
 

  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
 ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
«Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Τροποποίηση του ν. 4557/2018 - 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου και διατάξεις για την 

επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης»  
 

 
Προτεινόμενες διατάξεις  

 
 

Άρθρο 5 
Μετακίνηση ιατρικού προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας 

1. Στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας που μετακινούνται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 24 του ν. 3599/2007 (Α’ 176) σε νοσοκομεία της ίδιας ή άλλης 
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε), λόγω έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και εξαντλούν το 
χρονικό διάστημα της μετακίνησης, χορηγείται για κάθε ημέρα απασχόλησής τους, ως 
πρόσθετη αποζημίωση, ποσό ίσο με ένα (1) επιπλέον ημερομίσθιο, πλέον των μηνιαίων 
αποδοχών τους. Η παραπάνω παροχή́ είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και 
υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που 
προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Το χρονικό διάστημα της μετακίνησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον έναν (1) μήνα και καθορίζεται στην απόφαση μετακίνησης, στην οποία 
επίσης προσδιορίζεται ο σκοπός της μετακίνησης ως ανωτέρω. 
2. Ο φορέας υποδοχής του μετακινούμενου προσωπικού αποστέλλει στον φορέα 
προέλευσης αναλυτική κατάσταση όσων απασχολούνται σε αυτόν στο πλαίσιο της 
εφαρμογής του παρόντος, στην οποία καταχωρίζονται το χρονικό διάστημα της 
απασχόλησής τους και η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών, προκειμένου να 
υπολογιστεί και να καταβληθεί από τον φορέα προέλευσης που είναι υπόχρεος για τη 
μισθοδοσία τους το ποσό της πρόσθετης αποζημίωσης, πλέον των τακτικών αποδοχών, και 
της συμμετοχής τους σε εφημερίες.   
3. Η δαπάνη διαμονής, μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης καταβάλλεται από τον 
φορέα υποδοχής. 
4. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) ή κοινή απόφαση των 
Διοικητών των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) δύνανται να μετακινούνται 
σύμφωνα με τα ισχύοντα στο παρόν και επικουρικοί ιατροί ειδικότητας αναισθησιολογίας 
για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών. 
5. Το παρόν έχει εφαρμογή έως τις 31.12.2021. 

 

 



 

  

Άρθρο 8 
Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και ειδικευόμενους ειδικότητας 

αναισθησιολογίας 
1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας που διορίζονται σε θέση κλάδου ιατρών 
ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. 
Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ 
ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του 
π.δ. 131/1987 (Α΄ 73). 

2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση 
των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) 
ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην 
ειδικότητα της αναισθησιολογίας.   

3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αφορολόγητο,  δεν 
υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε 
ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και 
υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που 
προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.  

4. Αναστέλλεται η εφαρμογή του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 έως τις 31.12.2022. 


