
                                                                                                                      

                                                                                                                   

 
              

                                                                                                                       
ΠΡΑΚΤΙΚΟ   18ο 

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας 

της   24/7/2020 
 

    ΘΕΜΑ 12ο :«Έγκριση προγράμματος  εφημεριών ιατρών, φαρμακοποιού και ψυχολόγων         

              ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020».     

                                               
              Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την με αρ.7117/24-7-2020 εισήγηση του Δ/ντή της Ιατρικής 

Υπηρεσίας που έχει ως εξής: 
 

Έχοντας υπ’ όψιν:  
1) Τα υποβαλλόμενα προγράμματα εφημεριών (ενεργών – ετοιμότητας ) του Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου μας, που 
αφορούν στο μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020. 
2) Οι διατάξεις του Ν. 2606/98 (ΦΕΚ 89/22-4-98/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών 

κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 
3)  Οι διατάξεις του Ν. Ν. 2889/01 (ΦΕΚ  37/2-3-2001/τ. Α΄) «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του ΕΣΥ και άλλες διατάξεις» 
4) Οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 3204/03 (ΦΕΚ 296/23-12-2003/ τ. Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας 
για το ΕΣΥ και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 
5) Οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/23-12-03 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-2010/τ. Α΄) «Αναβάθμιση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και την παρ. 3 
του άρθρου 62 του Ν.3918/2001 (ΦΕΚ 31/2-3-2011/τ. Α΄) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 
6) Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 9 εδ. 6 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005/τ. Α΄) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».   
7) Οι διατάξεις του Ν. 3754/09 (ΦΕΚ 43/11-03-2009/τ.Α’) «Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, 
σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις». 
8) Οι διατάξεις τους άρθρου 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/3-8-2010/τ. Α΄) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 
9) Oι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3896/2010 (ΦΕΚ 207/8-12-2010/τ. Α΄)  «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εφαρμογής και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την οδηγία 
2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις».  
10) Οι διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 27 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/27-6-2011/τ. Α΄) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες 
διατάξεις». 
11) Οι διατάξεις του άρθρου 29  της παρ. 1 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/2-11-2011/τ. Α΄) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις». 
12)   Οι   διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 περ. 2δ του Ν. 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85/11-4-2012/τ. Α΄). 
13) Οι διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/τ.Α΄) «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών 
κληρονομιών και λοιπές διατάξεις». 
14) Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/24-12-2014/τ. Α΄) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση 
περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 
15) Την απόφαση που θα εκδοθεί για τον προσδιορισμό του ποσού έγκρισης κατανομής εφημεριών ιατρικού προσωπικού για το έτος 
2020.  
16) Τις εισηγήσεις των Δ/ντών ενός εκάστου τμήματος του Νοσοκομείου για την κάλυψη των τμημάτων τους όλο το μήνα με 
εφημερίες σύμφωνα με τα προγράμματα που υποβάλλουν καθώς και τις εισηγήσεις του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του 

Νοσοκομείου.   
17)  Την Ε.Σ. 13/14-10-2014 απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  
18) Το γεγονός ότι απαιτείται η πραγματοποίηση συνολικά επί πλέον, ενεργών εφημεριών ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, για την κάλυψη 
των αναγκαίων  ενεργών εφημεριών, ειδικευόμενων και αγροτικών, πέραν των 7 ανά ιατρό και ανά  μήνα για το πρόγραμμα, 
συνολικού κόστους που δεν υπερβαίνει το 15% του μηνιαίου ποσού των εφημεριών, που θα πρέπει να καταβληθεί από έσοδα του 
Νοσοκομείου ή της 6ης Υ. Πε.  
19) Την υπ’αριθ.2/75264/0022/30-11-2010 "Εφημερίες ιατρών" (ΦΕΚ Β’ 1883/02-12-2010) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την αποζημίωση των "πρόσθετων" εφημεριών των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., η οποία εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.3868/2010 (ΦΕΚ Α’ 129). 
20)  Δυνάμει της διάταξης της περ. Δ της νέας παραγράφου 11 του άρθρου 45 του Ν.3205/2003, εκδόθηκε η ως άνω κοινή 
Υπουργική Απόφαση, η οποία, λέξη προς λέξη, προβλέπει τα εξής: 

