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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) απόφασης του
Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του
ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών
σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και
Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 - 2019, κατ’
εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25
του ν. 3468/2006 (Α’129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΚΥΑ) (Β’ 2172),
όπως ισχύουν».

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας
«Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων για το έτος 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ.16349
(1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31),
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γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας υπό στοιχεία 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),
στ’. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
(Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ./04.03.2021 εισήγηση
της περ. (ε) της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως ισχύει.
4. Την ανάγκη κάλυψης της δαπάνης για την προμήθεια κάθε αναγκαίου υγειονομικού υλικού, πάσης φύσεως φαρμάκων, εμβολίων, μέσων ατομικής ή συλλογικής
προστασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, εξοπλισμού,
αντιδραστηρίων, των αποζημιώσεων για αναγκαστική
ή μη διάθεση χώρων και προσωπικού, αποζημιώσεων
συνταξιούχων ιατρών κατ’ εφαρμογή το άρθρο 46 του
ν. 4753/2020, δράσεων ενημέρωσης, υπηρεσιών και λήψης κάθε άλλου ενδεδειγμένου μέτρου προστασίας από
τον κορωνοϊό (COVID-19).
5. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε
εκατομμυρίων ευρώ (25.000.000,00 €) σε βάρος του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058
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«Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές
Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) (όπως
ενδεικτικά αναφέρονται στο υπό στοιχείο 4 του προοιμίου της παρούσας) μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε
εκατομμυρίων (25.000.000,00 €) ευρώ από τον κρατικό
προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), όπως κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση
του Υπουργού Υγείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/24771/1005
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 απόφασης του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του
ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών
σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και
Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 - 2019, κατ’
εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25
του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 3154).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 129) και ιδίως του
άρθρου 25, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
ν. 4585/2018 (Α’ 216).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 85).
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 179) και ιδίως του
άρθρου 118.
4. Τις διατάξεις του ν. 4585/2018 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και των εταιρειών «ENERGEAN OIL AND GAS
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ» και «ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με την οποία τροποποιείται η από
23.11.1999 σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «ΚΑΒΑΛΑ OIL
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κυρώθηκε με τον ν. 2779/1999
(Α’ 296) και άλλες διατάξεις» (Α’ 216) και ιδίως της παρ. 2
του άρθρου 3.
5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
6. Τις διατάξεις ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία υπό
στοιχεία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 141)» (Α’ 166).
7. Τις διατάξεις του ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38).
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις» (Α’ 133).
9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 109.
10. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
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Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α’ 114).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/
29.05.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός ειδικού
τέλους στους οικιακούς καταναλωτές σε περιοχές όπου
λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει»
(Β’ 2172), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/9021/349/27.01.2020 κοινή απόφαση
των Υφυπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Εσωτερικών «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας...» (Β’ 203) και ισχύει (ΚΥΑ).
14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/35131/5286/08.06.2018
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
(ΑΔΑ: ΨΞΣ74653Π8-4ΚΡ).
15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28729/1081/
17.03.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Συγκρότηση των Επιτροπών: α) Επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε.
και Υβριδικοί σταθμοί και β) Εξέτασης Ενστάσεων,
κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25
του ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 1062).
16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/
31.07.2020 απόφαση του Γενικού Διευθυντή ΕνέρΠεριφερειακή
Δήμος
Ενότητα
266
Φωκίδας
Δελφών

