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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.

2

Τροποποίηση απόφασης περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών.

3

Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος Στην υπ’αριθμ. οικ. 145070/
2767/28-07-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 900/102/247412 Σ.560
(1)
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής
Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του Ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και
έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 35/1995).
β. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 του Ν. 3433/2006
«Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α' 20/2006).
γ. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν. Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α' 26/2007).
δ. Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 54 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005

Αρ. Φύλλου 2983

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98/2005).
ε. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Α΄/76/2006).
στ. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/116/2015).
ζ. Την υπ' αριθμ. Φ.470/56/4462/17 Ιουν 1994 κοινή
υπουργική απόφαση « Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα και σύσταση θέσης Ειδικού Γραμματέα στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ Β' 480/1994).
η. Την υπ' αριθμ. 247372 Σεπτ 2016 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 469/2016).
θ. Την υπ'αριθμ. 184/2016 Εισηγητική Έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
ι. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η οποία προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου Διοικητικού Τομέα του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας, τις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτεται ως «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α» στην παρούσα απόφαση και αφορούν στο πολιτικό
προσωπικό που υπηρετεί στα Γενικά Επιτελεία ΓΕΕΘΑ,
ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), τη Γενική Διεύθυνση
Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και τη
Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών
Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
2. Η Ειδική Γραμματέας, εκτός των ανωτέρω μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων, προσυπογράφει και όλα τα
έγγραφα που προωθούνται για υπογραφή στον Υπουργό
και αφορούν κατά οποιοδήποτε τρόπο θέματα πολιτικού
προσωπικού των Γενικών Επιτελείων ΓΕΕΟΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ,
ΓΕΑ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού
και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), της Γενικής Διεύθυνσης Αμυ-
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Τεύχος Β’ 2983/16.09.2016

ντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών
Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) καθώς και των εποπτευόμενων από τα Γενικά Επιτελεία νομικών προσώπων, οργανισμών και
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον φορέα που τα προωθεί προς υπογραφή.
3. Επιπλέον η Ειδική Γραμματέας εκτελεί οποιαδήποτε άλλη αποστολή - εργασία επί ειδικών θεμάτων, κατόπιν
ανάθεσης αυτής από τον Υπουργό.
4. Οποιαδήποτε προγενέστερη απόφαση, που αφορά το ίδιο αντικείμενο, καταργείται.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στην Φ.900/102/247412/Σ.560
Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ

1

Διορισμοί - Προσλήψεις Πολιτικού Προσωπικού, εκτός ειδικού Επιστημονικού προσωπικού.

2.

Διορισμός σε μόνιμες θέσεις (μονιμοποίηση) ΣΕΙΔ Πολιτικού Προσωπικού.

3.

Μονιμοποιήσεις Δοκίμων Υπαλλήλων.

4.

Τοποθετήσεις - Μεταθέσεις - Αποσπάσεις - Μετακινήσεις Πολιτικού Προσωπικού εκτός περιπτώσεων για
τις οποίες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση.

5.

Πράξεις ένταξης - κατάταξης Πολιτικού Προσωπικού σε βαθμούς - κλάδους.

6.

Προαγωγές Μονίμων Υπαλλήλων.

7.

Μετατάξεις Πολιτικού Προσωπικού εκτός περιπτώσεων που απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση.

8.

Ανάκληση πράξης διορισμού.

9.

Απόλυση Μονίμου Πολιτικού Προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα και αναδιορισμός
αυτού.

10.

Απόλυση ΣΕΙΔ Προσωπικού για σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

11.

Απόλυση Μόνιμων Υπαλλήλων και ΣΕΙΔ προσωπικού, λόγω κατάργησης της θέσης.

12.

Έκπτωση Μονίμων Υπαλλήλων, λόγω ποινικής καταδίκης και επαναφορά τους στην Υπηρεσία. Έκπτωση
Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων λόγω απώλειας ιθαγένειας.

13.

Απόλυση ΣΕΙΔ Προσωπικού για υπηρεσιακή ανεπάρκεια.

14.

Καταγγελία σύμβασης - έκπτωση ΣΕΙΔ Υπαλλήλων.

15.

