
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Γ.Π.οικ. 72207 
Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών 

ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γε-

νικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδη-

μίας του κορωνοϊού COVID-19. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος και 
β) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 

της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47).

2. Την υπό στοιχεία ΕΜΠ 223/17.11.2021 εισήγη-
ση του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας 
Υπουργού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 59633/17.11.2021, 
48250/17.11.2021, υπό στοιχεία ΕΜΠ767/16.11.2021 
συνημμένων σε αυτή εγγράφων των Διοικήσεων της 
3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας αντι-
στοίχως, καθώς και του υπ’ αρ. οικ.72109/17.11.2021 
εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

3. Την υπό στοιχεία Υ37/18.11.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον 
Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγεί-
ας για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών πα-
θολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 5349).

4. Την υπό στοιχεία Υ32/9.9.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

5. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/Γ.Π.72189/18.11.2021 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημο-
σιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, η οποία συνίσταται στην καταβολή 
αποζημίωσης λόγω της επίταξης για χρονικό διάστημα 
ενός (1) μηνός των υπηρεσιών των ιατρών που αναφέ-
ρονται στην παρούσα. Το συνολικό ύψος της δαπάνης 
θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα (αριθμός ιατρών 
που θα απασχοληθούν στα νοσοκομεία του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας λόγω της επίταξης) και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν 
οι ιατροί, ο οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του 
υπό κατανομή ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δρά-
σεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του 
Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) 
του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω έκτακτης ισόποσης 
επιχορήγησης των προαναφερόμενων φορέων από το 
Υπουργείο Υγείας.

6. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδο-
μένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της 
Χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19 στην 
εδαφική περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονο-
μικής Περιφέρειας και η καθημερινή μετατροπή νέων 
κλινικών σε κλινικές COVID-19 καθιστούν επιτακτική την 
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων 
δομών υγείας, για την περίθαλψη των νοσούντων από 
κορωνοϊό COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτάσσουμε από ώρα 8:00 π.μ. της 19ης.11.2021 

και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός τις υπηρεσίες 
των ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας 
και Γενικής Ιατρικής, που είναι συμβεβλημένοι με τον 
Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και έχουν 
την επαγγελματική τους έδρα εντός των Περιφερειών 
Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολι-
κής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

2. Η έκδοση των «Φύλλων Επίταξης» θα γίνει από τις 
οικείες αστυνομικές αρχές και η επίδοση αυτών από όρ-
γανά τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα 
με το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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3. Οι ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων επιτάσσονται, 
όπως εμφανισθούν την ογδόη (8η) πρωινή της επόμενης 
ημέρας της προς αυτούς επίδοσης του φύλλου επίτα-
ξης στον τόπο, που ορίζεται εντός του φύλλου, ήτοι σε 
νοσοκομείο ή θεραπευτήριο των Περιφερειών Δυτικής 
Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης και Θεσσαλίας προς άσκηση καθηκό-
ντων βαθμίδας αντίστοιχης προς αυτή του Επιμελητή Β’.

4. Οι ανωτέρω ιατροί υποχρεούνται κατά το χρονι-
κό διάστημα επίταξης των υπηρεσιών τους ως ιατρών 
στο νοσοκομείο, στο οποίο καλούνται να εμφανισθούν, 

να τηρούν το ωράριο και το καθηκοντολόγιο, καθώς 
και να συμμετέχουν στο σύστημα εφημεριών του νο-
σοκομείου και της κλινικής στην οποία εντάσσονται 
από τον Διοικητή του νοσοκομείου ή τον νόμιμο ανα-
πληρωτή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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