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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθµ. 1ης/2014 Πράξης του ∆.Σ. του Παναρκαδικού Γενικού
Νοσοκοµείου Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ».
Στην Τρίπολη και στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκοµείο Τρίπολης “Η
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ”, έδρα του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης,
σήµερα την 10η Ιανουαρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.µ., συνήλθε σε
Συνεδρίαση το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, µετά από την υπ’
αριθµ. 1/08.01.2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε καθένα από τα
Μέλη του (∆.Σ.), µε αποδεικτικό επιδόσεως και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία,
αφού σε σύνολο πέντε (5) Μελών παρέστησαν πέντε (5) και συγκεκριµένα:
1. Νικόλαος Χρόνης – Πρόεδρος
2. Χαράλαµπος Παπασταύρου - Αντιπρόεδρος
3. Παναγιώτης Καραφωτιάς – Μέλος
4. Αναστάσιος ∆ήµας – Εκπρόσωπος των Ιατρών
5. Αδαµαντία Σαραντοπούλου – Εκπρόσωπος του λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών
Χρέη Εισηγητή σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, άσκησε ο κ. Νικόλαος Χρόνης –
∆ιοικητής και Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης,
επικουρούµενος από την κ. Παναγιώτα Λυµπεροπούλου – Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, την κ. Αθηνά Λαµπροπούλου – Υπάλληλος ΤΕ του
Τµήµατος Οικονοµικού του Π.Γ.Ν. Τρίπολης, και τον κ. Κωνσταντίνο Καπλάνη –
Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού του Ψυχιατρικού Τοµέα του Π.Γ.Ν.Τρίπολης.
Χρέη Γραµµατέα άσκησαν οι κ. Τελώνη Μαρία και κ. Βόσσου Κωνσταντίνα.
Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, κήρυξε
την έναρξη της Συνεδριάσεως αυτού (∆.Σ.), επί των συγκεκριµένων θεµάτων, τα οποία
αποφάσισε να συζητηθούν.
ΘΕΜΑ 1ο (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ): Έγκριση: Α) Πρόσθετων Εφηµεριών Ιατρικού
Προσωπικού του Νοσοκοµείου µας και των Κέντρων Υγείας ευθύνης του, επιπλέον των
προβλεπόµενων του Ν.3868/2010, για τον µήνα Ιανουάριο 2014 (προϋπολογιστικά). Β)
Προγραµµάτων Εφηµεριακής αποζηµίωσης των τακτικών εφηµεριών µηνός Ιανουαρίου
2014 (προϋπολογιστικά) για το Γ.Π.Ν. Τρίπολης, τα Κέντρα Υγείας ευθύνης του και τον
Ψυχιατρικό Τοµέα, βάσει της υπ’ αριθµ. Β3.α/οικ.119940/31-12-2013 Απόφασης του Γ.Γ.
του Υπουργείου Υγείας αναφορικά µε αποζηµίωση εφηµεριών Ιατρών ΕΣΥ µηνών:
Ιανουαρίου 2014 έως και Ιουνίου 2014 στο ποσό των (1.137.500,00)€ συνολικά για το
Γ.Π.Ν.Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τοµέα.
Ο Πρόεδρος του Συλλογικού Οργάνου ∆ιοίκησης (∆.Σ.), του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, θέτει
υπόψη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, την υπ’ αριθµ. 9/08.01.2014 εισήγηση του
Τµήµατος Οικονοµικού, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουµε το υπ’ αριθµ. 1050/19-12-2013 έγγραφο του Επιστηµονικού
Συµβουλίου του Νοσοκοµείου µας, σχετικά µε την πρόσθετη εφηµεριακή αποζηµίωση του
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Ιατρικού Προσωπικού του Νοσοκοµείου µας και των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, για τον
µήνα Ιανουάριο 2014, το οποίο έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ 21ον: «Υποβολή του υπ’ αριθµ. 25719/16-12-2013 εγγράφου του Τµήµατος Οικονοµικού,
σχετικά µε έγκριση Πρόσθετων Εφηµεριών Ιατρικού Προσωπικού του Νοσοκοµείου µας & των
(5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, µηνός Ιανουαρίου 2014 (προϋπολογισµός)»
Το Επιστηµονικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το παραπάνω σχετικό έγγραφο που
αφορά προέγκριση Πρόσθετων Εφηµεριών του Ιατρικού Προσωπικού του Νοσοκοµείου µας και
των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, βάσει του άρθρου 4 του Ν.3868/2010 για τον µήνα
Ιανουάριο 2014 (προϋπολογιστικά), για το λόγο ότι καλύπτουν πραγµατικά κενά του
προγράµµατος εφηµεριών και οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν για να καλύψουν άµεσες και
επιτακτικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη ότι το Νοσοκοµείο µας εφηµερεύει σε 24ωρη βάση
εξυπηρετώντας και τους όµορους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου, µετά από διαλογική
συζήτηση οµόφωνα αποφασίζει – εγκρίνει τα ανωτέρω.»
