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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

25 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώμα−
τος δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορο−
λογικών στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης
και επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσε−
ων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010. .......................
1
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις
19/11/2010 μέσω δημόσιας εγγραφής» .......................... 2
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α΄ Πνευ−
μονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.. 3
Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων..................................... 4

λωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών
στοιχείων παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010.
2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 της απόφασης ΠΟΛ.
1138/11.10.2010, όπως αυτή ισχύει ύστερα από τις διατάξεις
της παραγράφου 10 της απόφασης ΠΟΛ.1156/15.11.2010,
για την υποβολή αιτήσεων επίλυσης των διαφορών εκ−
κρεμών υποθέσεων κατά το άρθρο 11 του ν. 3888/2010,
παρατείνεται μέχρι την 29.11.2010. Η επίλυση της δια−
φοράς για τις παραπάνω αιτήσεις που έχουν ήδη υπο−
βληθεί ή υποβάλλονται πραγματοποιείται το αργότερο
μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1169
(1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής ειδικού σημειώματος
δήλωσης λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών
στοιχείων, καθώς και υποβολής αίτησης και επίλυ−
σης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων κατά το
άρθρο 11 του ν. 3888/2010.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 των άρθρων 11 και
12, καθώς και των περιπτώσεων ι’ και ια’ του άρθρου 13
του ν.3888/2010 (Φ.Ε.Κ. 175 Α’).
2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.
1138/11.10.2010 (Φ.Ε.Κ. 1631Β’) και ΠΟΛ.1156/15.11.2010 (Φ.Ε.Κ.
1795Β’).
3. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 (ΦΕΚ. 1725
Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά».
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ.
1138/11.10.2010 για την υποβολή ειδικού σημειώματος δή−

Ö
Αριθμ. 2/78849/0023Α
(2)
Απόφαση έκδοσης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού
Δημοσίου διάρκειας 13 εβδομάδων στις 19/11/2010
μέσω δημόσιας εγγραφής
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178 Α/17.12.1990).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.2187/1994 «Ρύθμιση
θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων
του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16 Α/8.2.1994).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν.2198/1994
«Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύνα−
ψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία
στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθη−
σης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι
τίτλοι)» (ΦΕΚ 43 Α/22.3.1994).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9
του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α/2003).
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5. Τις διατάξεις του ν.2842/2000 «Λήψη συμπληρω−
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) 1103/97, 974/98 και 2866/98 του Συμβουλίου, όπως
ισχύουν σχετικά με την εισαγωγή του ΕΥΡΩ». (ΦΕΚ 207
Α/27.9.2000).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν.2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 64
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με το άρθρο 38 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17.8.2010).
7. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργα−
νισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α/6.7.1999).
8. Τις διατάξεις του ν.δ. 3745/1957 «Περί εκδόσεως
εντόκων γραμματίων» (ΦΕΚ 173 Α/1957), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 4 του ν. 1266/82
(ΦΕΚ 81 Α/2.7.1982).
9. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του
δημοσίου (ΦΕΚ 286 Β/10.4.1997)».
10. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονο−
μικών αριθμ. 2/89260/29.12.2000 «Όροι και τύπος εντόκων
γραμματίων για τον ιδιωτικό τομέα σε Ευρώ» (ΦΕΚ 615
Β/23.5.2001).
11. Την αρ. 2/95173/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπε−
ζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 5 Β/12.1.2010).
12. Την αρ. 2/95170/0023/Α /31−12−2009 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τρά−
πεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς
έτους 2010» (ΦΕΚ 21 Β/18.1.2010).
13. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 213 Α/7.10.2009).
14. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β/3.12.2009).
15. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο ’Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112 Α/2010).
16. Το με αρ. πρωτ. 1577/12−11−10 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
17. Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας εντόκων γραμ−
ματίων της 16ης Νοεμβρίου 2010, αποφασίζουμε:
Τη διάθεση με Δημόσια Εγγραφή, εντόκων γραμματί−
ων του Ελληνικού Δημοσίου, διάρκειας 13 εβδομάδων,
με ημερομηνία έκδοσης την 19η Νοεμβρίου 2010 και
ημερομηνία λήξης την 18η Φεβρουαρίου 2011.
Τα έντοκα γραμμάτια αποφέρουν τόκο από την ημε−
ρομηνία έκδοσής τους με επιτόκιο σταθερό για όλη την
διάρκεια τους, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω. Ο τόκος,
ο οποίος προκαταβάλλεται, υπολογίζεται εσωτερικά με
βάση έτος 360 ημερών και πραγματικό αριθμό ημερών
(ACT/360).
Το επιτόκιο των παραπάνω τίτλων ορίζεται σε 4,10 %,
δηλαδή ίσο με την τιμή της τελευταίας προσφοράς που
έγινε δεκτή στη δημοπρασία των εντόκων γραμματίων
της 16ης Νοεμβρίου 2010.

