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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/4940/0022 (1)
  Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου βαθ−

μού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβο−
λα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών δι−
αμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν 
κατά το έτος 2009.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του N. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 92 
του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ.2 του άρθρου 20 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 
42 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ.4 του άρθρου 26 
του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40 Α΄) και του άρθρου τρίτου του Ν. 3845/2010 
(ΦΕΚ 65 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 
(ΦΕΚ 232 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του 
Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57 Α΄).

5. Την υπ’ αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408 Β’) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη».

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού των ΟΤΑ πρώτου βαθμού, η οποία δεν δύναται 
να εκτιμηθεί και θα καλυφθεί για το έτος 2010 από τις 
πιστώσεις που αντιστοιχούν στα έσοδα από τα εν λόγω 
παράβολα που εισπράχθηκαν το 2009 απ’ ευθείας από 
τους ΟΤΑ α΄ βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 τ.Α΄), αποφασίζουμε:

1. Τη χορήγηση επιδόματος στους μόνιμους και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους των Δήμων και Κοινοτήτων της χώρας, 
συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων σε αυτούς, 
που ήταν τοποθετημένοι και απασχολήθηκαν για το 
έτος 2009 στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την 
εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών και συγκεκριμέ−
να την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των 
αλλοδαπών για την χορήγηση και ανανέωση αδειών 
διαμονής τους.

2. Το ύψος του επιδόματος ανά κατηγορία εκπαίδευ−
σης εκάστου δικαιούχου υπαλλήλου για το έτος 2009 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ανά μήνα απασχόλησης 
αυτού, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ 80,96 € 64,77 € 40,48 € 24,29 €

3. Η καταβολή του επιδόματος για το έτος 2009, πραγ−
ματοποιείται στο πλαίσιο απόφασης δημοτικού ή κοινο−
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τικού συμβουλίου, βάσει των εσόδων που εισπράττονται 
κάθε φορά από τον οικείο ΟΤΑ απ’ ευθείας σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.3613/2007 (ΦΕΚ 263 τ.Α΄) από τα 
έσοδα των παραβόλων που συνοδεύουν τις αιτήσεις 
χορήγησης και ανανέωσης των αδειών διαμονής των 
υπηκόων τρίτων χωρών, του αντίστοιχου έτους, σε πο−
σοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει για το σύνολο 
των δικαιούχων υπαλλήλων έκαστου Ο.Τ.Α., το 1/3 των 
ανωτέρω εσόδων.

4. Στη σχετική απόφαση του δημοτικού/κοινοτικού 
συμβουλίου, ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι 
υπάλληλοι που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2009 
στις οικείες υπηρεσίες των ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση 
υπηκόων τρίτων χωρών, το ύψος επιδόματος ανά μήνα 
για κάθε δικαιούχο υπάλληλο, καθώς και το σύνολο του 
προς καταβολή ποσού για το συγκεκριμένο έτος.

5. Το επίδομα αυτό δεν καταβάλλεται για όσο χρο−
νικό διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε άδεια άνευ 
αποδοχών, καθώς και κατά το χρόνο διαθεσιμότητας 
ή αργίας. Επίσης, δεν καταβάλλεται για όσο χρονικό 
διάστημα οι υπάλληλοι βρίσκονται σε αναρρωτική άδεια, 
πλην αυτής που χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται στους δικαι−
ούχους υπαλλήλους με ξεχωριστή μισθοδοτική κατά−
σταση.

7. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα έτος 
πριν τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
      Αριθ.     58960β/Β2 (2)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας των υπαλ−

λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
για το Β’ εξάμηνο 2010. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23−12−2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. … και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010. 

2. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ»(ΦΕΚ 
191/τ.Α./30−8−88), όπως ισχύουν.

4. Την αριθ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση των 
διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ. Β΄), με 

την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που 
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

5. Το με Αρ. Πρωτ. Φ.5/99/14−05−2010 έγγραφο του 
Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει 
ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του Ζωοτε−
χνικού Τμήματος του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
επιβάλλεται επειδή:

α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εργασίας με την Φ. 136.21/13/1343 (ΦΕΚ 198/6−4−1981 τ. Β) 
Διυπουργική απόφαση,

β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι και αυτό 37,5 
ώρες εβδομαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι ημέρες 
και

γ) η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού είναι απα−
ραίτητη για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού που 
εκτρέφεται στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος για 
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του τμήματος Γεωπονίας. 

