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Πξνο 

Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ 

 

Κνηλ: 

Τπνπξγφ Τγείαο & Κνηλ. Αιιειεγγχεο, θα Ξελνγηαλλαθνπνχινπ 

Γηνηθεηή Γ.Τ.ΠΔ.Κξήηεο, θ. Φξαγθηαδνπιάθε 

Γηνηθεηή ΠΑΓΝΖ, θ. Κνθθίλε 

Γηνηθεηή ΒΠΓΝΖ, θ. Κπδσλάθε 

Γηεπζπληή Γελ. Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, θ. Μπαδηψηε Κσλ/λν 

Πξφεδξν Ηαηξηθνχ Σκήκαηνο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Εψξα Οδπζζέα 

  

 

Γπλάκεη ηνπ κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/28.5.2010, έγγξαθν 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ θ. Κσλζηαληίλν Μπαδηψηε απνθαίλεηαη πσο νη απνδνρέο 

απφ ηα απνγεπκαηηλά ηαηξεία πθίζηαληαη ηηο πεξηθνπέο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα επηδφκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ.  

πγθεθξηκέλα ην έγγξαθν αλαθέξεη φηη « ηφζν ε εηδηθή ακνηβή πνπ 

ιακβάλνπλ νη Παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Ν.2889/2001, φζν θαη ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη ηαηξνί (ηαηξνί 

ηνπ Δ..Τ. θαη Παλεπηζηεκηαθνί ηαηξνί), ιφγσ ηεο απαζρφιεζεο ηνπο ζηα 

απνγεπκαηηλά ηαηξεία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ σο 

άλσ λφκνπ, ζα πξέπεη απφ 1.1.2010 λα κεησζνχλ θαηά 12% θαζφζνλ νη ελ 

ιφγσ ακνηβέο δελ πεξηιακβάλνληαη  ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 



άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 θαη απφ 1.6.2010 λα κεησζνχλ θαηά 8%, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.3845/2010. 

Ωο ζεζκνζεηεκέλν φξγαλν εθπξνζψπεζεο ησλ ηαηξψλ ηνπ Ννκνχ 

Ζξαθιείνπ, κε γλψκνλα πάληα ηελ πξνάζπηζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο 

αμηνπηζηίαο ηνπ ηαηξηθνχ ζψκαηνο θαη κε βάζεη ηα φζα εζθαικέλνο 

νξίδνληαη ζην κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/28.5.2010 έγγξαθν ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε ηα 

θάησζη: 

Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2889/2001 φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3868/2010 

θαζηεξψζεθε ε νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

Δ..Τ. κε ηελ επέθηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ θαη ηε δηελέξγεηα 

δηαγλσζηηθψλ, ζεξαπεπηηθψλ θαη επεκβαηηθψλ πξάμεσλ πέξαλ ηνπ 

ηαθηηθνχ σξαξίνπ.  

 Ζ ακνηβή γηα ηελ επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν 

θαηαβάιιεηαη απεπζείαο ζην λνζνθνκείν απφ ηνλ εμεηαδφκελν αζζελή. Ζ 

ακνηβή γηα ηηο δηαγλσζηηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη 

θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ λνζνθνκείνπ, θαηαβάιινληαη ζην 

λνζνθνκείν κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά ξπζκίζεηο θαη ηηκνιφγην, είηε 

απφ ηνλ αζζελή είηε απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Αλ ν αζζελήο δελ 

είλαη αζθαιηζκέλνο, θαηαβάιιεη ζην λνζνθνκείν ακνηβή γηα ηηο πξάμεηο 

απηέο κε βάζε ην ηζρχνλ θάζε θνξά ηηκνιφγην.  

 Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο θαζνξίζζεθε ην χςνο ηεο ακνηβήο, πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηελ 

επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν, θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ 

παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο 

ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή 

ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ, ρεηξνπξγείσλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαζψο θαη θάζε 

άιιν ζρεηηθφ ζέκα. Ζ θαηαβαιιφκελε ζην λνζνθνκείν ακνηβή, γηα 

επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν θαη γηα ηηο ινηπέο ηαηξηθέο πξάμεηο θαη 

επεκβάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ 



λνζνθνκείνπ, θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ λνζνθνκείνπ, πνπ 

ζπζηήζεθε κε ηελ παξνχζα δηάηαμε, ήηνη ηα ρξήκαηα θαηαηίζεληαη ζε 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη αλνηρζεί ζε θάζε Κξαηηθφ Ννζνθνκείν, Δηδηθφ 

Λνγαξηαζκφ ιεηηνπξγίαο απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ (Δ.Λ.Λ.ΑΠ.Η), ρσξηζηφ 

απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ηαθηηθήο κηζζνδνζίαο θαη εθεκεξηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ, δειαδή ν έιεγρνο ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη, φρη κε ηελ 

ζπλήζε θαη γλσζηή ζηνπο ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ δηαδηθαζία ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ αιιά κε ηελ ινγηζηηθή 

δηπινγξαθηθή κέζνδν. 

  Ζ δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ γίλεηαη απφ ηα 

φξγαλά ηνπ. Όξγαλα δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ είλαη:  

α) Σξηκειήο Δπηηξνπή, πνπ απνηειείηαη απφ ην Γηνηθεηή, ηνλ Πξντζηάκελν 

ηεο Ηαηξηθήο Τπεξεζίαο θαη ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γηνηθεηηθήο - 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ην λνζνθνκείνπ, β) Ζ Γξακκαηεία ηνπ 

ινγαξηαζκνχ. 

  Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο, ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο, ν ηίηινο, ν ηξφπνο αλάιεςεο θαη δηάζεζεο ησλ 

θνλδπιίσλ, θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

παξαπάλσ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ησλ λνζνθνκείσλ». 

  3. Δπεηδή, θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο ηειεπηαίαο απηήο δηαηάμεσο    

εθδφζεθε  ε θ.π.α ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο - Πξφλνηαο ππ’ 

αξηζ. Τ4α/Γ.Π.νηθ.40620 («Οινήκεξε ιεηηνπξγία Ννζνθνκείσλ θαη 

θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηεο ακνηβήο γηα επίζθεςε ζε απνγεπκαηηλφ ηαηξείν 

θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ πνπ θαηαλέκεηαη ζην λνζνθνκείν θαη ζην 

πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ νινήκεξε ιεηηνπξγία», ΦΔΚ Β΄ 

1643/10.12.2001), πνπ νξίδεη ζην άξζξν 6, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

θ.π.α Τ4α.νηθ.45653(ΦΔΚ Β΄ 1723/21-12-2001), φηη:  

 «Απφ ην πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ην πνζνζηφ πνπ 

παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν θαη ην πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο 



ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζηελ απνγεπκαηηλή 

ιεηηνπξγία ησλ ηαηξείσλ, ρεηξνπξγείσλ θαη εξγαζηεξίσλ, θαζνξίδεηαη σο 

εμήο: Α. Οη ηαηξνί, πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ ηαηξείν, ακείβνληαη θαηά 

πξάμε κε ην 60% ηεο ακνηβήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο 

απηήο. Σν 40% παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν. Όηαλ πξφθεηηαη γηα 

Παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο, ην λνζνθνκείν παξαθξαηεί ην 30% θαη 

απνδίδεη ην 10% ζηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

2530/1997.  Γ. Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ, πνπ πξνέξρεηαη απφ 

θάζε έλα απφ ηα εξγαζηήξηα απεηθφληζεο θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο (in vitro 

εμεηάζεηο), θαζψο θαη ηα αθηηλνζεξαπεπηηθά ηκήκαηα θαηαλέκεηαη σο 

εμήο:  

1.Σν 30% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε. 

2.Σν 5% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Αλ ν 

Γηεπζπληήο είλαη ν εθηειψλ ηελ πξάμε ιακβάλεη ην 35% ζπλνιηθά.  

3.Δάλ ε ηαηξηθή πξάμε απαηηεί ζπλεξγαζία δχν (2) εηδηθνηήησλ, ν 

ζπλεξγαδφκελνο ηαηξφο ιακβάλεη ην 10% αλά πξάμε.  

