
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-
κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών 
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-
μείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο-
σοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια.

2 Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσω-
πικού έτους 2020.

3 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

4 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για το 
έτος 2020.

5 Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-
κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια.

6 Τροποποίηση της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/1-
12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γενικού Γραμ-
ματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του 
άρθρου 23 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ 
(ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδια-
σμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών απο-
στολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, 
καπνικά, καύσιμα κ.λπ.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90623 (1)
Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημι-

κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών 

Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο-

μείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσο-

κομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο-
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως αντικαταστάθηκε με την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(Α΄ 105), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(Α΄ 123), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(Α΄ 270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

8. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

11. Την 54713/2-8-2019 απόφαση (Β΄ 3105) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη».

12. Την Β3β/Γ.Π.οικ.Β1.α/οικ. 89370/19-12-2019 
υπουργική απόφαση «Κατανομή των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού 
έτους 2020 στους επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων του 
Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ:ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

13. Την υπ' αριθμ.Β1α/οικ.90500/23-12-2019 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 11.350.500,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας (1015.201 Λογ. 
2310202001).

15. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή εφημέριων (ενεργών, μικτού 
τύπου και ετοιμότητας) για το χρονικό διάστημα από 
1-1-2020 έως 31-12-2020, για περίπου εκατόν σαράντα 
δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα τέσσερα (142.484) 
ημέρες εφημερίας, για περίπου χίλιους πεντακόσιους 
δέκα οχτώ (1.518) υπαλλήλους που ανήκουν στους κλά-
δους των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιο-
λόγων, Φαρμακοποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, 
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και 
Κτηνιάτρων, με τη δαπάνη να διαμορφώνεται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΦΗΜΕ-
ΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2020
1η Δ.Υ.ΠΕ 479 35.711 3.900.000
2η Δ.Υ.ΠΕ 346 38.765 2.190.000
3η Δ.Υ.ΠΕ 130 9.000 830.000
4η Δ.Υ.ΠΕ 146 22.788 1.100.000
5η Δ.Υ.ΠΕ 98 12.326 720.000
6η Δ.Υ.ΠΕ 205 15.826 1.800.500
7η Δ.Υ.ΠΕ 114 8.068 810.000
ΣΥΝΟΛΑ 1.518 142.484 11.350.500
α. Νοσοκομεία Αθήνας-Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί-Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη-

μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι, 
Φυσικοί Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι, 
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη-
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι 
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακοποι-
ούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου 
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α. Κυ-
ριακού».

β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς-Νοσοκομειακούς Φαρμακο-

ποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς, 

Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς 
Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νο-
σηλευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβο-
λή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημέριων το μέγιστο 
κατά μήνα.

y. H ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπηρε-
σία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυριακές 
και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3354/2015 (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 κατα-
βολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους των 
ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσους Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς 
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί-
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά-
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπεται 
η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες μέχρι 
του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους. Επιτρέπε-
ται 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 χρο-
νικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργαστή-
ριο 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 εφημέρι-
ων μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.

Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από τέσ-
σερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, 
Κλινικών Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των ενεργών 
εφημέριων που μπορούν να πραγματοποιούν κατά τις 
ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να είναι ανώ-
τερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ' άτομο.

Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυρια-
κής 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 ωρα-
ρίου 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.
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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 ν. 3368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), όταν οι 
ανάγκες το επιβάλλουν.

στ. Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακο-

ποιών-Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιο-
χημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και 
Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεω-
τικές (άρθρο 13 του ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που 
θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια 
πραγματοποίησης ενεργών εφημέριων δεν εξαντλού-
νται 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-Νοσοκομεια-
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς 
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων-Ακτι-
νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει 
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις 
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο-
μείο 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 μι-
κτού τύπου καθορίζεται στο 70% της ενεργού εφημερίας 
και η αμοιβή της εφημερίας ετοιμότητας στο 40% της 
ενεργού. Ο μηνιαίος προγραμματισμός των εφημέριων 
(ενεργών, μικτού τύπου και ετοιμότητας) θα εγκρίνεται 
εκ των προτέρων από τα Διοικητικά Συμβούλια των Νο-
σοκομείων και θα κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους.

Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρ-
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει-
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.79380 (2)
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προ-

σωπικού έτους 2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
¡. του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)

ii. του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α΄)
iii. του άρθρου 4 του ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄)
iν. του άρθρου 34 του ν. 3896/2010 (ΦΕΚ 207 Α΄)
ν. των άρθρων 55 και 62 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄)
vi. του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄)
vii. του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α΄)
viii. του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄)
ix. του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α΄)
x. του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
xi. του άρθρου 43 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄)
xii. του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄)
xiii. του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α΄)
xiv. του άρθρου 33 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄)
xν. του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄)
xvi. του άρθρου 140 του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α΄)
xvii. των άρθρων 1-6 του ν. 4498/2017 (ΦΕΚ 172 Α΄)
xviii. του π.δ/τος 131/1987 (ΦΕΚ 73 Α΄)
xix. του π.δ/τος 187/2009 (ΦΕΚ 217 Α΄)
xx. του π.δ/τος 83/2019 (ΦΕΚ 116 Α΄)
xxi. του π.δ/τος 121/2017 (ΦΕΚ 148 Α΄)
2. Την 54713/02.08.2019 απόφαση «Ανάθεση αρμοδι-

οτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» 
(ΦΕΚ 3105/2019, τ. Β΄).

3. Την Β1.α/οικ.89370/19.12.2019 υπουργική απόφαση 
«Κατανομή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας σε επιμέ-
ρους Ομάδες Λογαριασμών» (ΑΔΑ: ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

4. Την υπ' αριθμ. 90500/23.12.2019 εισήγηση του Προ-
ϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας.

5. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των μονά-
δων Π.Φ.Υ. και του Ε.Κ.Α.Β.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού 256.565.142€ σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε την κατανομή εφημεριών από 1.1.2020 
μέχρι 31.12.2020 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδο-
ντιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
• Πανεπιστημιακών Ιατρών
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου
• Αγροτικών ιατρών
• Επικουρικών ιατρών
• ΠΕ Ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματο-

ποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και 
σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρί-
νεται από την Διοίκηση του Νοσηλευτικού Ιδρύματος 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2020 (€)
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 1ης ΥΠΕ 6.209 57.950.000
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 2ης ΥΠΕ 3.654 36.257.634
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 3ης ΥΠΕ 2.102 22.952.450
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 4ης ΥΠΕ 3.050 28.780.198
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 5ης ΥΠΕ 1.932 20.055.040
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 6ης ΥΠΕ 3.490 37.054.820
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7ης ΥΠΕ 1.636 15.215.000

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ. 185 1.800.000
ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 65 320.000
ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 115 530.000

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 22.438 220.915.142

Β) Εγκρίνουμε την κατανομή εφημέριων από 1.1.2020 
μέχρι 31.12.2020 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντι-
άτρων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
• Μονίμων ιατρών του Δημοσίου
• Αγροτικών ιατρών
• Επικουρικών ιατρών
• ΠΕ Ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι-

ούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμ-
φωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται 
από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας 
και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό 
αυτό πιστώσεων.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2020
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 1ης ΥΠΕ 235 1.870.000
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 2ης ΥΠΕ 460 4.425.694
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 3ης ΥΠΕ 415 3.550.000
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 4ης ΥΠΕ 802 7.054.306
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 5ης ΥΠΕ 506 4.700.000
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 6ης ΥΠΕ 800 8.900.000
ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ 7ης ΥΠΕ 345 2.500.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ 3563 33.000.000

Γ) Εγκρίνουμε την κατανομή εφημέριων από 1.1.2020 
μέχρι 31.12.2020 στις εξής κατηγορίες ιατρών του Ε.Κ.Α.Β.

• Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
• Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
• Επικουρικών ιατρών
Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποι-

ούνται σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό 
θα εγκρίνεται από την Διοίκηση του Ε.Κ.Α.Β. και μέχρι τα 
όρια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, 
λόγω των ιδιαιτεροτήτων του έργου του και των επει-
γουσών συνθηκών στις οποίες καλείται να επιχειρήσει.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΑΤΡΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ 

2020
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΕΚΑΒ 198 2.650.000

Δ) Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των 256.565.142 € για το οικονο-

μικό έτος 2020 και βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα στον 
1015.203 Λογ. 2310203001 κατά 220.915.142€, στον 
1015.203 Λογ. 2310303001 κατά 33.000.000€, στον 
1015.203 Λογ. 2310801005 κατά 2.650.000€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.90622 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του 

Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 20Β του 

ν. 4354/2015 (Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 102 
του ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(Α΄ 105), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(Α΄ 123), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(Α΄ 270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

7. Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

8. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

11. Την 54713/2-8-2019 απόφαση (Β΄ 3105) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη».

