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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

8

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς
και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή
νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου
Καρδίτσας, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για το έτος 2021.

9

Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα
του Νοσοκομείου, για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ33506/
28-5-2020 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019
υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β’ 2339).
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και
νυχτερινής εργασίμων και ημερήσιας ή νυχτερινής απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, των μονίμων και με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ
υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας
της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας για το έτος 2021.

3

Έγκριση για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έτους 2021, του
μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλην Ιατρών, για το
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

4

Έγκριση αποζημίωσης εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού, Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών έτους 2021 του Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» για τη Νοσοκομειακή Μονάδα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

5

Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νοσοκομείου, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έτος 2021.

6

Αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού
Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων
Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έτος 2021.

7

Αποζημίωση εφημεριών Επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το
έτος 2021.

Αρ. Φύλλου 665

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ5α/Γ.Π 69562/20
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ33506/
28-5-2020 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019
υπουργικής απόφασης «Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής» (Β’ 2339).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), όπως ισχύει,
β. της παρ. 5Α του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Α’
134), όπως ισχύει,
γ. της περ. 5Α της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4558/2018
«Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής
Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 140), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει,
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ε. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Tην υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ33506/28-5-2020
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Γ5α/Γ.Ποικ.48904/27-6-2019 υπουργικής απόφασης
«Εκπαίδευση στην Οδοντιατρική ειδικότητα της Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής (Β’ 2775)» (Β’2339).
3. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).
4. Την υπό στοιχεία 6 της 277ης Ολομ/22-10-2019 απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
5. Το υπ’ αρ. 35/29-10-2020 έγγραφο της Ελληνικής
Εταιρείας Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής με αίτημα την
παράταση του χρόνου ισχύος των μεταβατικών διατάξεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στα Νοσοκομεία εξαιτίας του COVID-19.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. Α3 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Ποικ.33506/
28-5-2020 απόφασης (Β’ 2229) ως εξής:
«Το δικαίωμα για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας με τις μεταβατικές διατάξεις πρέπει να ασκηθεί
με αίτηση του ενδιαφερομένου προς τη Δ/νση Ιατρών,
Λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, εντός δεκατριών (13) μηνών από
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.
Τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα πρέπει να
έχουν συμπληρωθεί εντός δώδεκα (12) μηνών από την
δημοσίευση της παρούσας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παραπάνω υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ3α/6506
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και
νυχτερινής εργασίμων και ημερήσιας ή νυχτερινής απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών, των μονίμων και με σχέση εργασίας
ΙΔΟΧ υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας για το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 3ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Το εδάφιο 13 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/
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2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με τις οποίες ο Διοικητής γνωμοδοτεί στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης για το ύψος της επιχορηγήσεως των ΦΠΥΥΚΑ της Περιφέρειάς του για την κάλυψη του κόστους
των εφημερίων του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού
προσωπικού, των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και
εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού των ΦΠΥΥΚΑ, καθώς και
του προσωπικού της Δ.Υ.ΠΕ.