6. Την αριθ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία 
« … η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. 2/7093/0022/05−02−2004 
ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ 
μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλλη−
λα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική 
νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του 
α’ μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις 
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές 
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.» 

7. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται 
στις διατάξεις του Ν. 3205/2003, σύμφωνα με το με Αριθ. 
Πρωτ. Φ.5/99/14−05−2010 έγγραφο του Ταμείου Διοική−
σεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

8. Την αριθ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ 1/Β/8−1−2010) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

9. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ταμείου 
Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης πιστώσεις για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700,00) 
Ευρώ, αποφασίζουμε:

 Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα ενός μηνός πριν 
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2010.

Την υπερωριακή αποζημίωση σε δύο (2) υπαλλήλους 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου (ένας της κατηγορίας ΔΕ Σταυλιτών και ένας ΥΕ 
σταυλιτών) του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως 
Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για 
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εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρω−
ση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, και για 
αριθμό ωρών τετρακόσιες ογδόντα (480) συνολικώς. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων πενήντα 
(1.350,00) Ευρώ, και βαρύνει τον ΚΑΕ 0263.

Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την 
αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθ. 60900/Β2 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για το Β’ εξάμη−
νο 2010.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Oρ−

γανισμού του Παν/μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 
παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 
154Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 
Αιγινητείου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23−12−2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. … και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντι−
καταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010. 

3. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ»(ΦΕΚ 
191/τ.Α./30−8−88).

5. Την αριθ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση των 
διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με 
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που 
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

6. Το με Αριθ. Πρωτ. 4333/21−05−2010 έγγραφο του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι 
η υπερωριακή εργασία του προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου κρίνεται απαραίτητη για 
την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών του. 

7. Την αριθ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία 
« … η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της αριθ. 2/7093/0022/05−02−2004 
ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄ 
μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλλη−
λα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική 
νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή 
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή 
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του 
α’ μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις 
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές 
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.» 

8. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγε−
ται στις διατάξεις του Ν.3205/2003, σύμφωνα με το με 
Αριθ. Πρωτ. 4333/21−05−2010 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου. 

9. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργα−
σίας της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι δεν απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει 
προσωπικού των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 1 περ.ι΄ του ΒΔ 748/1966 οι διατά−
ξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές 
και ημέρες αργίας δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών 
απασχολούμενων σε ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και 
υγειονομικά ιδρύματα εν γένει καθώς και επί ιατρών και 
υγειονομικών εν γένει υπαλλήλων.

10. Την αριθ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010 τ. Β’) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

11. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αρεταί−
ειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους τριών εκα−
τομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακο−
σίων (3.356.400,00) Ευρώ και β) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες 
(ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων 
(282.000,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα  ενός μηνός πριν 
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2010:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2010 του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, σε είκοσι πέντε (25) υπαλλή−
λους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων και μέχρι 
σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.
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Β) Την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού του 
ως άνω Νοσοκομείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που εργάζεται 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου, ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου

και Αορίστου Χρόνου

ΑΡΙΘΜ. 
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ 

ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΧΤΕΡ. 

ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό 21 525 262

2) Τεχνικό κ.λπ. προσωπικό 6 150 75

ΣΥΝΟΛΟ 27 675 337

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται: α) στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) 
Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα 
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι 
την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) 
και β) στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων (27.000,00) 
Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ως άνω δαπάνη δε μπορεί σε καμία περίπτωση 
να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία 
αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F

    Αριθ. 65900/Β2 (4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για το Β’ εξάμηνο 2010. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Oρ−

γανισμού του Παν/μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 
παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 
154Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 
Αιγινητείου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 
του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. … και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/23−12−2003), όπως 
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 

ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/15.3.2010 τ.Α΄) «Προστασία της εθνι−
κής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της δημοσιονομικής κρίσης».

3. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 
191/τ.Α./30−8−88).

5. Την αριθ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση των 
διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με 
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που 
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. 

6. Τα αριθ. 170/12−05−2010 και αριθ.171/12−05−2010 έγ−
γραφα του Αιγινητείου Νοσοκομείου, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσω−
πικού είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 
ως άνω Νοσοκομείου.

