 
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