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Αθήνα, 23/12/2010
Αρ. Γ.Π. 161666

Προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες
της χώρας,

Θέμα: Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων
Με την από 02/12/2010 υπ αριθμόν Υ4α/ΓΠ οικ.151359 Εγκύκλιο, σάς παρασχέθηκαν οδηγίες για
την άμεση υλοποίηση της Ολοήμερης Λειτουργίας των Νοσοκομείων και τονίστηκε, διεξοδικά, η
σπουδαιότητα του θεσμού αυτού, καθώς και οι θετικές και σημαντικές επιδράσεις τόσο στην
εξυπηρέτηση των πολιτών, με την ποιοτική και ποσοτική παροχή υπηρεσιών, όσο και την πλήρη
αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, του εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας καθώς και των
λοιπών υποδομών των Νοσοκομείων.
Για την απρόσκοπτη και χωρίς καμία καθυστέρηση λειτουργία του θεσμού της Ολοήμερης
Λειτουργίας των Νοσοκομείων, έχει ληφθεί μέριμνα και έχουν επιλυθεί όλες οι σχετικές δυσχέρειες.
Προς την κατεύθυνση αυτή και για την πλήρη ενημέρωσή σας, σάς γνωρίζουμε τα εξής :
Α) όλες οι αμοιβές του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που συμμετέχει στην
Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου, όπως αυτές αναφέρονται και
έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμόν Υ4α/147881 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1851 / Β΄ / 25 11 2010) δεν εμπίπτουν
στις διατάξεις των Ν. 3833/2010 και 3845/2010 και δεν υπόκεινται στις από τις διατάξεις αυτές
επιβαλλόμενες μειώσεις κατά 12% και 8% αντιστοίχως.
Β) Οι αμοιβές που καταβάλλονται στους μονίμους ειδικευμένους ιατρούς, όλων των βαθμών, στους
ειδικευόμενους, καθώς και στους πανεπιστημιακούς, που εργάζονται σε πανεπιστημιακές κλινικές,
εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και παρέχουν υπηρεσίες στην
Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων, πέραν του τακτικού ωραρίου, αποτελούν εισοδήματα από
ελευθέριο επάγγελμα Ζ΄ κατηγορίας και κατά την καταβολή τους θα διενεργείται παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 20% επί του ακαθαρίστου ποσού των αμοιβών αυτών, δεδομένου ότι έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 2238/1994.
Γ) Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι τα έσοδα από την Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων θα
κατατίθενται σε Μοναδιαίο Λογαριασμό, όπως εξάλλου προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.
Ειδικότερα :
(α) Στα πλαίσια του Δημόσιου Λογιστικού, τα έσοδα θα εμφανίζονται στον υφιστάμενο ΚΑΕ 3144 και
τα έξοδα, κατ’ αντιστοιχία, στους υφιστάμενους ΚΑΕ 0269λ, που αφορά στις αμοιβές του
νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και ΚΑΕ 0413λ, που αφορά στο ιατρικό προσωπικό.
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(β) Σε ό,τι αφορά στην Γενική Λογιστική θα τηρείται ένας ξεχωριστός Λογαριασμός, σύμφωνα με
το λογιστικό σχέδιο και τις ανάγκες των Νοσοκομείων και με διάκριση περαιτέρω σε 2 οβάθμιο,
3οβάθμιο κ.λπ., όπου και θα διαχωρίζονται αντίστοιχα οι ιατρικές πράξεις, οι εργαστηριακές και
απεικονιστικές εξετάσεις κ.λπ.
Τέλος, παρακαλούνται οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) να ενημερώσουν άμεσα τα
Νοσοκομεία αρμοδιότητάς τους για την πιστή εφαρμογή των αναφερομένων και την αποφυγή τυχόν
καθυστερήσεων και παραλήψεων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΌΣ ΥΓΕΊΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ
ΜΙΧΑΉΛ ΤΙΜΟΣΊΔΗΣ
ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ :
(Α) τα με αριθμούς 2/82836/0022 και
2/82658/0022/ 20-12-10
έγγραφα της 22ας Μισθολογίου – ΓΛΚ
(Β) Το υπ’ αριθμόν Δ12 1165176 ΕΞ 2010/10
έγγραφο της Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος –
Υπουργείο Οικονομικών
ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ :
(α) γρ. Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κου Ανδρέα Λοβέρδου
(β) γρ. Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κου Μιχαήλ Τιμοσίδη
(γ) γρ. Γ. Γ., κου Νικολάου Πολύζου
(δ) Γ. Γ. Δημόσιας Υγείας, κου Α. Δημόπουλου
(ε) Δ/νση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας
(ς) Δ/νση Νομικών Προσώπων
(ζ) Δ/νση Οργάνωσης, Απλούστευσης Διαδικασιών &
Πληροφορικής
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ :
Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Α΄
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