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Θέμα: Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών του ΕΣΥ από 

απογευματινά ιατρεία.  
 

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0007428 ΕΞ2017/1526/4.7.2017 υπηρεσιακό σας 

σημείωμα. 

  

Απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή Βουλευτής, αναφορικά με το πιο 

πάνω θέμα και σε ζητήματα δικής μας αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

  

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.2889/2001 ορίζεται ότι τα 

εισοδήματα των ιατρών του Ε.Σ.Υ., από την απογευματινή εργασία της παραγράφου 

1 του άρθρου 9 του νόμου αυτού, καθώς και αυτά των πανεπιστημιακών ιατρών από 

την απογευματινή εργασία των παραγράφων 1 και 4 του ίδιου άρθρου, όπως επίσης 

και η προβλεπόμενη στην επόμενη παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ειδική αμοιβή για 

την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς, που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες 

εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., θεωρούνται ότι προέρχονται 

από άσκηση ιδιωτικού έργου και φορολογούνται σύμφωνα με τη διάταξη της 

περίπτωσης Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 (εισόδημα από 

υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή). 

  

2. Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 26 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 

(νέος Κ.Φ.Ε.) ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013 παύουν να 

ισχύουν οι διατάξεις του ν.2238/1994, συμπεριλαμβανομένων και όλων των 

κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 

νόμου αυτού. 

  



Συνεπώς, παύουν να ισχύουν οι κατηγορίες Α'-Ζ' εισοδήματος που προβλέπονταν από 

τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994 και περαιτέρω, για τα 

εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2014 και 

μετά, ισχύουν οι νέες κατηγορίες α’-δ' ακαθάριστων εισοδημάτων που προβλέπονται 

από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του ν.4172/2013 (εισόδημα από μισθωτή 

εργασία και συντάξεις, εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισόδημα από 

κεφάλαιο και εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, αντίστοιχα). 

  

3. Δεδομένου ότι βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του 

ν.2889/2001 οι εν λόγω αμοιβές προέρχονται από την άσκηση ιδιωτικού έργου, αυτές 

βάσει των ανωτέρω υπάγονται στην κατηγορία του εισοδήματος από επιχειρηματική 

δραστηριότητα και φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 

29 του ν.4172/2013. 

  

4. Αλλαγή της προαναφερθείσας φορολογικής μεταχείρισης απαιτεί τροποποίηση των 

διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν.2889/2001. 
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