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης».
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3986/
2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» σύμφωνα με τις οποίες οι ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 «Για
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4052/2011 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό
Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 38), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (Α’ 115).
8. Τις διατάξεις την παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/
2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών
ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες
διατάξεις».
9. Την υπ’ αρ. 2/37345/0004/04-06-2010 κοινή υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου
των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τη σύσταση
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
10. Την υπ’ αρ. 2/57873/24-08-2010 εγκύκλιο με θέμα:
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως
20 της υπ’ αρ. 2/37345/004/06-06-2010 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχε-
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τικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών,
αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας
Αρχής Πληρωμής».
11. Την υπό στοιχεία 2000285 ΕΞ 2010/19-11-2011
έγγραφο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής με θέμα: «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των
άρθρων 5 και 20 της υπ’ αρ. 2/37345/004/04-06-2010
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως
αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».
12. Τα υπό στοιχεία 2000425ΕΞ/01-03-2011 και
2002270ΕΞ2001/22-07-2011 έγγραφα της Ενιαίας Αρχής πληρωμής για την υπαγωγή μας στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμής (ΕΑΠ).
13. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού,
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ.Α’
του ν.3429/2005 και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α’ 176).
14. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/12-1-2017 απόφαση του
Αν. Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για την υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας».
15. Την υπό στοιχεία 2/30551/ΔΠΓΚ/21-7-2020 (ΑΔΑ:
9ΟΔ8Η-4ΨΦ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους με θέμα «Κατάρτιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021».
16. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ 83710/28-12-2020
(ΑΔΑ: ΩΞΕΩ465ΦΥΟ-ΛΕΗ) απόφαση του Υφυπουργού
Υγείας με θέμα: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,
νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) ανά Υγειονομική Περιφέρεια για
το έτος 2021» (Β’ 5881).
17. Το γεγονός ότι τα Κέντρα Υγείας, αρμοδιότητας
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας δύναται να λειτουργούν σε
24ωρη βάση για επτά ημέρες την εβδομάδα, κάθε μήνα
και απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού κατά τις
Κυριακές, αργίες, εξαιρέσιμες ημέρες και νύχτες.
18. Το γεγονός ότι η προϋπάρχουσα έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των Κέντρων Υγείας οξύνθηκε
μετά τις μαζικές συνταξιοδοτήσεις, με αποτέλεσμα οι
εναπομείναντες εργαζόμενοι να πρέπει να εργάζονται
πολλές ώρες πέραν του ωραρίου τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, προκειμένου να ανταποκριθούν
επαρκώς στα καθήκοντά τους.
19. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται 1250 υπάλ-
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ληλοι διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, μόνιμοι και με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για 345.000 ώρες.
20. Το γεγονός ότι από τους ανωτέρω υπαλλήλους, θα
απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι θα χρειαστούν
για την αντιμετώπιση εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς επίσης και την εκπλήρωση
των καθηκόντων τους, που δεν καθίσταται δυνατή εντός
του ωραρίου εργασίας τους.
21. Το γεγονός ότι για την αποζημίωση της παραπάνω
υπερωριακής απασχόλησης, ημερήσιας, νυχτερινής, Κυριακής και εξαιρέσιμων ημερών, απαιτείται ποσό ύψους
900.000,00€ ευρώ,
22. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 900.000,00€ ευρώ, η οποία θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της
Διοίκησης της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής εργάσιμων και ημερήσιας ή νυχτερινής απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων, τόσο καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου όσο και προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, για χίλιους
διακόσιους πενήντα (1.250) υπαλλήλους, μόνιμους και με
σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας για μέχρι 345.000 ώρες και με
κόστος 900.000,00€ ευρώ (ΚΑΕ 0261, 0263), για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021, για τους
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας,
Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και η αποζημίωσή τους κατανέμονται ανά
εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης
μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:
ΕΞΑΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