«α. Για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες με απόφαση του Διοικητή της 

οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου ύστερα 

από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου. Οι πρόσθετες εφημερίες, πρέπει να καλύπτουν πραγματικά κενά του 

προγράμματος εφημεριών σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3868/3.8.2010 και να αφορούν τις ειδικότητες για τις οποίες 

υπάρχει επιτακτική ανάγκη, με αιτιολογημένη απόφαση ανά ημέρα εφημερίας, ειδικότητα και αριθμό ιατρών. 

β. Η καταβολή της αποζημίωσης για τις ανωτέρω επιπλέον εφημερίες που πραγματοποιήθηκαν μηνιαίως, γίνεται με την έκδοση 

χρηματικού εντάλματος πληρωμής, από το οικείο Νοσοκομείο, μετά από σχετική βεβαίωση για την πραγματοποίησή τους 

από τον Διοικητή του Νοσοκομείου, η οποία εκδίδεται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα και συνοδεύει το ως 

άνω χρηματικό ένταλμα. 
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γ. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμα κονδύλια του νοσοκομείου και από 

διαθέσιμους πόρους των Υγειονομικών Περιφερειών και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσοστό 15% της συνολικής μηνιαίας 

αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών για κάθε νοσοκομείο».  

 21) Τις επείγουσες και επιτακτικές ανάγκες για την εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ν. Πρέβεζας. 
 22) Τα  αριθ. πρωτ. 1262/28-12-2016  και αριθ. πρωτ. 23/19-1-2017 έγγραφα του  Υπουργείου 

        Υγείας  σχετικά με ένταξη  επικουρικών ιατρών στο Πρόγραμμα «Αναβάθμιση  δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων  υψηλής 
εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας». 

  23)Την αριθ.8109/2722/Α2/27-12-2016 (ΑΔΑ 6Γ1Λ465Χ18-6Τ7)Απόφαση της ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών  ΕΠ ΕΠΤΑ  
και ΤΣ  του Υπουργείου  Οικονομίας και ανάπτυξης περί  ένταξης της Πράξης  «Αναβάθμιση  δεξιοτήτων επαγγελματικών 
ομάδων  υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5003969 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 

  24) Το άρθρο 82 του Ν. 4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α). 
  25) Τα αριθ. πρωτ. 48/23-1-2017 και αριθ. πρωτ. 77/30-1-2017 έγγραφα  του Υπουργείου Υγείας σχετικά με οδηγίες για την 

υλοποίηση  του Επιχειρησιακού Προγράμματος και περί «Εγκρίσεως 1ης έμμεσης τμηματικής πληρωμής σε 112 Νοσοκομεία στο 
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από  το  ΕΠΑΝΕΚ πράξης «Αναβάθμιση  δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων  υψηλής 
εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας». 

 26) Το αριθ. πρωτ. 552/23-1-2017 έγγραφο του Νοσοκομείου μας προς την 6η Υ. Πε.  με τους ιατρούς που θα ενταχθούν στο  εν 
λόγω πρόγραμμα. 

 27) Το αριθ. πρωτ. 1835/20-11-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με οδηγίες για ενέργειες σε περιπτώσεις μη επιλεξιμότητας 
συμβάσεων ή  αποχωρήσεων ιατρών πριν τη λήξη του 24μηνου στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» Πράξης «Αναβάθμιση  δεξιοτήτων 
επαγγελματικών ομάδων  υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5003969. 

28) Το αριθ. πρωτ. 2028/29-12-2017 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με ενέργειες για επικοινωνία, Απογραφικό Δελτίο Εξόδου και 
ολοκλήρωση αποστολής παραδοτέων στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από  το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» Πράξης «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών 
ομάδων  υψηλής εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας» με κωδικό ΟΠΣ 5003969. 