Αυτοδίκαιη και δυνητική θέση Μονίμων Υπαλλήλων σε αργία.

16.

Θέση Μονίμων Υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα, λόγω ασθένειας ή λόγω κατάργησης θέσης.

17.

Κίνηση διαδικασίας επιλογής Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού. Έκδοση Αποφάσεων επαναπατρισμού λόγω λήξης του χρόνου παραμονής.

18.

Αποστολή Πολιτικού Προσωπικού στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας.

19.

Απονομή Ηθικών Αμοιβών στο Πολιτικό Προσωπικό.

20.

Υπηρεσιακή εκπαίδευση Πολιτικού Προσωπικού.

21.

Άδειες χωρίς αποδοχές στο Πολιτικό Προσωπικό για το εξωτερικό, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, για
οικογενειακούς λόγους και για αποδοχή θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Διεθνή Οργανισμό στον
οποίο μετέχει η Ελλάδα.

22.

Χορήγηση στο Πολιτικό Προσωπικό αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

23.

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας, με αμοιβή στο Πολιτικό Προσωπικό.

24.

Προκήρυξη ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων Μονίμων Υπαλλήλων και ΣΕΙΔ, για τα
υπηρεσιακά συμβούλια.

25.

Συγκρότηση και ορισμός μελών πρωτοβάθμιων υπηρεσιακών συμβουλίων, πειθαρχικών συμβουλίων
πολιτικού προσωπικού και συγκρότηση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης.

26.

Εισαγωγή θεμάτων Πολιτικού Προσωπικού στο υπηρεσιακό συμβούλιο και στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης.

27.

Υποβολή ερωτημάτων στα αρμόδια Υπουργεία για θέματα Πολιτικού Προσωπικού.

28.

Απαντήσεις σε Συλλόγους - Σωματεία για θέματα Πολιτικού Προσωπικού.

29.

Ανάθεση εργασιών συναφών με την ειδικότητα ή τα καθήκοντα του υπαλλήλου για τις οποίες έχει την
απαιτούμενη εμπειρία ή ειδίκευση και για χρονικό διάστημα έως 6 μήνες, για περιπτώσεις εξαιρετικής
υπηρεσιακής ανάγκης που δεν μπορεί να καλυφθεί με άλλον τρόπο.

30.

Λοιπές ενέργειες - αποφάσεις, οι οποίες απορρέουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας που
καθορίζει τις πάσης φύσεως διοικητικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν στη Δημόσια Διοίκηση.
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Τεύχος Β’ 2983/16.09.2016

