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Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 6 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) 

 

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 251/τ.Α’/23-12-2021 δημοσιεύθηκε ο νόμος 

4876/2021 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις.» με τις 

διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και θέματα μεταθέσεων ειδικευμένων 

ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ στα πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19.  

 

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις του άρθρου 6 :  

Στους ειδικευμένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. που μετακινήθηκαν προσωρινά σε Μ.Ε.Θ., 

Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.), Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 

(Μ.Ε.Ν.Ν.) και Μονάδες Ειδικών Λοιμώξεων (Μ.Ε.Λ.) για την κάλυψη εξαιρετικά 

επειγουσών και έκτακτων αναγκών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID – 

19, κατά το χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 01.09.2021 και εξακολουθούν να 

υπηρετούν στη θέση που μετακινήθηκαν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, με 

απόφαση είτε : 

α) του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, ή 

β) του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. ή με κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων 

Υ.ΠΕ., σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης και ο φορέας υποδοχής ανήκουν σε 

διαφορετικές Υ.ΠΕ.,  

παρέχεται η δυνατότητα να μετατεθούν μετά από αίτησή τους, με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, διατηρώντας το βαθμό τους, σε κενή 

οργανική θέση Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Φ., Μ.Ε.Ν.Ν. ή Μ.Ε.Λ. αντίστοιχα του φορέα μετακίνησης 

άλλως σε προσωποπαγή, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητή της Υ.ΠΕ που 
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ανήκει ο φορέας προέλευσης του αιτούντος ιατρού, σχετικά με τη διασφάλιση της 

εύρυθμης λειτουργίας του.  

Όπως είναι προφανές, η ανωτέρω ρύθμιση αφορά τους ιατρούς που μετακινήθηκαν 

για την κάλυψη επειγουσών αναγκών για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid - 19 

και όχι για άλλους λόγους (π.χ. για εκπαιδευτικούς λόγους, συνυπηρέτηση κ.α),  και 

αποκλειστικά για το προαναφερόμενο διάστημα με συνεχή και χωρίς διακοπή 

υπηρεσία ενώ εξακολουθούν να είναι μετακινημένοι κατά την ημερομηνία έκδοσης 

του νόμου 4876/2021.  

Οι ανωτέρω ιατροί μετατίθενται σε κενές οργανικές θέσεις της ίδιας ειδικότητας και 

σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιες, μετατίθενται σε προσωποπαγείς και στη 

συνέχεια εντάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις εφόσον υπάρξουν, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου Διοίκησης του φορέα Υποδοχής. Σε περίπτωση που υπάρξουν 

περισσότερες αιτήσεις από τις κενές οργανικές θέσεις η μετάθεση σε κενή οργανική ή 

προσωποπαγή θέση γίνεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.  

Για τα θέματα εξέλιξης των ιατρών που μετατίθενται στις προσωποπαγείς θέσεις, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τους ιατρούς που κατέχουν οργανικές 

θέσεις.  

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην αρμόδια διεύθυνση της Υ.ΠΕ. όπου υπάγεται ο 

φορέας υποδοχής μέχρι την 31η.01.2022 και διαβιβάζονται στη Διεύθυνση 

Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π. του Υπουργείου μας, συνοδευόμενες από :  

 πρόσφατο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο ενδιαφερόμενος ιατρός υπηρετούσε με πλήρη μετακίνηση συνεχώς κατά 

το χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 01.09.2021 και έως την ημερομηνία 

δημοσίευσης του Ν. 4876/2021 (23-12-2021). Το πιστοποιητικό αυτό θα 

συνοδεύεται υποχρεωτικά από φωτοαντίγραφα των αποφάσεων 

μετακίνησης. 

 έγγραφη συναίνεση του Διοικητή της Υ.ΠΕ. όπου ανήκει ο φορέας 

προέλευσης από όπου να προκύπτει ότι δεν διαταράσσεται η εύρυθμη 

λειτουργία του. 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

 

 

Πίνακας διανομής: 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Υ.ΠΕ. της χώρας 

(με την υποχρέωση να την 
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κοινοποιήσουν και στα νοσοκομεία 

αρμοδιότητάς τους) 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. κ. Υπουργού Υγείας 

2. Γρ. κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

Υγείας 

3. Γρ. κ. Γενικού Γραμματέα 

Υπουργείου Υγείας 

4. Γρ. κ. Προϊσταμένης Γενικής 

Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας 

5. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π., Τμήμα Α’ 
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