
 
 

                
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                    Αζήλα,   29 -  05 -2015 
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ                   
ΓΔΝ. Γ/ΝΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ                                         Αξ.πξση. Β1α/40746 
Γ/ΝΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ                                                                          
& ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ  
ΣΜΗΜΑ Α΄  
 
Σαρ.Γ/λζε :  Αξηζηνηέινπο 17                                                  
Σαρ. Κψδ.  :  104-33                                                                                 
Σειέθσλν  : 213 2161368                                                                                                                        
FAX           : 210-5235871                                                                     
                                                                                                                                                          
ΘΕΜΑ:   Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή ηεο εηδηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ άξζξνπ 33  ηνπ Ν. 

4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α) γηα ηελ απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ακνηβή εξγαζίαο θαηά ηηο εμαηξέζηκεο 

εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξηθνχ, ησλ Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, 

ηνπ ΠΔΓΤ θαη ηνπ ΔΚΑΒ. 

Α Π Ο Φ Α  Η 

ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΤΓΕΙΑ 

 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν.4325/2015 (ΦΔΚ 47/η.Α΄) «Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – 

Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. ηνπ Ν.4316/2014 (ΦΔΚ 270/η.Α΄) «Ίδξπζε παξαηεξεηεξίνπ άλνηαο, 

βειηίσζε πεξηγελλεηηθήο θξνληίδαο, ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 143/η.Α΄) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 

(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ ΠΓ 63/05 (ΦΔΚ 98/η.Α΄) 

«Κσδηθνπνίεζε ηεο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα». 

5. Σν ΠΓ 25/2015 (ΦΔΚ 21/η.Α΄) «Γηνξηζκφο Αληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο, Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ».  

6. Σν ΠΓ 106/2014 (ΦΔΚ 173/η.Α΄) «Οξγαληζκφο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο». 

7. Σν ΠΓ 136/2011 (ΦΔΚ 267/η.Α΄) «Καζνξηζκφο θαησηάηνπ νξίνπ δαπαλψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην». 

8. Σν ΠΓ 113/2010 (ΦΔΚ 194/η.Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

9. Σν ΠΓ 151/1998 (ΦΔΚ 116/η.Α΄) «Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ 

Γεκνζίνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην ΠΓ 155/2013 (ΦΔΚ 245/η.Α΄) «Σξνπνπνίεζε ηνπ αξηζ. 151/1998 πδ/ηνο 

(Α΄116) - Γηαδηθαζία ειέγρνπ, εθθαζάξηζεο θαη εληνιήο πιεξσκήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Γεκνζίνπ». 

10. Σελ αξ. Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΔΚ 382/Β/19-3-2015) ΚΤΑ κε ζέκα: «Ρχζκηζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

πιεξσκή ηεο εηδηθήο επηρνξήγεζεο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 ηνπ Ν.4316/2014 (ΦΔΚ 270/η.Α΄)».  
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11. Σελ αξηζ. Τ59/2015 απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλ. Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ Γ. Μάξδα» (ΦΔΚ η.Β΄20-2-2015) 

12. Σελ αξ. 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΔΚ 474/η.Β΄) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ.  

13. Σελ αξ. 2/37345/0004 ΚΤΑ (ΦΔΚ 784/Β/4-6-2010) «Απνγξαθή πξνζσπηθνχ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ θαη 

ησλ ΟΣΑ α θαη β βαζκνχ θαη ζχζηαζε Δληαίαο Αξρήο Πιεξσκήο». 

14. Σελ αξ.2/13034/17-3-15 (ΑΓΑ: 7ΔΞΔΗ-ΦΥΝ) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο, 

Γ. Γ/λζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο & Πξνυπνινγηζκνχ, κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα θαηάηαμεο 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΝΠΓΓ». 

15. Σελ αξηζ. νηθ.19496/ΓΠΓΚ/20-3-15 (ΑΓΑ: 70ΑΜΗ-Ξ92) απφθαζε ηεο Γ/λζεο Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, Γ. Γ/λζε Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο & Πξνυπνινγηζκνχ, κε ζέκα: «Σξνπνπνίεζε ηνπ θψδηθα 

θαηάηαμεο εζφδσλ θαη εμφδσλ». 

16. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο δελ πξνθαιείηαη πξφζζεηε δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  

17. Σελ αξηζ. πξση. Β1α/νηθ.35020/13.05.15 εηζήγεζε ηνπ άξζξνπ 24 παξ.5 πεξ. ε ηνπ Ν.4270/2014 (ΦΔΚ 

143/η.Α΄/28-6-14). 

 

Απνθαζίδνπκε 

 

Α) Καζνξίδνπκε σο ΚΑΔ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ε εθθαζάξηζε θαη πιεξσκή απνδεκίσζεο ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, εξγαζίαο εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, 

λπρηεξηλψλ σξψλ θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξηθνχ, ησλ 

Ννζνθνκείσλ ηνπ ΔΤ, ηνπ ΠΔΓΤ θαη ηνπ ΔΚΑΒ, ηνλ παξαθάησ: 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΦΟΡΔΙ 15-210 & 15-260 : ΓΑΠΑΝΔ ΤΓΔΙΑ & ΓΑΠΑΝΔ ΠΔΓΤ αληίζηνηρα 

 

ΚΑΔ 2811 «Δπηρνξήγεζε θνξέσλ πγείαο γηα δαπάλεο απνδεκίσζεο πξφζζεησλ ακνηβψλ, εξγαζίαο 

εμαηξέζηκσλ εκεξψλ, λπρηεξηλψλ σξψλ θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, 

πιελ ηαηξηθνχ» θαη ηε κεηαθνξά ζε απηφλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ ΚΑΔ 0511, 0512 & 0561 ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο νηθ. έηνπο 2015 ησλ αληίζηνηρσλ Δηδηθψλ Φνξέσλ. 

 

Β) Σε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ θνξέσλ πγείαο (Ννζνθνκεία, ΔΚΑΒ, ΤΠΔ - ΠΔΓΤ) 

γηα ηελ πιεξσκή θαη εθθαζάξηζε ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην ζηνηρείν Α) ηνπ δηαηαθηηθνχ ηεο παξνχζαο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ πξνθαηαβνιψλ ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Ν.4270/2014, θάζε ηξίκελν, ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 

θαηαλνκήο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 1 α) ηνπ Ν.4316/14 θαη ηνπ άξζξνπ  33 ηνπ Ν. 4325/15. 

Σφζν νη ζρεηηθέο πηζηψζεηο φζν θαη νη αληίζηνηρεο δαπάλεο εγγξάθνληαη απνθιεηζηηθά ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

θσδηθνχο αξηζκνχο (ΚΑ) Δζφδσλ θαη Δμφδσλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ πγείαο (Ννζνθνκεία, ΔΚΑΒ, 

ΤΠΔ - ΠΔΓΤ), νη νπνίνη πξνζδηνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απφθαζε σο εμήο: 
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ΕΟΔΑ 

ΚΑΕ  

0116 Δπηρνξεγήζεηο γηα απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο, ακνηβή εξγαζίαο θαηά ηηο 

εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπρηεξηλέο ψξεο 

ΕΞΟΔΑ 

ΚΑΕ  

0261 Απνδεκίσζε γηα ππεξσξηαθή εξγαζία 

0263 Ακνηβή γηα εξγαζία θαηά ηηο εμαηξέζηκεο εκέξεο & λπρηεξηλέο ψξεο 

 

 

Γ) Αξκφδηα ππεξεζία γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, εξγαζίαο εμαηξέζηκσλ 

εκεξψλ, λπρηεξηλψλ σξψλ θαη ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξηθνχ, 

είλαη ην νηθείν Ννζνθνκείν ή ην ΔΚΑΒ ή ε νηθεία ΤΠΔ, θαηά πεξίπησζε, θαη έρνπλ εθαξκνγή νη ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο γηα ηελ πθηζηάκελε δηαδηθαζία πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ε αξ. 2/37345/0004 ΚΤΑ (ΦΔΚ 

784/Β/4-6-2010). 