Ο φόρος που αναλογεί επί των τόκων και ο οποίος
ανέρχεται σε 10% παρακρατείται κατά την ημερομηνία
έκδοσης των τίτλων.
Τα έντοκα γραμμάτια είναι τίτλοι άυλης μορφής (λο−
γιστική μορφή) και θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό,
μόνο σε φυσικά πρόσωπα−κατοίκους της Ε.Ε., αφού εκ−
δοθεί ξεχωριστός κωδικός αριθμός (ISIN Β). Η διάθεση
θα γίνει με δημόσια εγγραφή μέσω της Τράπεζας της
Ελλάδος, των Τραπεζών, των Πιστωτικών Ιδρυμάτων,
των χρηματιστών−μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και λοιπών φορέων, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι
από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η διάθεση των εντόκων γραμματίων θα αρχίσει τη
Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010 και θα ολοκληρωθεί την
Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010.Το ακριβές ποσό της έκδο−
σης θα καθοριστεί με νεώτερη απόφαση μας.
Οι επενδυτές δηλώνουν υποχρεωτικά, κατά τη διαδι−
κασία της δημόσιας εγγραφής:
• Το Α.Φ.Μ. τους,
• Τη χώρα προέλευσης του Α.Φ.Μ. τους,
• Τον χειριστή τους στο Σ.Α.Τ.,
• Τη μερίδα και τον λογαριασμό τους στο Σ.AT.,
• Το ποσό των εντόκων γραμματίων για το οποίο
επιθυμούν να εγγραφούν.
Οι εγγραφές θα γίνονται σε πολλαπλάσια των 1.000
Ευρώ, με κατώτερο ποσό εγγραφής ανά επενδυτή τα
1.000 Ευρώ και με ανώτατο ποσό εγγραφής και διά−
θεσης ανά επενδυτή έντοκα γραμμάτια ονομαστικής
αξίας 15.000 Ευρώ. Η κατανομή και οι εγγραφές θα
γίνονται από το Σ.Α.Τ. του Κ.Α.Α. σε πολλαπλάσια των
1.000 Ευρώ.
Την ημερομηνία έκδοσης, οι φορείς, που θα έχουν
διαθέσει έντοκα γραμμάτια με δημόσια εγγραφή, ενη−
μερώνουν το σύστημα των άυλων τίτλων της Τράπεζας
της Ελλάδος, κατά την συνήθη διαδικασία.
Οι προσφερόμενοι τίτλοι θα είναι αφορολόγητοι, υπό
την προϋπόθεση ότι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη
τους. Το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής προκύπτει απο−
κλειστικά από τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών.
Κατά την ημερομηνία λήξης των εντόκων γραμματί−
ων, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί κατά την έκδοση,
επιστρέφεται στα φυσικά πρόσωπα−κατόχους του ISIN
Β που έχουν διακρατήσει τους τίτλους μέχρι τη λήξη
τους.
Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική
τους αξία.
Οι επενδυτές κάτοχοι των εντόκων γραμματίων του
ISIN Β μπορούν σε περίπτωση πώλησης των τίτλων τους
να απευθύνονται στις Τράπεζες και στους λοιπούς εξου−
σιοδοτημένους φορείς, οι οποίοι θα αγοράζουν τους
τίτλους και στη συνέχεια θα τους μεταφέρουν από το
ISIN Β στο αρχικό ISIN της δημοπρασίας. Εκεί οι τίτλοι
θα είναι διαπραγματεύσιμοι.
Για την διάθεση των εντόκων γραμματίων στο επεν−
δυτικό κοινό από τις Τράπεζες και τους λοιπούς εξουσι−
οδοτημένους φορείς, θα δοθεί προμήθεια 0,15%. Επίσης
θα δοθεί προμήθεια στο Σ.Α.Τ. του Κεντρικού Αποθε−
τηρίου Αξιών 0,04%.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφασή μας 2/89260/0023/29−
12−2000 «Γενικοί όροι εντόκων γραμματίων του Ελληνι−
κού Δημοσίου» (ΦΕΚ 615 Β/23.5.2001).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για
το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.
Η δαπάνη για το επόμενο οικονομικό έτος, 2011, θα κα−
λυφθεί από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέ−
πονται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ö
Αριθμ. 147334/Β1
(3)
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α΄ Πνευμο−
νολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α΄)
«Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευ−
τικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48
παρ. 2 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α΄) «Δομή και λειτουρ−
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και
αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 22 του άρθρου
13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Εθνική Βιβλιοθήκη της
Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. γ του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159
Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανωτάτης Εκπαίδευσης»,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
δ) της υπ΄ αριθμ.1120/Η/7−1−2010 (ΦΕΚ 1 Β΄) Κοινής Από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου»,
ε) της υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2108 Β΄) Κοινής
Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»,
2. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 2η/13−1−2010) .
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Εθνικού και Κα−
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας
της Α΄ Πνευμονολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
1. Η κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 της
υπ’ αριθ. 69379α/Β1/3−7−2003 (ΦΕΚ 899 Β΄) Κοινής Υπουρ−
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γικής Απόφασης Α΄ Πνευμονολογική Κλινική της Ιατρικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: α) την πα−
ροχή περίθαλψης σε ασθενείς με πνευμονολογικά προ−
βλήματα. Οι παροχές αυτές αναφέρονται στο σύνολο
των ενεργειών για την κλινική διάγνωση, την παρακλινι−
κή και εργαστηριακή διερεύνηση, τη θεραπεία και γενικά
την αποκατάσταση της υγείας των ασθενών καθώς και
την πρόληψη των νοσημάτων και β) την προαγωγή της
υγείας με διδακτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και
άλλες επιστημονικές δραστηριότητες για όλα γενικώς
τα νοσήματα πνευμονολογικής φύσεως.
2. Η Κλινική αποτελείται από τις ακόλουθες μονάδες:
α) Μονάδα Παθοφυσιολογίας της Αναπνοής, β) Μονάδα
Αναπνευστικής Αποκατάστασης, γ) Μονάδα Μελέτης
των Διαταραχών της Αναπνοής κατά τον Ύπνο, δ) Μονά−
δα Επεμβατικής Πνευμονολογίας ε) Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας και Αυξημένης Φροντίδας (ΜΕΘ/ΜΑΦ), στ)
Μονάδα Φυματίωσης, ζ) Μονάδα Αναπνευστικών Λοι−
μώξεων, η) Μονάδα Ογκολογίας Πνεύμονα, θ) Μονάδα
Άσθματος, ι) Μονάδα Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμο−
νοπάθειας (ΧΑΠ), ια) Μονάδα Διάμεσων Πνευμονοπα−
θειών, ιβ) Μονάδα Διακοπής Καπνίσματος, ιγ) Μονάδα
Βασικής και Κλινικής Έρευνας, ιδ) Μονάδα Τακτικών
Εξωτερικών Ιατρείων, ιε) Μονάδα Ημερήσιας και κατ’
οίκον νοσηλείας.
΄Αρθρο 2
Σκοπός
1. Η Α΄ Πνευμονολογική Κλινική έχει ως σκοπό:
α) Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών
της Ιατρικής Σχολής, καθώς και των άλλων Σχολών και
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα
δραστηριότητας της Κλινικής, όπως αυτά προσδιορίζο−
νται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης.
β) Την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς
με νοσήματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα
της Κλινικής.
γ) Την ειδίκευση ιατρών στην Πνευμονολογία−Φυμα−
τιολογία αλλά και την συνεχή εκπαίδευση και επιμόρ−
φωσή τους.
δ) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ−
σεων με άλλα ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
ε) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανι−
σμούς για την πραγματοποίηση ερευνών, εκπαιδευτικών
προγραμμάτων, και γενικώς δραστηριοτήτων συναφών
με τα επιστημονικά αντικείμενα της Κλινικής.
στ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί−
ων, διαλέξεων και μετεκπαιδευτικών μαθημάτων, την
πραγματοποίηση δημοσιευμάτων και εκδόσεων και την
πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επι−
στημόνων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και
λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των φοιτητών, των
ειδικευομένων στην Πνευμονολογία−Φυματιολογία και
ιατρών λοιπών ειδικοτήτων και του κοινού.
2. Ειδικότερα το έργο της Κλινικής διακρίνεται σε
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό.
α) Το εκπαιδευτικό έργο περιλαμβάνει:
− την εκπαίδευση των προπτυχιακών και μεταπτυχι−
ακών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και άλλων Σχολών
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και Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών,
− την εκπαίδευση των ιατρών για την απόκτηση της
ειδικότητας της Πνευμονολογίας−Φυματιολογίας ή την
εξειδίκευση σ’αυτή,
− την εκπαίδευση ιατρών για την απόκτηση άλλων
ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται εκπαίδευση στην
Πνευμονολογία−Φυματιολογία,
− την εκπαίδευση ειδικευμένων ιατρών στο πλαίσιο
της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συ−
γκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της Κλινικής και
− την εκπαίδευση λειτουργών άλλων κλάδων υγείας
στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφω−
σης αυτών.
Το εκπαιδευτικό έργο της Κλινικής αφορά στους προ−
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τους ιατρούς
που ειδικεύονται, εξειδικεύονται, ή επιμορφώνονται στην
κλινική τόσο στην Πνευμονολογία−Φυματιολογία όσο και
στις άλλες ειδικότητες, καθώς και πνευμονολόγους−φυ−
ματιολόγους και στους ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων της
Κλινικής, υλοποιείται δε με τη διοργάνωση μαθημάτων,
διαλέξεων και εκπαιδευτικών συμποσίων ή σεμιναρίων
ή μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συνεδρίων και
λοιπών επιστημονικών εκδηλώσεων, με την εφαρμογή
προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
με την έκδοση επιστημονικών συγγραμμάτων ή βιβλίων
ή εκπαιδευτικών εγχειριδίων και φυλλαδίων και με τη
συνεργασία με άλλα κοινωφελή ιδρύματα και με ερευ−
νητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
β) Το ερευνητικό έργο αφορά τόσο βασική όσο και
κλινική, επιδημιολογική και ερευνητική δραστηριότητα
που άπτεται των ενδιαφερόντων της ειδικότητας της
Πνευμονολογίας−Φυματιολογίας με σκοπό την αναζή−
τηση νέων ή τη βελτίωση υπαρχουσών τεχνικών και
θεραπευτικών μεθόδων. Για την επίτευξη του ερευνη−
τικού έργου η Κλινική καταρτίζει και διενεργεί η ίδια
πειραματικές, επιδημιολογικές κλινικές ή άλλες μελέτες
ή προγράμματα ή συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμ−
ματα συνεργαζόμενη με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η
Κλινική γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της
υπό τη μορφή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ή υπό τη μορφή δημο−
σιεύσεων σε ελληνικά ή ξενόγλωσσα περιοδικά ή τέλος
υπό τη μορφή διδακτορικών διατριβών.
γ) Το κλινικό έργο περιλαμβάνει την περίθαλψη των
ασθενών που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται στην
Α’ Πνευμονολογική Κλινική. Οι υπηρεσίες της κλινικής
είναι προληπτικές, διαγνωστικές και θεραπευτικές και
παρέχονται μέσω της κλινικής διάγνωσης, της παρα−
κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης, της φαρμα−
κευτικής και επεμβατικής θεραπείας καθώς και μέσω
της νοσηλευτικής φροντίδας. Τα μέλη ΔΕΠ και οι λοιποί
ιατροί της Κλινικής συνοδευόμενοι από τους ειδικευ−
ομένους ιατρούς και ομάδα φοιτητών επισκέπτονται
τους ασθενείς για ενημέρωση, συμπλήρωση, αλλαγή ή
διακοπή νοσηλείας.
3. Επίσης η Κλινική εξυπηρετεί κοινωνικές ανάγκες
σχετιζόμενες με την αποστολή της, εφόσον αυτό ζη−
τηθεί από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από όργανα της
Πολιτείας.