172.500

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021

172.500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2021

345.000

ΔΑΠΑΝΗ
450.000 ευρώ
(ΚΑΕ 0261- 0263)
450.000 ευρώ
(ΚΑΕ 0261- 0263)
900.000 ευρώ

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Για τα πληρώματα ασθενοφόρων οι ως άνω ώρες ορίζονται μέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Η υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, ορίζεται μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο
ανά εξάμηνο.
Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα
γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των συνολικών ωρών, οι
οποίες εγκρίνονται με την παρούσα.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής ημερήσιας, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών υπερωριακής απασχόλησης θα είναι οι Υπεύ-
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θυνοι Συντονισμού της Επιστημονικής Λειτουργίας των
Κέντρων Υγείας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 665/22.02.2021

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Η Διοικήτρια

Θεσσαλονίκη, 4 Φεβρουαρίου 2021

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ

Ο Διοικητής
Ι

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2559

(3)

Έγκριση για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας έτους 2021,
του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλην Ιατρών,
για το Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112143/23-11-2012 κοινή
υπουργική απόφαση Οργανισμός του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (Β΄ 3285).
2. Την υπό στοιχεία Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080 υπουργική απόφαση σχετικά με εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία
των Νοσοκομείων (Β΄ 740).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
4. Το από 13/11/2020 e-mail του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου με στοιχεία δαπάνης έτους 2020
για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου, πλην Ιατρών.
5. Το υπ’ αρ. 13/01-02-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του
Οικονομικού Τμήματος.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3368/2016 (Α΄ 21).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017
(Α΄ 115).
8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83707/28-12-2020 απόφαση Υφυπουργού Υγείας.
9. Την υπ’ αρ. 4808/01-02-2021 απόφαση 1ης ΥΠΕ Αττικής, αποφασίζει και εγκρίνει:
Τον αριθμό των πεντακοσίων πενήντα (550) υπαλλήλων για αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μονίμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου, πλην Ιατρών έτους 2021, με 260.000
ώρες και ετήσιο κόστος 648.000 € (ΚΑΕ: 0261, 0263) ως
η υπ’ αρ. 4808/01-02-2021 απόφαση 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
για καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας.