Οη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα θνηλνπνηνχλ ειεθηξνληθά ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο πιεξσκήο ησλ αλσηέξσ πξφζζεησλ ακνηβψλ θαηά 

θαηεγνξία δαπάλεο (λπρηεξηλά, εμαηξέζηκα, ππεξσξίεο, εθεκεξίεο) πνπ απνζηέιινπλ ζηελ ΔΑΠ.  

Δπίζεο, ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ελ ιφγσ επηρνξεγήζεηο θαζψο θαη ηηο αληίζηνηρεο πιεξσκέο 

εκθαλίδνληαη δηαθξηηά ζην κεληαίν δειηίν πνπ ζπκπιεξψλεηαη θαη απνζηέιιεηαη απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηελ αξ. 2/22717/0094/ 9-3-2011 (ΦΔΚ 474 η.Β΄) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη.  

 

Γ) Με ην πέξαο θάζε ηξηκήλνπ ην ΔΚΑΒ, ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη νη ΤΠΔ ππνρξενχληαη λα 

ζπγθεληξψλνπλ ηα ζηνηρεία πιεξσκψλ ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, πιελ ηαηξηθνχ, φπσο 

πξνζδηνξίζηεθαλ παξαπάλσ, αξκνδηφηεηαο ηνπο, θαη λα ηα απνζηέιινπλ ζηε Γ/λζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, θαζψο θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο & Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά ιακβάλνληαη 

ππφςε ζε ηπρφλ αλαθαηαλνκή ησλ πνζψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ εληφο ησλ δηαζεζίκσλ πηζηψζεσλ. Σα αλσηέξσ 

ζηνηρεία, αλά κήλα θαη ΤΠΔ ή/θαη Φνξέα, ζα ζπγθεληξψλνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε αλαιπηηθνχο πίλαθεο (ζχκθσλα κε ζρεηηθφ ππφδεηγκα πνπ ζα ζηαιεί 

απφ ην ΓΛΚ) θαη ζηε ζπλέρεηα ζα απνζηέιινληαη ζηε Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο – ΓΛΚ 

εληφο 20εκέξνπ απφ ηε ιήμε ηνπ ηξηκήλνπ.   

  

Δ) Οη αλσηέξσ πξνθαηαβνιέο ηαθηνπνηνχληαη κε ηελ έθδνζε ησλ νηθείσλ ζπκςεθηζηηθψλ ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ ή κε ηελ επηζηξνθή ησλ πνζψλ πνπ έρνπλ πξνθαηαβιεζεί ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ απφ ηνλ νπνίν εθηακηεχηεθαλ ηα ζρεηηθά πνζά. 

 

Σ)Οη αλσηέξσ επηρνξεγνχκελνη θνξείο ππνβάιινπλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο θαη ζην Διεγθηηθφ πλέδξην, 

απνινγηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ δηκήλνπ αξρήο γελνκέλεο απφ ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2015 

απνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη μερσξηζηφ απνινγηζκφ ηεο 

επηρνξήγεζεο πνπ έιαβαλ. 
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Η παξνχζα λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

                    Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ                                               Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                  ΤΓΕΙΑ  

 

 

                      ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΜΑΡΔΑ                                            ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΚΟΤΡΟΤΜΠΛΗ 

                                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 
1.Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ Γεληθήο Κπβέξλεζεο 
2. Γ/λζε Δπεμεξγαζίαο Ννκνζεηηθψλ & Καλνληζηηθψλ Πξάμεσλ 
 
 
ΔΩΣ. ΓΙΑΝΟΜΗ:     
1.Γξαθείν Τπνπξγνχ  
2. Γξαθείν .Αλ. Τπνπξγνχ  
3. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
4. Γξαθείν Πξντζηακέλνπ ΓΓΟΤ 
5. Γ/λζε Αλζξσπίλσλ Πφξσλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 
6. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο  & Τπεξεζηψλ                                                                                          
7. Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο Φνξέσλ 
8. Γ/λζε Πξνυπνινγηζκνχ & Γεκνζηνλνκηθψλ Αλαθνξψλ                                                  
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