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1. Εξαιροφνται από τθν εφαρμογι του υποχρεωτικοφ μζτρου του εμβολιαςμοφ κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19 τα φυςικά πρόςωπα, ωσ προσ τα οποία ςυντρζχουν οι ακόλουκοι λόγοι: 

α) Φυςικά πρόςωπα, τα οποία εμφάνιςαν ςοβαρι αλλεργικι αντίδραςθ (π.χ. αναφυλαξία) μετά τθ 

χοριγθςθ προθγοφμενθσ δόςθσ του εμβολίου. Στθν περίπτωςθ αυτι, πρζπει να προςκομίηεται ςτθν 

αρμόδια υγειονομικι επιτροπι γνωμάτευςθ ειδικοφ ιατροφ αλλεργιολόγου, θ οποία πιςτοποιεί τθ 

ςοβαρότθτα τθσ αντίδραςθσ, τον χρόνο εκδιλωςθσ και τθ διάρκεια αυτισ, κακώσ και τον ςυςχετιςμό τθσ 

με ςυγκεκριμζνο εμβόλιο κατά του κορωνοϊοφ COVID-19. 

β) Φυςικά πρόςωπα με διαγνωςμζνθ αλλεργία (με in vivo δερματικζσ ι in vitro δοκιμαςίεσ διζγερςθσ 

βαςεοφίλων) ςε ςυςτατικό του εμβολίου και ιδίωσ ςτα ακόλουκα ςυςτατικά: πολυαικυλενογλυκόλθ 

(PEG) 2000, για τα εμβόλια των Pfizer/BioNTech (Comirnaty) και Moderna (Spikevax) και πολυςορβικό 80 

(polysorbate 80), για τα εμβόλια των AstraZeneca (Vaxzevria) και Johnson & Johnson (Janssen). Στθν 

περίπτωςθ αυτι, προςκομίηεται ςτθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι γνωμάτευςθ ειδικοφ ιατροφ 

αλλεργιολόγου, θ οποία πιςτοποιεί τθ διάγνωςθ τθσ αλλεργίασ και τθ ςοβαρότθτα τθσ αντίδραςθσ ςτο 

κατονομαηόμενο, ανά περίπτωςθ, ςυςτατικό ςυγκεκριμζνου τφπου εμβολίου κατά του κορωνοϊοφ COVID-

19. 

γ) Φυςικά πρόςωπα που εμφάνιςαν ςφνδρομο κρόμβωςθσ με κρομβοπενία (Thrombosis with 

Thrombocytopenia Syndrome -TTS) μετά τθν πρώτθ δόςθ των εμβολίων Astra Zeneca και Janssen/Johnson 

& Johnson κατά του κορωνοϊοφ COVID-19. Στθν περίπτωςθ αυτι, προςκομίηεται ςτθν αρμόδια 

υγειονομικι επιτροπι γνωμάτευςθ ειδικοφ ιατροφ, θ οποία πιςτοποιεί τθν εμφάνιςθ του ςυνδρόμου 

κρόμβωςθσ, κακώσ και τον χρόνο εκδιλωςισ τθσ μετά τθν πρώτθ δόςθ εμβολίου κατά του κορωνοϊοφ 

COVID-19. Ωσ αντζνδειξθ και λόγοσ εξαίρεςθσ από τον εμβολιαςμό, μπορεί να εξετάηεται από τθν 

επιτροπι άλλθ, ιςοδφναμα ςοβαρι με τισ ανωτζρω, ανεπικφμθτθ ενζργεια, που αποδίδεται χρονικά από 

τον κεράποντα ιατρό με ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ ςτθν πρώτθ δόςθ του εμβολίου.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αρμόδια επιτροπι αξιολογεί τθ ςοβαρότθτα τθσ ανεπικφμθτθσ ενζργειασ, κακώσ 

και τον ςυςχετιςμό τθσ με ςυγκεκριμζνο τφπο εμβολίου ι με όλα τα υφιςτάμενα εμβόλια. 

δ) Φυςικά πρόςωπα με ιςτορικό κρομβοπενίασ οφειλόμενθσ ςτθν θπαρίνθ (heparininduced 

thrombocytopenia), ι με ιςτορικό αντιφωςφολιπιδικοφ ςυνδρόμου (antiphospholipid syndrome-APS), ι 

με ςφνδρομο διαφυγισ τριχοειδών (capillary leak syndrome). 

