
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης  - Συστεγαζόμενου Νη-
πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

3 Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, πλή-
ρους ή μερικής απασχόλησης, των οποίων οι 
υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των 
αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την 
έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), της παρ. 4 
του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) και της 
παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 44088/N1  (1)   
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο-
σιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» 
(Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί-
σεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πρά-
ξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Έγκριση των Σχεδίων 
των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 

Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα-
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο "Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης", της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο "Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ" και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο "Διευκόλυνση αποπλη-
ρωμής Τόκων Ομολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων 
για την υπογραφή των Συμβάσεων" και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγο-
ντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 
και 4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου "Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων" (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 
του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 3 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’31).

5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» 
(Β’  3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
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ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
από την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’ 1584).

7. Την από 31-3-2021 αίτηση των ενδιαφερομένων για 
χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου.

8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/3316/8-3-2022 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’2).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΡΗΓΑ - ΡΑΣΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου, για έξι (6) αίθουσες 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών 
στον πρώτο όροφο, μία (1) αίθουσα πληροφορικής και 
μία (1) αίθουσα εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δη-
μοτικό Σχολείο- ΒΙΛΛΑ ΑΙΜΙΛΙΑ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει επί 
της οδού Νικηφόρου Λύτρα 14, στο Παλαιό Ψυχικό, με 
νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων την Ράσκου Μαριέττα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

Ι

 Αριθμ. 44092/N1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με τις διατά-

ξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου 

του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν.  4046/2012 και του Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013-2016.» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξι-
οδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
"Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης 
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με 
τίτλο "Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης", 
της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με 
τίτλο "Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώ-
σεων ΣΙΤ" και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό-
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο "Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων", παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογρα-
φή των Συμβάσεων" και άλλες επείγουσες διατάξεις» 
(Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέ-
τρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 
4127/2013» (Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’193) και της παρ. 3 του άρθρου 
έκτου του ν. 4218/2013 "Κύρωση της Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 8), 
του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση και άλλες διατάξεις» (Α’159) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 (Α’ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστη-
ριοτήτων και άλλες διατάξεις»".

3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του 
π.δ. 79/2017(Α’109), όπως αντικαταστάθηκε από τη διά-
ταξη της παρ. 1 σε συνδυασμό με την παρ. 5 του άρθρου 
50 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

5. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’  3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθη-
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σης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
προσώπων και ΝΠΔΔ» (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (Β’1584).

7. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/184360/Δ5/3-12-2013 
(Β’ 419/2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
17517/Δ1/3-2-2017 (Β’ 425) όμοιά της.

8. Την υπό στοιχεία Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 
(Β’ 1157) υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέ-
σεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρε-
φικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού 
Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα».

9. Την από 29-5-2020 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Συστεγαζό-
μενου Νηπιαγωγείου.

10. Την υπό στοιχεία ΔΑ/975/27-1-2022 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/184360/
Δ5/3-12-2013 (Β’ 419/2014) υπουργική απόφαση, με 
την οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμε-
νου με Μ.Φ.Π.Α.Δ., και η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 17517/Δ1/3-2-2017 (Β’ 425) όμοιά της, ως 
προς τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΜΑΡΙΑ ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγα-
ζόμενου με Μ.Φ.Π.Α.Δ. για τέσσερις (4) αίθουσες διδα-
σκαλίας, μία (1) δυναμικότητας δεκαεννέα (19) νηπίων, 
μία (1) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) νηπίων και δύο 
(2) δυναμικότητας είκοσι τριών (23) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συ-
στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο -ΜΑΡΗ ΡΕΝΤΖΕΠΗ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Μενε-
λάου 27-29, στην Καλλιθέα Αττικής, με νόμιμη εκπρό-
σωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την 
Ρεντζέπη Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   

 Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 22411 (3)
Καθορισμός αποζημίωσης ιδιωτών ιατρών, πλή-

ρους ή μερικής απασχόλησης, των οποίων οι 

υπηρεσίες επιτάσσονται, για την κάλυψη των 

αναγκών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από 

την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, κατ’ εφαρ-

μογή του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), της 

παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) 

και της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 

(Α’ 251). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 22 του Συντάγματος,
β) της παρ. 7, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 19 του 

ν. 4790/2021, του άρθρου δεύτερου της από 25.2.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), και παρα-
τάθηκε η ισχύ της με την παρ. 4 του άρθρου τριακοστού 
τρίτου του ν. 4917/2022 (Α’ 67),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 4876/2021 «Ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 251), 

δ) της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 4825/2021 «Ανα-
μόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών 
πολιτών τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και 
ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 
διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, δια-
τάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 157),

ε) του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 47),

στ) των άρθρων 20 και επόμενων του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),

ζ) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

η) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι-
νήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α’ 232),

θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

ιβ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και του π.δ. 68/2021 «Διο-
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ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 155),

ιγ) του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

4. 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).

5. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 κοινή 
απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών 
ιατρών ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας και 
Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 5355).

6. Την υπό στοιχεία Υ1/5-1-2022 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό 
Υγείας και την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας για την 
επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιατρών παθολόγων, 
πνευμονολόγων, αναισθησιολόγων και γενικών ιατρών, 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 8).

7. Την υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινή από-
φαση του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Υγείας «Επίταξη προσωπικών υπηρεσιών ιδιωτών ιατρών 
ειδικοτήτων Πνευμονολογίας, Παθολογίας, Αναισθησι-
ολογίας και Γενικής Ιατρικής, για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 9).

8. Το υπό στοιχεία Β1α/οικ. 16423/18-3-2022 έγγρα-
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει ότι 
το ύψος της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
306.900,00 ευρώ (68 x 2.200,00+143 x 1.100,00). Η εν 
λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. μισθοδοσίας του 
Φ./Ε.Φ.1015-901-0000000 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2022. Επιπρό-
σθετα, και λόγω της ένταξης των αναφερόμενων ια-
τρών στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου ή 
της κλινικής στα οποία εντάσσονται, προκαλείται πρό-
σθετη, ενδεχόμενη δαπάνη στους προϋπολογισμούς 
των Φορέων εποπτείας του Υπουργείου Υγείας η οποία 
δεν μπορεί να υπολογισθεί στην παρούσα φάση. Η εν 
λόγω δαπάνη θα βαρύνει τους Α.Λ.Ε. εφημεριών του 
Φ./Ε.Φ. 1015-203-0000000 του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, οικονομικού έτους 2022.

9. Την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας, δεδο-
μένου ότι η τρέχουσα επιδημιολογική κατάσταση της 
χώρας, η πληρότητα κλινών κορωνοϊού και η καθημε-
ρινή μετατροπή νέων κλινικών σε κλινικές COVID-19 
καθισθούν επιτακτική την ενίσχυση του ανθρώπινου 

δυναμικού των δημόσιων δομών υγείας, για την περί-
θαλψη των νοσούντων από κορωνοϊό, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Ορίζουμε τη μηνιαία αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, 

των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 4 του 
άρθρου 52 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) για την κάλυψη των 
αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, στο καθαρό ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (2.200 €) μηνιαίως.

2. Ορίζουμε την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποί-
ων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ’ εφαρμογή του άρ-
θρου 1 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) και της παρ. 3 του άρθρου 
163 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) και οι οποίοι απασχολούνται 
δεκαπέντε (15) ημέρες εντός του χρονικού διαστήματος 
επίταξης των υπηρεσιών τους, λόγω της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, στο καθαρό ποσό των χιλίων εκατό 
(1.100 €) μηνιαίως.

3. Οι ανωτέρω δικαιούχοι συμμετέχουν στο πρόγραμ-
μα εφημεριών του νοσοκομείου και της κλινικής, στην 
οποία εντάσσονται από τον Διοικητή του νοσοκομείου 
ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με αποζημίωση ίση με 
αυτή του Επιμελητή Β’, όπως προβλέπεται από την κεί-
μενη νομοθεσία.

4. Η αποζημίωση των ιδιωτών ιατρών των παρ. 1 και 
2 είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη.

5. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση 
του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό των νοσοκομείων που θα στελεχώσουν οι ιατροί, ο 
οποίος θα ενισχυθεί από τις πιστώσεις του υπό κατανομή 
Α.Λ.Ε. 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζο-
νται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κορωνοϊό» του Φ./Ε.Φ. 1023-711-0000000 
(Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών, 
μέσω ισόποσης επιχορήγησης από το Υπουργείο Υγείας.

Η ισχύς της παρούσας καταλαμβάνει και τους ια-
τρούς που έχουν επιταχθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
μόνου των υπό στοιχεία Γ.Π./οικ.72207/18-11-2021 και 
Γ.Π./οικ.551/5-1-2022 κοινών αποφάσεων του Υπουργού 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 5355 και 
Β’ 9 αντιστοίχως).

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας ορίζε-
ται η ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Γ.Π./
οικ.72207/18-11-2021 (Β’ 5355) κοινής απόφασης του 
Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 Αναπληρώτρια  
Υγείας Υπουργός Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ   

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