12. Την Β3β/Γ.Π.οικ.89370/19-12-2019 υπουργική από-
φαση «Κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 στους 
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επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ:ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

13. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ. 90500/23-12-2019 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 70.324.359,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-
στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας (1015.201 Λογ. 
2310202001).

15. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας για τους μό-
νιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των Νο-
σηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια, για το 
χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως και 31-12-2020 για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε 24ωρη βάση, με 
αποτέλεσμα η σχετική δαπάνη να διαμορφώνεται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ
ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 

2020
1η Δ.Υ.ΠΕ 13.459 6.072.590 18.700.000,00
2η Δ.Υ.ΠΕ 10.291 5.620.358 13.124.000,00
3η Δ.Υ.ΠΕ 5.650 2.247.350 6.000.000,00
4η Δ.Υ.ΠΕ 7.289 3.310.991 8.900.000,00
5η Δ.Υ.ΠΕ 5.186 3.642.339 6.000.359,00
6η Δ.Υ.ΠΕ 9.051 4.637.700 12.300.000,00
7η Δ.Υ.ΠΕ 4.101 1.832.811 5.300.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 55.027 27.364.139 70.324.359,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.90624 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού, καθώς και του προσωπικού με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Ε.Κ.Α.Β. για 

το έτος 2020.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 

176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(Α΄ 105), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4351/2015 
(Α΄ 164) και ισχύει.

5. Το π.δ. υπ' αριθμ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διάτακτες».

6. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την 54713/2-8-2019 απόφαση (Β΄ 3105) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη».

10. Την Β3β/Γ.Π.οικ.89370/19-12-2019 υπουργική από-
φαση «Κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 στους 
επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ:ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

11. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ. 90500/23-12-2019 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

12. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες που προκύ-
πτουν από την 24ωρη λειτουργία του Ε. Κ.Α. Β., αποφα-
σίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και καθ' 
υπέρβαση αυτής, 3.524.136 ωρών για περίπου 4.144 
υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην 
ιατρών) του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας Πανελ-
λαδικά (Κεντρική Υπηρεσία-Παραρτήματα) για το έτος 
2020 για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του σε 
24ωρη βάση.

Από την παρούσα απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 
ύψους 11.584.000,00 € για το έτος 2020, που θα αντιμε-
τωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας και ειδικότερα από τον 1015.201 Λογ. 
2310801004.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον οικείο προϋπολογι-
σμό και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη πρό-
ταση του οικείου διατάκτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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    Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οικ.90625 (5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής 

και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-

σίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνι-

κού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική 

Περιφέρεια.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 

176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως αντικα-
ταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 (Α΄ 38).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017 
(Α΄ 105), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 2071/1992 
(Α΄ 123), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του ν. 4238/2014 
(Α΄38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), 
αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.  4316/2014 
(Α΄ 270), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

8. Το π.δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

9. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Υγείας», όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

12. Την 54713/2-8-2019 απόφαση (Β΄ 3105) «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντο-
ζαμάνη».

13. Την Β3β/Γ.Π.οικ.89370/19-12-2019 υπουργική από-
φαση «Κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 στους 
επιμέρους Λογαριασμούς Εξόδων του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΑΔΑ:ΩΤ6Φ465ΦΥΟ-6ΞΜ).

14. Την υπ' αριθμ. Β1α/οικ. 90500/23-12-2019 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Το γεγονός ότι οι Δομές του Π.Ε.Δ.Υ. δύναται να λει-
τουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδομάδα.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.410.000,00 €, η οποία θα αντιμετωπι-

στεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομι-
κού έτους 2020 του Υπουργείου Υγείας (1015.201 Λογ. 
2310302001).