4.Σν ππφινηπν ηνπ πξντφληνο κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ, απνδίδεηαη 

ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β` θαη ζην ινηπφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ηκήκαηνο φπσο είλαη νη αθηηλνθπζηθνί θαη νη θπζηθνί ηαηξηθήο, πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ 

ηκήκαηνο.  

5.Σν 50% αλά πξάμε παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν.  

Γ. Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα 

βηνπαζνινγηθά, αηκαηνινγηθά, βηνρεκηθά, ελδνθξηλνινγηθά εξγαζηήξηα 

θαζψο θαη ηα εξγαζηήξηα ηζηνζπκβαηφηεηαο θαη ππξεληθήο ηαηξηθήο (in 

vitro εμεηάζεηο) ελνπνηείηαη θαη θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

Σν 30% θαηαλέκεηαη ζηνπο ηαηξνχο πνπ δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ 

εξγαζηήξην θαη ην 70% παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν.  

Σν 30% πνπ απνδίδεηαη ζηνπο ηαηξνχο θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

α. Σν 20% απνδίδεηαη ζηνπο Καζεγεηέο ή ηνπο Γηεπζπληέο, πνπ 

δηελεξγνχλ απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην.   



β.Σν 50% απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο ινηπνχο ηαηξνχο πνπ δηελεξγνχλ 

απνγεπκαηηλφ εξγαζηήξην.  

ε θάζε πεξίπησζε, θάζε έλαο απφ ηνπο ηαηξνχο απηνχο δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ην 80% ηεο ακνηβήο ηνπ Καζεγεηή ή ηνπ Γηεπζπληή. Δάλ 

πξνθχπηεη ππφινηπν, απηφ παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν.  

γ.Σν 30% απνδίδεηαη ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β΄ θαη ζην ινηπφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ησλ εξγαζηεξίσλ φπσο είλαη νη βηνρεκηθνί, 

ρεκηθνί, βηνιφγνη, θπζηθνί ηαηξηθήο θαη αθηηλνθπζηθνί πνπ απαζρνινχληαη 

ζηα απνγεπκαηηλά εξγαζηήξηα. Κάζε έλαο απφ ηνπο Δπηκειεηέο Β΄ θαη 

ηνπο ινηπνχο επηζηήκνλεο κε ηαηξνχο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 80% ηεο 

ακνηβήο ηνπ Δπηκειεηνχ Α΄. Δάλ πξνθχπηεη ππφινηπν, απηφ 

παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν.  

Σν πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα εξγαζηήξηα  

παζνινγηθήο αλαηνκίαο θαη θπηηαξνινγίαο θαηαλέκεηαη σο εμήο:  

α. Σν 30% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζηνλ ηαηξφ πνπ εθηέιεζε ηελ πξάμε.  

β. Σν 5% αλά πξάμε απνδίδεηαη ζην Γηεπζπληή ηνπ ηκήκαηνο. Αλ ν 

Γηεπζπληήο είλαη ν εθηειψλ ηελ πξάμε ιακβάλεη ην 35% ζπλνιηθά.  

γ. Σν ππφινηπν ηνπ πξντφληνο κέρξη ην 50% ηνπ ζπλφινπ, απνδίδεηαη 

ηζνκεξψο ζηνπο Δπηκειεηέο Β` πνπ απαζρνινχληαη ζηελ απνγεπκαηηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ εξγαζηεξίνπ ή ηνπ ηκήκαηνο.  

δ. Σν 50% αλά πξάμε παξαθξαηείηαη απφ ην λνζνθνκείν».  