Στθν περίπτωςθ αυτι προςκομίηεται ςτθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι γνωμάτευςθ ειδικοφ ιατροφ, θ 

οποία πιςτοποιεί τθν φπαρξθ του ςυνδρόμου, τθν επίπτωςι του ςτθν υγεία του αιτοφντοσ και τθν 

αντζνδειξθ ςυγκεκριμζνου ι κάκε τφπου εμβολίου κατά του κορωνοϊου COVID-19, με ςυγκεκριμζνθ 

επιςτθμονικι τεκμθρίωςθ. 

ε) Φυςικά πρόςωπα με ιςτορικό μυοκαρδίτιδασ πριν από τον εμβολιαςμό κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, 

εφόςον προςκομίηεται ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο ιατρό καρδιολόγο με πλιρθ αναφορά τθσ 

βαρφτθτασ τθσ πάκθςθσ, τθσ εξζλιξθσ τθσ αποκατάςταςθσ και παράλλθλθ αναφορά ειδικών λόγων 

εξαίρεςθσ ι εξαίρεςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα που αξιολογοφνται από τθν αρμόδια 



υγειονομικι επιτροπι. Φυςικά πρόςωπα με ιςτορικό περικαρδίτιδασ πριν τον εμβολιαςμό κατά του 

κορωνοϊοφ COVID-19 δεν εξαιροφνται από αυτόν. 

ςτ) Φυςικά πρόςωπα με διάγνωςθ περικαρδίτιδασ ι μυοκαρδίτιδασ μετά τθν 1θ δόςθ mRNA εμβολίου 

κατά του κορωνοϊοφ COVID-19 προςκομίηουν ιατρικι βεβαίωςθ από ειδικευμζνο ιατρό καρδιολόγο, με 

πλιρθ αναφορά τθσ βαρφτθτασ τθσ πάκθςθσ και τθσ πορείασ υποχώρθςθσ των ςυμπτωμάτων και 

παράλλθλθ αναφορά ειδικών λόγων πλιρουσ εξαίρεςθσ ι εξαίρεςθσ για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα 

από τθ δεφτερθ δόςθ του εμβολίου που αξιολογοφνται από τθν αρμόδια υγειονομικι επιτροπι. 

2. Σε περίπτωςθ φυςικών προςώπων που ζλαβαν μία δόςθ mRNA εμβολίου κατά του κορωνοϊοφ COVID-

19 και ωσ προσ τα οποία θ δεφτερθ δόςθ αντενδείκνυται κατ’ επίκλθςθ των περ. α) και β) τθσ παρ. 1, 

μπορεί να εξεταςτεί ο εμβολιαςμόσ με εμβόλιο διαφορετικοφ τφπου κατά του κορωνοϊοφ COVID-19, 

εφόςον το εμβόλιο αυτό δεν ζχει ςτθ ςφνκεςι του το ςυςτατικό επί του οποίου εκδθλώκθκε θ αλλεργικι 

αντίδραςθ ι αντζνδειξθ. Ο εμβολιαςμόσ ςτισ περιπτώςεισ που θ απαλλαγι αφορά μόνο ςυγκεκριμζνουσ 

τφπουσ εμβολίου, πραγματοποιείται υποχρεωτικά ςε εμβολιαςτικό κζντρο νοςοκομείου. 

3. Δεν αποτελοφν αντζνδειξθ για εμβολιαςμό γνωςτζσ αλλεργίεσ ςε: φάρμακα (πλθν εμβολίων COVID-19 

και ςυςτατικών τουσ), τρόφιμα, νυγμοφσ εντόμων, περιβαλλοντικά (αερομεταφερόμενα) αλλεργιογόνα, 

όπωσ γφρεισ, ακάρεα, μφκθτεσ, επικιλια ηώων, φυςικό λάςτιχο (latex), ενδοφλζβιεσ ςκιαγραφικζσ ουςίεσ 

εκτόσ του από του ςτόματοσ ςκιαγραφικοφ προϊόντοσ gastrografin που περιζχει Polysorbate 80, επαφι 

ουςιών με το δζρμα (π.χ. δερματίτιδα εξ επαφισ ςε καλλυντικά, βαφζσ μαλλιών, νικζλιο). 


