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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για 
λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού ιδιωτικών, 
δημόσιων και δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Οι  διατάξεις  της παρ.4 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 (Α΄130)
2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3329(Α΄81) 
3. Η με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

Ψ3ΞΣ46ΜΤΛ6-ΟΧ9)
4. Η με αρ. 33622/11-8-2021 απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης περί 

συγκρότησης τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους 
υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού ιδιωτικών, δημόσιων και 
δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας (ΑΔΑ: 9Ξ05469Η2Ι-ΙΑ1)

Με την ανωτέρω (4) σχετική απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης συγκροτήθηκαν οι 
κατά το νόμο Ν.4820/2021 (Α΄130) προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης 
αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού 
ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αποκλειστικό 
έργο των επιτροπών είναι η αξιολόγηση των αιτημάτων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού περί απαλλαγής από τον εμβολιασμό, με βάση εκτίμηση των λόγων υγείας, 
κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που θα προσδιορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Για την κατάθεση αιτημάτων προσωπικού ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων 
υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τα αιτήματα θα πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις γραμματείς των εν λόγω επιτροπών, κάνοντας χρήση 
των κάτωθι ηλεκτρονικών διευθύνσεων:

 epitropi-nosokomeia@hc-crete.gr: για αιτήματα προσωπικού που προσφέρει 
υπηρεσίες στα νοσοκομεία αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (δημόσιες δομές) 

 epitropi-loipa@hc-crete.gr: για αιτήματα προσωπικού που προσφέρει υπηρεσίες σε 
δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, το ΕΚΑΒ 
και λοιπές ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες υγείας και κοινωνικής 
φροντίδας

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχυδρομική Δ/νση: 3οχιλ.Ε.Ο.Ηρακλείου-Μοιρών
Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285
Πληροφορίες: Καλλιόπη Νοικοκυράκη
Τηλέφωνο: 2813404415
Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): dynamiko@hc-crete.gr  

Ηράκλειο, 11 Αυγούστου 2021

ΠΡΟΣ:  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
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Τα αιτήματα θα πρέπει να κατατίθενται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και να 
συνοδεύονται από: 

 αίτηση, πρότυπο της οποίας επισυνάπτεται
 τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τους λόγους υγείας επί των οποίων ο 

εργαζόμενος αιτείται την εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα του  εμβολιασμού. 
Ο εργαζόμενος επίσης έχει την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα στον οποίο υπηρετεί για 
την κατάθεση του αιτήματος εξαίρεσης. Κατόπιν συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής, ο 
εργαζόμενος και ο φορέας στον οποίο υπηρετεί, θα ενημερώνονται από τους γραμματείς των 
επιτροπών για το αποτέλεσμα εξέτασης του αιτήματος εξαίρεσης (ΑΠΟΔΟΧΗ/ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ). 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση του προσωπικού σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
την παροχή κάθε πρόσθετης διευκρίνησης.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
7ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΡΜΠΟΥΔΑΚΗ

Συνημμένα: αίτηση
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Διοίκησης, Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Δ/νση Δημόσιας Υγείας, Νομικό Γραφείο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 Διοικητές και Αναπληρωτές/τριες Διοικητές/τριες Νοσοκομείων
 ΣΕΛ Κέντρων Υγείας
 Υπευθύνοι/ες ΤΟΜΥ
 Φορείς όπως προβλέπονται στην παρ. 1α και 2 του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης
 Περιφέρεια Κρήτης
 ΕΚΑΒ Κρήτης
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