
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων 
Δημοσίου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους.

2 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
με θέμα «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης 
κατά την επιλογή προϊστάμενων».

3 Καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔ και 
εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   2/20894/0004 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων 

Δημοσίου Τομέα του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων. Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγου-
σες διατάξεις της εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 «Ρυθ-

μίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 5/Α΄/17.01.2018).

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

5. Την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.

6. Την αριθμ. 2/30508/0004/5.5.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που 
υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 
785/Β΄/5.5.2015).

7. Το υπ’ αριθμ. 7469/2018/05.02.2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου 
Τομέα με το οποίο γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανά-
γκη παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο 
για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών, στους υπαλλήλους της ανωτέρω Γενικής Διεύ-
θυνσης, ιδιαίτερα μεταξύ άλλων για την επιτάχυνση της 
διεκπεραίωσης των εκκρεμών αιτήσεων για κανονισμό 
και εκτέλεση σύνταξης, τις αναγνωρίσεις πλασματικών 
χρόνων, προϋπηρεσίας, στρατιωτικής θητείας, χρόνου 
φοίτησης, την έκδοση τροποποιητικών πράξεων σε 
εφαρμογή των αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
την υποστήριξη του θεσμού της προκαταβολής της 
σύνταξης, τις καταλογιστικές πράξεις για συντάξεις και 
προκαταβολές που ελήφθησαν αχρεωστήτως, την ανα-
προσαρμογή συντάξεων βουλευτών από 01.01.2016 κατ' 
εφαρμογή της απόφασης της ολομέλειας της Βουλής 
(ΦΕΚ 151/Α΄/19.11.2015) και των διατάξεων της περ. δ 
παρ. 4 άρθρο 23 του ν. 4387/2016 καθώς και την ανα-
προσαρμογή συντάξεων βουλευτών ύστερα από τελε-
σίδικες δικαστικές αποφάσεις για το χρονικό διάστημα 
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από 01.01.2008 έως 31.12.2015, τις εκκρεμότητες που θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν πριν τη μετάβαση της εν λόγω 
υπηρεσίας στον ΕΦΚΑ, απαντήσεις σε ενστάσεις για την 
κατάργηση ή επιστροφή ΕΑΣ (απόφαση 4327/2014) και 
απαντήσεις σε αιτήσεις για την εφαρμογή ή μη της από-
φασης αρ. 244/2017.

8. Το υπ’ αριθμ. 2/4184/0004/24.1.2018 έγγραφο της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΔΑ 0001544ΕΞ2018/02.02.2018 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικο-
νομικής Διαχείρισης που αφορά υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντά-
ξεων Δημοσίου Τομέα (ΑΔΑ: 7ΝΧΒΗ-ΨΨΚ).

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(95.000 €) περίπου η οποία θα καλυφθεί από τις εγγε-
γραμμένες πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-140 και ΚΑΕ 
0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για εκατόν τριάντα ένα (131) υπαλ-
λήλους των κάτωθι Διευθύνσεων της Γενικής Διεύ-
θυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για το χρονικό διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσης σε ΦΕΚ και έως 
30.04.2018 και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνο-
λικά ο καθένας ως εξής:

1. Σε 35 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων.

2. Σε 20 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Συντάξεων υπαλλήλων Ο.Τ.Α., Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ειδικών Κατη-
γοριών.

3. Σε 16 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κανονισμού και 
Εντολής Πληρωμής Στρατιωτικών και Πολεμικών Συντά-
ξεων.

4. Σε 40 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διενέργειας Με-
ταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.

5. Σε 20 υπαλλήλους στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέ-
τησης Πολιτών και Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού-
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπα-
σμένοι εντός του ανωτέρω συνολικού αριθμού ωρών, 
που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊστα-
μένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοι-
νοποιούνται στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου 
Δυναμικού και Οργάνωσης και στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-

λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με την ευθύνη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2018

Με εντολή Υπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ.   ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2375/οικ.9721 (2)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφα-

σης με θέμα «Διεξαγωγή δομημένης συνέντευ-

ξης κατά την επιλογή προϊστάμενων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. α. της παρ. 3δ του άρθρου 85 του Κώδικα Κατά-

στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως αντικατα-
στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του 
ν. 4369/2016 (Α΄ 33),

β. της παρ. 3δ του άρθρου 88 του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), 
όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 29 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33),

γ. του Μέρους Δ΄ «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων» 
του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως ισχύει,

δ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/
16-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Διεξα-
γωγή δομημένης συνέντευξης κατά την επιλογή προϊ-
στάμενων» (ΦΕΚ Β΄4123/21-12-2016).

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210/5.11.2016),

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Ε.Κ.Δ.Δ.Α./Φ.11/70/οικ. 19541/ 
19-7-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.35.46/2267/οικ.32096/16-12-2016 
κοινής υπουργικής απόφασης

Η παρ. 3 του άρθρου 3 «Διαδικασία διεξαγωγής 
της δομημένης συνέντευξης» της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.35.46/2267/οικ. 32096/16.12.2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής: «3. Για τη διενέρ-
γεια της δομημένης συνέντευξης εκδίδεται πρόσκληση 
από τον Πρόεδρο του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, 
η οποία αποστέλλεται στους υποψηφίους τουλάχιστον 
δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια 
της συνέντευξης.».
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Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχείο 2 του προοιμίου 
απόφαση.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

 Διοικητικής 
Εσωτερικών Ανασυγκρότησης
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ  ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 46/05.03.2018 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔ και 
εφημεριών λοιπού επιστημονικού προσωπικού 
του Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά «Τζάνειο» .

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α΄/ 

04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «... για το προσωπικό των 
ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωρια-
κής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο. ... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός 
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερω-
ριακής απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων 
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβά-
ρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως...».

