
Ο ΦΟΡΕΑΣ μας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, είναι πιστοποιημένος με ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 : 2015 με πεδία εφαρμογής την μελέτη, 

διαφύλαξη, προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών, ασφαλιστικών κοινωνικών, και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών. Επίσης, στην διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. (Δημοσίων έργων προμηθειών & υπηρεσιών & και δημοσίων έργων που υλοποιούνται με ιδία μέσα) αριθμός Πιστοποίησης 

ΣΔΠ/00004/01 

 

Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΣΕΚΤΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠ’ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ Ή ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ (Άρθρο 60 Α.Κ.- Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας) 
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ΘΕΜΑ: «Τα νέα μέτρα για την ισχύ στα πιστοποιητικά εμβολιασμού και πιστοποιητικό νόσησης» 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Επισημαίνουμε σε όλους τους συνάδελφους ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΚΈΔΑΣΗΣ να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή για 

τα Νέα δεδομένα τα οποία και καταγράφουμε για τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού και Νόσησης. Ήδη η 

κυβέρνηση αποδέχτηκε τελικά την πρόταση των ειδικών (για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί), επιβάλλοντας με τις 

ανάλογες τροποποιήσεις  στους Νόμους 4865/2021 άρθρο 24 παρ.2 και 4820 άρθρο 206 παρ. 4) τα παρακάτω μέτρα. 

1. Όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2021, λήγουν  τον Ιανουάριο του 

2022. 

2. Όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μετά την 1
η
 Νοεμβρίου έχουν λήξη εντός 3 μηνών. 

3. Το πιστοποιητικό Νόσησης δεν έχει ισχύ 180 ημερών αλλά 90 ημερών. 

4. Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό, τομέα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν 

νοσήσει στο διάστημα των 90 ημερών, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον εργοδότη τους, Βεβαίωση 

εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου (Νόμος 4764/20250 άρθρο 

55 παρ. 5 ή 2650/10-04-2020 Β΄1298 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Υγείας και Επικράτειας). 

Για περισσότερες πληροφορίες στον κ.ο Τσαπατσάρη  

 

Με εκτίμηση 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 

Τσαπατσάρης Γρηγόριος 
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