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ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4α/147881/25-11-2010 «Ολοήμερη λειτουργία
Νοσοκομείων» Κ.Υ.Α. (Β΄1851)»»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.Τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄129).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τα Προεδρικά Διατάγματα 138/1990, 157/1991, 427/1991, 98/1993, 65/1996, και 114/2000
περί αμοιβής ιατρικών πράξεων, όπως ισχύουν.
4. Την υπ΄αριθμ πρωτ.Υ4α/οικ.1320/1998 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ορισμός Νοσηλίου
Νοσοκομείων (Β΄99), όπως ισχύει.
5. Την υπ΄αριθμ. πρωτ.Υ4α/147881/25-11-2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» Κ.Υ.Α.
(Β΄1851).
6. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4α/15188/08-02-2012 «Καθορισμός ποσοστού που αποδίδεται ως αμοιβή
στους γιατρούς του Ε.Ο.Π.Π.Υ. που συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργίας των Νοσοκομείων.» Κ.Υ.Α. (Β΄431)
7. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4α/οικ.25408/14-03-2012 «Ολοήμερη λειτουργία των φαρμακευτικών
τμημάτων όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.» Κ.Υ.Α. (Β΄834).
8. Την υπ΄αριθμ.πρωτ.οικ.72944/01-08-2013 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1851/Β΄/25/11/2010), περί της Ολοήμερης λειτουργίας
Νοσοκομείων.» (Β΄1958).
9. την υπ’αριθμ.54713/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Βασίλειο
Κοντοζαμάνη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3105), όπως ισχύει.
10. την υπ΄αριθμ.340/18-07-2019 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄3051).
11. Τα υπ΄αριθ.πρωτ.Β2α/Γ.Π.7335/7-2-2020 & Β1α,Β2α,β/34090/2-6-2020 έγγραφα του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των φορέων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
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Η υπ΄αριθμ.πρωτ.Υ4α/147881/25-11-2010 «Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων» Κ.Υ.Α. (Β΄1851),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Παραπομπές από πρωινά ιατρεία για διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών
πράξεων, κατά την πέραν του τακτικού ιατρείου λειτουργία του νοσοκομείου,
πραγματοποιούνται χωρίς διάκριση και για ανασφάλιστους ασθενείς. Η κάλυψη της σχετικής
δαπάνης γίνεται από τον ΕΟΠΥΥ».
ΑΡΘΡΟ 2
Στο τέλος του άρθρου 4 «Αμοιβές χειρουργικών ή άλλων επεμβατικών πράξεων» προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:
«Το σύνολο των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων επεμβατικών πράξεων που διενεργούνται
πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο του
τακτικού ωραρίου».
ΑΡΘΡΟ3
Η υποπαράγραφος 4 της παρ. Β. του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Εάν δεν υπάρχει δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός όπως και αναισθησιολόγος, το
αντίστοιχο ποσό αποδίδεται στο νοσοκομείο».
ΑΡΘΡΟ 4
Η παρ. Γ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Γ. Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής
ιατρικής (in vivo εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής ακτινοθεραπείας, κατανέμονται ως
εξής:
1. Εργαστήρια απεικόνισης:
α. Το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο
παρακρατείται από το νοσοκομείο.
β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 70% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη,
β.2) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως
εξής: ο ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 30%, β.3) 6% στο
συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό ιατρικής και β.4) 24% κατανέμεται στο Τεχνολογικό
Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που
συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της
εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) 24% όταν
πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν πρόκειται για υπάλληλο
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
2. Ακτινοθεραπευτικά Εργαστήρια
α. το 60% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο
παρακρατείται από το νοσοκομείο.
β. το άλλο 40% κατανέμεται ως εξής: β.1) 45% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη, β.2)
Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, η κατανομή έχει ως εξής: ο
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ιατρός που διενεργεί την πράξη 40% και ο συνεργαζόμενος ιατρός 5%, β.3) 25% στο
συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και β.4) 30% στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό
Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην
πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής
βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει ως εξής: β.4.1) Όταν συμμετέχουν 2
υπάλληλοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 30% κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους, β.4.2) Όταν
συμμετέχουν 2 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατανέμεται ισόποσα μεταξύ τους το
20% και β.4.3) Όταν συμμετέχει 1 υπάλληλος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1 υπάλληλος
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το 15% κατανέμεται στον υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
και το 10% στον υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3. Εργαστήρια Πυρηνικής Ιατρικής
α. το 55% του ποσού που αντιστοιχεί στο κόστος κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο
παρακρατείται από το νοσοκομείο.
