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ΠΡΟΣ: την Πανεπιστημιακή
Κοινότητα του Ε.Κ.Π.Α.

Θέμα: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού (71η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) –Οδηγίες σχετικά με τα πιστοποιητικά και την απομόνωση
σε περίπτωση νόσησης.
Στο πλαίσιο ενημέρωσης για τα μέτρα που ισχύουν και αφορούν στην πρόληψη και την
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, δημοσιεύθηκε την 7.1.2022 με
αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280 Εγκύκλιος Οδηγία σχετικά με την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.
361/4.1.2022 (ΦΕΚ Β΄3) ΚΥΑ για την τροποποίηση της πρόσφατης ΚΥΑ με τα μέτρα για
τον κορωνοϊό Covid-19 αναφορικά με τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού
νόσησης από Covid-19, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα
06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.
Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ισχύουν τα εξής :
1. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται έπειτα από δεκατέσσερεις (14) ημέρες από
τον πρώτο θετικό έλεγχο και έχει διάρκεια ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα
έκδοσης του.
2. Για τους ανεμβολίαστους, το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται μόνο κατόπιν
θετικού εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19.
3. Για τους πλήρως εμβολιασμένους, το πιστοποιητικό νόσησης μπορεί να
εκδοθεί και με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19
(rapid test).
4. 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.
5. Τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις
31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον
πρώτο θετικό έλεγχο και όχι πέραν της 31.1.2022.
6. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία αρκεί η βεβαίωση θετικού
διαγνωστικού ελέγχου με χρήση rapid test, και η αποστολή της στο
hr_confidential@elke.uoa.gr, συνοδευόμενη με υπεύθυνη δήλωση στη οποία ο
υπάλληλος δηλώνει ότι έχει τεθεί σε καραντίνα για τουλάχιστον πέντε (5) μέρες
από το θετικό διαγνωστικό έλεγχο ώστε να του χορηγηθεί αναρρωτική άδεια
ειδικού σκοπού λόγω του κορωνοϊού COVID-19. Η αναρρωτική άδεια ειδικού
σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου,
ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική
Επιτροπή.
7. Οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε απομόνωση λόγω νόσησης, προσμετρώνται
στο προσωπικό που μπορεί να παρέχει εργασία εξ αποστάσεως με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά τους ανεμβολίαστους εργαζομένους, οι οποίοι
νόσησαν, μέχρι να εκδοθεί το πιστοποιητικό νόσησης, για να προσέλθουν στην εργασία
τους οφείλουν να πραγματοποιούν διαγνωστικό έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα
με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). Ο εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος νόσησης
διενεργείται με χρονική απόσταση σαράντα οκτώ (48) ωρών μεταξύ των δύο (2)
διαγνωστικών ελέγχων.
Ως προς την διάρκεια της απομόνωσης σε περίπτωση λοίμωξης ή επαφής με κρούσμα
COVID 19, σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), ισχύουν τα εξής :
Α. Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό
(υγιειονομικό/παραϊατρικό/διοικητικό προσωπικό σε δομές παροχής υπηρεσιών
υγείας κάθε βαθμίδας)
Α1.Νόσηση Ιατρονοσηλευτικoύ προσωπικού από τον κορωνοϊό COVID-19
1. Παραμονή σε απομόνωση για πέντε (5) μέρες και αποφυγή επαφής με άλλα
άτομα.

2. Στην περίπτωση που το προσωπικό είναι ασυμπτωματικό ή εμφανίζει ήπια
συμπτώματα επιστρέφει στην εργασία την 6η ημέρα με ή χωρίς αρνητικό
διαγνωστικό έλεγχο.
3. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2)002E.
Α2.Έκθεση Ιατρονοσηλευτικoύ προσωπικού στον κορωνοϊό COVID-19
1. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εμβολιαστεί με τρεις (3) δόσεις
συνεχίζει κανονικά την εργασία του και την 3η ημέρα από την έκθεση διενεργεί
υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο.
2. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό που έχει εμβολιαστεί με δυο (2) δόσεις ή με
μια (1) δόση του εμβολίου J&J συνεχίζει κανονικά την εργασία του και διενεργεί
υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο
• την 1η ημέρα της έκθεσης
• την 3η ημέρα από την έκθεση
• και την 5η , 6η ή 7η ημέρα από την έκθεση
Οι Επιτροπές Λοιμώξεων του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος μπορούν να λάβουν
οποιοδήποτε επιπλέον μέτρο κρίνουν αναγκαίο για την αποφυγή διασποράς της
λοίμωξης και περιορισμού της νόσου.
Β. Λοιπό προσωπικό
B1. Νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19- Απομόνωση
1. Παραμονή σε απομόνωση για πέντε (5) μέρες και αποφυγή επαφής με άλλα
άτομα.
2. Σε περίπτωση υποχώρησης των συμπτωμάτων, κατά κύριο λόγο του πυρετού, η
απομόνωση διακόπτεται.
3. Σε περίπτωση που ο πυρετός επιμένει, η απομόνωση παρατείνεται.
4. Σε περίπτωση διακοπής της απομόνωσης η χρήση μάσκας υψηλής
αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας είναι
υποχρεωτική σε όλους τους χώρους για άλλες πέντε (5) μέρες.
Β2. Επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα
1.Για άτομα εμβολιασμένα με τουλάχιστον δυο (2) δόσεις που έχουν γίνει τους
τελευταίους 6 μήνες ή με μία δόση του εμβολίου J&J που έχει γίνει τους τελευταίους
2 μήνες:

1. Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή
διπλής μάσκας για δέκα (10) ημέρες.
2. Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από
την έκθεση.
2.Για άτομα εμβολιασμένα με τουλάχιστον δυο (2) δόσεις από τις οποίες έχουν
παρέλθει 6 μήνες και άνω ή με μία δόση του εμβολίου J&J από την οποία έχουν
παρέλθει 2 μήνες και άνω ή για ανεμβολίαστους:
1. Παραμονή σε απομόνωση για πέντε (5) μέρες και αποφυγή επαφής με άλλα
άτομα.
2. Διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από
την έκθεση.
3. Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή
FFP2) ή διπλής μάσκας σε όλους τους χώρους για άλλες πέντε (5) μέρες.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων ή θετικού εργαστηριακού
ελέγχου των ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τα άτομα
αυτά θεωρούνται νοσούντα και ισχύουν οι οδηγίες της περίπτωσης Β1. Νόσηση από
τον κορωνοϊό COVID-19- Απομόνωση.

Από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.