Άρθρο 3
Προσωπικό
Η Α΄ Πνευμονολογική Κλινική στελεχώνεται από ια−
τρικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και στο νοσοκομείο όπου λειτουργεί.
Το ιατρικό προσωπικό αποτελείται από το Διευθυντή
και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) της Ιατρικής Σχολής, που η επιστημονική τους
ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και
κλινικά ενδιαφέροντα της οικείας κλινικής. Το προ−
σωπικό αυτό συμπληρώνεται με ειδικευόμενους και
ειδικευμένους ιατρούς του Ε.Σ.Υ. που τοποθετούνται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το λοιπό προσω−
πικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηρια−
κού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και μέλη του νοσηλευτικού
προσωπικού, του οποίου το έργο καθορίζεται σύμφω−
να με τις εκάστοτε ανάγκες της οικείας κλινικής. Η
τοποθέτηση στην κλινική των μελών του Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται με τη
διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νο−
μοθεσίας, ενώ των υπόλοιπων μελών σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
΄Αρθρο 4
Διοίκηση−Αρμοδιότητες
1. Η Α΄ Πνευμονολογική Κλινική διευθύνεται από μέ−
λος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.)
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστήμιου Αθηνών και ορίζεται με τη διαδικασία
του άρθρου 28 παρ.22 ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄), όπως
ισχύει κάθε φορά.
2. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζο−
νται από το άρθρο 7 του ν.1268/1982 μεταξύ των οποί−
ων περιλαμβάνονται η κατάρτιση και η υποβολή στη
Γενική Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής και τη Γενική
Συνέλευση του οικείου Τομέα του ετήσιου προγράμ−
ματος λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες και η μέριμνα για την εφαρμογή του,
η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των
συλλογικών οργάνων του Νοσοκομείου στο οποίο
λειτουργεί η Κλινική, η μέριμνα για την παροχή νο−
σηλευτικού έργου, η μέριμνα για τη στελέχωση και
την οικονομική διαχείριση των εσόδων της Κλινικής,
η μέριμνα για την υποβολή του ετήσιου απολογισμού
των δραστηριοτήτων της Κλινικής, η εισήγηση στη Γε−
νική Συνέλευση του οικείου Τομέα για τον ορισμό των
Υπευθύνων στις Μονάδες, για αναλώσιμα υλικά και για
τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Τα κριτήρια επιλογής των Υπεύθυνων των Μονάδων
αφορούν την επιστημονική γνώση, τη μετεκπαίδευση,
τη μακρόχρονη εμπειρία και τη δραστηριότητά τους
στο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται η οικεία Μο−
νάδα. Οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι μεριμνούν για την
απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας, στα πλαίσια
των αποφάσεων του Διευθυντή και των οδηγιών των
οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου, στο οποίο λει−
τουργεί η Κλινική. Ο Διευθυντής μπορεί να καλεί τους
υπεύθυνους των μονάδων όταν συζητούνται θέματα
της Μονάδας τους και να αναθέτει συγκεκριμένες αρ−
μοδιότητες σε αυτούς.
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Η Α΄ Πνευμονολογική Κλινική έχει εγκατασταθεί και
λειτουργεί στο Περ. Γεν. Νοσ. Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ».
2. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχει τις αρμοδιότητες
που ορίζονται από το άρθρο 7 του ν.1268/1982. Έχει
την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της Κλινικής
και των Μονάδων της, τη χρησιμοποίηση οργάνων και
υλικών και την παραμονή των εργαζομένων στους χώ−
ρους που πραγματοποιούνται πειραματικές μελέτες. Ο
Διευθυντής της Κλινικής ενημερώνεται και εγκρίνει τη
διενέργεια κάθε ερευνητικής πειραματικής εργασίας
πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει την προτε−
ραιότητα χρήσης οργάνων και χώρων όταν δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται στο
προσωπικό της Κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδι−
κή επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση. Κινητά όργανα
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή
ερευνητικής πειραματικής εργασίας επιστρέφονται,
μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που
έχουν παραδοθεί.
4. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα
της Σχολής είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων
επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές,
ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της Κλι−
νικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του
ν.1268/1982.

βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, βιβλίο επιστημονικής
δραστηριότητας και βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρεί−
ται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο το οποίο κρίνεται
απαραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
΄Αρθρο 8
Τίτλος−Σφραγίδα
1. Ο τίτλος της Κλινικής είναι «Α΄ Πνευμονολογική Κλι−
νική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρια−
κού Πανεπιστημίου Αθηνών». Αυτός ο τίτλος, καθώς και
τα στοιχεία του Διευθυντή της Κλινικής αναγράφονται
στους χώρους του Νοσοκομείου που είναι εγκατεστη−
μένη και λειτουργεί η Κλινική.
2. Η Κλινική χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία της
στρογγυλή σφραγίδα, η οποία αναγράφει στον εξω−
τερικό κύκλο «ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑ−
ΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» και στον
εσωτερικό κύκλο «Α΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ».
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί η Κλινική για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία της και τα έγγραφά της.
Άρθρο 9
΄Εναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

΄Αρθρο 6

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2010

Έσοδα

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

Τα έσοδα της Κλινικής προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια¬σμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από την Ιατρική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 1ε του
ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄),
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο εφόσον δεν τίθε−
νται όροι που αντιβαίνουν τους σκοπούς της Κλινικής
και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
στ. Τα έσοδα από την παραχώρηση πνευματικών
δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, προϊόντων
που ανήκουν ή παρήχθησαν στην κλινική.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Τα βιβλία και στοιχεία που τηρούνται από την κλινική
είναι τα εξής:
Πρωτόκολλο εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογρα−
φίας, βαθμολόγιο φοιτητών, αρχείο ασθενών, βιβλίο πε−
ριουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο), φάκελοι οικονο−
μικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

Ö
Αριθμ. Υ4α/147881
Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων.

