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Αθήνα, 03/09/2021 
                                                                    Αρ. Πρωτ.: 216 

 
                                                 Προς: 1. Υπουργείο Υγείας 

(Υπ’ όψιν Υπουργού Υγείας κ. Αθανάσιου Πλεύρη) 

Κοινοποίηση: Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, κ. Ασηµίνα Γκάγκα 

2. Κοινή Διοικήτρια Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής και Ψυχιατρικού 

Νοσοκοµείου Αττικής «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ», κ. Δέσποινα Τσαγδή 
 
Θέµα: «Εσφαλµένη απόφαση περί της εφαρµογής του Ν.4820/2021 στο 
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής»  
 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 
 

 Όπως είναι ήδη γνωστό, µε τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 2 του 
Νόµου 4820/2021 προβλέφθηκε, ότι «Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της 
δηµόσιας υγείας, εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο 
το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) 
σε ιδιωτικές, δηµόσιες και δηµοτικές δοµές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα 
αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκοµεία, δοµές πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας, 
µονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισµός 
Δηµόσιας Υγείας)». Ως ηµεροµηνία ορόσηµο για την υποχρεωτική λήψη της 
πρώτης ή της µοναδικής δόσης του εµβολίου ορίζεται η 1η Σεπτεµβρίου 2021. 
 Παράλληλα, µε την παράγραφο 7 του ιδίου ως άνω άρθρου παρέχεται 
εξουσιοδότηση σε συναρµόδιους Υπουργούς για την έκδοση κοινής υπουργικής 
απόφασης, προκειµένου «να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες 
των προσώπων που υποχρεούνται σε εµβολιασµό, να καθορίζονται η 
διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εµβολιασµού, καθώς και τυχόν 
προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συµµόρφωσης 
µε την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδοµένων 



και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του 
παρόντος». 
 Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, ο νοµοθέτης παρέχει ρητώς 
νοµοθετική εξουσιοδότηση προς τους συναρµόδιους Υπουργούς, προκειµένου 
αυτοί να ρυθµίζουν ακόµη και τον χρόνο διενέργειας του εµβολιασµού για τις 
υπόχρεες κατηγορίες προσωπικού.  
 Κάνοντας χρήση της ανωτέρω εξουσιοδοτικής διάταξης οι συναρµόδιοι 
Υπουργοί πράγµατι προχώρησαν στην έκδοση της πλέον πρόσφατης υπ’αριθµ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.52796/27-08-2021 κοινής απόφασης (Παρακολούθηση και τρόπος 
ελέγχου της συµµόρφωσης µε την υποχρέωση εµβολιασµού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19, ΦΕΚ Β΄ 3959), µε τις διατάξεις της οποίας (βλέπε άρθρο 1 παρ. 2) 
ορίζεται µεταξύ άλλων, ότι «Το προσωπικό κατά την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου 206 του ν. 4821/2021 που απασχολείται στις Μονάδες Ψυχικής 
Υγείας του ν. 2716/1999 (Α` 96), στους εγκεκριµένους οργανισµούς και φορείς 
απεξάρτησης του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α` 74), στους συµβουλευτικούς 
σταθµούς και θεραπευτικά κέντρα του άρθρου 58 του ν. 4139/2013, στα Κέντρα 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του 
άρθρου 61 του ν. 3459/2006 (Α` 103), καθώς και στα Κέντρα Ανοικτής 
Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) εµβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
Το υπόχρεο προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου πρέπει να έχει λάβει 
την πρώτη ή τη µοναδική δόση έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2021, η δε 
ολοκλήρωση του εµβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες διαδικασίες και στον προβλεπόµενο χρόνο. Για την υποβολή 
αιτήσεων απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εµβολιασµό για ιατρικούς λόγους 
από το προσωπικό των ανωτέρω φορέων σύµφωνα µε την υπό στοιχεία Δ1α/ 
ΓΠ.οικ.50933 υπουργική απόφαση (Β` 3794) η προθεσµία των τριών εργάσιµων 
ηµερών της παρ. 7 του άρθρου 2 της εν λόγω απόφασης αρχίζει από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας. Σε περίπτωση µη τήρησης της 
υποχρέωσης επέρχονται οι συνέπειες της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 
4820/2021». 
 Εκ των ανωτέρω διατάξεων αναµφίβολα προκύπτει, ότι η κανονιστικώς 
δρώσα διοίκηση, ενεργώντας κατόπιν ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης νόµου, 
καθιέρωσε ειδική ρύθµιση για την καταληκτική ηµεροµηνία (15-09-2021) 
υποχρεωτικού εµβολιασµού του προσωπικού, που απασχολείται στις Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999, η οποία εµφανώς διαφοροποιείται από την 
γενική προθεσµία της 1ης-09-2021. Είναι οµοίως σαφές, ότι η εν λόγω ειδική 
ρύθµιση, που προέκυψε κατόπιν νοµοθετικής εξουσιοδότησης, σαφώς 
υπερισχύει της γενικής ρύθµισης του άρθρου 206 του Νόµου 4820/2021. 
 Κατά συνέπεια ουδέν περιθώριο αµφιβολίας καταλείπεται εν προκειµένω, 
περί του ότι ειδικώς το προσωπικό των Μονάδων Ψυχικής Υγείας του Νόµου 
2716/1999 (δηλαδή Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, τα 
Πολυδύναµα Ψυχιατρικό Ιατρεία, τα Πολυδύναµα Ιατροπαιδαγωγικά Ιατρεία, οι 
κινητές Μονάδες, τα Ψυχιατρικά Τµήµατα Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων 