Η απόφαση αυτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
ενιαίο σύνολο με το Παράρτημα «Α», να δημοσιευθεί
μαζί με το Παράρτημα της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθ. Δ11/Γ/20791/18386
(2)
Τροποποίηση απόφασης περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. δ. 714/70 «περί ιδρύσεως Δ/
νσεως Εναέριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α΄/238/5-7.11.1970), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 56/89 «περί Οργανισμού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄/28/1-21989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει
σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3913/11 «περί αναδιοργάνωσης
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/18/17-2-2011), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4146/13 «περί διαμόρφωσης
φιλικού περιβάλλοντος για στρατηγικές και ιδιωτικές
επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/90/18-42013).
5.Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ Α΄/250/
11-11-1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέμπτο του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της Σύμβασης
Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ Α΄/202/14-9-1995).
6. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄/98/22-4-2005) «περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του Ν. 3315/2005 «περί κυρώσεως
της Τελικής Πράξης της Διπλωματικής Συνδιάσκεψης
σχετικά με το Πρωτόκολλο Ενοποίησης της Διεθνούς
Σύμβασης EUROCONTROL της σχετικής με τη συνεργασία για την ασφάλεια της Αεροναυτιλίας της 13ης
Δεκεμβρίου 1960 σε συνέχεια των διαφόρων τροποποιήσεων που έγιναν».
8. Τις αποφάσεις 138 και 139 της Διευρυμένης
Μόνιμης επιτροπής (ENLARGED COMMISSION) του
EUROCONTROL, σχετικά με τον καθορισμό των τιμών
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μονάδας για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από
την In Ιανουαρίου 2016 και τον καθορισμό του τόκου
υπερημερίας για καθυστερούμενες πληρωμές τελών
διαδρομής για την περίοδο εφαρμογής που αρχίζει από
1ης Ιανουαρίου 2016, αντίστοιχα.
9. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 391/2013
της επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για τον καθορισμό
κοινού συστήματος χρέωσης των αεροναυτιλιακών
υπηρεσιών
10. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 390/2013
της επιτροπής της 3ης Μαΐου 2013 για καθορισμό μηχανισμού επιδόσεων των υπηρεσιών αεροναυτιλίας και
των λειτουργιών δικτύου.
11. Την με αριθμό ΥΠΑ/Δ11/Γ/22081/10061/30-5-1997
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Μεταφορών και Επικοινωνιών περί Καθορισμού Δικαιούχων Τελών Δικαιωμάτων και λοιπών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ Β 484/11-6-1997).
12. Την με αριθμό ΥΠ Α/ΔΙ 1/Γ/4341/4601/2-3-2016
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών (ΦΕΚ Β 616/
8-3-2016).
13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/22-09-2015 «περί ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 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»
(ΦΕΚ Α΄/114/22-9-2015).
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 72/21-9-2015 «περί αποδοχής παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄/115/23-09-15).
15. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/23-9-2015 «περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ
Α΄/115/23-09-15).
16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Υ 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β 2168/9-10-2015)
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.Τροποποιούμε την παράγραφο 2 της υπ' αριθμ. Δ11/Γ/
4341/4601/2-3-2016 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων περί
Καθορισμού τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής
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εξυπηρέτησης έτους 2016 και ρυθμίσεις απαλλαγών
(ΦΕΚ Β 616/8-3-2016) ως ακολούθως:
2. Καθορίζουμε την τιμή μονάδος τερματικής εξυπηρέτησης ανά μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στον
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
(ζώνη χρέωσης τερματικής περιοχής) σε εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά (€ 199,59) για
τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-7-2016 και
εκατόν δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(€119,75) για τη χρονική περίοδο από 1-8-2016 έως
31-12-2016.
3. Η υπ' αριθμ. Δ11/Γ/4341/4601/2-3-2016 απόφαση κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει.
4. Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί σε όλους τους
ενδιαφερόμενους φορείς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
Ελληνικό, 8 Σεπτεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 10/19-07-2016
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού.

(3)

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»
Προκειμένου για την οργανική μονάδα της έδρας Λάρισας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας,
Αφού έλαβε υπόψη του:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016.
3. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το από 23-12-2015 ηλεκτρονικό έγγραφο της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας,
ο προϋπολογισμός των πρόσθετων αμοιβών του έτους
2016 για το Νοσοκομείο μας ανέρχεται στο ποσό των:
α. 1.375.000,00€ (που αφορά υπερωρίες, νυχτερινά και
εξαιρέσιμα του Νοσηλευτικού-Παραϊατρικού-ΤεχνικούΔιοικητικού και λοιπού προσωπικού) και
β. 90.000,00€ (που αφορά εφημερίες επιστημονικού
προσωπικού).
4. Τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο οι οργανικές θέσεις για το μη Ιατρικό
προσωπικό ανέρχονται στον αριθμό των 1.414 θέσεων,
από τις οποίες οι κατεχόμενες είναι 1.161 θέσεις.
5. Το γεγονός ότι η συνεχής μείωση του προσωπικού
καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών με το υπάρχον προσωπικό. Ως εκ τούτου
για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, πρέπει
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το προσωπικό να εργάζεται και πέραν του κανονικού
ωραρίου, εγκρίνει:
Α) τις εφημερίες (ΚΑΕ 0261) του Επιστημονικού-μη Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου για το έτος 2016,
ανάλογα με τις ανάγκες μας και εντός της εγκεκριμένης
πίστωσης (έως δέκα (10) εφημερίες ανά υπάλληλο και
ανά μήνα)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

