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     KOINH  ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
 

 
Θέμα: «Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, 
Φαρμακοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 
Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια». 
 

    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ       ΥΓΕΙΑΣ 

   
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ. Α΄/26-7-1985), όπως 
τροποποιήθηκε με το αριθμ. Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 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 εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως αντικαταστάθηκε με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 102 του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38, τεύχος Α΄). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64 & 108 του Ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 105, τεύχος Α΄), 

όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 2071/1992  (ΦΕΚ 123/τ. Α’/15-7-

1992), όπως ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (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 με το άρθρο 34 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ. Α΄/4-12-
2015) και ισχύει. 

7. 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». 

8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

9. Το Π.Δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/9-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», όπως ισχύει. 

10. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
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11. Την αριθμ. Υ25/6-10-2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 
2144/τ. Β’ /6-10-2015). 

12. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.94692/20-12-2017 Απόφαση του Υπουργού Υγείας 
««Κατανομή πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του 

13. Υπουργείου Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)», η οποία 
αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 6ΓΕ2465ΦΥΟ-3ΤΔ. 

14. Την υπ’ αριθμ. B1α/οικ.95460/21-12-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. 

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
10.710.000,00€, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210 και 
ΚΑΕ 2811). 

16. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα των Υγειονομικών Περιφερειών 
με συνημμένα αιτήματα. 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
 

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) για το 
χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2018, για εκατόν ενενήντα εννέα   χιλιάδες 
(199.000) ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους τριακόσιους ενενήντα επτά  (1.397) 
υπαλλήλους που ανήκουν στους κλάδους των  Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών 
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών – Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων, με τη δαπάνη να 
διαμορφώνεται ως εξής : 

 
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ Αττικής: Για 430 υπαλλήλους, 31.480 εφημερίες, με συνολική 
δαπάνη ύψους 3.700.000,00 € 
 
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου: Για 313 υπαλλήλους, 25.759 εφημερίες, με 
συνολική δαπάνη ύψους 2.050.000,00 €. 
 
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ Μακεδονίας: Για 114 υπαλλήλους, 19.060 εφημερίες, με συνολική 
δαπάνη ύψους 810.000,00 €. 
 
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ Μακεδονίας και Θράκης: Για 149 υπαλλήλους, 12.631 εφημερίες, 
με συνολική δαπάνη ύψους 1.050.000,00 €. 
 
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: Για 86 υπαλλήλους, 88.156 
εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους  650.000,00 €. 
 
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Για 
193 υπαλλήλους, 13.779 εφημερίες, με συνολική δαπάνη ύψους 1.650.000,00 € 
 
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ Κρήτης: Για 111 υπαλλήλους, 8.082 εφημερίες, με συνολική δαπάνη 
ύψους 800.000,00 €. 
 
 
     α. Νοσοκομεία Αθήνας – Πειραιά Θεσσαλονίκης 
Οι Φαρμακοποιοί – Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χημικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί 
Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφημερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες 
το επιβάλλουν. 
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Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε 
τρεις (3) Φαρμακοποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυριακού». 
β. Νοσοκομεία Επαρχίας 
Στους Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, 
Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους  και Φυσικούς 
Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της 
επαρχίας επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημεριών το μέγιστο 
κατά μήνα. 
γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 
24ωρη Σάββατα, Κυριακές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 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 καταβολή 
αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. 
Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς και Βιολόγους συμμετέχουν σε 
εργαστήρια Νοσοκομείων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργάνων, 
ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για 
ενεργείς εφημερίες μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπεται 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 ημέρες επιτρέπεται η καταβολή 
αποζημίωσης για μία (1) εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα 
πραγματοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό. 
Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης στο 
Βιοχημικό Εργαστήριο 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 εφημεριών μέχρι του 
ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. 
Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσσερα (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 ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ’ άτομο. 
Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυριακής 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 ωραρίου 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 Νόμου 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 (άρθρο 13 του Ν. 
3204/2003),  η δε αποζημίωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια 
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που θέτει 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 Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής. 
Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς – Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, 
Βιοχημικούς Κλινικούς Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων – 
Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει χορηγηθεί εκπαιδευτική 
άδεια, η αποζημίωση για τις ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκομείο 
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 μικτού τύπου καθορίζεται στο 70% 
της ενεργού εφημερίας και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της ενεργού. 
Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημεριών (ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) 
θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα 
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. 
Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρτώνται στην είσοδο των 
Νοσοκομείων στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. 
 
 
Η Απόφαση  αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 
 
 
     Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

    ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ       ΥΓΕΙΑΣ 

 
 
 
 
    ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ     ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 
 
Δ/νση Εθνικού Τυπογραφείου για τη 
Δημοσίευση της απόφασης 

 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ: 

1. Γραφείο κ. Υπουργού 
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
3. Γραφεία κ.κ. Γεν. Γραμματέων 
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

Υπηρεσιών Υγείας 
5. Γραφείο Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Διεύθυνση Προϋπολογισμού και 

Δημοσιονομικών Αναφορών 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
         Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού Ν.Π -  Τμ. Β΄(4) 
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