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Αριθμ. Υ 37 
   Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό 

Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας 

για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών 

παθολόγων, πνευμονολόγων και γενικών ιατρών, 

για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορω-

νοϊού COVID-19. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 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 ΕΜΠ223/17.11.2021 εισήγηση 
του Υπουργού Υγείας και της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Υγείας, μετά των υπ’ αρ. 59633/17.11.2021, 48250/ 
17.11.2021 και υπό στοιχεία ΕΜΠ767/16.11.2021 συνημ-
μένων σε αυτήν εγγράφων των Διοικήσεων της 3ης, της 
4ης και της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αντιστοίχως, 
καθώς και του υπό στοιχεία οικ.72109/17.11.2021 εγ-
γράφου του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

3. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδομένου 
ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της Χώρας, η 
πληρότητα κλινών κορωνοϊού COVID-19 στην εδαφική 
περιοχή της 3ης, της 4ης και της 5ης Υγειονομικής Περι-
φέρειας 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.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε τον Υπουργό Υγείας και την Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, όπως προβούν σε επίταξη προσω-
πικών υπηρεσιών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με έδρα εντός των 
Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Θεσσαλίας, ειδι-
κοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και Γενικής Ιατρι-
κής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4325/2015 (Α’  47), στο 
αναγκαίο μέτρο και για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Ο Πρωθυπουργός
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