
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυ-
μάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

2 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το 
έτος 2017.

3 Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-
κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-
μείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια.

5 Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρικού Προσω-
πικού έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.  Α2β/Γ.Π. 92202 (1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-

σίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυ-

μάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/

26-7-1985), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 

(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν.  4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 
270/τ. Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/4-12-2015) και ισχύει.

5. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28-8-2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/
τ. Β’/ 6-10-2015).

9. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ.

10. Την υπ’ αριθμ. 67/14-12-2016 (Θέμα 3 ΙΙ) απόφαση 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών 
(ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).

11. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ. 96807/21-12-2016 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους εξήντα ενός εκατομμυρίων δια-
κοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα 
δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (61.258.962,25 €), η 
οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου 
Υγείας (Φ. 210 και ΚΑΕ 2811) και αναλυτικά:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους 
(15.771.179,11 €).

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δα-
πάνη ύψους (10.179.037,79 €).

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη 
ύψους (5.163.478,79 €).

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική 
δαπάνη ύψους (8.594.840,94 €).

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
Συνολική δαπάνη ύψους (5.983.884,97 €).

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 
(11.263.843,39 €).

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους 
(4.302.697,26 €), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας είκοσι τρι-
ών εκατομμυρίων και πεντακοσίων χιλιάδων (23.500.000) 
ωρών για περίπου πενήντα χιλιάδες πεντακόσιους πενή-
ντα έναν (50.551) μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια, για το χρονικό διάστημα από
1-1-2017 έως και 31-12-2017 για την ομαλή και απρόσκο-
πτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 13.441 υπάλληλοι 
για 5.500.000 ώρες.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 9.322 
υπάλληλοι για 4.500.000 ώρες.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 4.841 υπάλλη-
λοι για 1.500.000 ώρες.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου 
6.860 υπάλληλοι για 3.200.000 ώρες.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
περίπου 4.856 υπάλληλοι για 3.600.000 ώρες.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 8.278 υπάλληλοι 
για 3.600.000 ώρες.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 2.953 υπάλληλοι 
για 1.600.000 ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.     Α2β/Γ.Π. 94901 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 

εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-

πικού, καθώς και του προσωπικού με σχέση εργασί-

ας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως 

τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδι-

κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ.Α/24-12-2014) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
του ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α/4-12-2015) και ισχύει.

5. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες».

6. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144 Β’).

9. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ-
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου 
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», 
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ.

10. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ. 96424/20-12-2016 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

11. Το υπ’ αριθμ. 45581/13-12-2016 έγγραφο του 
Ε.Κ.Α.Β.

12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε.Κ.Α.Β.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους έντεκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα 
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€11.184.000,00) για το έτος 
2017, που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από 
το Φορέα 210 και ΚΑΕ 2815, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας, προς συμπλή-
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ’ υπέρβαση 
αυτής, τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων και εκατόν είκοσι (3.585.120) ωρών για περίπου 
τέσσερις χιλιάδες και εκατόν ογδόντα (4.180) υπαλλήλους 
διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών) του Εθνι-
κού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελλαδικά (Κεντρική Υπη-
ρεσία - Παραρτήματα) για το έτος 2017 για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία του σε 24ωρη βάση.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογι-
σμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου 
διατάκτη.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ.     Α2β/Γ.Π.95896 (3)
Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χη-

μικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομει-

ακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νο-

σοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 

Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Πε-

ριφέρεια.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/

26-7-1985), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ. Α΄/15-7-1992), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2014) 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(ΦΕΚ 270/τ. Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/4-12-2015) 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν.  4368/2016 
(ΦΕΚ 21/τ. Α΄/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28-8-2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/
τ. Β’/ 6-10-2015).

11. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουρ-
γείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(ΚΑΕ)», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ.

12. Την υπ’ αριθμ. 67/14-12-2016 (θέμα 3 ΙΙ) απόφαση 

του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών 
(ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.)

13. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 96803/21-12-2016 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους εννέα εκατομμυρίων επτακο-
σίων σαράντα μία χιλιάδων και τριάντα επτά ευρώ και 
εβδομήντα πέντε λεπτών (9.741.037,75 €), η οποία θα 
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210 
και ΚΑΕ 2811) και αναλυτικά:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους 
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιά-
δων και τριακοσίων δύο ευρώ και σαράντα λεπτών 
(3.667.302,40 €).

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δαπά-
νη ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα δύο 
χιλιάδων και εννιακοσίων εξήντα δύο ευρώ και εξήντα 
λεπτών (1.752.962,60 €).

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη 
ύψους πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων και τριακο-
σίων τριάντα ευρώ και τριάντα λεπτών (567.330,30 €).

