
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημε-
ριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 
(Α΄ 164).

2 Τροποποίηση (2η) της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/61929/864 (Β’ 3099/17.06.2022) απόφα-
σης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Προκήρυξη του προγράμματος “Ανακυκλώνω-
Αλλάζω Συσκευή” που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 48607 (1)
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημε-

ριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 

(Α΄ 164).

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Tην παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164), 

με την οποία αντικαταστάθηκε η περ. Γ’ της παρ. 11 του 
άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),

β. την παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297) 
όπως αυτές διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του 
άρθρου 159 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),

γ. τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),

δ. το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148),

ε. το π. δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

στ. το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),

ζ. τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.)-
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

η. το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 632005, Α΄ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
του ν. 4622/2019.

2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

3. Την υπό στοιχεία Υ 32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας Ασημίνα Γκάγκα» (Β΄ 4185).

4. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κινή-
τρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονο-
μικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄232).

5. Τα αιτήματα των Υπηρεσιών οικονομικής διαχείρι-
σης των διοικήσεων των Υγειονομικών Περιφερειών.

6. Την υπό στοιχεία Β2α,Β1α/οικ.49886/01.09.2022 βε-
βαίωση της Γ.Δ.Ο.Υ. από τις οποίες προκύπτει ότι από τις 
διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη ποσού έξι εκατομμυρίων, πεντακοσίων δεκαεπτά 
χιλιάδων, πεντακοσίων εξήντα δύο ευρώ (6.517.562,00 
€), εις βάρος των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους (2022) των 
Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Π.Ε., η οποία βρίσκεται εντός 
των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ.

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, από την παρούσα από-
φαση.

8. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των 
Μονάδων Π.Φ. Υ.

9. Την ανάγκη λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων και 
τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, αποφα-
σίζουμε:

Τον ορισμό του ύψους του ποσοστού των πρόσθε-
των εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164) από 9% σε 15% από 01.04.2022 για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών (έως 30.09.2022), προς το σκοπό 
της κάλυψης των εκτάκτων αναγκών προστασίας υγείας 
από την μετάδοση του κορωνοϊού Covid-19.

Από 01.10.2022 το ύψος του ποσοστού των πρόσθε-
των εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/
2015 (Α΄ 164), επανέρχεται στο ύψος του ποσοστού 9%.
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