29) Την αριθ. Γ4α/Γ.Π.οικ.25588 των Υφυπουργών Υγείας και Οικονομικών σχετικά με τον ορισμό του ποσοστού των πρόσθετων 
εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) όπως αυτό ανακοινώθηκε στο ΦΕΚ 1530/τ.Β’/22.04.2020 
(ΑΔΑ 96Γ9465ΦΥΟ-Π6Ν). 

30) Την Ε.Σ. 5/28-04-2020 του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου στην οποία το Ε.Σ.,   
  εισηγήθηκε συνολικά για όλα τα προγράμματα και με τις παρακάτω παρατηρήσεις του δεν εγκρίνει: 

                                                                                                                     
α)Τα προγράμματα των Τμημάτων Αναισθησιολογικό, Ορθοπεδικό τα οποία υποβλήθηκαν μεν εγκαίρως για τη συνεδρίαση του, αλλά 
είναι υπογεγραμμένα μόνο  από το Δ/ντή του Τμήματος χωρίς να φέρουν τις υπογραφές όλων των συμμετεχόντων σ΄αυτά, όπως έχει 
ζητηθεί να υποβάλλεται κάθε φορά.                                                         

 
 β) Τα προγράμματα της Παθολογικής, Καρδιολογικής, Χειρουργικό λόγω αδυναμίας σύνταξης από τον Δ/ντή του Τμήματος - όσον 
αφορά τους συμμετέχοντες που θα εφημερεύσουν σ’ αυτό για το μήνα Αύγουστο 2020- δεν υποβλήθηκαν για  την συνεδρίαση, το 
Ε.Σ., επιφυλάσσεται ώστε να προσκομιστούν έως την ημέρα συνεδρίασης του Δ.Σ. με την συνυπογραφή όλων των συμμετεχόντων. 
Σε διαφορετική περίπτωση το Ε.Σ. δεν μπορεί να εγκρίνει προγράμματα που δεν έχουν  υποβληθεί.  
Το Ε.Σ. , συνολικά για όλα τα προγράμματα αλλά και για τις ανωτέρω παρατηρήσεις, εισηγείται με έγγραφό του στη Διοίκηση του 
Νοσοκομείου προκειμένου να πράξει τα κατά νόμον και ταυτόχρονα,  κοινοποιεί αυτό και  στο Δ/ντή Ιατρικής Υπηρεσίας για 
ενημέρωσή του. 
Σας υποβάλλουμε τα προγράμματα εφημεριών (ενεργών, ετοιμότητας)  των παρακάτω Ιατρικών  
τμημάτων: Αιμοδοσίας, Ακτινολογικού, Αναισθησιολογικού, Δερματολογικού, Καρδιολογικού, Μαιευτικού –Γυναικολογικού, 
Μικροβιολογικού, Νευρολογικού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμολογικού, Παιδιατρικού, Παθολογικού, Νεφρολογικό, Παθολογοανατομικού, 
Ψυχιατρικού, Ψυχιατρικού και Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ.- ΚΟΚΕΨΥΠΕ, Χειρουργικού, ΩΡΛ, Ουρολογικού για το μήνα Αύγουστο 
2020 και σας θέτουμε υπόψη ότι: 
Α)Στα τμήματα Παιδιατρικό, Παθολογικό, Χειρουργικό, Καρδιολογικό, Ακτινολογικό παρατηρείται συμμετοχή ιατρών στο πρόγραμμα 
εφημεριών με περισσότερες από τις προβλεπόμενες του Ν. 3868/2010 και καλύπτεται όλος ο μήνας, με αιτιολογημένες προτάσεις των 