Επί του προκειµένου, σας γνωρίζουµε ότι:
1. Το υπ’ αριθµ. 53/02-01-2013 έγγραφο της 6ης Υ.ΠΕ. το οποίο µεταξύ άλλων αναφέρει ότι «η
έγκριση της µηνιαίας εφηµεριακής αποζηµίωσης δεν θα ξεπερνά το ένα 12µόριο της ετήσιας
επιχορήγησης»
2. Στη συνέχεια η 6η Υ.ΠΕ. µε το από 29.01.2013 FAX της (το οποίο έλαβε τον αριθµό πρωτ.
2103/30-01-2013 της Υπηρεσίας µας), µας διαβίβασε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 8638/23-01-2013
έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Υγείας, µε θέµα «∆ιάθεση πιστώσεων για την
εφηµεριακή απασχόληση του Ιατρικού Προσωπικού», το οποίο µεταξύ άλλων αναφέρει «Οι
διοικήσεις των Νοσοκοµείων είναι υποχρεωµένες να εγκρίνουν στην αρχή κάθε µήνα το πρόγραµµα
εφηµεριακής απασχόλησης του Ιατρικού Προσωπικού, επί τη βάσει των πραγµατικών αναγκών του
Νοσοκοµείου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.» και ακόµα σε άλλο σηµείο «ότι, δεν
επιτρέπεται καµία υπέρβαση των ανωτάτων ορίων που έχουν καθοριστεί κατ έτος σύµφωνα µε τις
ΚΥΑ κατανοµής των πιστώσεων», και τέλος επισηµαίνει πώς «επιπλέον των ανωτέρω
προγραµµάτων εφηµεριών, παρέχεται η δυνατότητα έγκρισης επιπλέον εφηµεριών, µε σκοπό την
κάλυψη αναγκών του κάθε Νοσοκοµείου, µε απόφαση του ∆ιοικητή της Υ.ΠΕ. και σύµφωνα µε τη
διαδικασία που ορίζεται µε τις διατάξεις της παρ. Γ, του άρθρου 4 του Ν.3868/2010 και τους όρους
και τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ της παρ. ∆ του ίδιου ως άνω άρθρου και Νόµου.»
3. Την υπ’ αριθµ. Υ10α/Γ.Π.111278/20-12-2013, ΦΕΚ 3390/τ.Β/31-12-2013, όπου δηµοσιεύθηκε η
Κ.Υ.Α. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υγείας, αναφορικά µε έγκριση
καταβολής εφηµεριών Ιατρών Ε.Σ.Υ. για το χρονικό διάστηµα από 01-01-2014 έως 31-12-2014,
στο ποσό των (2.275.000,00)€ συνολικά για το Γ.Ν.Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τοµέα.
4. Την υπ’ αριθµ. Β3.α/οικ. 119940/31-12-2013 Απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας αναφορικά
µε αποζηµίωση εφηµεριών Ιατρών ΕΣΥ µηνών: Ιανουαρίου έως και Ιουνίου οικ. Έτους 2014, στο
ποσό των (1.137.500,00)€ συνολικά για το Γ.Π.Ν.Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τοµέα, ήτοι:
(1.137.500,00)€ διά (6) µήνες = (189.583,33)€ ανά µήνα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε :
Α) Να εγκρίνετε την δαπάνη των πρόσθετων εφηµεριών του Ιατρικού Προσωπικού του
Νοσοκοµείου µας και των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, επιπλέον των προβλεπόµενων
του Ν.3868/2010, για τον µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 στο ποσό των (17.062,50)€
(προϋπολογιστικά), το οποίο δεν υπερβαίνει το (9%) της συνολικής δικαιούµενης δαπάνης
των (189.583,33)€ ανά µήνα των τακτικών εφηµεριών του Π.Γ.Ν.Τρίπολης (ΝοσοκοµείοΨυχιατρικός Τοµέας-Κέντρα Υγείας), «οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν για να καλύψουν
άµεσες και επιτακτικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη ότι το Νοσοκοµείο µας εφηµερεύει σε
24ωρη βάση, εξυπηρετώντας και τους όµορους Νοµούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
διότι διαθέτει εξειδικευµένες ειδικότητες, πού δεν παρέχονται από τα υπόλοιπα Νοσοκοµεία
της Περιφέρειας, όπως Νευροχειρουργική, Παιδοχειρουργικό, Μ.Ε.Θ., Μ.Τ.Ν.» καθώς και
τον Ν.3896/2010, άρθρο 34, όπου τα Κέντρα Υγείας εντάσσονται πλέον στην Β΄Ζώνη,
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σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της µισθοδοσίας µας και το οποίο θα καλυφθεί από
πιστώσεις που διαθέτει το Νοσοκοµείο µας στον ΚΑΕ 0269 του προϋπολογισµού µας
(σύµφωνα µε το από 06.04.2011 e-mail της 6ης Υ.ΠΕ.).
