
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδι-
κασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του 
Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού 
αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της παραγρά-
φου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, κατά την 
παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

2 Έγκριση των εφημεριών του Επιστημονικού προ-
σωπικού και των υπερωριών του Νοσηλευτικού 
και του λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, για το B΄ 
Εξάμηνο του έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1218 (1)
Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδι-

κασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., του 

Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσι-

κού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της πα-

ραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, 

κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55, 68, 73, 74 και 109 

του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ 
Α΄/265), όπως ισχύει.

2. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 9, του 
άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, για την έκδοση 
της παρούσας απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4389/2016 (94/
Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού.

4. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄/179), όπως 
ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/251), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 
ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α΄/248), όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.254/167/22.3.2001 ΑΥΟ 
(ΦΕΚ Β΄/356) με τίτλο « Καθιέρωση εντύπου με την ονο-
μασία Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών 
φορολογιών».

8. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α1036960ΕΞ2017/
10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄/968 και Β΄/1238) απόφασης του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ Β΄ 
130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπλη-
ρώθηκε τροποποιήθηκε, και ισχύει, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου α΄, της παρ. 3 του άρθρου 
41, του ν. 4389/2016.

10. Την αριθμ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 18 τ. ΥΟΔΔ) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(ΦΕΚ 689 τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α.1217/6.6.2019 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των στοιχείων 
που διαβιβάζονται στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες 
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος 
διαβίβασής τους, στο πλαίσιο επιβολής Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στο φυσικό αέριο».

12. Την ανάγκη αναθεώρησης της αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 
ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/Β΄/27.9.2011), προ-
κειμένου για τον εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή 
της διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. 
του φυσικού αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄, της 
παραγράφου 1, του άρθρου 73, του ν. 2960/2001, όπως 
ισχύει, με το νέο πλαίσιο της λειτουργίας της αγοράς του 
φυσικού αερίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη βεβαί-
ωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. του Φ.Π.Α. και των λοιπών 
επιβαρύνσεων επί του φυσικού αερίου των περιπτώσε-
ων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1, του άρθρου 73 του ν. 
2960/2001, κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλω-
ση, ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατυπώσεις της παρούσας απόφασης εφαρ-
μόζονται για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης της περίπτωσης ιζ΄ καθώς και για 
το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται σε άλλες χρήσεις, 
ήτοι βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές χρήσεις, της 
περίπτωσης ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται 
για το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
κινητήρων για την προώθηση οχημάτων της περίπτωσης 
ιστ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001. 

2. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του φυσικού αε-
ρίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 73 του ν. 2960/2001, καθίσταται απαιτητός κατά 
τη στιγμή της προμήθειας του φυσικού αερίου από τον 
διανομέα ή τον αναδιανομέα, συμπεριλαμβανομένης 
της ιδιοκατανάλωσης αυτού. 

Όταν η παράδοση φυσικού αερίου προς κατανάλωση 
πραγματοποιείται στο εσωτερικό της χώρας από διανο-
μέα ή αναδιανομέα που είναι εγκατεστημένος σε άλλο 
κράτος μέλος, αυτός οφείλει να καταγραφεί στη χώρα 
μας, και να διαθέτει εγκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες φορολογικές διατάξεις. 

Εξαγωγές προς τρίτες χώρες καθώς και οι ενδοκοι-
νοτικές αποστολές που διενεργούνται σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 
σε συνδυασμό με τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, δεν 
αποτελούν γενεσιουργό αιτία του Ειδικού Φόρου Κατα-
νάλωσης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
74 του ν. 2960/2001. 

3. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, είναι υπό-
χρεοι για την καταβολή του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν στο 
φυσικό αέριο, τηρώντας τους όρους και τις διατυπώσεις 
των διατάξεων των ν. 2960/2001 και ν. 2093/2001, καθώς 
και της παρούσας απόφασης. 

Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης 
ισχύουν οι ορισμοί των περιπτώσεων ιβ’ και ιγ΄, του άρ-
θρου 55, του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 2 
Βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. 
και των λοιπών επιβαρύνσεων για την περίπτωση 
προμήθειας - παράδοσης προς κατανάλωση 
φυσικού αερίου

1. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου υπολογίζεται βάσει 
των συντελεστών των περιπτώσεων ιζ’ και ιη’, της παρα-

γράφου 1, του άρθρου 73, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παραγράφου 7, του άρθρου 109, του ν. 2960/2001, 
όπως ισχύει.

2. Ο Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού αερίου της περίπτωσης ιη) 
που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές 
που καθορίζονται στις περιπτώσεις ιστ) και ιζ), του άρ-
θρου 73, του ν. 2960/2001, επιβάλλεται με το συντελε-
στή που καθορίζεται βάσει της ετήσιας κατανάλωσης 
φυσικού αερίου. Για τον προσδιορισμό του συντελεστή 
Ε.Φ.Κ., ο οποίος εφαρμόζεται για τις παραδόσεις προς 
κατανάλωση κάθε έτους, λαμβάνεται υπόψη η συνολική 
κατανάλωση φυσικού αερίου του αμέσως προηγούμε-
νου έτους (1/1 έως 31/12).

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Οι καταναλωτές φυσικού αερίου με συνολική ετήσια 
κατανάλωση μεγαλύτερη από 36.000 GJ (10.000 Mwh), 
οφείλουν να αιτηθούν στον Διαχειριστή του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου ή/και στους λοιπούς Δι-
αχειριστές δικτύων διανομής, κατά τα οριζόμενα στο 
ν. 4001/2011, μέχρι την 10η Ιανουαρίου κάθε έτους, τη 
χορήγηση έγγραφης βεβαίωσης αναφορικά με την συ-
νολική ποσότητα φυσικού αερίου που μετρήθηκε από 
τους ως άνω Διαχειριστές και παραδόθηκε προς κατα-
νάλωση, το αμέσως προηγούμενο έτος (1.1 έως 31.12). 
Οι εν λόγω Διαχειριστές, χορηγούν τις βεβαιώσεις μέχρι 
την 20η Ιανουαρίου κάθε έτους, τις οποίες προσκομίζει ο 
καταναλωτής στους διανομείς ή αναδιανομείς του, μέχρι 
την 25η Ιανουαρίου κάθε έτους, προκειμένου για τον 
προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αντιστοιχεί 
στην κατανάλωσή του.

β) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που 
αφορά σε νέο καταναλωτή φυσικού αερίου, όπου δεν 
υπάρχουν στοιχεία κατανάλωσης προηγούμενου έτους, 
λαμβάνεται υπόψη η εκτιμώμενη κατανάλωση του τρέ-
χοντος έτους που δηλώνεται εγγράφως από τον ίδιο 
στον διανομέα ή αναδιανομέα του. Η ως άνω δήλωση 
αποστέλλεται από τον καταναλωτή και στην αρμόδια 
Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το 
πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλή-
θευση της ορθής επιβολής του ΕΦΚ.

γ) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. που 
αφορά σε μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή φυσικού αε-
ρίου, δηλώνεται εγγράφως από τον ίδιο στον διανομέα 
ή αναδιανομέα του, η συνολική κατανάλωση φυσικού 
αερίου που πραγματοποιήθηκε στην εγκατάστασή του, 
το αμέσως προηγούμενο έτος. Η ως άνω δήλωση απο-
στέλλεται από τον μη διασυνδεδεμένο καταναλωτή και 
στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), 
η οποία με το πέρας του έτους πραγματοποιεί έλεγχο 
για την επαλήθευση της ορθής επιβολής του Ε.Φ.Κ.. 
Σε περίπτωση νέου μη διασυνδεδεμένου καταναλωτή 
φυσικού αερίου, δηλώνεται αντίστοιχα, η εκτιμώμενη 
κατανάλωση του τρέχοντος έτους.