β. το άλλο 45% κατανέμεται ως εξής: β.1) 65% αυτού στον Ιατρό που διενεργεί την πράξη.
β.2) 15% στο συμμετέχοντα ακτινοφυσικό/φυσικό Ιατρικής και
β.3) 20% κατανέμεται στο Τεχνολογικό Παραϊατρικό Προσωπικό που απασχολείται ενεργά εντός
των θαλάμων του εργαστηρίου που συμμετέχει στην πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του
νοσοκομείου, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας (Τριτοβάθμια, Δευτεροβάθμια) που κατέχει
ως εξής: β.4.1) 20% όταν πρόκειται για υπάλληλο Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και β.4.2) 15% όταν
πρόκειται για υπάλληλο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
γ.) Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί τη συνεργασία ιατρού άλλης ειδικότητας, αποδίδεται σε αυτόν το
15% από το 55% που παρακρατείται από το Νοσοκομείο.
4. Ο αριθμός και το είδος των εξετάσεων ανά εργαστήριο προγραμματίζεται με απόφαση του ΔΣ
του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του ιατρού που προΐσταται του εργαστηρίου και
σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο των εξετάσεων ανά είδος που
διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει το
αντίστοιχο -ανά είδος- σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς.
ΑΡΘΡΟ 5
Η παρ. Δ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δ. Τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά,
ενδοκρινολογικά εργαστήρια, τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής ιατρικής (in vitro
εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής βιολογίας, μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής,
κατανέμονται ως εξής:
1. Το 50% του κόστους κάθε πράξης σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το
νοσοκομείο.
2. Το άλλο 50% αποδίδεται στους ιατρούς και το λοιπό επιστημονικό και τεχνολογικό προσωπικό
ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό που διενήργησε την πράξη, β) το 20% αυτού κατανέμεται
ισόποσα μεταξύ των βιοχημικών, χημικών, βιολόγων που συμμετέχουν και γ) το υπόλοιπο 20%
κατανέμεται ισόποσα μεταξύ του τεχνολογικού παραϊατρικού προσωπικού.
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Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά
μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε εξωτερικούς ασθενείς
ΑΡΘΡΟ 6
Η παρ. Ε του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια παθολογικής ανατομίας και κυτταρολογίας
κατανέμονται ως εξής:
1. Το 50% κάθε πράξης όπως αυτή κοστολογείται στο κρατικό τιμολόγιο παρακρατείται από το
νοσοκομείο.
2. Το άλλο 50% αποδίδεται στο προσωπικό που συμμετέχει ως εξής: α) το 60% αυτού στον ιατρό
που διενεργεί την πράξη, β) το 40% αυτού ισόποσα στο λοιπό προσωπικό που υποστηρίζει τη
διενέργεια της πράξης.»
Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά
μήνα να υπερβαίνει το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου.
ΑΡΘΡΟ 7
Η παρ. Ζ του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που δεν περιλαμβάνεται στις ανωτέρω
αναφερόμενες κατηγορίες και απασχολείται στην κατά πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία
του Νοσοκομείου με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διοίκηση κάθε Νοσοκομείου στην
ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται με δέκα (10) ευρώ έκαστος, ανά ώρα απασχόλησης μετά το
τακτικό του ωράριο.»
ΑΡΘΡΟ 8
Στο τέλος του άρθρου 5 προστίθεται νέα παράγραφος Ι ως εξής:
«Ι. Σε περίπτωση μη συμμετοχής εργαζομένων, οποιασδήποτε κατηγορίας εκ των ανωτέρω
αναφερομένων, τότε το προβλεπόμενο ποσοστό αμοιβής τους, αποδίδεται εξ ολοκλήρου στο
νοσοκομείο».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ΄αριθμ. Υ4α/147881/25-11-2010 ΚΥΑ «Ολοήμερη λειτουργία
Νοσοκομείων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Κοινοποίηση:
1. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)
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