Β) Να εγκρίνετε τα προγράµµατα εφηµεριακής αποζηµίωσης του Ιατρικού Προσωπικού Ε.Σ.Υ. του
Νοσοκοµείου µας, των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, και του Ψυχιατρικού Τοµέα, βάσει του
Ν.3868/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 99 του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ.
185/10.09.2013 τ.Α΄), για τον µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 (προϋπολογιστικά) έως στο ύψος της
δικαιούµενης δαπάνης (189.583,33)€ ανά µήνα.
Παρακαλούµε για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Συλλογικό Όργανο ∆ιοίκησης (∆.Σ.) του Π.Γ.Ν.Τρίπολης, αφού έλαβε υπόψη του:
1. το υπ’ αριθµ. 1050/19.12.2013 έγγραφο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου
µας,
2. τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις που διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία µας µε αντίστοιχα
έγγραφα της 6ης Υ.Πε., καθώς και
3. την υπ’ αριθµ. Β3.α/οικ. 119940/31.12.2013 Απόφαση του Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας
αναφορικά µε αποζηµίωση εφηµεριών Ιατρών ΕΣΥ µηνών: Ιανουάριο έως και Ιούνιο, οικ. Έτους
2014, στο ποσό των (1.137.500,00)€ συνολικά για το Γ.Π.Ν.Τρίπολης και τον Ψυχιατρικό Τοµέα,
ήτοι: (1.137.500,00)€ διά (6) µήνες = (189.583,33)€ ανά µήνα, και µετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ,
1ον. Εγκρίνει την δαπάνη των πρόσθετων εφηµεριών του Ιατρικού Προσωπικού του
Νοσοκοµείου µας και των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, επιπλέον των προβλεπόµενων
του Ν.3868/2010, για τον µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 στο ποσό των (17.062,50)€
(προϋπολογιστικά), το οποίο δεν υπερβαίνει το (9%) της συνολικής δικαιούµενης
δαπάνης των (189.583,33)€ ανά µήνα των τακτικών εφηµεριών του Π.Γ.Ν.Τρίπολης
(Νοσοκοµείο-Ψυχιατρικός Τοµέας-Κέντρα Υγείας), «οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν για
να καλύψουν άµεσες και επιτακτικές ανάγκες, λαµβάνοντας υπόψη ότι το Νοσοκοµείο µας
εφηµερεύει σε 24ωρη βάση, εξυπηρετώντας και τους όµορους Νοµούς της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, διότι διαθέτει εξειδικευµένες ειδικότητες, πού δεν παρέχονται από τα
υπόλοιπα Νοσοκοµεία της Περιφέρειας, όπως Νευροχειρουργική, Παιδοχειρουργικό,
Μ.Ε.Θ., Μ.Τ.Ν.» καθώς και τον Ν.3896/2010, άρθρο 34, όπου τα Κέντρα Υγείας
εντάσσονται πλέον στην Β΄ Ζώνη, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της µισθοδοσίας
µας και το οποίο θα καλυφθεί από πιστώσεις που διαθέτει το Νοσοκοµείο µας στον ΚΑΕ
0269 του προϋπολογισµού µας (σύµφωνα µε το από 06.04.2011 e-mail της 6ης Υ.ΠΕ.).
ον
2 . Εγκρίνει τα προγράµµατα εφηµεριακής αποζηµίωσης του Ιατρικού Προσωπικού Ε.Σ.Υ. του
Νοσοκοµείου µας, των (5) Κέντρων Υγείας ευθύνης του, και του Ψυχιατρικού Τοµέα, βάσει
του Ν.3868/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το άρθρο 99 του Ν. 4182/2013 (Φ.Ε.Κ.
185/10.09.2013 τ.Α΄), για τον µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2014 (προϋπολογιστικά) έως στο ύψος της
δικαιούµενης δαπάνης (189.583,33)€ ανά µήνα.
Η παρούσα κηρύσσεται άµεσα εκτελεστή πριν την επικύρωση των πρακτικών, λόγω
του επείγοντος.
Ο ∆ιοικητής - Πρόεδρος του ∆.Σ.
Νικόλαος Χρόνης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Γραµµατέας
Μ. Τελώνη

Τα Μέλη
Χαράλαµπος Παπασταύρου
Παναγιώτης Καραφωτιάς
Αναστάσιος ∆ήµας
Αδαµαντία Σαραντοπούλου

Οι Γραµµατείς
Μ. Τελώνη
Κων. Βόσσου