δ) Σε περίπτωση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας, στην οποία χρησιμοποιείται φυσικό αέριο και 
για λοιπές χρήσεις πέραν της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, η ετήσια κατανάλωση του οποίου υπερβαί-
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νει τις 36.000 GJ (10.000 Mwh), δηλώνεται εγγράφως 
από τους καταναλωτές φυσικού αερίου, μέχρι την 25η 
Ιανουαρίου κάθε έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς, 
η συνολική κατανάλωση που πραγματοποιήθηκε το αμέ-
σως προηγούμενο έτος (1/1 έως 31/12) για τις εν λόγω 
λοιπές χρήσεις, προκειμένου για τον προσδιορισμό του 
συντελεστή Ε.Φ.Κ.. Η ως άνω δήλωση αποστέλλεται από 
τους ανωτέρω καταναλωτές και στην αρμόδια Ελεγκτική 
Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), η οποία με το πέρας του 
έτους πραγματοποιεί έλεγχο για την επαλήθευση της 
ορθής επιβολής του Ε.Φ.Κ.

Επιπλέον, οι ανωτέρω καταναλωτές φυσικού αερίου, 
δηλώνουν εγγράφως, μέχρι την 25η Ιανουαρίου κάθε 
έτους, στους διανομείς ή αναδιανομείς την ετήσια κατα-
νάλωση φυσικού αερίου που χρησιμοποιήθηκε για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το αμέσως προηγού-
μενο έτος (1/1 έως 31/12), εφόσον αυτή υπερβαίνει τις 
36.000 GJ (10.000 Mwh), προκειμένου για τον προσδιο-
ρισμό του συντελεστή Ε.Φ.Κ. επί των απαλλασσομένων 
ποσοτήτων φυσικού αερίου και την ορθή βεβαίωση των 
φορολογικών επιβαρύνσεων.

ε) Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου, για τους οποί-
ους δεν προσκομίζεται στον διανομέα ή αναδιανομέα 
έγγραφη βεβαίωση ή δήλωση ετήσιας κατανάλωσης, 
εφαρμόζεται ο υψηλότερος συντελεστής Ε.Φ.Κ. φυσικού 
αερίου της περίπτωσης ιη’. 

στ) Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου και οι λοιποί Διαχειριστές δικτύων διανομής κατά 
τα οριζόμενα στο ν. 4001/2011, τηρούν ηλεκτρονικό αρ-
χείο με τις βεβαιώσεις που προβλέπονται στην περίπτω-
ση (α) της παρούσας παραγράφου, το οποίο αποστέλλε-
ται στις Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ), μέχρι 
την 25η Φεβρουαρίου κάθε έτους. 

4. Η βεβαίωση και είσπραξη του Ε.Φ.Κ. επί του φυσικού 
αερίου διενεργείται με την κατάθεση Συγκεντρωτικής 
Δήλωσης Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία υποβάλλεται από τον 
διανομέα ή τον αναδιανομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 
55, του ν. 2960/2001, το αργότερο μέχρι την εικοστή 
(20η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έκδοσης 
των σχετικών παραστατικών πώλησης φυσικού αερίου. 

5. Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο 
Προμηθευτής φυσικού αερίου όπως ορίζεται στο άρθρο 
55, του ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπολογίζεται βάσει των 
αναγραφόμενων, επί των εκδιδόμενων παραστατικών 
πωλήσεων, ποσοτήτων φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση που υπόχρεος υποβολής της ως άνω 
Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, ο Ε.Φ.Κ. υπο-
λογίζεται βάσει της ποσότητας φυσικού αερίου που 
κατανάλωσε και προμηθεύτηκε αποκλειστικά για δική 
του χρήση σε σημείο διαφορετικό από το Σημείο Κα-
τανάλωσης και η οποία προκύπτει από τη μέτρηση στο 
Σημείο Εξόδου / Παράδοσης που πραγματοποιεί ο Δια-
χειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή οι 
λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, 
μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύτηκε από 
Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης. 

6. Με την ανωτέρω συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ., που υπο-
βάλλεται από τον Προμηθευτή φυσικού αερίου, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, συνυποβάλλε-
ται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συγκεντρωτική κατάστα-
ση επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος 
κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης 
σε Gigajoule και KWh, οι ποσότητες φυσικού αερίου που 
παραδόθηκαν προς κατανάλωση, οι αριθμοί των πα-
ραστατικών πώλησης, ανά Σημείο Εξόδου του Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) ή Σημείο Παρά-
δοσης Δικτύου Διανομής, ανά χρήση φυσικού αερίου 
(περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ της παρ.1 του άρθρου 73, του 
ν. 2960/2001) και ανά συντελεστή Ε.Φ.Κ.. 