Διευθυντών των αντίστοιχων τμημάτων, καθώς και του Επιστημονικού Συμβουλίου και του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας.  
1. Στο Παιδιατρικό Τμήμα υπηρετούν δύο Δ/ντριες μετά από εξέλιξη της Επ. Α΄ στο βαθμό του Δ/ντη κλάδου Ιατρών ΕΣΥ από 20-2-
2019, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1795/20-2-2019 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου, ένας Επ. Α΄ και μία ειδικευόμενη. 
Επίσης πραγματοποιεί εφημερίες η Δ/ντρια Παιδιατρικής από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού.  
Οι Δ/ντριες του Τμήματος πραγματοποιούν από οκτώ εφημερίες. Ο Επ.Α΄ Τμήματος πραγματοποιεί οκτώ εφημερίες και η Δ/ντρια από 
το Κ.Υ. Θεσπρωτικού θα πραγματοποιήσει επτά εφημερίες και δεν μένουν ακάλυπτες ημέρες. Η μια ειδικευόμενη πραγματοποιεί εκ 
του νόμου επτά εφημερίες για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2020 και έτσι στο τμήμα δεν μένουν ακάλυπτες ημέρες. Στο τμήμα υπηρετούσε 
μια ακόμη ειδικευόμενη της οποίας η θητεία έληξε 06-06-2020. 
2. Στην Παθολογική Κλινική υπηρετούν δύο Παθολόγοι κλάδου ΕΣΥ. Η Επ. Β΄ υπέβαλλε αίτηση παραίτησης στις 9-11-2018, η οποία 
διαβιβάστηκε στο Υπουργείο για έγκριση και λύση της υπαλληλικής της σχέσης. Από 19-11-2018, ανάλαβε υπηρεσία με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μία επικουρικός ιατρός ειδικότητας Παθολογίας  με βαθμό Επ. Β΄, ύστερα από την 
αριθ. πρωτ. 9050/15-11-2018 Απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. και για χρονικό διάστημα τριών ετών για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών 
αναγκών. Επίσης υπηρετούν και έξι ειδικευόμενοι. Ο Δ/ντης του τμήματος λόγο αναμονής της συνταξιοδότησης του έχει καταθέσει 
στο πρόγραμμα του Αυγούστου 2020 μόνο τέσσερεις εφημερίες. 
 

