
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευ-
τών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαι-
δευόμενων συνοδών σκύλων - ανιχνευτών της 
Τελωνειακής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.

2 Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-
μων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου της Νοσηλευτικής, Ιατρικής (Παραϊατρι-
κού προσωπικού), Διοικητικής και Υποδιεύθυν-
σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομεί-
ου Λευκάδας για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. A. 1033 (1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των εκπαιδευ-

τών, των βοηθών εκπαιδευτών και των εκπαιδευ-

όμενων συνοδών σκύλων - ανιχνευτών της Τε-

λωνειακής Υπηρεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 3 της 

Υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 75
του ν. 4583/2018 (Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 και την παρ. 5 
του άρθρου 7 και της παρ. 2 του άρθρου 14 και την παρ. 3
του άρθρου 41 του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. 1125859/23-10-2020 από-
φαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β΄ 4738).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α΄ 155).

6. α) Την υπό στοιχεία Υ70/2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη (Β΄ 4805).

β) Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-01-2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ-
μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Β΄ 130).

7. Την υπό στοιχεία Δ6Α1112903 ΕΞ2014/31-07-2014 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων 
περί Μεταβίβασης εξουσιοδότησης Υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων στους 
προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Υποδ/νσεων, 
Τμημάτων και Αυτοτελών τμημάτων, καθώς και στους 
υπευθύνους αυτοτελών γραφείων και γραφείων της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας και των ειδικών αποκεντρωμένων 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» 
(Β΄ 2153), σε συνδυασμό με την διάταξη της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

8. Τις διατάξεις του ν. 1104/1980 «Περί εκπροσωπήσε-
ως της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες» (Α΄ 298).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), 
για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέ-
ρωση ανώτατου ορίου απολαβών, στο Δημόσιο Τομέα, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του ν. 1288/1982 
(Α΄ 120).

10. Την υπ’ αρ. 3147/6-10-1982 πράξη της Τριμελούς 
Επιτροπής Υπουργών περί έγκρισης αποστολής οποιου-
δήποτε προσώπου από το Δημόσιο και τους Οργανι-
σμούς του Δημόσιου Τομέα στο εξωτερικό, για εκπρο-
σώπηση σε Διεθνείς Οργανισμούς διαπραγματεύσεων, 
συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, εκπαίδευση και εκτέλε-
ση οποιασδήποτε υπηρεσίας.

11. Την πράξη 1 της 20-1-2016 «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
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Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και τις αποφάσεις 
υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 683) του Συμβουλίου 
Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

12. Το υπό στοιχεία ΔΣΤΕΠ Ε 1111260 ΕΞ2021/14-12-
2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνεια-
κών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Τελωνείων και ΕΦΚ.

13. Την υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α Α.Α.Δ.Ε Α 1114618 ΕΞ 
2021/22-12-2021 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας 
εκτιμάται ότι δε θα υπερβεί το συνολικό ποσό των 
155.000 ευρώ περίπου ετησίως και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις που θα εγγραφούν για το σκοπό αυτό στους 
ΑΛΕ 2420403001, 2420404001 και 2420405001 των 
νομαρχιακών προϋπολογισμών των Τελωνείων της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Ε.Φ. 1023 801 
043), εντός των ανωτάτων ορίων του τακτικού προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
του τρέχοντος έτους και των επόμενων οικονομικών 
ετών 2023 και 2024, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ, 
αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του ετήσιου αριθμού επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για τα έτη 2022, 2023 
και 2024, στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων που διοργανώ-
νει η Τελωνειακή Υπηρεσία για εκπαιδευτές, εκπαιδευ-
όμενους συνοδούς σκύλων - ανιχνευτών, καθώς και για 
βοηθούς εκπαιδευτές, ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 200

ΒΟΗΘΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 200

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ 120

2. Οι πραγματοποιούμενες εκτός έδρας ημέρες με-
τακίνησης θα συμψηφίζονται κατά περίπτωση με την 
εκάστοτε εκδιδόμενη απόφαση μετακίνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ  

Αριθμ. απόφ. 2/17/25-2-2022 (2)
  Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσι-

μων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού 

και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 

Δικαίου της Νοσηλευτικής, Ιατρικής (Παραϊατρι-

κού προσωπικού), Διοικητικής και Υποδιεύθυν-

σης Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Λευκάδας για το έτος 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ. 83707/28-12-2020 

Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας που δημοσιεύθηκε 
στο (Β΄ 5881), περί «Καθιέρωσης με αμοιβή υπερωρια-
κής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια».