21

και
Β) τις υπερωρίες (ΚΑΕ 0261) του Νοσηλευτικού-Παραϊατρικού-Τεχνικού-Διοικητικού και λοιπού προσωπικού
του Νοσοκομείου για το έτος 2016 ανάλογα με τις ανάγκες μας και εντός της εγκεκριμένης πίστωσης.
Η υπερωριακή απασχόληση ορίζεται (σύμφωνα και με
το άρθρου 20 του Ν. 4354/2015)
1. Για απογευματινή υπερωριακή εργασία έως και είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο και ανά μήνα και
2. Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες
ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
Α) έως και δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
μήνα για τις νυκτερινές ώρες και
Β) έως και δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
μήνα για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΠΕ

76

TE

565

ΔΕ

288

YE

217

Προκειμένου για την αποκεντρωμένη μονάδα «ΚΟΥΛΤΙΜΠΑΝΕΙΟ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»,
αφού έλαβε υπόψη του:
1) Το Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου
Βαθμού,των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
και Ιδιωτικού Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 314) και άλλες
μισθολογικές διατάξεις», άρθρο 20ο, παρ. Α.1.
2) Την αριθμ. Α2Β/Γ.Π. οικ. 99927/24-12-2015 απόφαση του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την «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»
3) Τις αριθμ. Α2Β/Γ.Π. οικ. 99927, Α2Β/Γ.Π. οικ. 99933
αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας(ΦΕΚ 2932/τ.Β') σχετικά με την «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
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ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά
Υγειονομική Περιφέρεια» και τις«Ενεργείς εφημερίες
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων,
Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομειακών-Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
4) Την αριθμ. 2509/27-01-2016 απόφαση Διοικητή της
5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σχετικά με
την «Κατανομή ωρών υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας
και Στερεάς Ελλάδας», η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, με το αριθμ. 2610/28-01-2016 έγγραφο της
5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
5) Την αριθμ. 2507/27-01-2016 απόφαση Διοικητή
της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την«Κατανομή ποσού για αποζημίωση ενεργών
εφημέριων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών,
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδα », η
οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας, με το αριθμ.
2610/28-01 -2016 έγγραφο της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας.
6) Το γεγονός ότι οι ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι
(120) το εξάμηνο, ανά υπάλληλο και οι συνολικές ώρες
νυχτερινής απασχόλησης πέραν της υποχρεωτικής δε
θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο το εξάμηνο.
7) Τον ισχύοντα Οργανισμό του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τον οποίο οι οργανικές θέσεις ανέρχονται στον
αριθμό των 720 Θέσεων, το υπάρχον δε προσωπικό που
υπηρετεί στην Υπηρεσία συμπεριλαμβανομένου και
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ και Ι.Δ.Ο.Χ,
ανέρχεται σε 495 άτομα.
8) Το γεγονός ότι η συνεχής μείωση του προσωπικού
καθιστά αδύνατη την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών με το υπάρχον προσωπικό και ως εκ
τούτου το προσωπικό πρέπει να εργάζεται πέραν του
κανονικού ωραρίου.
9) Τους παρακάτω πίνακες στους οποίους αποτυπώνεται το μόνιμο προσωπικό του Νοσοκομείου,στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό ΙΔΑΧ καθώς και το
Επικουρικό προσωπικό.
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ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ

25

TE

203

ΔΕ

201

YE

58

ΣΥΝΟΛΟ

487

εγκρίνει:
α) Των εφημέριων του Επιστημονικού Προσωπικού
πλην Ιατρών και
β) των υπερωριών του Νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του Π.Γ.Ν. Λάρισας-Γ.Ν.Λάρισας «Κουτλιμπάνειο
και Τριανταφύλλειο» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 443.923,89€
η οποία είναι εντός της εγκεκριμένης πίστωσης, για το Β'
Εξάμηνο του έτους 2016.
Η ανωτέρω απόφαση επικυρώνεται αυθημερόν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΝΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην υπ' αριθμ. οικ. 145070/2767/28-07-2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2614/24-08-2016/τ.Β' και αφορά στην τροποποίηση της απόφασης Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και
τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Π.Ε.
Νήσων διορθώνεται στην παράγραφο Α:
το εσφαλμένο «... στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής
Αττικής...»
στο ορθό «...στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων...».
(Από την Περιφέρεια Αττικής Περιφερειακή Ενότητα Νήσων)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02029831609160008*