Με την ανωτέρω συγκεντρωτική Δ.Ε.Φ.Κ. που υποβάλ-
λεται από τον Τελικό Πελάτη φυσικού αερίου, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 55, του ν. 2960/2001, συνυποβάλλεται 
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συγκεντρωτική κατάσταση 
επί της οποίας προσδιορίζονται η χρονική περίοδος 
κατανάλωσης του φυσικού αερίου, η μονάδα μέτρησης 
σε Gigajoule και kWh και οι ποσότητες φυσικού αερί-
ου που καταναλώθηκαν, μειούμενες με τις ποσότητες 
φυσικού αερίου που προμηθεύτηκε από Προμηθευτή 
Φυσικού Αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης, οι αριθμοί 
των παραστατικών πώλησης, ανά χρήση φυσικού αε-
ρίου (περιπτώσεις ιζ΄ και ιη΄ της παρ. 1 του άρθρου 73, 
του ν. 2960/2001).

Σε περίπτωση που επιτηδευματίας είναι υπόχρεος κα-
ταβολής του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύν-
σεων για ποσότητες φυσικού αερίου που παραδίδει προς 
κατανάλωση ως Προμηθευτής φυσικού αερίου αλλά και 
που καταναλώνει ως Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, 
κατά την υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ., 
συνυποβάλλονται ξεχωριστά οι ως άνω συγκεντρωτικές 
καταστάσεις. 

7. Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και 
εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο Φόρος 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) καθώς και το ειδικό τέ-
λος 5‰, όπως προβλέπεται από τον ν. 2093/92 και τον 
ν. 2960/2001. 

Όταν υπόχρεος υποβολής της ως άνω Δ.Ε.Φ.Κ. είναι ο 
Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 55, του ν. 2960/2001, για τη διαμόρφωση της τιμολο-
γιακής αξίας επί της οποίας υπολογίζεται το ειδικό τέλος 
5‰ λαμβάνονται η υπόψη η καταναλωθείσα ποσότητα 
φυσικού αερίου, η οποία προκύπτει από τη μέτρηση στο 
Σημείο Εξόδου/Παράδοσης που πραγματοποιεί ο Δια-
χειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ή οι 
λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, 
μειούμενη κατά την ποσότητα που προμηθεύτηκε από 
Προμηθευτή φυσικού αερίου σε Σημείο Κατανάλωσης 
καθώς και η αναγραφόμενη μοναδιαία τιμή χρέωσης 
φυσικού αερίου στο παραστατικό πώλησης. 

Στην περίπτωση που Τελικός Πελάτης φυσικού αερίου 
προμηθεύεται φυσικό αέριο, από περισσότερους τους 
ενός προμηθευτές, κάθε παραστατικό πώλησης φυσικού 
αερίου που αυτοί εκδίδουν, συμμετέχει στη διαμόρφωση 
της τιμολογιακής αξίας επί της οποίας υπολογίζεται το 
ειδικό τέλος 5‰, κατ’ αναλογία της αναφοράς Τελικής 
Κατανομής Ποσοτήτων που εκδίδει ο Διαχειριστής του 
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή οι 
λοιποί Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. 
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Ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τους οικείους κατά περίπτω-
ση φορολογικούς συντελεστές, επί του ποσού του Ε.Φ.Κ.. 

8. Ως αρμόδια αρχή βεβαίωσης και είσπραξης του 
Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών επιβαρύνσεων επί του 
παραδιδόμενου φυσικού αερίου ορίζεται η κατά τόπο 
αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της έδρας του διανομέα ή 
του αναδιανομέα. Ειδικότερα για το νομό Αττικής, της 
περιφέρειας Αττικής και για το νομό Θεσσαλονίκης, της 
περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας ως αρμόδιες 
Τελωνειακές Αρχές ορίζονται το Δ΄ Τελωνείο Επίβλεψης 
Συγκροτημάτων (Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. 