7. Το από 20.04.2007 έγγραφο της Επιτροπής Εργασίας 
της Νομαρχίας Αθηνών, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν 
απαιτείται παροχή ειδικής άδειας για την υπερωριακή 
απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
του ιατρικού και του υγειονομικού εν γένει προσωπικού 
των Νοσοκομείων, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 
7 παρ. 1 περ.ι΄ του ΒΔ 748/1966 οι διατάξεις περί υποχρε−
ωτικής ανάπαυσης κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας 
δεν εφαρμόζονται επί μισθωτών απασχολούμενων σε 
ιατρεία, κλινικές νοσοκομείων και υγειονομικά ιδρύματα 
εν γένει καθώς και επί ιατρών και υγειονομικών εν γένει 
υπαλλήλων. 

8. Την αριθ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010 τ. Β’) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

9. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αιγινή−
τειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαβ−
βάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους δύο εκατομμυρίων 
διακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.240.000,00) Ευρώ και 
β) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοι−
βή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων (280.000,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα  ενός μηνός πριν 
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2010:

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2010 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου, σε δέκα επτά (17) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων, μέχρι να συμπληρωθούν 
σαράντα (40) ώρες συνολικώς για κάθε υπάλληλο, ως 
ακολούθως:
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− σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ,
− σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ,
− σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, και
− σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ.
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπερά−

σει τις σαράντα (40) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση του προσωπικού του 

ως άνω Νοσοκομείου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, που εργάζεται 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της υπο−
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού

Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΑΡΙΘΜ. 
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡ. 

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό 1 17,5 22,5

2) Τεχνικοί 1 15 25

ΣΥΝΟΛΟ 2 32,5 47,5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Προσωπικό Ιδιωτικού Δι−
καίου Ορισμένου Χρόνου

ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΧΤΕΡ.

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

 Νοσηλευτικό Προσωπικό 10 170 230

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται: α) στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων 
(27.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό των εννέα χιλιά−
δων (9.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ανωτέρω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για τις παραπάνω 
αιτίες πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθ. 60907/Β2 (6)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−

νιμου προσωπικού του Αρεταίειου Νοσοκομείου, για 
το Β’ εξάμηνο 2010. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Oρ−

γανισμού του Παν/μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 

παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78 Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 
154 Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομεί−
ων, Αιγινητείου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/23−12−2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. … και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντι−
καταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010. 

3. Την αριθ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

4. Το με Αριθ. Πρωτ. 4332/21−05−2010 έγγραφο του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, από το οποίο προκύπτει ότι 
η υπερωριακή εργασία του μόνιμου προσωπικού του 
κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. 
Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο λειτουργεί επί 24ώρου 
βάσεως και εφημερεύει κάθε τέσσερις (4) ημέρες για τα 
Χειρουργικά και Μαιευτικά−Γυναικολογικά περιστατικά. 
Κατά τις γενικές εφημερίες του Νοσοκομείου το Τμή−
μα του Αξονικού Τομογράφου καλύπτει τα επείγοντα 
περιστατικά των Νοσοκομείων που ανήκουν στην ίδια 
ομάδα εφημερίας και δεν διαθέτουν Αξονικό Τομογρά−
φο και επομένως είναι απαραίτητη η εφημέρευση του 
προσωπικού του Τμήματος αυτού.

5. Την αριθ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010 τ. Β’) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

6. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αρεταί−
ειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους τριών εκα−
τομμυρίων τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακο−
σίων (3.356.400,00) Ευρώ και β) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες 
(ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων 
(282.000,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα  ενός μηνός πριν 
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2010: 

Α) Την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), σε διακόσιους 
πενήντα οκτώ (258) μόνιμους υπαλλήλους του Αρεταίει−
ου Νοσοκομείου και για αριθμό ωρών έως σαράντα (40) 
μηνιαίως στον κάθε υπάλληλο. Ειδικότερα, εγκρίνουμε 
την υπερωριακή εργασία σε:

− Νοσηλευτικό Προσωπικό (130 υπάλληλοι)
− Διοικητικό Προσωπικό (85 υπάλληλοι)
− Παραϊατρικό Προσωπικό (30 υπάλληλοι)
− Τεχνικό Προσωπικό (13 υπάλληλοι)
Β) Την υπερωριακή αποζημίωση σε διακόσιους πε−

νήντα οκτώ (258) μόνιμους υπαλλήλους του ως άνω 
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Νοσοκομείου, που εργάζονται κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομαδι−
αίου ωραρίου, ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ
ΝΥΧΤΕΡ.