(4)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρ−
μοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης» (ΦΕΚ Α΄ 129).
2. Του άρθρου 2 του Ν.2530/1997 «Υπηρεσιακή κατά−
σταση και αναμόρφωση μισθολογίου του Διδακτικού και
Ερευνητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης (ΑΕΙ − ΤΕΙ) − Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευ−
νητών των ερευνητικών Ιδρυμάτων και άλλων συναφών
κατηγοριών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 218).
3. Των Προεδρικών Διαταγμάτων 157/1991, 427/91, 98/93,
65/96 και 114/2000 περί αμοιβής ιατρικών πράξεων.
4. Της υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 1320/1998 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης «Ορισμός νοσηλίου Νοσοκομείων» (ΦΕΚ Β΄
99).
5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της
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παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Την αριθ. 2672/3−12−09 (ΦΕΚ 2408/Β/09) κοινή από−
φαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1: Όροι−Προϋποθέσεις−Προγραμματισμός−
Οργάνωση και Συμμετοχή
1. Καθιερώνεται η ολοήμερη λειτουργία των νοσοκο−
μείων που ανήκουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ)
με την επέκταση των εξωτερικών ιατρείων και τη διε−
νέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών
πράξεων πέραν του τακτικού ωραρίου.
Σε όλα τα νοσοκομεία που ανήκουν στο Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας (ΕΣΥ) τα τακτικά ιατρεία λειτουργούν
καθημερινά τις πρωινές ώρες με τετράωρη τουλάχιστον
υποχρεωτική παρουσία ειδικευμένων ιατρών. Για τη λει−
τουργία τους έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις,
καθώς και οι βάσει αυτών εκδοθείσες αποφάσεις.
Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής
Περιφέρειας, μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Νοσοκομείου, βάσει πρό−
τασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του, καθορίζονται
οι τομείς της Ιατρικής Υπηρεσίας, στους οποίους είναι
δυνατή η λειτουργία πέραν του τακτικού ωραρίου.
Ο γενικός σχεδιασμός και ο έλεγχος της ολοήμερης
λειτουργίας των νοσοκομείων, που ανήκουν στο ΕΣΥ,
πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση, και εκτάκτως όποτε
χρειαστεί, από τους Διοικητές των Υγειονομικών Περι−
φερειών.
2. Οι μόνιμοι ειδικευμένοι ιατροί του νοσοκομείου όλων
των βαθμών, οι πανεπιστημιακοί ιατροί, που κατέχουν
τίτλο ειδικότητας και εργάζονται σε πανεπιστημιακές
κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες που είναι εγκατεστη−
μένες σε νοσοκομεία που ανήκουν στο ΕΣΥ, το νοση−
λευτικό, το παραϊατρικό, το επιστημονικό μη ιατρικό και
το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου, μπορούν να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη λειτουργία πέραν
του τακτικού ωραρίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρ−
θρο 1 του Ν. 3868/10 και στην παρούσα Κ.Υ.Α.
Για την κάλυψη επιπλέον αναγκών μπορεί να συμ−
μετέχει στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του
τακτικού ωραρίου και το επικουρικό προσωπικό όλων
των κλάδων, καθώς και οι ειδικευόμενοι ιατροί. Οι ιατροί
συμμετέχουν στη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν
του τακτικού ωραρίου, υπό την προϋπόθεση ότι παρέ−
χουν υπηρεσίες στην πρωινή λειτουργία των τακτικών
ιατρείων τουλάχιστον μία (1) ημέρα την εβδομάδα και
δεν εφημερεύουν κατά τις ημέρες αυτές. Ο αριθμός
των περιστατικών, που εξετάζονται από κάθε ιατρό ανά
εβδομάδα μετά το τακτικό ωράριο, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τον αριθμό των αντίστοιχων πράξεων που
διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό στο τακτικό ωράριο.
3. Η λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτικού
ωραρίου δεν πραγματοποιείται κατά τις ημέρες και
ώρες της γενικής εφημερίας των κλινικών, μονάδων
και εργαστηρίων των νοσοκομείων της Περιφέρειας
Αττικής (πλην των Κυθήρων) και του Νομού Θεσσαλο−
νίκης. Στα νοσοκομεία αυτά στη λειτουργία πέραν του
τακτικού ωραρίου τελούνται πράξεις με χρήση εξοπλι−
σμού, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της
γενικής εφημερίας.

