
 

 
 

 

 

  ΝΕΑ ΚΥΑ 746/8.1.2022: ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ ΔΟΣΗ 

 

Κατόπιν των από 4.1.2022, 5.1.2022 και 7.1.2022 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής 

Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης προσαρμογής 

των ισχυόντων εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη και της τρέχουσας 

επιδημιολογικής επιβάρυνσης της χώρας, δημοσιεύτηκε η νέα ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.746 

(ΦΕΚ 32/Τ.Β’/8.1.2022) - προς αντικατάσταση της υφισταμένης ΚΥΑ με αριθμό 

Δ1α/Γ.Π.οικ.81558 (ΦΕΚ 6290/Τ.Β’/29.12.2021) -  με την οποία προβλέπεται η λήξη του 

Πιστοποιητικού εμβολιασμού από την 1η Φεβρουαρίου 2022 για όλους τους ενηλίκους, 

ανεξαρτήτως ηλικίας πλέον (και όχι μόνο όσων έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας 

τους) που έχουν εμβολιαστεί και έχουν παρέλθει επτά μήνες από τη δεύτερη ή τη μοναδική 

δόση του εμβολίου τους, αν δεν έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. 
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 Ειδικότερα προβλέπεται η εξής διάκριση: 

 

➢ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.1.2022   

Πλήρως εμβολιασμένοι μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022 θεωρούνται: 

- Όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό τους για 

κορωνοϊό COVID-19  

- Όσοι έχουν ολοκληρώσει προ 14 τουλάχιστον ημερών τον εμβολιασμό τους για 

κορωνοϊό  COVID-19 με μία δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19  

- Όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση εμβολίου, στην περίπτωση που 

έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα επτά 

μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης εμβολίου.    

➢ ΠΛΗΡΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 01.02.2022 

Πλήρως εμβολιασμένοι από την 1η Φεβρουαρίου 2022 θεωρούνται: 

Όσοι ενήλικες – ανεξαρτήτως ηλικίας- έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή της μοναδικής δόσης (σε 

περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων) εφόσον έχουν λάβουν και την αναμνηστική δόση. 

 

• Σημειώνεται πως το πιστοποιητικό νόσησης εξακολουθεί να διαρκεί έως 90 

ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο. Ειδικώς όμως τα πιστοποιητικά νόσησης που 

εκδόθηκαν από την 8.7.2021 έως και την 31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως 180 ημέρες 

μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και όχι πέραν της 31.1.2022, ενώ η ισχύς των 

πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από την 1.11.2021 έως και την 4.12.2021 διαρκεί 90 

ημέρες. 
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