
 

 

Αθήνα, 7  Ιανουαρίου 2022 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
Αρ. Πρωτ. 109 

ΝΠΔΔ  

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας          

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

       Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558 (ΦΕΚ 6290 Β’/29-12-21) η 

οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.361 (ΦΕΚ 3 Β’/4-01-22) και 

ισχύει από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 

Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00, εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα φαρμακεία, 

τα ειδικά μέτρα του επισυναπτόμενου Πίνακα Α καθώς και τα ειδικότερα μέτρα της 

παραγράφου 21 του Πίνακα Β, τα οποία αναφέρονται στην “Αριθμ. Πρωτ. 4968/10-11-

2021” ενημέρωση του ΠΦΣ προς τους ΦΣ. Επίσης αναφέρονται τα εξής: 

       «2. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού, εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας 

https://www.gov.gr κλπ. 

         Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ 

τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και 

επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του 

κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών 

τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής 

τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης - 

ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.  

        Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους 

και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της 

δεύτερης δόσης ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση της 

μοναδικής δόσης, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την 

αναμνηστική δόση.  

          Στην περίπτωση νόσησης πλήρως εμβολιασμένου ατόμου η ισχύς του 

πιστοποιητικού εμβολιασμού διακόπτεται για δεκατέσσερις (14) ημέρες από την 

https://www.gov.gr/


ημερομηνία θετικής διάγνωσης και ενεργοποιείται εκ νέου τη δέκατη πέμπτη 

(15η) ημέρα αυτής.» 

       «3. Ο εργαστηριακός έλεγχος με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 πρέπει 

να έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 

εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών και ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας 

ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πρέπει να έχει διενεργηθεί 

εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την πραγματοποίηση οποιουδήποτε γεγονότος για 

το οποίο χρειάζεται η επίδειξη βεβαίωσης. Η βεβαίωση αποτελέσματος: α) πρέπει να 

έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και β) να περιλαμβάνει 

το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το 

διαβατήριο. 

         Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης (self-test) από κορωνοϊό COVID-19 

πραγματοποιείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε δραστηριότητας και βεβαιώνεται είτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

self-testing.gov.gr, είτε στην ειδική πλατφόρμα edupass.gov.gr 

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,  

β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, 

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, με την επιφύλαξη των δύο 

επόμενων εδαφίων.  

          Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και 

τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν 

ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 

παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό 

έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022.  

         Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1η.11.2021 έως 

και τις 4.12.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν 

ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 

διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες 



         Εφόσον πραγματοποιηθεί επαναληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τη 

μέθοδο PCR μετά από τις ενενήντα (90) ημέρες συν μία (1) ημέρα και είναι 

θετικός, δεν εκδίδεται πιστοποιητικό νόσησης.» 

         «3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από 

τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 

πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 

αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως 

προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού 

όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4683/2020 (Α’ 83)». 

           H βεβαίωση θετικού ελέγχου μπορεί να συμπληρωθεί στη μορφή του 

επισυναπτόμενης φόρμας εγγράφου: “COVID-19: Δήλωση αποτελέσματος RAPID 

TEST” 

 

                                                 Με Εκτίμηση, 

 

               

 