Άρθρο 2: Δαπάνη− Έσοδα
1. Η δαπάνη για την ιατρική επίσκεψη, τις διαγνωστι−
κές, θεραπευτικές και επεμβατικές πράξεις, που πραγ−
ματοποιούνται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία του νοσοκομείου, βαρύνει τον φορέα κοι−
νωνικής ασφάλισης του ασθενούς σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς παροχών ή την ιδιωτική ασφα−
λιστική του εταιρεία ή τον ίδιο τον ασθενή εφόσον
προσέρχεται ως ιδιώτης.
2. Η αμοιβή για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές
πράξεις, που διενεργούνται κατά την πέραν του τακτι−
κού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου, καταβάλλεται
στο νοσοκομείο, το οποίο έχει την υποχρέωση είσπρα−
ξης, με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά ρυθμίσεις και
τιμολόγια, από τον ασφαλιστικό φορέα του ασθενούς.
Αν ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος, καταβάλλει στο
νοσοκομείο αμοιβή για τις πράξεις αυτές με βάση το
ισχύον κάθε φορά τιμολόγιο.
3. Για διαγνωσπκές και θεραπευτικές πράξεις που
διενεργούνται από τον ίδιο ιατρό συμπληρωματικώς
στην επίσκεψη στο ιατρείο, όπως είναι γυναικολογικοί
ή καρδιολογικοί υπέρηχοι, ενδοσκοπήσεις, παρακεντή−
σεις, αμνιοκεντήσεις, ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπεί−
ες, κ.λ.π. καταβάλλεται αμοιβή σύμφωνα με την παρ.
2 αυτού του άρθρου επιπροσθέτως στην αμοιβή για
επίσκεψη στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία του νοσοκομείου.
4. Τα έσοδα από την ολοήμερη πέραν του τακτικού
ωραρίου λειτουργία κατατίθενται στο ταμείο του νο−
σοκομείου και εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό
(ΚΑΕ και Λογαριασμό Γενικής Λογιστικής, όπου στην
τελική τους μορφή διαχωρίζονται ιατρικές εξετάσεις,
εργαστηριακές εξετάσεις, απεικονιστικές εξετάσεις και
θεραπευτικές επεμβάσεις), ο οποίος παρακολουθείται
προϋπολογιστικό και απολογιστικά. Διατίθενται κατά
προτεραιότητα για την κάλυψη εξόδων της ολοήμερης
λειτουργίας, καθώς και άλλων αναγκών του νοσοκο−
μείου, τα οποία καταχωρούνται και παρακολουθούνται
κατά κατηγορία αντιστοίχως μετά έσοδα.
Άρθρο 3: Αμοιβή ιατρικών επισκέψεων
1. Η αμοιβή για την επίσκεψη σε ιατρό που πραγματο−
ποιείται κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουρ−
γία του νοσοκομείου καθορίζεται ως ακολούθως:
Α. Για τους Πανεπιστημιακούς ιατρούς που υπηρετούν
σε κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε
νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ όλης της χώρας:
Καθηγητές 90 ευρώ
Αναπληρωτές Καθηγητές 75 ευρώ
Επίκουροι Καθηγητές 60 ευρώ
Λέκτορες 45 ευρώ
Β. Για τους ειδικευμένους ιατρούς Ε.Σ.Υ των:
α) Νοσοκομείων των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης
καθώς και πόλεων, όπου εδρεύουν Ιατρικές Σχολές:
Συντονιστές − Δ/ντές 80 ευρώ
Διευθυντές 75 ευρώ
Επιμελητές Α΄ 60 ευρώ
Επιμελητές Β΄ 45 ευρώ
Επιμελητές Γ΄ 30 ευρώ
β) Των υπόλοιπων νοσοκομείων, πλην αυτών που ανα−
φέρονται στο στοιχείο γ:
Συντονιστές − Δ/ντές 55 ευρώ
Διευθυντές 50 ευρώ
Επιμελητές Α΄ 40 ευρώ
Επιμελητές Β΄ 30 ευρώ
Επιμελητές Γ 20 ευρώ
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γ) Των νοσοκομείων που εδρεύουν σε περιοχές που
χαρακτηρίζονται άγονες και προβληματικές Α΄ κατη−
γορίας σύμφωνα με το Π.Δ 131/1987 (ΦΕΚ Α΄ 73), όπως
κάθε φορά ισχύει:
Όλοι οι ειδικευμένοι ιατροί 30 ευρώ.
Άρθρο 4: Αμοιβές χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων
επεμβατικών πράξεων
Κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία
του νοσοκομείου μπορούν να διενεργούνται σε εξω−
τερικούς ασθενείς μικρές χειρουργικές επεμβάσεις ή
άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν βραχεία εντός
της ημέρας νοσηλεία.
Η αμοιβή των χειρουργικών επεμβάσεων ή άλλων
επεμβατικών πράξεων, επιπλέον του νοσηλίου και των
υλικών, καθορίζεται για μικρή χειρουργική επέμβαση ή
άλλη επεμβατική πράξη που απαιτεί βραχεία εντός της
ημέρας νοσηλεία: 150 ευρώ.
Για επεμβάσεις που απαιτούν βραχεία εντός της ημέ−
ρας νοσηλεία και περιλαμβάνονται στο κατά τη Κοινή
Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ. 1320/1998, όπως κάθε φορά
ισχύει, κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, παρακρατείται από
το νοσοκομείο το σύνολο του κλειστού ενοποιημένου
νοσηλίου, και αποδίδεται στους γιατρούς η ως άνω
αμοιβή. Για τις υπόλοιπες επεμβάσεις που απαιτούν
βραχεία εντός της ημέρας νοσηλεία και δεν περιλαμ−
βάνονται στην ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση πα−
ρακρατείται από το νοσοκομείο το ημερήσιο νοσήλιο
πλέον των υλικών ή φαρμάκων εκτός νοσηλίου, και της
ως άνω αμοιβής. Η ταξινόμηση των επεμβάσεων γίνεται
σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 157/1991 (ΦΕΚ Α’
62), όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 5: Ποσοστά, όροι και προϋποθέσεις διάθεσης
εσόδων από επισκέψεις, εξετάσεις κ.λ.π.
Το ποσοστό που παρακρατείται από το νοσοκομείο
και το ποσοστό που κατανέμεται στους ιατρούς και το
λοιπό προσωπικό που απασχολείται στην κατά την πέ−
ραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του νοσοκομείου
καθορίζεται ως εξής:
Α. Οι ιατροί, που δέχονται ιατρικές επισκέψεις, αμεί−
βονται κατά πράξη με το 60% της αμοιβής που καθορί−
ζεται στο άρθρο 3 της απόφασης αυτής. Το 40% παρα−
κρατείται από το νοσοκομείο. Όταν η επίσκεψη γίνεται
σε πανεπιστημιακό ιατρό, ποσοστό 10% της εισπρατ−
τόμενης αμοιβής για επίσκεψη αποδίδεται στον ειδικό
λογαριασμό της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν.2530/1997. Το
ποσό αυτό αφαιρείται από το ποσό που παρακρατείται
από το νοσηλευτικό ίδρυμα.
Β. Η αμοιβή για τις χειρουργικές και επεμβατικές
πράξεις, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4 της
απόφασης αυτής κατανέμεται ως εξής:
1. Ο πρώτος χειρουργός ή άλλος επεμβατικός γιατρός
λαμβάνει το 60% του ποσού ανά πράξη.
2. Ο αναισθησιολόγος λαμβάνει το 20% του ποσού
ανά πράξη.
3. Ο δεύτερος χειρουργός ή άλλος γιατρός, αν υπάρ−
χει, λαμβάνει 20% του ποσού.
4. Εάν δεν υπάρχει δεύτερος χειρουργός ή άλλος
γιατρός, όπως και αναισθησιολόγος, το αντίστοιχο ποσό
αποδίδεται στον πρώτο χειρουργό ή άλλο επεμβατικό
γιατρό.