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό 130 1.500 3.375

2) Διοικητικό Προσωπικό 115   825   120

3) Τεχνικό Προσωπικό  13   120   400

ΣΥΝΟΛΟ 258 2.445 3.895

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται: α) στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα 
έξι χιλιάδων (546.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός 
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό 
των εκατόν δέκα τεσσάρων χιλιάδων (114.000,00) Ευρώ, 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263).

Η ως άνω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση 
να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία 
αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

 Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
    Αριθ. 65890/Β2 (7)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνι−

μου προσωπικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, για 
το Β’ εξάμηνο 2010. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86Α΄) «Περί Oρ−

γανισμού του Παν/μιου Αθηνών», των άρθρων 22 και 45 
παρ. 8 και 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87Α΄) «Για τη δομή και 
λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», 
του άρθρου 13 παρ. 3 περιπ. β΄ του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78Α΄) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 423/91 (ΦΕΚ 
154Α΄) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, 
Αιγινητείου και Αρεταίειου».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. … και άλλες 
συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/23−12−2003), όπως έχουν 
τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40/15.3.2010 τ.Α΄) «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».

3. Την αριθ.2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

4. Τα αριθ. 170/12−05−2010, αριθ. 171/12−05−2010 έγγραφα 
του Αιγινητείου Νοσοκομείου, από τα οποία προκύπτει 
ότι η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού είναι 
απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του ως άνω Νο−
σοκομείου. 

5. Την αριθ. 1120/Η/8−1−2010 (ΦΕΚ 1/8−1−2010 τ.Β’) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

6. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Αιγινή−
τειου Νοσοκομείου πιστώσεις: α) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαβ−
βάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), ύψους δύο εκατομμυρίων 
διακοσίων σαράντα χιλιάδων (2.240.000,00) Ευρώ και 
β) για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοι−
βή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), ύψους διακοσίων ογδόντα 
χιλιάδων (280.000,00) Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα  ενός μηνός πριν 
από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2010:

Α) την υπερωριακή αποζημίωση πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), σε τριακόσι−
ους πενήντα οκτώ (358) μόνιμους υπαλλήλους του Αιγι−
νητείου Νοσοκομείου και για αριθμό ωρών έως σαράντα 
(40) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η 
ως άνω υπερωριακή εργασία:

− σε σαράντα έναν (41) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
− σε εκατό (100) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε. 
− σε εκατόν σαράντα οκτώ (148) υπαλλήλους κατη−

γορίας Δ.Ε. και
− σε εξήντα εννέα (69) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε. 
Β) την υπερωριακή αποζημίωση του μόνιμου προσω−

πικού του ως άνω Νοσοκομείου, που εργάζεται κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές 
ώρες (ΚΑΕ 0263), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜ.
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ 
ΑΡΓΙΩΝ

ΑΝΑ
ΜΗΝΑ

ΩΡΕΣ 
ΝΥΧΤΕΡ. 

ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ

1) Νοσηλευτικό Προσωπικό 133 2.000 2.700

2) Θυρωροί − Νυκτοφύλακες 8 110 210

3) Προσωπικό Ασφαλείας 10 150 250

4) Τεχνικοί 26 210 320

5) Μάγειροι 3 120 −−

6) Τραπεζοκόμοι 19 270 −−

7) Καθαριστές 16 150 −−

8) Εργάτες 3 90 −−

ΣΥΝΟΛΟ 218 3.100 3.480
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Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται: α) στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα χιλι−
άδων (380.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου 
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) στο ποσό των εκατό 
χιλιάδων (100.000,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263).

Η ανωτέρω δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για τις παραπάνω 

αιτίες πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013232708100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1               25310 22858
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63              210 4135228 ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο               2413 506449
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β                  2613 613428 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2               2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο              26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1               2251 352100

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
•  Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση    Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση Τεύχος  Ετήσια έκδοση   Τριμηνιαία έκδοση     Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 30 € -

Β΄ 300 € 30 € Ε.Β.Ι. -

Γ΄ 50 € Α.Ε.∆. -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € ∆.∆.Σ. 200 € 20 €

∆΄ 110 € 30 € 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 € Α.Ε.∆. 10 €

Β΄ 320 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Γ΄ 65 € ∆.∆.Σ. 225 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 €

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
επιστρέφονται.

•Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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