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Εξαιρέσεις από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό
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Προϋποθέσεις εξαίρεσης από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό:

Εξαιρούνται από την εφαρµογή του υποχρεωτικού µέτρου του εµβολιασµού κατά του  COVID-19 οι πολίτες εκείνοι που 
έχουν αποδεδειγµένα λόγους υγείας που εµποδίζουν τη διενέργεια του εµβολίου και συγκεκριµένα:

Ø Σοβαρή αλλεργική αντίδραση

Ø Διαγνωσµένη αλλεργία

Ø Σύνδροµο θρόµβωσης µε θροµβοπενία

Ø Ιστορικό θροµβοπενίας

Ø Διάγνωση περικαρδίτιδας ή µυοκαρδίτιδας



Εξαιρέσεις από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό

Αρµόδια όργανα και διαδικασία

• Αρµόδιες για τη λήψη της απόφασης απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού είναι οι τριµελείς επιτροπές 
σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια, που συνιστώνται µε απόφαση των διοικητών τους οι οποίες µπορούν να ζητούν και να 
λαµβάνουν υπόψη τους τη γνώµη αρµόδιου κατά ειδικότητα ιατρού, εφόσον δεν µετέχει ήδη στη συγκρότηση της 
επιτροπής, ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας.

• Οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού διαβιβάζονται αυθηµερόν αποκλειστικά µέσω του 
θεράποντος ιατρού σε ηλεκτρονική διεύθυνση που ανακοινώνεται στον ιστότοπο κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας.



Στοιχεία της αίτησης

Απαραίτητα στοιχεία αίτησης

Η αίτηση περιλαµβάνει πλήρη στοιχεία του αιτούντος καθώς και του θεράποντος ιατρού: 

Ø Όνοµα και επώνυµο 

Ø Αριθµό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

Ø Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής 

Ø Ηµεροµηνία της αίτησης απαλλαγής

Ø Ο λόγος εξαίρεσης

Επισυνάπτονται η ιατρική βεβαίωση απόδειξης του λόγου εξαίρεσης µε όλα τα αναγκαία  στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο 
κρίσιµο αποδεικτικό στοιχείο.



• Η υποβολή των αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για ιατρικούς λόγους προς τις αρµόδιες 

υγειονοµικές επιτροπές θα γίνεται έως τις 14 Ιανουαρίου 2022.

• Οι αιτήσεις απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσµίας επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών. Η απόφαση κοινοποιείται µε 

ηλεκτρονικό τρόπο, στον αιτούντα και στον θεράποντα ιατρό.

• Κατά το χρονικό διάστηµα από την κατάθεση της αίτησης µέχρι την έκδοση της απόφασης από την αρµόδια υγειονοµική 

επιτροπή, δεν επιβάλλονται κυρώσεις λόγω µη διενέργειάς του εµβολιασµού.

• Στις 28 Ιανουαρίου θα πρέπει όσοι πολίτες λάβουν απορριπτική απόφαση να έχουν κάνει την πρώτη δόση ώστε να µην 

καταλογιστεί το πρόστιµο. 

Ο θεράπων ιατρός τηρεί σε ειδικό αρχείο τις απαντήσεις των αρµόδιων υγειονοµικών επιτροπών, στο οποίο έχει πρόσβαση και 

ο αιτών.

Χρονοδιάγραµµα αίτησης

Προθεσµίες της αίτησης



Υγειονοµικές Επιτροπές για την αξιολόγηση αιτηµάτων 
απαλλαγής από την υποχρέωση εµβολιασµού

1η - ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ sgorgoli@1dype.gov.gr; aandrikopoulou@1dype.gov.gr

2η - ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ kare@2dype.gov.gr; nikita@2dype.gov.gr

3η - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νομούς Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας anads@gng.gr; kikixatzo@yahoo.gr    

Νομούς Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας και 
Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας katerinapap209@gmail.com; e.kraniotis@gmail.com

Θεσσαλονίκης it2@psychothes.gr; nosilia2@psychothes.gr  

4η - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ covidex@agpavlos.gr
5η - ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ & ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ edel@dypethessaly.gr; cval@dypethessaly.gr

6η - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ -
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΙΤ/ΝΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ epitropi4820-pgni@dypede.gr
ΗΠΕΙΡΟΣ, ΑΙΤ/ΝΙΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ epitropi4820-ioannina@dypede.gr
ΠΑΤΡΑ epitropi4820-patra@dypede.gr
ΠΑΤΡΑ epitropi4820-pgnp@dypede.gr

7η - ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗ akipriotakis@hc-crete.gr; mkastrinaki@hc-crete.gr
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