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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π.οικ. 25885
Τοποθέτηση των κινητών μονάδων ΜΕΘ σε
προαύλιο χώρο ιδιοκτησίας ή χρήσεως δημόσιου νοσοκομείου για την παροχή υπηρεσιών
υγείας ασθενών λόγω διάδοσης του κορωνοϊού
COVID-19 και χορήγηση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 34Γ του ν. 4647/2019 (Α’ 204).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4647/2019 «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες
διατάξεις» (Α’ 204), και ιδίως του άρθρου 34Γ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 72 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς
τους Oργανισμούς Τοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
4. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών
Γραμματειών» (Α’ 3).
12. Την υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).
13. Την από 01.04.2021 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με την οποία προτείνεται η
εγκατάσταση των φορητών κινητών μονάδων ΜΕΘ στον
προαύλιο χώρο του «Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου» στην Δημοτική Κοινότητα Εξοχής του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη
Ν. Θεσσαλονίκης.
14. Την από 21.4.2021 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/39114/1620.
15. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.25688/21.04.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από την
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Εγκρίνουμε την τοποθέτηση συνολικά δέκα οκτώ (18)
κινητών φορητών μονάδων ΜΕΘ μετά του συνοδού εξοπλισμού τους, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο δωρεάς
της Επιτροπής Ελλάδα 2021, σε προαύλιο χώρο χρήσεως
δημόσιου νοσοκομείου και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ.
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Παπανικολάου» στην Δημοτική Κοινότητα Εξοχής του
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης χορηγώντας
άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς κατά την προοριζόμενη χρήση.
Άρθρο δεύτερο
Χορηγούμε οικοδομική άδεια για:
α) Την τοποθέτηση συγκροτήματος προκατασκευασμένων οικίσκων εξωτερικού χώρου, αποτελούμενου
από δώδεκα μονάδες διαστάσεων 8,00μ.Χ3,00μ.Χ2,90μ.,
συνολικής επιφανείας 288 τ.μ.,
β) κάθε άλλη αναγκαία οικοδομική εργασία για την
τοποθέτηση των οικίσκων και τη λειτουργία της μονάδας
εντατικής θεραπείας, όπως ενδεικτικά, την κατασκευή
βάσης οπλισμένου σκυροδέματος πάνω στην οποία
θα τοποθετηθούν οι οικίσκοι, τα απαραίτητα δίκτυα
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ύδρευσης - αποχέτευσης, τις ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις και τη διασύνδεσή τους με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2021
Οι Υπουργοί
Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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