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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.3670/199 (1)
Προσδιορισμός του ύψους της επιπλέον χρηματοδότη−

σης για την ολοκλήρωση του Προγράμματος «Βοή−
θεια στο σπίτι» μέχρι 31−12−2015.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 

(Α΄ 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (Α΄ 156) 
«Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

9. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. οικ.32592/2328/24−10−2014 (Β΄ 2945) για τον «Προσ−
διορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 
1−10−2014 − 31−12−2015»

10. Την αριθμ. Υ29/9−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη 
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων τριακοσίων 
χιλιάδων ευρώ ενώ η δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρί−
ων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ / Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 
2016 (ΑΔΑ:ΩΣΓΗ465Θ1Ω−69Ζ), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των πόρων που θα διατεθούν 
για την κάλυψη του επιπλέον κόστους των παρεχόμε−
νων υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό 
διάστημα από 1−10−2014 έως 31−12−2015 στο ποσό των 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) ως εξής:

α) ποσό έως δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (2.700.000,00 €) από το Λογαριασμό της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ. 
Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
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υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής 
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)»,

β) ποσό έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) 
από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33−220,

γ) ποσό έως ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (1.200.000,00 €) από πόρους του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και

δ) ποσό έως οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €) 
από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

2. Η διαχείριση των επιπλέον πόρων θα καθοριστεί με 
τροποποίηση της από 2−12−2014 προγραμματικής σύμβα−
σης που υπογράφηκε μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)( ΑΔΑ:ΩΧ3ΡΛ−ΦΤ1).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ.2746/134 (2)
Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προ−

γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διά−
στημα από 1−1−2016 − 31−12−2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 

(Α΄ 58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115) 
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

3. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4351/2015 (Α΄ 164) 
«Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ−
ουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».

9. Την αριθμ. Υ29/9−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη 
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ύψους έξι εκατομμυρίων ευρώ ενώ η δα−
πάνη ύψους σαράντα εκατομμυρίων ευρώ θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ / 
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού 
έτους 2016 (ΑΔΑ:ΩΣΓΗ465Θ1Ω−69Ζ), αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των πόρων που θα διατε−
θούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διά−
στημα από 1−1−2016 έως 31−12−2016 στο ποσό των εξήντα 
εκατομμυρίων ευρώ (60.000.000,00 €) ως εξής:

α) ποσό έως σαράντα εκατομμυρίων ευρώ 
(40.000.000,00 €) από το Λογαριασμό της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ. 
Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
υπ’ αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής 
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)»,

β) ποσό έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00 €) 
από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 
33−220,

γ) ποσό έως δεκατεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ 
(14.000.000,00 €) από πόρους της ειδικής εισφοράς 
ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 
του 4052/2012 (Α΄ 41) για τη χρηματοδότηση του προ−
γράμματος «Κατ’ οίκον φροντίδα Συνταξιούχων» και

δ) ποσό έως ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης.

2. Η διαχείριση των παραπάνω πόρων, η επικαιροποίη−
ση του ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων και 
οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προ−
γράμματος θα καθοριστούν σε προγραμματική σύμβαση 
που θα υπογραφεί μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στην οποία σύμβαση 
θα περιληφθούν και ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμο−
γής του Προγράμματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
(3)

  Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής ερ−
γασίας, καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαί−
ου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

(Αριθμ. συνεδρίασης 5 αριθμ. θέματος 61)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Ν. 4261/2014 (αρθ. 176), Ν. 4316/2014 

(αρθ. 12), Ν. 4325 (άρθρο 33), Ν. 4351/2015 (άρθρο 34), 
Ν. 4345/2015 (άρθρο 20) και της κοινής υπουργικής από−
φασης Β1α/40746/2015 (ΦΕΚ 1018/3.6.2015).

2. Το από 15−12−2015 ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 
(αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 55539/15−12−2015), με 
θέμα: «Προτάσεις για εφημερίες − υπερωρίες», με το 
οποίο ζητούνταν από τα Νοσοκομεία να τους αποσταλεί 
συμπληρωμένος Πίνακας με εκτίμηση των πρόσθετων 
αμοιβών έτους 2016, στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι Υπερωρίες − Νυχτερινά − Εξαιρέσιμα Μόνιμου − ΙΔΟΧ 
προσωπικού.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 55539/15−12−2015 απαντητικό 
έγγραφο του Νοσοκομείου, με το οποίο αποστάλθηκε 
συμπληρωμένος ο Πίνακας που ζητούνταν, βάσει του 
οποίου, για Υπερωρίες − Νυκτερινά και Εξαιρέσιμα του 
Μόνιμου − ΙΔΟΧ Προσωπικού συμπληρώθηκε (βάσει των 
απολογιστικών στοιχείων έτους 2014, όπου επαρκούσε η 
δαπάνη) το ποσό των 963.000,00 €, για 720 υπαλλήλους 
και 326.000 ώρες, με την παρατήρηση ότι, «κατά το έτος 
2015 το Νοσοκομείο κινήθηκε εντός των εγκεκριμένων 
πιστώσεων κατόπιν περικοπών και τροποποιήσεων στις 
υπερωρίες του προσωπικού» συγκριτικά με τις πραγ−
ματικές ανάγκες του.