 πλεπψο ζχκθσλα κε ηελ σο άλσ απφθαζε ε ιεηηνπξγία ησλ 

απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαζψο θαη ε δηελέξγεηα δηαγλσζηηθψλ θαη 

ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ κεηά ην ηαθηηθφ σξάξην ησλ λνζνθνκείσλ είλαη 

πξναηξεηηθή, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε απηή ηνπ ηαηξηθνχ, λνζειεπηηθνχ 

θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

 Σν δε πξφγξακκα ηεο πξναηξεηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ 

λνζειεπηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ απνγεπκαηηλή ιεηηνπξγία 

ηνπ λνζνθνκείνπ θαηαξηίδεηαη κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηή θαη δελ πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη κε ην ηαθηηθφ απνγεπκαηηλφ σξάξην θαη ην Πξφγξακκα 

ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 



 πλέπεηα ησλ αλσηέξσ είλαη θαη φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2889/2001 φπσο απηφο έρεη 

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα λα νξίδεηαη φηη «Σα εηζνδήκαηα ησλ 

ηαηξψλ ηνπ Δ..Τ., απφ ηελ απνγεπκαηηλή εξγαζία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

9 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαζψο θαη ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηαηξψλ απφ ηελ 

απνγεπκαηηλή εξγαζία ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 4 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, φπσο 

επίζεο θαη ε πξνβιεπφκελε ζηελ επφκελε παξάγξαθν ηνπ 6 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ εηδηθή ακνηβή γηα ηελ παξνρή θιηληθνχ θαη εξγαζηεξηαθνχ έξγνπ 

απφ παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε 

παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο, εξγαζηήξηα ή κνλάδεο εγθαηεζηεκέλεο ζε 

λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Η., ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη απφ 

άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ θαη θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο 

παξ. 2 πεξ. Ε  ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2238/1994.»  

 Δπεηδή δε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.2238/1994 

σο εηζφδεκα απφ ππεξεζίεο ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ ινγίδεηαη θαη θάζε 

εηζφδεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α΄ έσο 

Ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηά ην απαζρνινχκελν ινηπφ πξνζσπηθφ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζεσξείηαη θαη απηφ σο εηζφδεκα απφ ειεπζέξηα 

επαγγέικαηα, ιφγσ ηεο κε έληαμεο ηνπ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο Α΄ 

έσο Ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.2238/1994. 

 Δπεηδή ε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαη ε 

απαζρφιεζε ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ απνηειεί άζθεζε 

ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο θαη νπδεκία ζρέζε πθίζηαηαη κε ηελ ηαθηηθή θαη 

ππεξσξηαθή εξγαζία απνδίδεηαη δε ν ραξαθηεξηζκφο σο ειεπζέξην 

επάγγεικα   θαη απφ  ην ίδην ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζε 

πξνγελέζηεξν ρξφλν ζην κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 2/40028/2002/23.8.2002 

έγγξαθν ηνπ πξνο ην ηφηε Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη αλαθνξηθά 

κε ην είδνο ησλ απνδνρψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

αλψηαηνπ νξίνπ απνδνρψλ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην νπνίν 

αλέθεξε φηη « Σν εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη ηαηξνί θαη ην ινηπφ 



πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζεζκφ ησλ Απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ 

θαη ακείβνληαη γηα απηφ ζε βάξνο ησλ Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ Λεηηνπξγίαο 

Απνγεπκαηηλψλ Ηαηξείσλ ΔΛΛΑΠΗ (άξζξν 1 ΤΑ ΓΤ 52001 Φ.Δ.Κ 

1679/Β΄) θαζψο επίζεο θαη ε εηδηθή ακνηβή πνπ ρνξεγήζεθε ζχκθσλα κε 

ηελ θπα αξ. 2/62596/0022/12.11.2001 ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Τγείαο θαη Πξφλνηαο ζηνπο Παλεπηζηεκηαθνχο ηαηξνχο πνπ πξνζθέξνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε Παλεπηζηεκηαθέο θιηληθέο εξγαζηήξηα ή κνλάδεο 

εγθαηεζηεκέλεο ζε λνζνθνκεία ηνπ Δ..Τ. ή ησλ Α.Δ.Η, δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ησλ απνδνρψλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ηε ζχγθξηζε. 