Άρθρο 3 
Παράδοση φυσικού αερίου από διανομείς 
ή αναδιανομείς σε Διπλωματικές και Προξενικές 
Αποστολές, Διεθνείς Οργανισμούς, Ένοπλες 
Δυνάμεις των άλλων κρατών μελών του ΝΑΤΟ 
και τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 
Αμερικανικές Δυνάμεις. 

1. Απαλλάσσεται από τον Ε.Φ.Κ, το Φ.Π.Α και το ειδι-
κό τέλος 5‰, το φυσικό αέριο που παραδίδεται από 
τον διανομέα ή τον αναδιανομέα σε Διπλωματικές και 
Προξενικές Αποστολές υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, 
σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα Διεθνείς Οργα-
νισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη Συμφωνία 
ίδρυσης ή τη Σύμβαση έδρας τους, στις Ένοπλες Δυνά-
μεις των άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειο-
ατλαντικής Συμμαχίας, τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα 
Αμερικανικές Δυνάμεις και στο προσωπικό τους.

2. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό 
τέλος 5‰, του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον 
διανομέα ή αναδιανομέα σε Διπλωματικές και Προξενι-
κές Αποστολές ή το προσωπικό τους καθώς και στους 
αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς παρέχεται μόνο 
εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται 
μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποί-
ων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής 
πρόσωπα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 
Εξωτερικών και στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τε-
λωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.). 

3. Οι απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. και το ειδικό 
τέλος 5‰, του φυσικού αερίου που παραδίδεται από τον 
διανομέα ή τον αναδιανομέα στις Ένοπλες Δυνάμεις των 
άλλων κρατών μελών της Συνθήκης της Βορειοατλαντι-
κής Συμμαχίας ή τις εγκατεστημένες στην Ελλάδα Αμερι-
κανικές Δυνάμεις και το προσωπικό τους παρέχεται μόνο 
εφόσον η διανομή φυσικού αερίου πραγματοποιείται 
μέσω μετρητών, η εγκατάσταση και η χρήση των οποί-
ων δηλώνεται από τα ανωτέρω δικαιούχα απαλλαγής 
πρόσωπα στους οικείους διανομείς ή αναδιανομείς και 
στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.). 

4. Στην ανωτέρω αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών, 
στην ΕΛ.Υ.Τ. και στους διανομείς ή αναδιανομείς, δη-
λώνεται κατά περίπτωση κάθε μεταβολή ή αλλαγή των 
μετρητών ή των χρηστών αυτών. 

5. Για την εφαρμογή των ως άνω παραγράφων κα-
τατίθεται από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα συγκε-
ντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., το 

Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5‰, για την ποσότητα φυσικού 
αερίου που παραδίδεται προς κατανάλωση στα ανωτέρω 
δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα. 

Η ως άνω Δήλωση Ε.Φ.Κ. υποβάλλεται το αργότερο 
μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα από 
την έκδοση του σχετικού παραστατικού πώλησης φυ-
σικού αερίου. 

6. Η κατά τα ανωτέρω Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνοδεύεται 
από συγκεντρωτική κατάσταση επί της οποίας προσδι-
ορίζονται η χρονική περίοδος κατανάλωσης του φυσι-
κού αερίου, η μονάδα μέτρησης σε Gigajoule και Κwh, 
οι ποσότητες φυσικού αερίου που παραδόθηκαν προς 
κατανάλωση στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του ιδίου 
άρθρου, οι αριθμοί των παραστατικών πώλησης φυσι-
κού αερίου και οι κατ’ αντιστοιχία μετρητές. 

7. Ως αρμόδια αρχή για την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., 
το Φ.Π.Α. και το ειδικό τέλος 5‰ του παραδιδόμενου 
από τον διανομέα ή αναδιανομέα φυσικού αερίου στα 
δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα της παραγράφου 1, του 
παρόντος άρθρου, ορίζεται η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή 
της παραγράφου 8, του άρθρου 2, της παρούσας. 