Για την κάλυψη του Τμήματος μετακινούνται για εφημερίες : Δ/ντής Παθολόγος από το Π.Ε.Δ.Υ. – Κ.Υ. Καναλακίου, Γενικός Ιατρός 
από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού. Η Γενικός ιατρός από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού θα εφημερεύσει στα Τ.Ε.Π. του Παθολογικού Τομέα. 
Επίσης έχει μετακινηθεί με την αριθ.πρωτ.26821/30-07-2019  απόφαση της 6η Υ.ΠΕ αγροτικός ιατρός από το Π.Ι. Ριζών –Κ.Υ. 
Καναλακίου από 28-6-2019 για να καλυφθούν άμεσες, υπηρεσιακές και εφημεριακές ανάγκες και έχει αιτηθεί παράταση της 
μετακίνησής του. 
Για την κάλυψη μέρους των κενών ημερών, στο τέλος του μήνα, από ιατρό κλάδου ΕΣΥ, θα δοθεί ειδική εντολή του Διοικητή του 
Νοσοκομείου. 
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3.  Στο Χειρουργικό Τμήμα υπηρετούν πέντε ειδικευμένοι ιατροί, δύο ειδικευόμενοι (οι οποίοι βρίσκονται σε κανονική άδεια και μετά 
την λήξη αυτής έχουν ενημερώσει προφορικά για την παραίτηση τους) και δεν πραγματοποιούν καμία εφημερία για το μήνα αυτό 
ένας αγροτικός που πραγματοποιεί οκτώ εφημερίες για τον μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ. Ο Επιμελητής Α΄ μετατέθηκε από το Γ.Ν. –Κ.Υ. Νάξου 
σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας του κλάδου ιατρών ΕΣΥ από 28 -06- 2018. 
Οι δύο Δ/ντές, οι δύο Επ. Α΄ και ο Επ. Β΄ θα πραγματοποιήσουν από επτά εφημερίες έκαστος,  και δεν μένουν ακάλυπτες ημέρες.  
Ο ένας εκ των ειδικευόμενων της Χειρουργικής πραγματοποιεί οκτώ εφημερίες, οι δύο ειδικευόμενοι της Χειρουργικής 
πραγματοποιούν από επτά εφημερίες εκ του νόμου και μία ειδικευόμενη ιατρός πραγματοποιεί τρείς εφημερίες καθώς λήγει η θητεία 
της στις 08-06-2020.                
4. Στην Καρδιολογική Κλινική υπηρετεί ένας Δ/ντης κλάδου ΕΣΥ. Ο δεύτερος Δ/ντης που υπηρετούσε στην Καρδιολογική κλινική του  
Νοσοκομείου μας γνωρίζουμε προφορικά ότι μετακινήθηκε Κ.Υ. Μήλου και αναμένουμε γραπτή απόφαση της 6ης ΥΠΕ για την 
μετακίνηση του.  Η Δ/ντρια κλάδου ΕΣΥ, η οποία είχε μετακινηθεί στο Γ.Ν. Λευκάδας, μετατέθηκε από 4-4-2019 σύμφωνα με την 
αριθ.πρωτ.Γ4α/22414/21-3-2019 απόφαση του Υπουργείου Υγείας στο Γ.Ν. Λευκάδας σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης ειδικότητας 
και κλάδου. Επιπρόσθετα σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7504/06-09-2019 απόφαση της 6η Υ.ΠΕ. αποσπάστηκε Ιατρός Επ. Α’ στο 
Καρδιολογικό τμήμα από Γ.Ν. Λευκάδας στο Γ.Ν. Πρέβεζας από 01-09-2019 και έως την λήξη της εκλογικής του θητείας. 
Επίσης υπηρετεί ένας Επικουρικός ιατρός, μια Ειδικευόμενη ιατρός η οποία βρίσκεται σε  άδεια   λοχείας και από 21-08-2019 σε άδεια 
φροντίδας παιδιού σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. /21-8-2019  απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου καθώς και νέος επικουρικός 
ιατρός ο οποίος προσλήφθηκε σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7597/10-09-2019 απόφαση της 6η Υ.ΠΕ. και για χρονικό διάστημα 36 
μηνών. Ακόμη στο τμήμα της καρδιολογικής υπηρετεί και μια ακόμη αγροτική ιατρός η οποία πραγματοποιεί επτά εφημερίες για την 
κάλυψη αναγκών.   
Για την κάλυψη του Καρδιολογικού Τμήματος πρέπει να πραγματοποιούν ενεργείς εφημερίες οι Καρδιολόγοι κλάδου ΕΣΥ που 
υπηρετούν.  
Επίσης πραγματοποιεί εφημερίες και η ειδικευόμενη Γενικής Ιατρικής Τζίμα Ηλέκτρα η θητεία της οποίας έχει παραταθεί.  
5.   Στο Αναισθησιολογικό Τμήμα υπηρετούν ένας  Επ. Α΄ Αναισθησιολόγος και ένας Επιμελητής Β΄. Μία επικουρικός που υπηρετούσε  
αποχώρησε από 7-1-2019, λόγω  διορισμού της στο Γ.Ν. Γρεβενών σε θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί  
θητεία. Επίσης ένας  Επ. Α΄ Αναισθησιολόγος που υπηρετούσε στο Νοσοκομείο μας υπέβαλε την παραίτηση του.  
Ο ένας Επ. Α΄ και ο Επ. Β θα πραγματοποιήσουν από  οκτώ εφημερίες και παραμένουν έντεκα (11) ακάλυπτες ημέρες. 
6. Στο Ακτινολογικό Τμήμα υπηρετούν τρείς Δ/ντές και ένας Επικουρικός ιατρός οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν από επτά εφημερίες 
έκαστος και  μένουν ακάλυπτες ημέρες. Ο Επικουρικός Ιατρός ο οποίος προσλήφθηκε με την αριθ. πρωτ. 7251/26-8-2019  απόφαση 
της 6ης Υ.ΠΕ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, από 29-8-2019 και 
για χρονικό διάστημα 36 μηνών.  
Για την κάλυψη των κενών ημερών, θα δοθεί ειδική εντολή του Διοικητή του Νοσοκομείου. 
Β) Στα τμήματα Μαιευτικό–Γυναικολογικό, Παθολογοανατομικό οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του 
νόμου 7 εφημερίες  και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα (υπογεγραμμένα από όλους τους ιατρούς) :  
1.  Στο Μαιευτικό – Γυναικολογικό Τμήμα υπηρετεί ένας Δ/ντής και  μία Επικουρικός Ιατρός Επ. Β΄ η οποία προσλήφθηκε με την αριθ. 
πρωτ.1790/26-2-2019 απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου από 20-3-2019 και για 
χρονικό διάστημα 3 ετών. Καθώς και μία ακόμη ιατρός Επ. Β΄ η οποία προσλήφθηκε με την αριθ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π./ΟΙΚ.80511/13-11-
2019 απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες 
ημέρες.  
2. Στο Παθολογοανατομικό Τμήμα υπηρετεί  μια ιατρός Δ/ντρια και ένας Επιμελητής Α΄ από 9-11-2017. 
Ο Επιμελητής Α΄, με το αριθ. πρωτ. 12625/3-4-2018 έγγραφο της 6ης Υ. Πε. , έχει μετακινηθεί για δύο μέρες την εβδομάδα στο Γ. Ν. 
Αιτ/νίας - Ν.Μ. Αγρινίου  και για τρείς μέρες στο Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από 3-4-2018 και με το αριθ. 
πρωτ. 24286/18-6-2018 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. παρατάθηκε η μετακίνησή του έως 31-12-2018. 
Στη συνέχεια από 1-1-2019 μετακινήθηκε εκ νέου έως 31-3-2019  με το αριθ. πρωτ. 1399/10-1-2019 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. και από 
1-4-2019 με το αριθ. πρωτ. 11735/28-3-2019 έγγραφο της 6ης Υ. Πε., ανανεώθηκε η μετακίνησή του για δύο μέρες την εβδομάδα 
στο Γ. Ν. Αιτ/νίας - Ν.Μ. Αγρινίου  και για τρείς μέρες στο Γ.Ν. Άρτας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Παρατάθηκε η 
μετακίνηση του αυτοδίκαια (ανεξάρτητα από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης μετακίνησης), από τις 20-6-2019 έως και  31-
12-2019 σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 2306/ 20-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας. Ομοίως και για το διάστημα 01-01-2020 έως 
και 31-03-2020 ήταν μετακινημένος με το αριθ. πρωτ. 2306/ 20-6-2019 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας Μετά από εκ νέου αίτηση 
του ιατρού για παράταση της μετακίνησης του έχουμε την έγκριση αυτής από 01-04-2020 έως 30-06-2020 με το αριθ. πρωτ. 
12458/20-03-2020 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. Η Δ/ντρια του Τμήματος πραγματοποιεί τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και 

παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. 
Γ) Στα τμήματα Αιμοδοσίας, Νευρολογικό, Μικροβιολογικό,  οι Ιατροί που υπηρετούν, πραγματοποιούν τις οριζόμενες εκ του νόμου 7 
εφημερίες  και επομένως δεν δύναται να καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα:  
1. Στο Τμήμα της Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου μας υπηρετεί μία Δ/ντρια και ένας Επιμελητής Α΄. Η Δ/ντρια συμμετέχει σε τρείς εκτός 
Νοσοκομείου Αιμοληψίες καθώς και έξι εφημερίες ετοιμότητας και ο Επιμελητής Α΄ πραγματοποιεί 15 εφημερίες ετοιμότητας. 
2. Στο Νευρολογικό Τμήμα υπηρετεί  μια ιατρός Δ/ντρια και μία Επιμελήτρια Β΄ από 10-11-2017. Οι ιατροί πραγματοποιούν τις 
οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν ακάλυπτες ημέρες. 
3.  Στο Μικροβιολογικό Τμήμα υπηρετούν δύο Επικουρικοί ιατροί. Ο  Δ/ντής  του τμήματος αποχώρησε λόγω  συνταξιοδότησης την 
31-12-2018 αφού συμπλήρωσε το 67ο έτος της ηλικίας του.  
Η μία Επικουρικός Ιατρός Επ. Β΄ η οποία προσλήφθηκε με την αριθ. πρωτ. 5036/4-6-2019  απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. με σύμβαση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών, από 25-6-2019 και για χρονικό διάστημα 3 
ετών, πραγματοποιεί τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες και παραμένουν  ακάλυπτες ημέρες. Και μια επικουρικός ιατρός σύμφωνα 
με την αριθ. πρωτ. 10194/10-12-2019 απόφαση της 6ης Υ.ΠΕ. για την πρόσληψη της από διάστημα 19-12-2019 έως και 18-12-2022. 
Δ) Στα τμήματα Ψυχιατρικού, Δερματολογικού,  Οφθαλμολογικού, Ω.Ρ.Λ., Ψυχιατρικού και Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ., 
Ουρολογικού όπου υπηρετεί ένας Ιατρός, πραγματοποιούνται οι οριζόμενες εκ του νόμου 7 εφημερίες  και επομένως δεν δύναται να 