1) κε ηηο απνδνρέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2703/1999 θαη  

2) ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2606/1998, γηαηί ζεσξνχληαη 

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν.2889/2001 

 Δπεηδή ινηπφλ απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ιαλζαζκέλα ην 

Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο κε ην κε αξηζ. 2/23966/0022/28.5.2010 

έγγξαθν ηνπ εληάζζεη ηηο ακνηβέο ησλ ηαηξψλ θαη ηνπ ινηπνχ 

πξνζσπηθνχ απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζηα 

Κξαηηθά Ννζνθνκεία ζηελ Τινπνίεζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο 

ηνπ έηνπο 2010 θαη φηη ζα πξέπεη απφ 1.1.2010 λα κεησζνχλ θαηά 12% 

κε ην εζθαικέλν ζθεπηηθφ φηη νη ελ ιφγσ ακνηβέο δελ πεξηιακβάλνληαη  

ζηηο ξεηέο εμαηξέζεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3833/2010 θαη απφ 

1.6.2010 λα κεησζνχλ θαηά 8%, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν.3845/2010, θαζφζνλ νη ελ ιφγσ ακνηβέο αθελφο σο ζαο 

πξναλαθέξακε απνηεινχλ εηζνδήκαηα απφ ηελ άζθεζε ειεπζέξηνπ 

επαγγέικαηνο, θαη νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ηελ ηαθηηθή θαη 

ππεξσξηαθή εξγαζία ησλ ηαηξψλ ζηα λνζνθνκεία, ηα νπνία φκσο, 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα δελ εληάζζνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ σο άλσ 

λφκσλ πεξί εηζνδεκαηηθήο πνιηηηθήο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν άιισζηε 

δελ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θαη ξεηή εμαίξεζε ζε απηνχο, αθεηέξνπ δε 



νη ακνηβέο ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ θαηαβάιινληαη απεπζείαο, απφ 

ηνλ Έιιελα πνιίηε, πξνο ηα Κξαηηθά Ννζνθνκεία θαη νπδεκία κνξθή 

επηδφκαηνο ε πάζεο άιιεο θχζεσο απνδεκίσζε ή ακνηβή απνηεινχλ 

απφ ην Γεκφζην πξνο ηνπο ηαηξνχο θαη ην ινηπφ πξνζσπηθφ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε απηά πξναηξεηηθά θαη πάληνηε ππφ ην πξίζκα ηεο 

άζθεζεο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο, κε ζπλέπεηα νπδεκία επηβάξπλζε λα 

πθίζηαηαη εηο βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

 Πέξα ησλ αλσηέξσ λνκηθψλ δεηεκάησλ βάζεη ησλ νπνίσλ ζαο 

παξαζέζακε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη βάζηκε ε πεξηθνπή 

θαηά πνζνζηφ 20% ηεο ακνηβήο απφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζην ιαλζαζκέλν ζθεπηηθφ ηνπ κε αξηζ.  

πξσηνθφιινπ 2/23966/0022/28.5.2010 εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο ζαο αλαθέξνπκε θαη φηη: 

     «ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζα πηνζεηεζεί ην παληειψο 

εζθαικέλν λνκηθά ζθεπηηθφ ηνπ σο άλσ εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνχ 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο, ζα έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ ζπξξίθλσζε 

ηεο ακνηβήο  απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ ζε 

εμεπηειηζηηθά επίπεδα, ψζηε λα θαζίζηαηαη αζχκθνξε ή ζπλέρηζε ηεο 

πξναηξεηηθήο άζθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο απηψλ απφ ηνπο ηαηξνχο θαη ην 

ινηπφ πξνζσπηθφ ψζηε νπδείο λα κελ πξνηίζεηαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

νινήκεξε ιεηηνπξγία ησλ Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ, ζηα νπνία θαη 

ππεξεηνχλ θάησ απφ άζιηεο, αληίμνεο θαη αληηεπαγγεικαηηθέο 

ζπλζήθεο νχησο ή άιισο, θαη ελ ηέιεη ζηελ παχζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

νινήκεξεο  ιεηηνπξγίαο απηψλ παξά ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 

ηνπ Ν.3868/2010 πεξί αλαβάζκηζεο ηνπ Δληαίνπ πζηήκαηνο Τγείαο.» 

 

              Με ηηκή 

                               

              Ο Πξφεδξνο                                           Ο Γελ.Γξακκαηέαο 

          Γξεγφξεο Παζπάηεο                             Υάξεο Βαβνπξαλάθεο    