Άρθρο 4 
Υποχρεώσεις διανομέων ή αναδιανομέων

1. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου οφεί-
λουν να προσαρμόσουν τα μηχανογραφικά τους συστή-
ματα ώστε τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων φυ-
σικού αερίου να φέρουν σε ιδιαίτερη θέση τις εκάστοτε 
επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τον Ε.Φ.Κ., Φ.Π.Α.. και 
το ειδικό τέλος 5‰, όπως αυτό προβλέπεται από τις δι-
ατάξεις του ν. 2093/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του ν. 2960/2001. 

Στα τηρούμενα από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
(ν. 4308/2014) σχετικά λογιστικά αρχεία, οι διανομείς ή 
αναδιανομείς οφείλουν να καταχωρούν σε ιδιαίτερους 
λογαριασμούς του λογιστικού τους συστήματος τον 
οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., το Φ.Π.Α. που αναλογεί στο ποσό 
του Ε.Φ.Κ. με βάση τον οικείο συντελεστή Φ.Π.Α. και το 
ειδικό τέλος 5‰, τα οποία πρόκειται να αποδοθούν στις 
αρμόδιες προς τούτο Τελωνειακές Αρχές, προκειμένου 
οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες να προβαίνουν σε ελεγκτικές 
επαληθεύσεις των καταχωρήσεων και διασταυρωτικούς 
ελέγχους σε σχέση με τις υποβληθείσες Δηλώσεις Ε.Φ.Κ. 
και τα εκδιδόμενα παραστατικά πωλήσεων φυσικού αε-
ρίου. Οι διανομείς ή αναδιανομείς που σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4308/2014 τηρούν απλογραφικό σύ-
στημα για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, 
καταχωρούν σε ιδιαίτερες στήλες τον οφειλόμενο Ε.Φ.Κ., 
το ειδικό τέλος 5‰ και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. 

2. Οι διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου οφεί-
λουν να διατηρούν στο αρχείο τους, κατά περίπτωση, 
όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά στα οποία 
δηλώνονται τα δικαιούχα απαλλαγής πρόσωπα του άρ-
θρου 3 της παρούσας απόφασης και τα στοιχεία των 
μετρητών φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται από 
τα πρόσωπα αυτά. 

3. Οι διανομείς ή αναδιανομείς υποχρεούνται να δέχο-
νται τους ελέγχους των αρμοδίων αρχών εποπτείας και 
ελέγχου και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις 
τους. 
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4. Παράλληλα και για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων του Δημοσίου κατατίθεται από τους διανομείς ή 
αναδιανομείς στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή της πα-
ραγράφου 8, του άρθρου 2 της παρούσας, εγγύηση 
χρηματική, τραπεζική ή Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, το 
ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 10% του Ε.Φ.Κ. που 
αναλογεί στις ποσότητες φυσικού αερίου που παραδό-
θηκαν προς κατανάλωση ή/και καταναλώθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος και η οποία κάθε χρόνο αναπροσαρ-
μόζεται ανάλογα. 

Για το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας κατα-
τίθεται εγγύηση ίση με το 10% του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί 
στο φυσικό αέριο που κατά τη δήλωση του ενδιαφερο-
μένου πρόκειται να παραδοθεί προς κατανάλωση ή/και 
να καταναλωθεί. 

Άρθρο 5 
Έλεγχοι 

1. Αρμόδια για τον έλεγχο Αρχή είναι η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.), στη χωρική δικαιοδοσία της 
οποίας βρίσκεται η εγκατάσταση του διανομέα ή αναδι-
ανομέα φυσικού αερίου. Σε περίπτωση που ο διανομέας 
ή αναδιανομέας, διαθέτει περισσότερες από μία εγκατα-
στάσεις, οι οποίες εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα 
διαφορετικών ελεγκτικών Αρχών, ως αρμόδια για τον 
έλεγχο Αρχή ορίζεται η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων 
(ΕΛ.Υ.Τ.) στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται 
η έδρα του. 

2. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. προβαίνει σε ελέγχους για τη δι-
απίστωση τήρησης από τους διανομείς ή αναδιανομείς 
φυσικού αερίου των οριζομένων στην παρούσα όρων 
και προϋποθέσεων, καθώς και στις σχετικές διασταυρώ-
σεις των ποσοτήτων φυσικού αερίου βάσει των Δηλώσε-
ων Ε.Φ.Κ. και των στοιχείων που της αποστέλλονται κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 1, της αριθμ. Α.1217/6.6.2019 
κοινής υπουργικής απόφασης. 

3. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. πραγματοποιεί τακτικό έλεγχο των 
διανομέων ή αναδιανομέων φυσικού αερίου, σε ποσο-
στό τουλάχιστον 35% ανά έτος, με σκοπό εντός τριετίας 
να ελεγχθεί το σύνολο αυτών. Στους ως άνω ελέγχους 
δύνανται να συμμετέχουν και υπάλληλοι του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή άλλων δημόσιων υπηρε-
σιών, εφόσον κρίνεται ότι για την αποτελεσματικότερη 
διενέργειά τους απαιτούνται ειδικότερες γνώσεις. Η εν 
λόγω αρμόδια αρχή ελέγχου προβαίνει στη σύνταξη σχε-
τικής Έκθεσης, αντίγραφο της οποίας αποστέλλεται στις 
Διευθύνσεις Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Πα-
ραβάσεων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και 
σε άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες εφόσον τούτο κρίνεται 
απαραίτητο. 

4. Η αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ. δύναται να διενεργήσει έκτακτο 
έλεγχο σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, οι δε 
διανομείς ή αναδιανομείς φυσικού αερίου υποχρεούνται 
να δέχονται τους ως άνω ελέγχους και να συμμορφώνο-
νται προς τις υποδείξεις της. 

5. Ανεξάρτητα από την καταβολή των φορολογικών 
επιβαρύνσεων, δύναται να εφαρμοστούν και οι διατάξεις 
περί λαθρεμπορίας του ν. 2960/2001, εφόσον συντρέχει 
προς τούτο περίπτωση. 

Άρθρο 6 
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις 

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
η αριθμ. ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 
2154/Β΄/27.9.2011) «Όροι και προϋποθέσεις που διέπουν 
τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ. και 
των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων του φυσικού 
αερίου των περιπτώσεων ιζ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, κατά την παράδοση 
αυτού προς κατανάλωση», όπως ισχύει. 

2. Για παραδόσεις προς κατανάλωση φυσικού αερίου 
που θα πραγματοποιηθούν μέχρι την έναρξη ισχύος 
της παρούσας ο Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. και οι λοιπές επιβαρύν-
σεις θα αποδοθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
ΔΕΦΚ 5036589 ΕΞ 2011/31.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2154/
Β΄/27.9.2011).

Άρθρο 7 
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 1.7.2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2019

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 622 (2)
Έγκριση των εφημεριών του Επιστημονικού προ-

σωπικού και των υπερωριών του Νοσηλευτικού 

και του λοιπού προσωπικού του Γενικού Νοσο-

κομείου Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, για το B΄ 

Εξάμηνο του έτους 2019.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2592/1998 και του ν. 2703/1999.
2. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 όπως αυτός τροπο-

ποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον ν. 3370/2005, τον 
ν. 3527/2007 και τον ν. 3868/2010.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4316/2014 σύμ-

φωνα με τις οποίες: «γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Με-
ταμοσχεύσεων ή ........... καταβάλλεται ως αποζημίωση 
ανά χειρουργείο ....... δώδεκα (12) ώρες υπερωριών για 
τον Κλινικό Συντονιστή - νοσηλευτή.».

6. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.43434/13.6.2016 κοινή 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας περί διορισμού της Διοικήτριας στο 
ενοποιημένο Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” - ΝΑΔΝΘ (ΦΕΚ 307/ 
τ. ΥΟΔΔ/15.6.2016).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.123820/31.12.2012 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Υγείας, 
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αναφορικά με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομεί-
ου μας (ΦΕΚ 3485/τ.Β΄/31.12.2012).

