
 

                                                                                                                    Αθήνα, 02/12/2021                                                                                                               
                                                                                  Α.Π.: 101 
                                                                
                  
                                                           ΠΡΟΣ: 
                                                       1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ 
                                                           κ. Θάνο Πλεύρη 

                                                       2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
                                                           κ. Γεώργιο Γεωργαντά 
 
                                                           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
                                                       1. ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
                                                           ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
                                                           κ. Μάριο Θεμιστοκλέους 
                                                       2. ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                                                           κ. Κωνσταντίνο Ζέρβα 
                                                           (Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
 
 
ΘΕΜΑ:  Αναφορές για καταχώριση δύο δόσεων εμβολιασμού στο εξωτερικό  
             από τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης χωρίς την ύπαρξη ΚΥΑ και  

             οδηγιών από τα συναρμόδια Υπουργεία  
              
 

Κύριε Υπουργέ Υγείας, 

Κύριε Υφυπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

 

     Σας γνωστοποιούμε ότι έχουμε δεχτεί αναφορές από συναδέλφους μας για το ότι 

μετά από εντολή/παρότρυνση του Προϊσταμένου Διεύθυνσης ΚΕΠ του Δήμου 

Θεσσαλονίκης οι υπάλληλοι προχωρούν σε καταχώριση δύο δόσεων εμβολιασμού 

στο εξωτερικό. 

     Για την εν λόγω διαδικασία, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν έχει εκδοθεί ακόμα ΚΥΑ 

που θα αναφέρει τα προαπαιτούμενα για την καταχώριση δυο δόσεων εμβολιασμού 

στο εξωτερικό.  Η διεκπεραίωσή της θεωρούμε ότι δεν αποτελεί μια εν αγνοία του 

εντολέα απλή κι ακίνδυνη εξυπηρέτηση του πολίτη, αλλά μια ενέργεια που θέτει σε 

κίνδυνο τη δημόσια υγεία χωρίς την πιστή τήρηση εγκυκλίων οδηγιών.  

     Αυτό έχει δημιουργήσει και αναστάτωση στα υπόλοιπα ΚΕΠ του Νομού που 

δέχονται οχλήσεις από πολίτες πως είναι υποχρεωμένοι οι υπάλληλοι να πράξουν το 

ίδιο εφόσον τα ΚΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης ήδη το εφαρμόζουν. 

      Σύμφωνα και με τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ. 

Μάριου Θεμιστοκλέους στις 29/11/2021, η ΚΥΑ που θα βγει σύντομα θα είναι 

ιδιαιτέρως αυστηρή για τη διαδικασία καταχώρισης και συγκεκριμένα θα πρέπει οι 

πολίτες που θέλουν να κάνουν τη 3η δόση στην Ελλάδα να φέρουν επίσημα έγγραφα 

με επισημείωση Χάγης ή άλλη θεώρηση των αρμόδιων Πρεσβειών/Προξενείων για τη 

γνησιότητά τους.  

 



 

       Παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες καθώς ήδη έχουν καταχωρηθεί 

αρκετές περιπτώσεις εμβολιασμού στο εξωτερικό μόνο με την επίδειξη απλών 

εγγράφων χωρίς έλεγχο της γνησιότητάς τους,  που πιθανόν να οδηγήσουν σε 

έκδοση ελληνικών πιστοποιητικών εμβολιασμού με μία μόνο χορηγηθείσα δόση 

εμβολίου. 

 

 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π. 
   

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 
 
          ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΡΑΔΗΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
 

ΜΑΡΙΑ ΦΟΡΤΩΜΑ 
 