4. Την υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99927/24−12−2015 (ΦΕΚ 
2932/31−12−2015) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα: 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−
ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέ−
ρεια», σύμφωνα με την οποία από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου 
Υγείας, εγκρίθηκε «Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και 
Θράκης: Συνολική δαπάνη ύψους 8.514.087,55 € περίπου 
6.051 υπάλληλοι για 3.000.000 ώρες» (παρ. 13Δ).

5. Το από 5−1−2016 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 
666/7−1−2016) ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: «Κατανο−
μή ορίων 2016 για κατάρτιση και υποβολή προϋπολογι−
σμών 2016», με το οποίο αποστάλθηκε στο Νοσοκομείο 
μεταξύ άλλων, Πίνακας «Κατανομής Υπερωριών − Νυχτε−
ρινών − Εξαιρέσιμων 2016», σύμφωνα με τον οποίο για 
το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ εγκρίθηκε το ποσό των 806.903,64 € ως αποζη−
μίωση «Υπερωριών, Νυχτερινών, Εξαιρέσιμων Μόνιμου − 
ΙΔΟΧ Προσωπικού».

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2784/20−1−2016 έγγραφο της 
Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας, με θέμα: «Κα−
τανομή ποσών έτους 2016, για πληρωμές (α) εφημέριων 
Ιατρικού Προσωπικού, (β) Επιστημονικού Προσωπικού και 
(γ) υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του Λοιπού Προσωπικού του Νοσοκομείου», 
με το οποίο ενημερώνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, 
προκειμένου να προβεί σε ενέργειες.

7. Την απόφαση που έλαβε κατά την υπ’ αριθμ. 2η/
28−1−2016 Συνεδρίασή του (Θέμα 71ο), με ΑΔΑ: 
714Α469064−ΠΣΓ, σχετικά με την έγκριση του ποσού 
που αποδόθηκε στο Νοσοκομείο για «Υπερωρίες, Νυ−
χτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου − ΙΔΟΧ Προσωπικού» και 
τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

8. Το από 4−2−2016 (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 
5638/5−2−2016) ηλεκτρονικό μήνυμα της 4ης Υγειονο−
μικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, με θέμα: 
«ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΙΩΝ 2016 ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2016», με το οποίο διαβίβασαν: (α) 
την υπ’ αριθμ. 3369/28−1−2016 απόφαση Διοικητή τους, 
σχετική με την «Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών 
που έχουν εγκριθεί για την 4η Δ. Υ. Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης Εφημέριων Ιατρικού Προσωπικού − Επιστημο−
νικού Προσωπικού − Πρόσθετων Αμοιβών Λοιπού Προ−
σωπικού από 1−1−2016 έως 31−12−2016», (β) το ΦΕΚ 95 (ως 
υπόδειγμα) και (γ) το ΦΕΚ 176/2015 (άρθρο 20), προκει−
μένου το Νοσοκομείο να προβεί σε άμεσες ενέργειες.

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 5692/5−2−2016 Εξαιρετικά Επεί−
γον έγγραφο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρε−
σίας προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου, σε συνέχεια 
του από 4−2−2016 ηλεκτρονικού μηνύματος, με το οποίο 
διατυπώνει τις απόψεις της Υπηρεσίας προκειμένου να 
ενημερωθεί η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας 
και Θράκης και να απαντήσει στις διευκρινήσεις που 
ζητούνται.

10. Το γεγονός ότι παρά τις επανειλημμένες προσπά−
θειες, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, τόσο με διάφορα Τμήματα 
του Υπουργείου Υγείας όσο και της 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν κατέστη εφι−
κτή η επικοινωνία, αλλά ούτε και λήφθηκε απάντηση 
επί των ανωτέρω τεθέντων ερωτημάτων μέχρι και τη 
σύνταξη της παρούσης εισήγησης.

11. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα απολογιστικά 
στοιχεία του Γραφείου Μισθοδοσίας, η δαπάνη για την 
εκκαθάριση υπερωριών, νυκτερινών − εξαιρέσιμων του 
Λοιπού Προσωπικού κινήθηκε εντός των εγκεκριμένων 
πιστώσεων έτους 2015 κατόπιν περικοπών και τροπο−
ποιήσεων και ανήλθε στο ποσό των 827.738,64 €, για 
721 υπαλλήλους και 282.528,00 ώρες.