8. Τον ενοποιημένο Οργανισμό του Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑ-
ΤΕΙΟ” και του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών 
Νόσων Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3515/τ.Β΄/31.12.2012).

9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6807/
13.2.2019 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, (ΑΔΑ: ΨΞ4ΩΟΡ1Ο-
ΗΒΔ) με θέμα «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο της 4ης Υ.ΠΕ. 
Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών και αριθμού προ-
σωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστη-
μονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυ-
χτερινά - Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους 2019» 
σύμφωνα με την οποία το ποσό κατανομής Υπερωριών, 
Νυχτερινών Εξαιρέσιμων Μόνιμου - ΙΔΟΧ Προσωπικού 
ανέρχεται στα 1.320.000,00 € και το ποσό κατανομής 

εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού ανέρχεται στα 
277.390,00 €.

10. Σύμφωνα με τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσο-
κομείου, οι οργανικές θέσεις ανέρχονται στον αριθμό 
των 1757 θέσεων. Υπηρετούν, συμπεριλαμβάνοντας και 
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ., 
συνολικά 1220 υπάλληλοι (πλην του ιατρικού). Η συνεχή 
μείωση του προσωπικού καθιστά αδύνατη την κάλυψη 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών με το υπάρχον 
προσωπικό. Ως εκ τούτου για την εύρυθμη λειτουργία 
του Νοσοκομείου, πρέπει το προσωπικό να εργάζεται 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

11. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
που δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 1.597.390,00 €, και 
θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261, 0263, 0561, 0562, 0563, 0564, 
0565, 0566, 0567, 0568.

α. Μόνιμο Προσωπικό + ΙΔΑΧ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
Υπερωρίες (κωδικός 261):

ΜΟΝΙΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ+ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΕ 2 240

ΤΕ 100 12.000

ΔΕ 20 2.400

ΥΕ 18 2.160

ΣΥΝΟΛΟ 140 16.800

ΛΟΙΠΟ ΜΟΝΙΜΟ + ΙΔΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

ΠΕ 25 3.000

ΤΕ 57 6.840

ΔΕ 67 8.040

ΥΕ 37 4.440

ΣΥΝΟΛΟ 186 22.320

β. Εφημερίες Επιστημονικού Προσωπικού + ΙΔΑΧ + ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
Υπερωρίες (κωδικός 261):

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 4 192

ΒΙΟΛΟΓΟΙ 8 384

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 9 432

ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 6 288

ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 96

ΣΥΝΟΛΟ 29 1.392

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 1+2 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ 144

ΒΙΟΛΟΓΟΙ 0 0

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 0 0

ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ 1 48

ΦΥΣΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 4 192
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γ) ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ
Υπερωρίες (κωδικός 261):

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ 
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ, 
ΑΝΑ ΚΛΙΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ, ΠΟΣΟΥ ΙΣΟΥ 

ΜΕ 12 ΩΡΕΣ

ΤΕ 3
αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση α) των εφημεριών του Επιστημονικού (πλην του ιατρικού) προσωπικού του Νοσοκομείου μας, για το 

B’ Εξάμηνο του έτους 2019, ανάλογα με τις ανάγκες μας και εντός της εγκεκριμένης πίστωσης, και β) των υπερωριών 
(απογευματινής, νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέρες) του Νοσηλευτικού και 
του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου μας, για το B΄ Εξάμηνο του έτους 2019 ανάλογα με τις ανάγκες μας και 
εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο, η υπερωριακή 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι τις 96 ώρες ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

2. Την καταβολή (B΄ εξαμήνου έτους 2019) ως αποζημίωση ανά χειρουργείο λήψης, ανά Κλινικό Συντονιστή - Νο-
σηλευτή ποσού ίσου με δώδεκα (12) ώρες υπερωριών, στους υπηρετούντες τρεις (3) Κλινικούς Συντονιστές Νοση-
λευτές κατηγορίας ΤΕ, της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Νοσοκομείου μας, που θα απασχοληθούν 
ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4316/2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 3 Ioυνίου 2019

Η Διοικήτρια

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
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*02022641106190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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