Αριθμ. 2529
(4)
Έγκριση αποζημίωσης εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού, Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών έτους 2021 του Γ.Ν.
«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» για τη Νοσοκομειακή Μονάδα «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»
Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.112143/23-11-2012 κοινή
υπουργική απόφαση Οργανισμός του Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» (Β΄ 3285).
2. Την υπό στοιχεία Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080 υπουργική απόφαση σχετικά με εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία
των Νοσοκομείων (Β΄ 740).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α’ 38).
4. Το από 13/11/2020 e-mail του Οικονομικού Τμήματος του Νοσοκομείου με στοιχεία δαπάνης έτους 2020
για εφημερίες επιστημονικού προσωπικού.
5. Το υπ’ αρ. 13/01-02-2021 Υπηρεσιακό Σημείωμα του
Οικονομικού Τμήματος.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 3368/2016 (Α΄ 21).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 64 και 108 του ν. 4486/2017
(Α’ 115).
8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83703/28-12-2020
απόφαση Υφυπουργού Υγείας.
9. Την υπ’ αρ. 4806/01-02-2021 απόφαση 1ης ΥΠΕ Αττικής, αποφασίζει και εγκρίνει:
Τον αριθμό των είκοσι ένα (21) υπαλλήλων για αποζημίωση εφημεριών των Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων,
Ακτινοφυσικών από 01/01/2021 έως 31/12/2021, με
1.968 εφημερίες και ετήσιο κόστος 122.000,00 € (ΚΑΕ:
0261, 0263,) ως η υπ’ αρ. 4806/01-02-2021 απόφαση 1ης
Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ για αποζημίωση εφημεριών του Επιστημονικού Προσωπικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2021
Η Διοικήτρια
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
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Αριθμ. απόφ. 680
(5)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Νοσοκομείου,
Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού του Νοσοκομείου (υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Α4α/οικ
6319/31.01.2013, Β΄ 184).
2) Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83707/28.12.2020
απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια, για το έτος 2021» (Β΄ 5881) του
Υπουργείου Υγείας με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των
δέκα οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ
(18.7000.000,00€) για το έτος 2021, για το σύνολο των
Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.
3) Την υπ’ αρ. 4808/01.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΥΑ469Η26-077)
απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής περί κατανομής ποσού
ύψους 94,000,00 € για αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής έτους 2021.
4) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), αποφασίζουμε την έγκριση καταβολής αποζημίωσης ως εξής:
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ - ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2021.
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΕ

94.000,00

0261, 0263

ΑΡ. ΩΡΩΝ
46.560

ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ
132

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 94,000,00 € για το έτος 2021 που Θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0261,0263, του οικείου προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Αριθμ. απόφ. 681
(6)
Αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για το έτος
2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1)Τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού του Νοσοκομείου (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Υ4α/
οικ.6319/17-01-2013, Β΄ 184).
2) Τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Μέρος ΣΤ’-Κεφ. Ε’ άρθρο 140), τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3984/2011,
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4025/2011,τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4052/2012 και του ν. 4093/2012,
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και ισχύει, το άρθρο 20 του ν.
4354/2015 (Α΄ 176).
3) Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.73870/24.12.2020 απόφαση «Έγκριση κατανομής εφημεριών Ιατρ. Προσωπικού έτους 2021» (Β΄ 5880) του Υπ. Υγείας στην οποία
εγκρίθηκε το ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων
τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (57.480.000,00€)
για την αποζημίωση εφημεριών Ιατρικού προσωπικού
έτους 2021 για το σύνολο των Νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.
4) Την υπ’ αρ. 4805/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΠΤΖ469Η260ΔΨ) Απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ., σχετικά με την
κατανομή ποσού ύψους 750,000,00 € για το Νοσοκομείο,
για αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού, για
το έτος 2021.
5) Την ανάγκη για επαρκή κάλυψη όλων των Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας σε 24ωρη βάση καθώς το
Νοσοκομείο ευρίσκεται σε καθεστώς γενικής εφημερίας
καθημερινώς, και ο αριθμός των προσερχομένων ασθενών αυξάνεται συνεχώς, αποφασίζουμε την έγκριση καταβολής αποζημίωσης ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
«Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2021.
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΕ

