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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/NΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙαΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχυδρομική Δ/νση: 3ο χιλ. Εθνικής Οδού
Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος,
Ηράκλειο, Τ.Κ. 71500, Τ.Θ. 1285
Πληροφορίες: Εύη Γαρεδάκη
Τηλέφωνο: 2813404429
Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail): egaredaki@hc-crete.gr

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΡΟΣ :
Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου
Ιατρικός Σύλλογος Χανίων
Ιατρικός Σύλλογος Ρεθύμνου
Ιατρικός Σύλλογος Λασιθίου
Ιατρικός Σύλλογος Σητείας

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ένταξης ιατρών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατ’ οίκον.

Αξιότιμοι συνεργάτες,
Ακολούθως της πρόσκλησης και των οδηγιών που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την ένταξη
ιατρών στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατ’ οίκον, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 63 ν.
4812/21 (ΦΕΚ Α 110) καλούνται οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου
268 του ν. 4798/21 να ενταχθούν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID 19,
για τον εμβολιασμό του πληθυσμού κατ’ οίκον ή στο ιατρείο/εγκατάστασή τους.
Ενημερωτικά και εκπαιδευτικά εγχειρίδια, πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες, σχετικά με την ορθή
φύλαξη, την μεταφορά των εμβολίων και τη συνολικότερη διαδικασία, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο
του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr και στον ιστότοπο www.emvolio.gov.gr.
Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/21 που
ανήκουν γεωγραφικά στην αρμοδιότητα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και επιθυμούν να
συμμετάσχουν στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, δύνανται μετά από τηλεφωνική τους επικοινωνία
να προσέρχονται αυτοπροσώπως στην έδρα της 7ης ΥΠΕ (3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου –Μοιρών,
Εσταυρωμένος), στο γραφείο του Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας (2ος
όροφος), για να υπογράψουν το σχετικό συμβατικό κείμενο που θα τους δίδεται, ώστε να καταστεί
δυνατή η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Στην περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης προσέλευσης τους, οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι
φορείς υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/21 δια του νομίμου εκπροσώπου τους, δύναται να
επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με το Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας

7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειμένου να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά κείμενο σύναψης σύμβασης, το οποίο
αφού υπογράψουν θα διαβιβάζουν ταχυδρομικά στη Δ/νση:
7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
Υπόψη κας Εύης Γαρεδάκη και Νίκου Τσικριτσάκη
3ο χλμ Ε.Ο. Ηρακλείου- Μοιρών, Εσταυρωμένος,
Ηράκλειο Κρήτης, ΤΚ 71500.
Ηλεκτρονικό αρχείο της υπογεγραμμένης σύμβασης θα διαβιβάζεται αρμοδίως από την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης
στο Υπουργείο Υγείας.
Οι συμβεβλημένοι ιατροί και φορείς του άρθρου 268 ν. 4798/21 θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά και
τηλεφωνικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης για την ένταξή τους στο πρόγραμμα.
Οι συμβεβλημένοι ιατροί 24 ώρες από την ειδοποίησή τους δύνανται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του εμβολίου να επιλέξουν το εμβολιαστικό κέντρο που τους εξυπηρετεί για την παραλαβή
των εμβολίων. (Αναλυτικές οδηγίες στο εγχειρίδιο: ''Εμβολιασμός από Ιδιώτη Ιατρό'').
Τα ονόματα ή και οι επωνυμίες των συμβεβλημένων ιατρών και φορέων του άρθρου 268 ν. 4798/21,
καθώς όλα τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα πρέπει να αναρτώνται δυναμικά στον ιστότοπο

emvolio.gov.gr, προκειμένου οι πολίτες να επικοινωνούν μαζί τους για να ορίσουν την ημερομηνία
εμβολιασμού τους.
Για περαιτέρω διευκρινήσεις, πληροφορίες και σύναψη σύμβασης μπορείτε να επικοινωνήσετε κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 -14:30 με τους :



Γαρεδάκη Εύη, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης,
Τηλ. 2813-404429, email : egaredaki hc-crete.gr



Τσικριτσάκης Νίκος, Υπάλληλος Τμήματος Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας7ης Υ.ΠΕ Κρήτης,
Τηλ. 2813-404349, email: ntsikritsakis hc-crete.gr

Παρακαλούμε πολύ για την ενημέρωση των μελών σας.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή σας στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών.
Με τιμή

Η Διοικήτρια
7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης
Ελένη Μπορμπουδάκη