καλυφθούν όλες οι μέρες του μήνα.  
Στο Ψυχιατρικό Τμήμα υπηρετεί μια Επ. Α΄ η οποία εξελίχθηκε από το βαθμό της Επ. Β΄ την 20-2-2019, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 
1796/20-2-2019 απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου και πραγματοποιεί τις οριζόμενες εκ του νόμου εφημερίες.  
Στα πλαίσια της εκπαίδευσής της η ειδικευόμενη Τζίμα Ηλέκτρα Γενικής Ιατρικής μετακινήθηκε  από 21-6-2018 έως και 20-4-2019 για 
χρονικό διάστημα δέκα  μηνών στο Κ.Υ. Θεσπρωτικού. Η θητεία της παρατάθηκε από 21-4-2019 και μέχρι την υπογραφή της 
σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο ενδιαφερόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση που κατέχει και 
όχι πέραν του εξαμήνου, σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. 3568/22-5-2019  απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου. Καθώς και η 
δεύτερη παράταση της , ήτοι από 21-10-2019 μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και την ανάληψη καθηκόντων από τον επόμενο 
ενδιαφερόμενο ιατρό που θα καλύψει την οργανική θέση που κατέχει και όχι πέραν του εξαμήνου. 
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Στο Πνευμονολογικό Τμήμα ο μοναδικός ιατρός που υπηρετούσε υπέβαλλε παραίτηση από 31-8-2016 και αποχώρησε λόγω υποβολής 
αίτησης για κατάληψη θέσης σε άλλο Νοσοκομείο.  
 Στο Οδοντιατρικό Τμήμα  υπηρετεί ένας ιατρός, ο οποίος  πραγματοποιεί τις εκ του Νόμου επτά εφημερίες. Επίσης αποσπάστηκε 
Οδοντίατρος Δ/ντρια από το Κ.Υ. Θεσπρωτικού για κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών από 1-1-2018 και  από 1-10-2019 
μετακινείται στο ΚΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 1722/6-9-2019 απόφαση της  6ης Υ.ΠΕ.. Ο ένας εκ των Δ/ντών ο οποίος 
υπηρετούσε στο Γ.Ν.Λευκάδας στην θέση του Διοικητή επέστρεψε στην οργανική του θέση στο Γ.Ν. Πρέβεζας στις 23-10-2019. 
Έτσι στο Τμήμα παραμένουν ακάλυπτες ημέρες.  