ΑΡ.
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

750.000,00

0277

7.548

115

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 750,000,00 € για το έτος 2021 που θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0277 του οικείου προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Διοικητής

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
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7000

Αριθμ. απόφ. 679
(7)
Αποζημίωση εφημεριών Επιστημονικού προσωπικού του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» για
το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού του
Νοσοκομείου (κοινή υπουργική απόφαση Υ4α/
οικ.6319/17.01.2013, Β΄ 184).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
(Α΄ 270), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου
34, του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και ισχύει.
4) Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83703/28.12.2020
απόφαση: «Καθιέρωση Εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
για το έτος 2021» (Β΄ 5880) του Υπουργείου Υγείας με
την οποία εγκρίθηκε το ποσό των τριών εκατομμυρίων
εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.900.000,00 €), για το 2021
και το σύνολο των Νοσοκομείων της 1ης Υ.ΠΕ.
5) Την υπ΄αρ. 4806/01.02.2021 (ΑΔΑ: ΩΥΟΡ469Η26245) απόφαση του Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ., περί κατανομής ποσού ύψους 50.000,00€ για αποζημίωση ενεργών
εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, έτους 2021.
6) Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο ευρίσκεται σε καθεστώς γενικής εφημερίας καθημερινώς, αποφασίζουμε
την έγκριση καταβολής αποζημίωσης ως εξής:
ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2021.
ΕΤΗΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΚΑΕ

ΑΡ.
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

ΑΡ.
ΑΤΟΜΩΝ

50.000,00

0263 0261

264

4

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη
ύψους 50,000,00 €, για το έτος 2021 που θα καλυφθεί
από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0261,0263, του οικείου προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

Τεύχος B’ 665/22.02.2021

Αριθμ. 2028
(8)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γενικού
Νοσοκομείου Καρδίτσας, μονίμων και ιδιωτικού
δικαίου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων για
το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 4261/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005, όπως
αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τον
ν. 3370/2005 και τον ν. 3527/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3204/2003 και
του ν. 3205/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4325/2015, και
την υπό στοιχεία α/40746/03.06.2015 απόφαση (ΦΕΚ
1018).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4351/2015.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014.
9. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του
ν. 4461/2017 (Α’ 38).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017
(Α’ 115) που συμπληρώνει τις διατάξεις του άρθρου 12
του ν. 4316/2014 σχετικές με την αναδρομικότητα των
αποφάσεων ώστε να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
κάθε έτους.
11. Το ηλεκτρονικό μήνυμα της 5ης Υ.Πε Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδος, με θέμα «Προτάσεις για Κατανομή
έτους 2021», με το οποίο ζητούνταν από τα Νοσοκομεία,
να σταλεί συμπληρωμένος Πίνακας με εκτίμηση πρόσθετων αμοιβών έτους 2021 στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι Υπερωρίες - Νυχτερινά - Εξαιρέσιμα Μόνιμου προσωπικού και προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων και οι εφημερίες Ιατρικού και
Επιστημονικού Προσωπικού.
12. Το απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα του νοσοκομείου μας με το οποίο στάλθηκε συμπληρωμένος ο Πίνακας που βάσει του οποίου, για υπερωρίες -νυχτερινά και
εξαιρέσιμα του Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων Προσωπικού συμπληρώθηκε
το ποσό των 832.000,00 € για το έτος 2021 το οποίο
αναλύεται ως εξής α) για τις εφημερίες του επιστημονικού προσωπικού πλην Ιατρικού ανέρχεται στο ποσό
των 132.000,00 € με αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων
10 άτομα και β) για τις υπερωρίες, τα νυχτερινά και τα
εξαιρέσιμα του Λοιπού Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου
Προσωπικού διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων ανέρχεται στο ποσό των 700.000,00 € με αριθμό 700 υπηρετούντων υπαλλήλων,με 500.000 ώρες.
13. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83707/28-12-2020
απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
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εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του ΕΣΥ
ανά Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με την οποία από
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το έτος 2021 του
Υπουργείου Υγείας», εγκρίθηκε για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: Συνολική δαπάνη 6.000.000,00
€ για περίπου 5922 υπαλλήλους με 4.044.448 ώρες (ΑΔΑ:
ΨΤΧ6465ΦΥΟ-09Ε, Β΄ 5881).
14. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83703/28-12-2020
απόφαση του Υπουργείου Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή
για αποζημίωση εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων,
Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων»
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια σύμφωνα με την οποία από τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού για το έτος 2021 του
Υπουργείου Υγείας, εγκρίθηκε για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος: Συνολική δαπάνη 720.000.00 €
για περίπου 112 υπαλλήλους με αριθμό Εφημεριών και
Ωρών 15.428 (ΑΔΑ: ΨΜ5Υ465ΦΥΟ-ΝΟΟ, Β΄ 5880).
15. Την υπ’ αρ. 118253/31-12-2020 απόφαση του Διοικητού της 5ης Υ.ΠΕ., έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερωριακής,νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου διαφόρων κλάδων
και Ειδικοτήτων ύψους 580.000 € και 500.000 ωρών για
το Νοσοκομείο μας (ΑΔΑ: Ψ9ΨΧ469Η2Γ-ΒΤ4).
16. Την υπ’ αρ. 118252/31-12-2020 απόφαση του Διοικητού της 5ης Υ.ΠΕ.,έγκρισης ποσού για την αποζημίωση
εφημεριών Χημικών,Βιοχημικών,Κλινικών Χημικών,Βιολόγων,Φαρμακοποιών,Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων ύψους ύψους 90.000 € και 960 ωρών για το
Νοσοκομείο (ΑΔΑ: ΩΝΟ8469Η2Γ-Ι5Δ).
17. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 2/14-1-2021 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου μας
(Απόφαση 14η) αναφορικά με την έγκριση του προγραμματισμού και κατανομής για το έτος 2021 των ωρών
απασχόλησης λοιπού και επιστημονικού προσωπικού
του νοσοκομείου μας (πλην ιατρών) με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και ειδικότερα για
την απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά
τη νύχτα, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού
580.000,00 + 90.000,00= 670.000,00 €, αποφασίζουμε:
Α. Την έγκριση της δαπάνης για αποζημίωση εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού του Νοσοκομείου για το
έτος 2021 στο ποσό των 90.000,00 € το οποίο αναλύεται
ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
0261
10
960
90000,00
Β. Την έγκριση της δαπάνης για υπερωρίες, Νυχτερινά,
Εξαιρέσιμα Μόνιμου και Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού
διαφόρων κλάδων και Ειδικοτήτων (πλην Ιατρικού) για τη
διασφάλιση εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, για το έτος 2021 στο ποσό των 580.000,00 €
το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ
700