Α/Α

300

Αρκαδίας

Κοινότητα
Επταλόφου

Τρίπολης Βαλτετσίου
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γειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών
καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί
Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί σε μία ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών 2015 - 2019, κατ’εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 3154).
17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/8825/266/
29.01.2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Επιμερισμός του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. σε μία
ή περισσότερες Κοινότητες, για την περίοδο των ετών
2010 - 2014, κατόπιν εξέτασης των εκκρεμών κατά την
έναρξη ισχύος του ν. 4585/2018 (Α’ 216), ενστάσεων επί
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΑΠΕΗΛ/οικ.172792/23.02.2016
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α’ 129) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β’ 2172), όπως ισχύουν» (Β’ 542).
18. Την από 29.01.2021 εισήγηση της Επιτροπής Επιμερισμού προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
η οποία και έγινε αποδεκτή (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/23351/913/09.03.2021), σχετικά με την τροποποίηση
της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020
απόφασης επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών για την περίοδο 2015 έως 2019, κατόπιν της έκδοσης της υπό σημ. 17 απόφασης.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/
74976/2999/31.07.2020 (Β’ 3154) απόφασης του Γενικού
Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ως εξής:
1. Τροποποιούνται οι γραμμές με Α/Α 266, 300 και
308 του πίνακα της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης ως
ακολούθως:

Συνολικό Ποσό ανά
Κοινότητα (€)
10.973,94
328.455,25

Αριθμός Μητρώου
Σταθμού
ΑΔ-00381
ΑΔ-00390
ΑΔ-00423

Ποσοστό
Σταθμού
50,00%
100,00%
100,00%

308
2. Προστίθεται η γραμμή με Α/Α 405 στο τέλος του πίνακα της παρ. 1 της ανωτέρω απόφασης ως ακολούθως:
Περιφερειακή
Δήμος
Ενότητα
405
Φωκίδας
Δελφών

Α/Α

Κοινότητα
Λιλαίας

Συνολικό Ποσό ανά
Κοινότητα (€)
10.973,94

Αριθμός Μητρώου
Σταθμού
ΑΔ-00381

Ποσοστό
Σταθμού
50,00%

3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31.07.2020 απόφαση
του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2021
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΕΜΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 2/Α9
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων για το έτος
2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» - ΠΑΤΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. 4808/01-02-2021 απόφαση της 1ης Υ.Π.Ε.
κατανομής ωρών και δαπάνης για αποζημίωση σύμφωνα
με την οποία το ποσό της ειδικής επιχορήγησης, του Νοσοκομείου, για την καταβολή πρόσθετων αμοιβών του
μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού, για το έτος 2021 ανέρχεται στα 740.000,00 €
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών.
β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
γ) Την εισήγηση της Διευθύντριας του Γενικού Νοσοκομείου Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» - Πατησίων, σύμφωνα με την οποία το νοσοκομείο λειτουργεί σε 24ωρη
βάση, εκτελεί εφημερία καθημερινά από τις 08:00 έως
τις 14:30 και κάθε 4 ημέρες από 14:30 έως 08:00 της επο-

Τεύχος B’ 1058/18.03.2021

μένης (Δευτέρα - Παρασκευή) ή από 08:00 έως 08:00 της
επομένης (Σάββατο - Κυριακή - αργίες) ως εκ τούτου
απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού και κατά τις
Κυριακές - εξαιρέσιμες ημέρες.
Δεδομένης της μεγάλης έλλειψης προσωπικού σε όλες
τις υπηρεσίες του νοσοκομείου μετά τις μαζικές προς
συνταξιοδότηση αποχωρήσεις, τις μετατάξεις - μετακινήσεις, καθώς και της απουσίας προσωπικού κάνοντας
χρήση κανονικών αδειών, αδειών ανατροφής, repo εφημεριών, το υπηρετούν προσωπικό αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου ώρες,
καθημερινές και αργίες, προκειμένου οι Υπηρεσίες του
Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
Ομόφωνα αποφασίζει:
- Καθιερώνει υπερωριακή απογευματινή, νυχτερινή
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία για συνολικά 740 μόνιμους και με σχέση Ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους του
νοσοκομείου, μηνιαία για το έτος 2021 ως ακολούθως:
- 270.000 ώρες υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών απασχόλησης αυτών, με
κόστος 740.000 €.
- Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο.
- H υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο.
- Οι Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζονται ανά
εξάμηνο μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Νέα Ιωνία, 12 Μαρτίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
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