12. Την αναγκαιότητα υπερωριακής εργασίας από 
το υπάρχων προσωπικό του Νοσοκομείου, προκειμέ−
νου να καταστεί εφικτή η ασφαλής λειτουργία του σε 
24ωρη βάση, η κάλυψη των Γενικών Εφημέριων (κάθε 
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τρεις ημέρες) και γενικότερα η εύρυθμη λειτουργία 
όλων των Υπηρεσιών, προκειμένου να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους. Όλα τα παραπάνω επιτυγ−
χάνονται με την απασχόληση του προσωπικού για 
πολλές επιπλέον του ωραρίου τους ώρες, κατά τις 
καθημερινές αλλά και κατά τις Κυριακές − εξαιρέσιμες, 
καθώς υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, λόγω: α) 
των μαζικών προς συνταξιοδότηση αποχωρήσεων, β) 
των μετατάξεων − μετακινήσεων σε άλλες υπηρεσίες 
εκτός Νοσοκομείου, γ) της χρήσης κανονικών αδειών 
προηγούμενου/τρέχοντος έτους, αδειών ανατροφής 
καθώς και ρεπώ εφημέριων.

13. Το γεγονός ότι η ανωτέρω δαπάνη ανώτατου συ−
νολικού ποσού 806.903,64 €, θα βαρύνει τον προϋπολο−
γισμό του Νοσοκομείου οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 
0261,0263,0551,0552,0555), αποφασίζει:

Την έγκριση:
α) Της δαπάνης για την απασχόληση των υπαλλή−

λων, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο−
κομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και την πραγματοποίηση από 
αυτούς υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κάθε φορά 
που χρειάζεται κατά το έτος 2016, για τη διασφάλιση της 
εύρυθμης και ασφαλούς λειτουργίας του Νοσοκομείου, 
μέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στον επι−
συναπτόμενο Πίνακα «Κατανομής Εφημεριών − Υπερω−
ριών − Νυχτερινών − Εξαιρέσιμων 2016» του από 5−1−2016 
ηλεκτρονικού μηνύματος (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου: 
666/7−1−2016) της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακε−
δονίας και Θράκης, σύμφωνα με τον οποίο αποδόθηκε 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ για Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου − 
ΙΔΟΧ Προσωπικού, το ποσό 806.903,64 €.

Το ποσό των 806.903,64 €, που εγκρίθηκε για την 
υπερωριακή απασχόληση του Λοιπού Προσωπικού (πλην 
Ιατρικού) στο Νοσοκομείο, θα κατανεμηθεί σε περίπου 
721 υπαλλήλους για 282.528,00 ώρες.

Ορίζεται ρητά ότι οι ώρες της απασχόλησης καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου δε θα υπερβαί−
νουν τις 120 ώρες ανά εξάμηνο και ανά υπάλληλο για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία, καθώς και τις 96 
ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 
και μέχρι 96 ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες νά εξάμηνο και ανά υπάλληλο.

β) Την ενημέρωση των Διευθυντών των Υπηρεσιών 
(Διοικητική, Νοσηλευτική και Τεχνική) για το ποσό των 
806.903,64 €, που αποδόθηκε στο Πανεπιστημιακό Γε−
νικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ ως αποζημίωση 
για Υπερωρίες, Νυχτερινά Εξαιρέσιμα Μόνιμου − ΙΔΟΧ 
Προσωπικού, βάσει του από 5−1−2016 ηλεκτρονικού μηνύ−
ματος (αριθμ. πρωτ. του Νοσοκομείου 666/7−1−2016) της 
4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

γ) Την απασχόληση του λοιπού Προσωπικού κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και την πραγματοποί−
ηση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, η οποία θα γί−
νεται σύμφωνα με τα προγράμματα που καταθέτουν οι 
Προϊστάμενοι των Κλινικών / Τμημάτων / Εργαστηρίων 
και εγκρίνονται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων 
Υπηρεσιών κάθε μήνα.

Τα τελικά προγράμματα (εκκαθάριση) θα καταχω−
ρούνται από τους Προϊστάμενους των Κλινικών / Τμη−
μάτων / Εργαστηρίων μέχρι την 3η εργάσιμη ημέρα 
του επόμενου μήνα από αυτόν που αφορούν και στη 
συνέχεια θα συγκεντρώνονται στο Γραφείο Μισθοδο−
σίας, προκειμένου να επεξεργασθούν από αυτό, ώστε 
να προβεί στην εκκαθάριση και έκδοση του Χρηματικού 
Εντάλματος Πληρωμής και την αποστολή του με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία 
Ελέγχου για λήψη της απαιτούμενης έγκρισης και πλη−
ρωμή του, μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 18 Φεβρουαρίου 2016
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