7001

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ
500.000

0261

0263

80000,00

500000,00

Ανάλυση των 700 Υπαλλήλων του κωδικού 0261:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗ- ΩΡΩΝ ΑΝΑ ΩΡΩΝ ΑΝΑ
ΛΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ
Α’
Β’
ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Νοσηλευτικό
380
120
120
Διοικητικό
72
120
120
Λοιπό
32
120
120
Τεχνικό
28
120
120
Παραϊατρικό
66
120
120
ΙΔΑΧ
21
120
120
ΙΔΟΧ
101
120
120
ΣΥΝΟΛΟ
700
Γ) Η απογευματινή υπερωριακή εργασία 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 96 ώρες ανά υπάλληλο σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 4 Φεβρουαρίου 2021
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας
ΘΩΜΑΣ ΚΑΦΦΕΣ
Ι

Αριθμ. 1480
(9)
Έγκριση καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα του Νοσοκομείου, για το έτος 2021.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το
Υ.Υ.Κ.Α. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 25).
3. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 129).

7002

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 201/2-1-2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 3) αναφορικά με τον
διορισμό του, ως Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής και την
υπ’ αρ. 908/9-1-2020 πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας της
Διοίκησης της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την από 4/2/2021 εισήγηση της Προϊσταμένης του
Οικονομικού Τμήματος, του Προϊσταμένου Υποδ/νσης
Διοικητικού - Οικονομικού και της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, που έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη του Διοικητή του Γ.Ν. Χαλκιδικής,
τα εξής:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).
β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του
ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίησης συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
επείγουσες ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 115).
δ) Την υπ’ αρ. 3η/3-2-2021 (θέμα: 5ο) απόφαση του Δ.Σ.
του Γ.Ν. Χαλκιδικής περί καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού
Ξενώνα του Νοσοκομείου, για το έτος 2021.
ε)Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 83710/28-12-2020
απόφαση του Υφυπουργού Υγείας « Καθιέρωση με
αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού καθώς και του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
για το έτος 2021» (Β’ 5881).
στ)Την υπ’ αρ. 4081/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΠΙ3ΟΡ1Ο-ΧΣ2)
απόφαση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης «Καθιέρωση ανά Νοσοκομείο
της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, ωρών, ποσών και
αριθμού προσωπικού για Εφημερίες Ιατρικού Προσωπικού - Επιστημονικού Προσωπικού - καθώς και για Υπερωρίες - Νυχτερινά-Εξαιρέσιμα Λοιπού Προσωπικού, έτους
2021» με την οποία κατανέμεται στο Γ.Ν. Χαλκιδικής το
ποσόν των (310.943,00) ευρώ για αποζημίωση (134.000)
ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Νοσοκομείου
μας, για το έτος 2021.
ζ) Το γεγονός ότι η συνεχής μείωση του προσωπικού,
σε συνδυασμό με τη λειτουργία νέων τμημάτων (Κλινική
και ΤΕΠ COVID-19), καθιστά προβληματική τη λειτουργία
όλων των τμημάτων του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα του Νοσοκομείου, που εφημερεύουν σε
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καθημερινή εικοσιτετράωρη βάση, αν οι υπηρετούντες
υπάλληλοι δεν εργασθούν πέραν του κανονικού τους
ωραρίου τις καθημερινές, τις νύχτες και τις εξαιρέσιμες
ημέρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2021.
Εισηγούμαστε
Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
α) υπερωριακής απασχόλησης τις καθημερινές, τις
νύχτες και τις εξαιρέσιμες ημέρες των (230) υπαλλήλων του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα
του Νοσοκομείου, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου, για το
έτος 2021, συνολικών ωρών (8.000), επιμεριζόμενων σε
(4.000) ώρες για το α’ εξάμηνο του 2021 με αντίστοιχο
κόστος (18.000,00) ευρώ (ΚΑΕ 0261) και (4.000) ώρες για
το β’ εξάμηνο του 2021 με αντίστοιχο κόστος (18.000,00)
ευρώ (ΚΑΕ 0261).
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται, ανά
εξάμηνο, μέχρι (120) ώρες, ανά υπάλληλο, η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι (96) ώρες, ανά
υπάλληλο και για τις Κυριακές και τις Εξαιρέσιμες ημέρες
μέχρι (96) ώρες ανά υπάλληλο.
β) νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς
συμπλήρωση, των (230) υπαλλήλων του Γ.Ν. Χαλκιδικής
και του Ψυχιατρικού Ξενώνα του Νοσοκομείου, μονίμων
και Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2021, συνολικών ωρών
(126.000), επιμεριζόμενων σε (63.000) ώρες για το α’ εξάμηνο του 2021, με κόστος (137.471,50) ευρώ (ΚΑΕ 0263)
και (63.000) ώρες για το β’ εξάμηνο του 2021, με κόστος
(137.471,50) ευρώ (ΚΑΕ 0263).», αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης τις καθημερινές, τις νύχτες και τις
εξαιρέσιμες ημέρες των (230) υπαλλήλων του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα του Νοσοκομείου,
μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2021, συνολικών ωρών (8.000), επιμεριζόμενων σε (4.000) ώρες για
το α’ εξάμηνο του 2021, με αντίστοιχο κόστος (18.000)
ευρώ (ΚΑΕ 0261) και (4.000) ώρες για το β’ εξάμηνο του
2021, με αντίστοιχο κόστος (18.000) ευρώ (ΚΑΕ 0261).
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται, ανά
εξάμηνο, μέχρι (120) ώρες, ανά υπάλληλο, η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες μέχρι (96) ώρες, ανά
υπάλληλο και για τις Κυριακές και τις Εξαιρέσιμες ημέρες
μέχρι (96) ώρες ανά υπάλληλο.
Β. Εγκρίνουμε την καταβολή νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, προς συμπλήρωση, των (230)
υπαλλήλων του Γ.Ν. Χαλκιδικής και του Ψυχιατρικού Ξενώνα του Νοσοκομείου, μονίμων και Ιδιωτικού Δικαίου,
για το έτος 2021, συνολικών ωρών (126.000), επιμεριζόμενων σε (63.000) ώρες για το α’ εξάμηνο του 2021 με
κόστος (137.471,50) ευρώ (ΚΑΕ 0263) και (63.000) ώρες
για το β’ εξάμηνο του 2021 με κόστος (137.471,50) ευρώ
(ΚΑΕ 0263).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος 4 Φεβρουαρίου 2021.
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