17. Τα σχετικά έγγραφα και ηλεκτρονικά μηνύματα 
των Υγειονομικών Περιφερειών με συνημμένα αιτήματα, 
αποφασίζουμε:

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαί-
ου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, η σχετική δαπάνη να δια-
μορφώνεται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ 

2020
1η Δ.Υ.ΠΕ 1.115 175.000 678.000
2η Δ.Υ.ΠΕ 1.100 683.400 1.584.000
3η Δ.Υ.ΠΕ 1.250 345.000 950.000
4η Δ.Υ.ΠΕ 1.363 327.120 1.400.000
5η Δ.Υ.ΠΕ 530 599.260 803.000
6η Δ.Υ.ΠΕ 1.500 700.000 1.630.000
7η Δ.Υ.ΠΕ 260 160.000 365.000
ΣΥΝΟΛΑ 7.118 2.989.780 7.410.000
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

I

    Αριθμ. Α.1478 (6)
Τροποποίηση της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/

1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γενικού 

Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του 

άρθρου 23 της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ 

(ΦΕΚ 516/Β΄) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδια-

σμού πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών απο-

στολών και λοιπών προορισμών με τροφοεφό-

δια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."».

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 

Καν. 952/2013 (L 269/10.10.2013), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παράγραφος 3 του 

ν.  2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 
265/Α) όπως ισχύει, με την οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία η διάταξη του άρθρου 41 της Οδηγίας 
2008/118/ΕΚ, καθώς και του άρθρου 78 παράγραφος 
1α) του ιδίου νόμου, με τις οποίες ενσωματώθηκαν στην 
εθνική νομοθεσία οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1β) 
της Οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 40 πέμπτο 
εδάφιο και των άρθρων 55, 56, 62, 63, 64 και 78 παρά-
γραφος 6, δεύτερο εδάφιο, του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/
Α΄) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
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4. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) και κυ-
ρίως των άρθρων 25 και 27.

5. Τις διατάξεις της αριθμ. Τ.1940/41/14.4.2003 Α.Υ.Ο.Ο. 
(ΦΕΚ 516/Β΄) «Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού 
πλοίων, αεροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και 
λοιπών προορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα 
κλπ», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 ΕΞ 2016/
1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση του άρθρου 23 
της υπ' αριθμ. Τ.1940/41/14-4-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/
Β΄) "Τελωνειακές διαδικασίες εφοδιασμού πλοίων, αε-
ροσκαφών, διπλωματικών αποστολών και λοιπών προ-
ορισμών με τροφοεφόδια, καπνικά, καύσιμα κ.λπ."», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την αριθμ. ΔΔΘΕΚΑ 
Γ1189221ΕΞ2017/18.12.2017 (ΦΕΚ 4604/Β΄).

7. Την αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1116601 ΕΞ2017/31-07-2017 
(ΦΕΚ 2744/Β) Α.Υ.Ο. αναφορικά με τον καθορισμό όρων 
και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμέ-
νου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε ΕΦΚ.

8. Την ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ2017/02-08-2017 (ΦΕΚ 
2745/Β) απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον 
καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
άδειας φορολογικής αποθήκης, την παρακολούθηση 
και λειτουργία αυτής.

9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του 
π.δ.  63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

10. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄ 130 και 
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94).

11. Την αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 
Α΄94), όπως ισχύουν.

12. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του 
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Β΄) «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

13. Τις διατάξεις της Δ ΟΡΓ.Α 1036960/10.03.2017 (ΦΕΚ 
968/Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

14. Την ανάγκη τροποποίησης της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 
ΕΞ 2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., προ-
κειμένου να χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας για 
την ανέγερση νέων εγκαταστάσεων για τη σύσταση και 
λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών αεροπορικού καυ-
σίμου στα αεροδρόμια που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες ανέγερσης αυτών.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(A.A.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΔΔΘΤΟΚ Γ 1175671 

ΕΞ2016/1-12-2016 (ΦΕΚ 3976/Β΄) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«2. Στις περιπτώσεις αεροδρομίων, όπου για τη μετα-
τροπή των Δεξαμενών Ανεφοδιασμού σε Φορολογικές 
Αποθήκες απαιτείται η ανέγερση νέων εγκαταστάσεων 
για τη λειτουργία Φορολογικών Αποθηκών, οι Δεξαμενές 
Ανεφοδιασμού δύνανται να λειτουργήσουν μέχρι την 
ολοκλήρωση των εργασιών ανέγερσης των νέων εγκα-
ταστάσεων και το αργότερο έως την 30/9/2020. Μετά 
την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος παύει 
αυτοδίκαια η ισχύς των υπαρχουσών Αδειών Δεξαμενών 
Ανεφοδιασμού.»

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02051963112190008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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