2. Την υπ’ αρ. 3807/15-1-2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.Πε. σχετικά με την κατανομή των πρόσθετων 
αμοιβών λοιπού προσωπικού για το έτος 2021 για το 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

3. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις) (Α’ 81).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3979/2005 (Α΄ 138)
(Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατά-
ξεις).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις  της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176) όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 
του ν. 4384/2016, (Β΄ 78).

6. Την υπό στοιχεία Υ4α/οικ.39510/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγεί-
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 1158) Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).
8. Το γεγονός ότι στο Νοσοκομείο το προσωπικό ερ-

γάζεται σε κυκλικό ωράριο εργασίας καλύπτοντας τις 
ανάγκες του όλες τις ημέρες της εβδομάδας.

9. Την αναγκαιότητα ομαλής λειτουργίας όλων των 
τμημάτων του Νοσοκομείου.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 
«Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115).

11. Την από 31-01-2022 εισήγηση του προϊσταμένου 
Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία ζητείται η 
έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης εντός των προ-
βλεπόμενων ορίων για το έτος 2022 για έξι (6) υπαλλή-
λους της Τεχνικής Υπηρεσίας, (20 ώρες καθημερινές και 
16 ώρες αργίας).

12. Την από 18-02-2022 εισήγηση του Προϊσταμέ-
νου του τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
σύμφωνα με την οποία έξι (6) υπαλλήλων του Τμήματος 
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χρειάζεται να εργάζονται πέραν του ωραρίου τους λόγω 
μεγάλου φόρτου εργασίας, αφού το προσωπικό του Νο-
σοκομείου έχει αυξηθεί καθώς επίσης και τα αντικείμενα 
των υπαλλήλων του τμήματος. Στο νοσοκομείο υπηρετεί 
επίσης και ένας οδηγός ασθενοφόρου μετακινημένος από 
το Κ.Υ. Βασιλικής, άλλος ένας μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ 
και ένας ακόμη μετακινημένος από το Κ.Υ. Αμφιλοχίας οι 
οποίοι μεταφέρουν καθημερινά τα δείγματα covid-19 στα 
Ιωάννινα και δεν επαρκούν για την κάλυψη των βαρδιών 
και συχνά όταν βρίσκονται σε διακομιδή πέραν του τα-
κτικού ωραρίου τους πρέπει να αμείβονται υπερωριακά.

13. Την από 15-02-2022 εισήγηση της προϊστάμενης 
Παραϊατρικού Προσωπικού σύμφωνα με την οποία οι 
υπερωρίες στο Ακτινοδιαγνωστικό και Μικροβιολογικό 
Τμήμα πραγματοποιούνται λόγω φόρτου εργασίας είτε 
από τυχόν περιστατικό covid-19, είτε λόγω τροχαίου, 
είτε λόγω βλάβης των μηχανημάτων κ.λπ.. Στο ακτινοδι-
αγνωστικό τμήμα προτείνεται η χορήγηση υπερωριακής 
απασχόλησης σε επτά (7) υπαλλήλους και στο Μικροβι-
ολογικό τμήμα σε επτά (7) υπαλλήλους.

14. Την από 28-02-2022 εισήγηση της Διευθύντριας 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προ-
τείνεται υπερωριακή απασχόληση ως εξής:

ΜΤΝ 11 άτομα, 360 ώρες τον μήνα. ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ, 15 
άτομα, 360 ώρες τον μήνα. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ, 11 άτομα 360 ώρες τον μήνα. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ, 23 άτομα 360 ώρες τον μήνα. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ, 12 άτομα 240 ώρες τον μήνα. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ, 7 άτομα 
240 ώρες τον μήνα. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, 8 άτομα 160 
ώρες τον μήνα. ΤΜΗΜΑ COVID-19, 13 άτομα, 260 ώρες τον 
μήνα. ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ, 14 άτομα, 280 
ώρες τον μήνα. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, 9 
άτομα 200 ώρες τον μήνα και ΤΕΠ, 18 άτομα, 360 ώρες τον 
μήνα. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΑ, 14 άτομα, 140 ώρες τον μήνα.