Γ. Τα έσοδα που προέρχονται από κάθε ένα από τα
εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής ιατρικής (in vivo
εξετάσεις), καθώς και τις πράξεις συμβατικής ακτινοθε−
ραπείας κατανέμονται ως εξής:
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1. Το 5% ανά πράξη αποδίδεται στον Καθηγητή−Δ/ντή
ή τον Συντονιοτή Δ/ντή ως υπεύθυνο του εργαστηρια−
κού τμήματος, που προγραμματίζει τον αριθμό και το
είδος των εξετάσεων, συνολικά για το τμήμα, με βάση
και ανάλογες αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου
κατόπιν εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου.
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.
2. Το 30% ανά πράξη αποδίδεται στον ιατρό που
εκτέλεσε την πράξη.
3. Εάν η ιατρική πράξη απαιτεί συνεργασία δύο (2)
ειδικοτήτων, ο συνεργαζόμενος ιατρός λαμβάνει το 10%
ανά πράξη, σε διαφορετική περίπτωση αποδίδεται ισο−
μερώς στους λοιπούς γιατρούς και στο λοιπό επιστη−
μονικό προσωπικό που συμμετέχουν απασχολούμενοι
στην κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία
του εργαστηρίου ή του τμήματος.
4. Το υπόλοιπο ποσοστό μέχρι το 50% του συνόλου
αποδίδεται στο ιατρικό, στο λοιπό επιστημονικό μη ια−
τρικό και στο τεχνολογικό προσωπικό του τμήματος
που συμμετέχουν απασχολούμενοι στην κατά την πέραν
του τακτικού ωραρίου λειτουργία του εργαστηρίου ή
του τμήματος. Η κατανομή του υπολοίπου αυτού ποσού
κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά εισήγηση του Συ−
ντονιοτή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.
5. Το 50% ανά πράξη παρακρατείται από το νοσοκο−
μείο για την κάλυψη των υλικών και άλλων λειτουργικών
εξόδων του με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση του
κάθε νοσοκομείου.
Δ. Τα έσοδα που προέρχονται από τα βιοπαθολογικά,
αιματολογικά, βιοχημικά, ενδοκρινολογικά εργαστήρια,
τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής ια−
τρικής (in vitro εξετάσεις) και τα εργαστήρια μοριακής
βιολογίας, μοριακής γενετικής και κυτταρογενετικής,
κατανέμονται ως εξής:
Το 30% κατανέμεται στους ιατρούς και λοιπό προ−
σωπικό και το 70% παρακρατείται από το νοσοκομείο
για την κάλυψη των υλικών και άλλα λειτουργικά έξο−
δα με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση του κάθε
νοσοκομείου.
To 30% που αποδίδεται στους ιατρούς και λοιπό προ−
σωπικό κατανέμεται ως εξής:
α. Το 20% αποδίδεται στον Καθηγητή−Δ/ντή ή τον
Συντονιοτή Δ/ντή ως υπεύθυνο του εργαστηριακού
τμήματος που προγραμματίζει τον αριθμό και το είδος
των εξετάσεων, συνολικά για το τμήμα, με βάση και
ανάλογες αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κατόπιν
εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου. Το σύνολο
των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του τακτι−
κού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαίνει
το αντίστοιχο σύνολο εντός του τακτικού ωραρίου σε
εξωτερικούς ασθενείς.
β. Το 70% αποδίδεται ισομερώς στους ιατρούς και
το επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό, που διενεργούν
εκτός τακτικού ωραρίου εργαστήριο. Σε κάθε περίπτω−
ση, κάθε ένας από τους ιατρούς αυτούς δεν μπορεί
να υπερβεί το 80% της αμοιβής του Καθηγητή ή του
Συντονιοτή Διευθυντή. Εάν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό
παρακρατείται από το νοσοκομείο.
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γ. Ποσοστό ως το 10% αποδίδεται ισομερώς στο
παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων που απα−
σχολούνται στη κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου
λειτουργία του νοσοκομείου. Η κατανομή του υπολοίπου
αυτού ποσού κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά εισή−
γηση του Συντονιστή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.
Εάν προκύπτει υπόλοιπο, αυτό παρακρατείται από το
νοσοκομείο.
Ε. Τα ποσά που προέρχονται από τα εργαστήρια πα−
θολογικής ανατομίας και κυτταρολογίας κατανέμονται
ως εξής:
α. Το 5% της πράξης αποδίδεται στον Καθηγητή−Δ/ντή
ή τον Συντονιοτή Δ/ντή, που προγραμματίζει τον αριθμό
και το είδος των εξετάσεων, συνολικά για το τμήμα, με
βάση και ανάλογες αποφάσεις του Δ.Σ. του Νοσοκομεί−
ου κατόπιν εισηγήσεων του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται πέραν του
τακτικού ωραρίου δεν επιτρέπεται ανά μήνα να υπερβαί−
νει το αντίστοιχο σύνολο εντός τακτικού ωραρίου. Στις
εξετάσεις αυτές δύναται να εντάσσονται και εκτός του
τακτικού ωραρίου όσες παραπέμπονται από Δημόσια
νοσοκομεία και αντιστοίχως εκτός τακτικού ωραρίου
όσες παραπέμπονται από Ιδιωτικές κλινικές.
β. Το 25% ανά πράξη αποδίδεται στον ιατρό που εκτέ−
λεσε την πράξη.
γ. Το 15% του συνόλου αποδίδεται στους λοιπούς
γιατρούς, στο μη ιατρικό επιστημονικό προσωπικό και
το παραϊατρικό προσωπικό που απασχολούνται στην
κατά την πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του
εργαστηρίου ή του τμήματος. Η κατανομή του υπολοί−
που ποσού κάθε εξέτασης γίνεται με απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, μετά εισήγηση
του Συντονιοτή Διευθυντή ή Καθηγητή Διευθυντή.
δ. Το 55% ανά πράξη παρακρατείται από το νοσοκο−
μείο για την κάλυψη των υλικών και άλλα λειτουργικά
έξοδα με βάση την ανά εξέταση κοστολόγηση του κάθε
νοσοκομείου.
ΣΤ. Ιατροί ειδικοτήτων, που εκτός από την εξέταση
στο ιατρείο, διενεργούν και ειδικές διαγνωστικές ή θε−
ραπευτικές πράξεις, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρο−
νται στην παρ. 3 του άρθρου 2, αμείβονται με ποσοστό
10% της προβλεπόμενης για την αντίστοιχη πράξη αμοι−
βής, επιπλέον της αμοιβής για την εξέταση στο ιατρείο
αφαιρουμένου του κάθε προσθετικού υλικού το οποίο
απαιτείται για την πράξη αυτή.
Ζ. Το παραϊατρικό προσωπικό των εργαστηρίων των
παραγράφων Γ, Δ και Ε που απασχολείται στην κατά
πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργία του Νοσοκο−
μείου, καθώς και το νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό του νοσοκομείου, π ου απασχολείται με
βάση το πρόγραμμα που καταρτίζει η Διοίκηση κάθε
Νοσοκομείου στην ολοήμερη λειτουργία, αμείβεται ανά
ώρα απασχόλησης, μετά το τακτικό τους ωράριο, έκα−
στος με οκτώ (8) ευρώ.