Γενικών Νοµαρχιακών ή Περιφερειακών Νοσοκοµείων, οι Πανεπιστηµιακές 
Ψυχιατρικές Κλινικές Ενηλίκων ή Παιδιών και Εφήβων, τα Πανεπιστηµιακά 
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία, τα Πανεπιστηµιακά Ινστιτούτα Ψυχικής Υγείας και οι 
Πανεπιστηµιακές Μονάδες που έχουν ως αντικείµενο την ψυχική υγεία, τα 
Ψυχιατρικά Νοσοκοµεία ή Παιδοψυχιατρικά Νοσοκοµεία, οι Ιδιωτικές Κλινικές, τα 
Κέντρα Εξειδικευµένης Περίθαλψης, οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, τα Ειδικά Κέντρα ή οι Ειδικές Μονάδες Κοινωνικής 
Επανένταξης και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισµοί Περιορισµένης Ευθύνης, βλέπε 
άρθρο 4 παρ. 1 του Νόµου 2716/1999), έχει προθεσµία να εµβολιαστεί µέχρι 
τις 15-09-2021 και όχι µέχρι την 1η-09-2021.  
 Ως εκ τούτου, προ της παρόδου της ως άνω ηµεροµηνίας, η έκδοση 
πράξεων θέσης σε αναστολή άσκησης καθηκόντων σε βάρος του προσωπικού 
των εν λόγω δοµών ψυχικής υγείας αποβαίνει κατά νόµο ανέφικτη, τυχόν, δε, 
αντίστοιχες πράξεις που ενδεχοµένως εκδίδονται τυγχάνουν παράνοµες και 
ακυρωτέες.  
 Στο ίδιο πνεύµα υπογραµµίζεται, ότι και το υπ’ αριθµ. πρωτ. 24624/01-
09-2021 έγγραφο της διοικήτριας του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής 
καταλήγει σε εσφαλµένο συµπέρασµα, κατά το µέρος που ορίζει ότι από την 1η-
09-2021 τίθενται σε αναστολή όσοι δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του 
Νόµου 4820/2021. Κρίνεται, δε, επιβεβληµένη η ορθή επανάληψή του, ώστε να 
εναρµονίζεται µε το περιεχόµενο της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής 
απόφασης. 
 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 
 
 
 
     Ο Πρόεδρος                                               Ο Γεν. Γραµµατέας 
 
  
                                  
                                                                   

Γεώργιος Αβραµίδης  Τζαννής Πολυκανδριώτης 