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική 
δαπάνη ύψους οκτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων 
εξήντα ενός ευρώ και τριάντα λεπτών (849.061,30 €).

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
Συνολική δαπάνη ύψους τετρακοσίων τριάντα εννέα 
χιλιάδων και εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 
(439.069,60 €).

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 
και πεντακοσίων εξήντα ευρώ (1.653.560,00 €).

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους 
οκτακοσίων έντεκα χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα 
ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (811.751,55 €), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών (ενεργών, μι-
κτού τύπου και ετοιμότητας) για το χρονικό διάστημα 
από 1-1-2017 έως 31-12-2017, για εκατόν εννέα χιλιά-
δες (109.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους 
τετρακόσιους δεκατρείς (1.413) υπαλλήλους που ανή-
κουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - 
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 425 υπάλληλοι για 
30.000 ημέρες εφημερίας.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 336 
υπάλληλοι για 28.000 ημέρες εφημερίας.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 137 υπάλληλοι 
για 7.000 ημέρες εφημερίας.

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου 
156 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
περίπου 86 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.
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ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 168 υπάλληλοι 
για 12.000 ημέρες εφημερίας.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 105 υπάλληλοι για 
8.000 ημέρες εφημερίας.

α. Νοσοκομεία Αθήνας - Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη-

μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, 
Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη-
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποι-
ούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυ-
ριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς - Νοσοκομειακούς Φαρμα-

κοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβο-
λή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το μέγιστο 
κατά μήνα.

γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρε-
σία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄), 
όπως ισχύει.

δ. Εξαιρέσεις - Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο 

άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κατα-
βολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των 
ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί-
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά-
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται 
η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι 
του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπε-
ται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημερίες 
το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 
Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται σε Τμήματα 
που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα των παραπάνω 
ειδικοτήτων.

Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31 ημέ-
ρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1) 
εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγμα-
τοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.

Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρο-
νικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστή-
ριο εφημερεύουν σε αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα 
δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν 
οι Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του 
Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημερι-
ών μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσ-
σερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, 

Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών 
εφημεριών που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις 
ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώ-
τερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυρια-
κής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν 
με καθημερινές ημέρες.

Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους 
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες 
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες 
μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το 
σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον 
αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωρα-
ρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή 
Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.

Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα 
ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι μπορούν να 
πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της 
γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής 
εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.

ε. Εφημερίες μικτού τύπου και εφημερίες ετοιμότητας
Οι Φαρμακοποιοί - Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, 

Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί, Ψυχολόγοι και Κτηνίατροι 
μπορούν να πραγματοποιούν εφημερίες μικτού τύπου 
και εφημερίες ετοιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), όταν οι 
ανάγκες το επιβάλλουν.

στ) Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακοποιών 

- Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και Φυσικών 
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεωτικές (άρ-
θρο 13 του ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που θέ-
τει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια 
πραγματοποίησης ενεργών εφημεριών δεν εξαντλούνται 
υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια μετά από 
εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος, του Το-
μεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.

Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς - Νοσοκομεια-
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων - Ακτι-
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο-
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.

Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως 
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το 
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες 
που προβλέπεται πιο πάνω. Η αμοιβή της εφημερίας μι-
κτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας 
και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της 
ενεργού.

Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών (ενερ-
γών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται εκ των 
προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομεί-
ων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.
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Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρ-
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει-
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. Α2β/Γ.Π. οικ. 97131 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και 

εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-

πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω-

τικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 

Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/

26-7-1985), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015
(ΦΕΚ 176/τ. Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ. Α΄/15-7-1992), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/τ. Α΄/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν.  4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/
28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο-
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(ΦΕΚ 270/τ. Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

7. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/ 22-11-2010) «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

8. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28-8-2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 23-9-2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/
τ. Β’/6-10-2015).

11. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του 

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουρ-
γείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων 
(ΚΑΕ)», η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ.

12. Την υπ’ αριθμ. 67/14-12-2016 (θέμα 3 ΙΙ) απόφαση 
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών 
(ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).

13. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ. 96813/21-12-2016 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδο-
μάδα.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους έξι εκατομμυρίων εξακοσίων 
είκοσι οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ενός ευρώ 
(6.628.961,00 €), η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 
του Υπουργείου Υγείας (Φ. 260 και ΚΑΕ 2811) και ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους 
πεντακοσίων χιλιάδων και διακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ (500.224,00 €).

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δα-
πάνη ύψους επτακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων και 
διακοσίων σαράντα τριών ευρώ (764.243,00 €).

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη 
ύψους οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων και τριακοσίων 
ογδόντα δύο ευρώ (850.382,00 €).

Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική 
δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων πενή-
ντα πέντε χιλιάδων και οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ 
(1.455.856,00 €).

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
Συνολική δαπάνη ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν 
σαράντα επτά χιλιάδων και τριακοσίων ογδόντα ευρώ 
(1.147.380,00 €).

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους 
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων και επτακοσίων 
τριάντα οκτώ ευρώ (1.600.738,00 €).

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους 
τριακοσίων δέκα χιλιάδων και εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ 
(310.138,00 €), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας δύο εκα-
τομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων (2.700.000) ωρών, για 
περίπου πέντε χιλιάδες οκτακόσιους τριάντα επτά (5.837) 
μονίμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.), για χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και 
31-12-2017 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 
τους σε 24ωρη βάση και αναλυτικά:

Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 980 υπάλληλοι 
για 160.000 ώρες.

Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 1.070 
υπάλληλοι για 260.000 ώρες.

Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 225 υπάλληλοι 
για 230.000 ώρες.
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Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου 
1.186 υπάλληλοι για 650.000 ώρες.

Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 
περίπου 646 υπάλληλοι για 590.000 ώρες.

ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, 
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 1.500 υπάλλη-
λοι για 690.000 ώρες.

Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 230 υπάλληλοι για 
120.000 ώρες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. Α2α/Γ.Π.84259 (5)
Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρικού Προσω-

πικού έτους 2017.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄),
ii. του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄),
iii. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄),
iv. του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄),
v. των άρθρων 55 και 62 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄),
vi. του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄),
vii. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄),
viii. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄),
ix. του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄),
x. του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
xi. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄),
xii. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
xiii. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄),
xiv. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄),
xv. του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄),
xvi. του π. δ/γματος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄),
xvii. του π. δ/γματος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α΄),
xviii. του π. δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ.Υ25/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-

πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β’).

3. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.93503/12-12-2016 υπουρ-
γική απόφαση «Κατανομή πιστώσεων του προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας 
σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)» (ΑΔΑ: 
ΨΛ5Δ465ΦΥΟ-83Ψ).

4. Την απόφαση της 67ης/14-12-2016 συνεδρίασης 
του Κε.Σ.Υ.Πε.

5. Την υπ’ αριθμ. Β1α/οικ.96816/21-12-2016 εισήγη-
ση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας 
σε 24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, του 

Ε.Κ.Α.Β. και των μονάδων υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., αποφα-
σίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 
μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο-
ντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Πανεπιστημιακών Ιατρών.
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο-

ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί-
νεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017

1η ΥΠΕ 59.018.267,00 €

2η ΥΠΕ 37.011.456,00 €

3η ΥΠΕ 20.506.348,00 €

4η ΥΠΕ 27.008.359,00 €

5η ΥΠΕ 19.005.882,00 €

6η ΥΠΕ 34.010.526,00 €

7η ΥΠΕ 15.004.645,00 €

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 1.728.475,00 €

ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 385.800,00 €

ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 651.201,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 214.331.039,00 €

Β) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 
μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο-
ντιάτρων του Ε.Κ.Α.Β.:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Πανεπιστημιακών Ιατρών.
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι-

ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ-
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται 
από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέσα στα πλαίσια των 
διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

Για τους ιατρούς του Ε.Κ.Α.Β. ισχύει το νομικό πλαί-
σιο, που διέπει όλους τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ, για τον 
τρόπο εφημερίας και για τον τρόπο ελέγχου των εφη-
μεριών.
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ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017

Ε.Κ.Α.Β. 2.550.000,00 €

Γ) Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2017 
μέχρι 31/12/2017 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο-
ντιάτρων των δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών).
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου.
• Αγροτικών ιατρών.
• Επικουρικών ιατρών.
• ΠΕ Ιατρών.
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι-

ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ-
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται 
από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων.

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2017

1η ΥΠΕ 1.080.840,00 €

2η ΥΠΕ 4.120.518,00 €

3η ΥΠΕ 3.200.325,00 €

4η ΥΠΕ 6.550.905,00 €

5η ΥΠΕ 4.375.074,00 €

6η ΥΠΕ 8.500.863,00 €

7η ΥΠΕ 2.211.475,00 €

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΕΔΥ 30.040.000,00 €

Δ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή ανέρχεται στο ποσό των 246.921.039,00€ για το 
οικονομικό έτος 2017 και βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότε-
ρα τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.210 «Δαπάνες Υγείας» κατά 
214.331.039,00€, τον Κ.Α.Ε. 2816 του Φ.210 «Δαπάνες 
Υγείας» κατά 2.550.000,00€ και τον Κ.Α.Ε. 2812 του Φ.260 
«Δαπάνες Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας» κατά 
30.040.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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*02042653012160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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