Μετά από διαλογική συζήτηση 
Ομόφωνα  αποφασίζει 

 
Α)  Εγκρίνει την εξόφληση των προγραμμάτων των εφημεριών (ενεργών – ετοιμότητας) του ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου 
μας των παρακάτω Ιατρικών τμημάτων: Αιμοδοσίας, Αναισθησιολογικού, Ακτινολογικού, Δερματολογικού, Καρδιολογικού, Μαιευτικού- 
Γυναικολογικού, Μικροβιολογικού, Νευρολογικού, Νεφρολογικού, Οδοντιατρικού, Ορθοπεδικού, Οφθαλμολογικού, Παθολογικού, 
Παιδιατρικού, Παθολογοανατομικού, Χειρουργικού, Ψυχιατρικού και Ψυχιατρικού Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ.- ΚΟΚΕΨΥΠΕ, ΩΡΛ, 
Ουρολογικού για τον ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 στο πλαίσιο του Δωδεκατημορίου  και σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και όπως αυτό 
αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθόσον το Νοσοκομείο έχει 
πρώτιστο σκοπό την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας ως υπέρτατο αγαθό,  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 άρθρο 4, και 
εντέλλονται οι διοικητικές υπηρεσίες να τα κοστολογήσουν και να τα προσαρμόσουν την πίστωση στο αναλογούν ποσό ανά μήνα 
όπως αυτή εγκριθεί για το έτος 2020.  
 
Β) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό για την υλοποίηση των προγραμμάτων των εφημεριών (ενεργών – ετοιμότητας) του ιατρικού 
προσωπικού του Νοσοκομείου μας των παρακάτω Ιατρικών τμημάτων: Αιμοδοσίας, Ακτινολογικού, Δερματολογικού, 
Μικροβιολογικού, Νευρολογικού, Οφθαλμολογικού, Παιδιατρικού, Παθολογοανατομικού, Ψυχιατρικού, Ψυχιατρικού και 
Παιδοψυχιατρικού του Κ.Ψ.Υ. - ΚΟΚΕΨΥΠΕ , ΩΡΛ, Ουρολογικού για τον ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 στο πλαίσιο του Δωδεκατημορίου  και 
σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και όπως αυτό αποτυπώνεται στο επισυναπτόμενο πρόγραμμα, που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις, καθόσον το Νοσοκομείο έχει πρώτιστο σκοπό την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας ως υπέρτατο αγαθό,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3868/2010 άρθρο 4, και εντέλλονται οι διοικητικές υπηρεσίες να τα κοστολογήσουν και να τα 
προσαρμόσουν την πίστωση στο αναλογούν ποσό ανά μήνα όπως αυτή εγκριθεί για το έτος 2020.  
 
Γ) Την αποζημίωση του ιατρικού προσωπικού για τις εφημερίες μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, οι οποίες υπερβαίνουν τον αριθμό των 
εφημεριών και ορίζονται από το άρθρο 4 του Ν. 3868/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 και 
την οδηγία της 6ης Υ.Πε, θα καλυφθούν από οικονομικούς πόρους του Νοσοκομείου καθώς το ποσό των επιπλέον εφημεριών δεν 
ξεπερνά το όριο του 15%, επί των πραγματοποιθέντων εφημεριών  που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων 
Τμημάτων με επιπλέον εφημερίες.  
  

Δ) Την προέγκριση των προγραμμάτων του ιατρικού προσωπικού για τις εφημερίες μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020, οι οποίες υπερβαίνουν 
τον αριθμό των εφημεριών και ορίζονται από το άρθρο 4 του Ν. 3868/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του 
Ν. 4316/2014 και την οδηγία της 6ης Υ.Πε., θα καλυφθούν από οικονομικούς πόρους του Νοσοκομείου καθώς το ποσό των επιπλέον 
εφημεριών δεν ξεπερνά το όριο του 15%, επί των πραγματοποιθέντων εφημεριών  που απαιτούνται για την κάλυψη των παραπάνω 
αναφερόμενων Τμημάτων με επιπλέον εφημερίες.  
 
Ε) Εγκρίνει τα προγράμματα πραγματοποίησης εφημεριών Φαρμακοποιού – Ψυχολόγου ως έχει στην συνημμένη κατάσταση 
προσαρμοσμένες στο επίπεδο της κρατικής επιχορήγησης. 
                                                 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Το πρακτικό αυτό όπως συντάχθηκε υπογράφουν οι κάτωθι: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    
                               
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                                                       
                           

                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                             ΝΤΟΥΣΚΟΣ ΘΩΜΑΣ 
 H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                         
  
ΚΟΥΝΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
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