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Όπως ο πίνακας διανομής 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 99 του 

Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’)  

 

Μετά από γραπτά αλλά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην 

υπηρεσία  μας, αναφορικά με τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων όπως 

ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’) σας γνωρίζουμε 

τα εξής. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου α του άρθρου 99 του ως άνω νόμου, καθορίζονται 

τα ανώτατα αριθμητικά μηνιαία όρια εφημεριακής απασχόλησης των ειδικευμένων ιατρών των 

νοσοκομείων του ΕΣΥ, αντιστοίχως σε όλες τις ζώνες και βαθμίδες, καθώς και των 

ειδικευόμενων ιατρών. Επίσης προβλέπεται ότι οι ειδικευμένοι ιατροί σε όλες τις ζώνες 

πραγματοποιούν εφημερίες ενεργές, μεικτές ή ετοιμότητας, κατά τις καθημερινές ή μη. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 45 του 

Ν.3205/2003 όπως αντικαταστάθηκε από 1/8/2012 με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) ορίζεται 

ότι «Οι ιατροί και οδοντίατροι των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας του Ε.Σ.Υ., .όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 43 του παρόντος, συμμετέχουν σε μικτή εφημερία, αποτελούμενη 

από ενεργό 6ωρη εφημερία, μετά το πέρας του τακτικού ωραρίου, που συνεχίζεται με 

εφημερία ετοιμότητας μέχρι τη συμπλήρωση του 17ώρου.».  

Επιπροσθέτως από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α’) 

προκύπτει ότι στις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, ή αντίστοιχα 

του Διοικητή για νοσοκομεία που έχουν 399 ή λιγότερες οργανικές κλίνες, είναι και η μέριμνα 

για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εφημεριών του ιατρικού προσωπικού, το οποίο 

υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Επισημαίνεται ότι εντός του ανωτέρω πλαισίου, με γνώμονα πάντα την αντιμετώπιση 

των πραγματικών του αναγκών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, κάθε 



νοσοκομείο οφείλει να καταρτίζει πρόγραμμα εφημεριακής απασχόλησης του ιατρικού 

προσωπικού το οποίο θα πληρεί τους κάτωθι υποχρεωτικούς περιορισμούς: 

 Το μηνιαίο αριθμητικό σύνολο εφημεριών που δύναται να πραγματοποιήσει κάθε ιατρός 

με βάση το εγκεκριμένο πρόγραμμα εφημεριακής απασχόλησης του ιατρικού 

προσωπικού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα καθορισθέντα κατά βαθμίδα και ζώνη στα 

εδάφια i έως iv  της παραγράφου α του άρθρου 99 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’) 

 Το συνολικό κόστος εφημεριακής αποζημίωσης σε ετησία βάση, όπως επιμερίζεται 

μηνιαίως με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών, δεν δύναται, σε τήρηση των 

ανωτέρω, να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες γι’ αυτό το σκοπό ανά νοσηλευτικό ίδρυμα 

πιστώσεις, όπως αυτές καθορίζονται με τις σχετικές ΚΥΑ. 

 

Εκ των ανωτέρω γίνεται σαφές ότι, ανώτατο ποσό εφημεριακής αποζημίωσης αποτελεί κάθε 

φορά ανά ιατρό, η αποζημίωση που απορρέει από τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών των 

νοσοκομείων, σε συνδυασμό με τα αριθμητικά όρια που καθορίζονται στα εδάφια i έως iv  της 

παραγράφου α του άρθρου 99 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’).  

 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ 

 

Πίνακας διανομής: 

 Αποδέκτες προς ενέργεια: 

1. Υ.ΠΕ. της χώρας 

2. Νοσοκομεία της χώρας 

3. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

Δ/νση 22η – Μισθολογίου 

Πανεπιστημίου 37 

Τ.Κ. 10165, Αθήνα 

 Εσωτερική διανομή: 

1. Γρ. Υπουργού Υγείας 

2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας 

3. Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Α’ 

4. Δ/νση Προσωπικού Ν.Π., Τμήμα Α’ 

 

 