Η. Ποσοστό 10% των ανωτέρω εσόδων που παρα−
κρατούνται από το νοσοκομείο αποδίδεται στην οικεία
Υγειονομική Περιφέρεια για την πρόσληψη και αμοιβή
επικουρικού προσωπικού των υγειονομικών μονάδων
του ΕΣΥ, για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού και για αμοιβή των επιπλέον, πέρα των
αρχικά προβλεπομένων, εφημερίων, των φορέων ευ−
θύνης της ΥΠΕ.
Θ. Ποσοστό 20% των ανωτέρω εσόδων της ΥΠΕ δύ−
ναται να αποδίδεται από την Υγειονομική Περιφέρεια
σε άλλη ή άλλες, για την κάλυψη ανάλογων επιτακτικών
αναγκών.
Άρθρο 6: Πανεπιστημιακοί Γιατροί στο ΕΣΥ
Οι πανεπιστημιακοί γιατροί της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 συμμετέχουν στην ολοήμερη πέραν του τα−
κτικού ωραρίου ολοήμερη λειτουργία, από 1−1−2011 απο−
κλειστικά σε χώρους του νοσοκομείου σε συνεργασία
και με την αρμόδια ΥΠΕ. Για τη συμμόρφωση στις δια−
τάξεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 11 του Ν.
2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α) τίθεται ως προθεσμία η 1−1−2011.
Άρθρο 7: Παραβίαση Κανόνων Συμμετοχής
Στους ιατρούς του ΕΣΥ που παραβιάζουν τους κα−
νόνες συμμετοχής στην ολοήμερη λειτουργία του νο−
σοκομείου πέραν του τακτικού ωραρίου επιβάλλονται
οι ακόλουθες κυρώσεις: α) απαγόρευση συμμετοχής
σε αυτήν για έξι μήνες, β) απαγόρευση συμμετοχής σε
αυτήν για δύο έτη, σε περίπτωση υποτροπής, γ) ορι−
στική απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής σε αυτήν,
σε περίπτωση δεύτερης υποτροπής. Η κύρωση αυτή
λαμβάνεται υπόψη σε κάθε κρίση και αξιολόγηση του
ιατρού, όταν πρόκειται για ιατρό του ΕΣΥ. Η κύρωση
επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής
Περιφέρειας εντός προθεσμίας δέκα πέντε ημερών (15
ημέρες) από την εισηγητική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου. Η παραπάνω εισηγητική
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου λαμβάνεται στην
πρώτη συνεδρίαση του μετά την υποβολή των έγγρα−
φων εξηγήσεων του ιατρού, αφού προηγουμένως παρέλ−
θει διάστημα δέκα ημερών (10 ημέρες) από την έγγραφη
κλήση του. Η παράβαση των κανόνων συμμετοχής στην
ολοήμερη λειτουργία του νοσοκομείου πέραν του τακτι−
κού ωραρίου από τους πανεπιστημιακούς ιατρούς, της
παρ.2 του άρθρου 1, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και
εφαρμόζεται το άρθρο 4 του Ν.2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α).
Άρθρο 8
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί−
ται η Υ4α/ΓΠ οικ 40620/ 6−12−01 ΚΥΑ (B΄ 1643) και η
Υ4α/45653/21−12−01 (Β΄ 1723) όμοια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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