3. Την υπ’ αριθμ. Γ4Β/Γ.Π.οικ.95854/27.12.2017 κοινή 
απόφαση για την «καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια (ΦΕΚ Β΄4863).

4. Την υπ’ αριθμ. Γ4Β/Γ.Π.οικ.95850/27.12.2017 κοινή 
απόφαση για τις «εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών Βιολό-
γων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομεί-
ων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΦΕΚ Β΄4863).

5. Την υπ’ αριθμ. 62489/29.12.2017 απόφαση Διοικητή 
2η ΥΠΕ έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού 
Δικαίου 505.000 ωρών ύψους 1.026.000 € για το Νοσο-
κομείο.

6. Την υπ’ αριθμ. 62488/29.12.2017 απόφαση Διοικητή 
2ης ΥΠΕ έγκρισης ποσού αποζημίωσης 2.036 εφημερι-
ών επιστημονικού προσωπικού ύψους 187.500 € για το 
Νοσοκομείο.

7. Την υπ’ αριθμ. 8/θέμα 6ο/26.02.2018 απόφαση του 
ΔΣ του Νοσοκομείου.

8. Ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το μήνα σε 
24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του προσω-
πικού κατά τις αργίες - εξαιρέσιμες και νύχτες.

9. Την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπη-
ρεσίες του Νοσοκομείου, με αποτέλεσμα το προσωπικό 
να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου 
ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες προκειμένου 
οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους.

10. Τα ποσά που αναφέρονται στις παραπάνω αποφά-
σεις είναι στα όρια των πιστώσεων και έχουν εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου συνολικά για 
870 άτομα καθώς και 505.000 ώρες απασχόλησης και 
2.036 εφημερίες επιστημονικού προσωπικού αναλυτικά 
ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου έως 850 άτομα και έως 120.000 ώρες, 
επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2018 έως 
60.000 ώρες με κόστος 130.000 € (ΚΑΕ 0261) συμπε-
ριλαμβανόμενων και των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών 
0561-0566 και για το β΄ εξάμηνο έτους 2018, έως 60.000 
ώρες με κόστος 130.000 € (ΚΑΕ 0261) συμπεριλαμβανό-
μενων και των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών 0561-0566.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω-
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Β) Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες 
ημέρες και ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μονίμων υπαλλήλων και 
υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Νοσοκο-
μείου, έως 850 άτομα 385.000 ώρες επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2018 σε 192.500 ώρες με κό-
στος 383.000 € (ΚΑΕ 0263) συμπεριλαμβανόμενων των 
ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561-0566 και για το 
β΄ εξάμηνο του έτους 2018 σε 192.500 ώρες με κόστος 
383.000 € (ΚΑΕ 0263) συμπεριλαμβανόμενων των ΚΑΕ 
εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561-0566.

Γ) Αποζημίωση για εφημερίες λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού για το έτος 2018, για 20 άτομα, 2.036 εφημε-
ρίες, επιμεριζόμενες για το 1ο εξάμηνο του έτους 2018 σε 
1.018 εφημερίες με κόστος 93.750 € (ΚΑΕ 0261), συμπερι-
λαμβανόμενων των ΚΑΕ των εργοδοτικών 0561-0566 και 
για το 2ο εξάμηνο του έτους 2018 σε 1.018 εφημερίες με 
κόστος 93.750 € (ΚΑΕ 0261), συμπεριλαμβανόμενων των 
ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών 0561-0566, αποφασίζει:

Εγκρίνει για το έτος 2018 την καθιέρωση:
α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ-

γιών,
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β) εργασίας για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών,

γ) εφημεριών του επιστημονικού προσωπικού, συνολι-
κά για 870 άτομα καθώς και 505.000 ώρες απασχόλησης 
και 2.036 εφημερίες για το επιστημονικό προσωπικό, συ-
νολικού κόστους 1.213.500 €, όπως έχουν εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου έως 850 άτομα και έως 120.000 ώρες, 
επιμεριζόμενες:

* για το α’ εξάμηνο του έτους 2018 έως 60.000 ώρες με 
κόστος 130.000 € (ΚΑΕ 0261) συμπεριλαμβανόμενων και 
των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών 0561-0566,

* για το β’ εξάμηνο του έτους 2018, έως 60.000 ώρες 
με κόστος 130.000 € (ΚΑΕ 0261) συμπεριλαμβανόμενων 
και των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών 0561-0566.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω-
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

Β) Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες 

ημέρες και ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μονίμων υπαλλήλων και 
υπαλλήλων με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Νοσοκομεί-
ου, έως 850 άτομα και έως 385.000 ώρες, επιμεριζόμενες:

* για το α’ εξάμηνο του έτους 2018 έως 192.500 ώρες 
με κόστος 383.000 € (ΚΑΕ 0263) συμπεριλαμβανόμενων 
των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561-0566

* και για το β’ εξάμηνο του έτους 2018 έως 192.500 
ώρες με κόστος 383.000 € (ΚΑΕ 0263) συμπεριλαμβανό-
μενων των ΚΑΕ εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0561-0566.

Γ) Αποζημίωση για εφημερίες λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού για το έτος 2018, για 20 άτομα, 2.036 εφη-
μερίες, επιμεριζόμενες για: 

* 1ο εξάμηνο του έτους 2018 έως 1.018 εφημερίες με 
κόστος 93.750 € (ΚΑΕ 0261), συμπεριλαμβανόμενων των 
ΚΑΕ των εργοδοτικών 0561-0566. 

* 2ο εξάμηνο του έτους 2018 έως 1.018 εφημερίες με 
κόστος 93.750 € (ΚΑΕ 0261), συμπεριλαμβανόμενων των 
ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών 0561-0566.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 8 Μαρτίου 2018

Η Διοικήτρια
ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ  

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