15. Την από 15-02-2022 εισήγηση της προϊσταμένης 
του οικονομικού τμήματος σύμφωνα με την οποία προ-
τείνεται η υπερωριακή αποζημίωση οκτώ (8) υπαλλήλων 
του οικονομικού τμήματος για κάλυψη αναγκών που προ-
κύπτουν και αφορούν στην ολοκλήρωση εργασιών που 
έχουν συγκεκριμένη καταληκτική ημερομηνία υποβολής, 
διαγωνισμούς προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, κ.λπ..

16. Την από 18-02-2022 εισήγηση του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας σύμφωνα με την οποία 
προτείνεται η υπερωριακή εργασία στην υπάλληλο που 
ασκεί χρέη γραμματείας στο Γραφείο Διοικητή και η απα-
σχόλησή της δεν έχει σταθερό ωράριο λόγω αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών στο συγκεκριμένο γραφείο και 
ως γραμματέας στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Στην εισή-
γηση του Διοικητή προτείνεται επίσης, η υπερωριακή 

απασχόληση δυο υπαλλήλων στο Τμήμα Πληροφορικής 
(ενός επικουρικού και ενός μονίμου που πρόκειται να 
διοριστεί το αμέσως επόμενο διάστημα) οι οποίοι συχνά 
καλούνται για βλάβες στο πληροφοριακό σύστημα του 
Νοσοκομείου ή πολλές φορές εργάζονται υπερωριακά 
προκειμένου να εγκαταστήσουν νέο εξοπλισμό κ.λπ.

17. Την από 15-02-2022 εισήγηση της προϊσταμένης 
του τμήματος Κίνησης Ασθενών σύμφωνα με την οποία 
προτείνεται η υπερωριακή αποζημίωση τεσσάρων (4) 
υπαλλήλων για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν λόγω 
έλλειψης προσωπικού και αφορούν στην έκδοση εισιτη-
ρίων εξιτηρίων αρχειοθέτηση αρχείου ασθενών έκδοση 
νοσηλίων κ.λπ.

18. Την από 15-02-2022 εισήγηση του προϊσταμένου 
του τμήματος Γραμματείας Εξ. Ιατρείων σύμφωνα με την 
οποία προτείνεται η υπερωριακή αποζημίωση δύο (2) 
υπαλλήλων για κάλυψη αναγκών που προκύπτουν λόγω 
έλλειψης προσωπικού και αφορούν στην κάλυψη και της 
γραμματείας ΤΕΠ, μεγάλο φόρτο εργασίας κ.λπ.

19. Την από 15-02-2022 εισήγηση του Διευθυντή Διοι-
κητικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία προτείνεται η 
υπερωριακή αποζημίωση δύο (2) υπαλλήλων στο τμήμα 
Γραμματείας - Πρωτοκόλλου για κάλυψη αναγκών που 
προκύπτουν λόγω έλλειψης προσωπικού.

20. Το γεγονός ότι από την έναρξη του έτους 2022 έχουν 
δεσμευτεί τα εγκεκριμένα ποσά του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 στους ΚΑΕ εξόδων 0261, 0263 
που αφορούν: 

Α) αποζημίωση για εργασία κατά τις  νυκτερινές ώρες 
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες  ημέρες προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μονίμου 
προσωπικού, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου και υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου του Νοσοκομείου μας συνολικά 
293 άτομα (προσωπικό πλην ιατρών) καθώς και 96.877 
ώρες απασχόλησης με ετήσιο κόστος 242.255,00 € 
επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2022 σε 
48.438,50 ώρες με κόστος 121.127,50 € (ΚΑΕ 0261, 0263) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2022 σε 48.438,50 ώρες 
απασχόλησης με κόστος 121.127,50 € (ΚΑΕ 0261, 0263).

21. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 
μήνα σε 24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις αργίες - εξαιρέσιμες και νύχτες, την  
έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Νοσοκο-
μείου, με αποτέλεσμα το προσωπικό να εργάζεται πολλές 
επιπλέον του ωραρίου ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη 
και νύχτες προκειμένου οι υπηρεσίες του Νοσοκομείου 
να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΝ ΙΑΤΡΩΝ) 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 70 840 40 20 10 14 ΑΤΟΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 56 672 30 0 26 3 ΑΤΟΜΑ
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 216 2.592 180 20 16 6 ΑΤΟΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 135 1.620 70 10 55 9 ΑΤΟΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 160 1.920 130 0 30 8 ΑΤΟΜΑ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 80 960 60 0 20 4 ΑΤΟΜΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Ι. 40 480 30 0 10 2 ΑΤΟΜΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 40 480 30 0 10 2 ΑΤΟΜΑ
Μ.Τ.Ν. 360 4.320 200 120 40 11 ATOMA
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 360 4.320 200 120 40 15 ATOMA
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ/ΓΥΝ/ΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 360 4.320 200 120 40 11 ATOMA
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 360 4.320 200 120 40 23 ATOMA
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ 240 2.880 120 60 60 12 ATOMA
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 240 2.880 120 60 60 7 ATOMA
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 160 1.920 100 30 30 8 ATOMA
ΤΜΗΜΑ COVID-19 260 3.120 130 60 70 13 ATOMA
ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΙΣ 280 3.360 140 70 70 14 ATOMA
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 200 2.400 100 50 50 9 ATOMA
ΤΑΚΤΙΚΑ Ε.Ι. 140 1.680 70 60 10 14 ΑΤΟΜΑ
ΣΥΝΟΛΑ 3.757 43.240 2.150 920 687 185 ΑΤΟΜΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΩΡΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΩΡΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΤΟΜΑ
ΩΡΕΣ ΕΤΟΥΣ

(ΩΡΕΣ ΜΗΝΑ Χ12) 
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΩΙ 2150 185 25.800 5,22 134.676,00

ΝΥΧΤΑ 920 166 11.040 6,79 74.961,60

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΑΡΓΙΑ 687 185 8.244 7,30 60.428,52

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02012031603220004*

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ευελιξίας μεταξύ των βαρδιών των επιμέρους κλινικών 
και τμημάτων, κατά την κρίση των Προϊσταμένων τους, 
προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε περι-
όδους αιχμής.

Το ποσό έχει υπολογιστεί με το μέσο όρο του ημερο-
μισθίου του 11ου κλιμακίου της κατηγορίας κατηγορίας 
ΤΕ και του 7ου κλιμακίου της κατηγορίας ΔΕ.

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία ο κάθε υπάλλη-
λος μπορεί να λάβει μέχρι 120 ώρες ανά εξάμηνο και για 
υπερωριακή εργασία κατά της νυχτερινές ώρες η κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ο κάθε υπάλληλος μπορεί 
να λάβει μέχρι 96 ώρες ανά εξάμηνο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε για την έγκριση υπε-
ρωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου και υπαλλήλων με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου της Νοσηλευτικής, Ιατρικής 
(Παραϊατρικού Προσωπικού) και Διοικητικής Υπηρεσίας 
(οδηγοί, καθαρίστριες, Προσωπικό Εστίασης, Προσωπικό 
Ασφάλειας και Φύλαξης) για το έτος 2022. Η δαπάνη που 
θα προκύψει είναι εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για την πραγματο-
ποίηση υπερωριών-νυχτερινών-εξαιρέσιμων Νοσηλευ-
τικού Προσωπικού, υπαλλήλων της Ιατρικής Υπηρεσίας 
(Παραϊατρικού Προσωπικού) και Διοικητικού Προσω-
πικού ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει: α) την αποζη-
μίωση για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες ή κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού, του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και 
υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του 
Νοσοκομείου μας και β) αποζημίωση για εργασία καθ΄ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου μονίμου - ΙΔΟΧ 
προσωπικού (πλην ιατρών) της Νοσηλευτικής, Ιατρικής 
(Παραϊατρικού Προσωπικού) και Διοικητικής Υπηρεσίας 
(οδηγοί) για το έτος 2022 με την δυνατότητα ευελιξίας με-
ταξύ των βαρδιών των επιμέρους κλινικών και τμημάτων, 
κατά την κρίση των Προϊσταμένων τους, προκειμένου 
να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες σε περιόδους αιχμής. 
Η δαπάνη που θα προκύψει είναι εντός των ορίων του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για την 
πραγματοποίηση υπερωριών-νυχτερινών-εξαιρέσιμων 
Νοσηλευτικού Προσωπικού, υπαλλήλων της Ιατρικής 
Υπηρεσίας (Παραϊατρικού Προσωπικού) και Διοικητικού 
Προσωπικού του Νοσοκομείου.

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία ο κάθε υπάλλη-
λος μπορεί να λάβει μέχρι 120 ώρες ανά εξάμηνο και για 
υπερωριακή εργασία κατά της νυχτερινές ώρες η κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ο κάθε υπάλληλος μπορεί 
να λάβει μέχρι 96 ώρες ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 25 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΒΟΣ   
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