
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπαγωγή του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

2 Υπαγωγή του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-
ου Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3 Επιβολή διοικητικού προστίμου στον DIOUM 
SERIGNE του DEMBA και της FATIMATA, για την τε-
λωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και 
κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνι-
κής επικράτειας.

4 Συμπλήρωση καθιέρωσης υπερωριακής απασχό-
λησης και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νο-
σοκομείου Κεφαλληνίας για το έτος 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149031/Ζ1 (1)
Υπαγωγή του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις διατάξεις 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β) των άρθρων 1-3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 

Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) το άρθρο μόνον του π.δ. 110/1993 «Καθορισμός 
ελαχίστου αριθμού εξαμήνων φοίτησης στα Τμήματα 
Φαρμακευτικής των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλί-
ας και Πατρών», που καθορίζει τη διάρκεια του πρώτου 
κύκλου σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε δέκα (10) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (Α΄ 50),

ε) την περ. γ του άρθρου 2 του π.δ. 85/2013 «Ίδρυ-
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών» με το οποίο ιδρύεται η Σχολή Επιστημών Υγείας 
και εντάσσεται σε αυτή το Τμήμα Φαρμακευτικής του 
ιδρύματος (Α΄ 124),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 - Διόρθωση Σφαλμάτων Α΄ 126),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ι) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

κ) την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).

2. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδριάσεις υπ’ 
αρ. 2/2.10.2019 και 11/10.3.2020), ύστερα από αντίστοι-
χες εισηγήσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδριάσεις από 
19.7.2019 και 28.1.2020).

3. Τα υπό στοιχεία 1509/Ζ1/8.1.2020 και 162669/Ζ1/
27.11.2020 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργανωτικής και 
Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώ-
τατης Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης 
Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με τα οποία ζητείται η δια-
τύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Αρχής για την 
πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος Φαρμα-
κευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις παραπάνω 
διατάξεις.

4. Το υπ’ αρ. 24212/30.9.2021 έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε., 
σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, 
στην υπ’ αρ. 25/27.9.2021 συνεδρίασή του, διατύπωσε 
ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/662/127440/Β1/8.10.2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνεται:

ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οδηγεί στην απονομή ενι-
αίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού 
επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμή-
ματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

Αριθμ. 149061/Ζ1 (2)
Υπαγωγή του Τμήματος Φαρμακευτικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημί-

ου Πατρών, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),

β) των άρθρων 1-3, της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 

Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

δ) τα άρθρα 1 και 3 του π.δ. 127/1983 «Συγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με το οποίο ιδρύεται 
η Σχολή Επιστημών Υγείας και εντάσσεται σε αυτή το 
Τμήμα Φαρμακευτικής του ιδρύματος (Α΄ 57),

ε) το άρθρο μόνον του π.δ. 110/1993 «Καθορισμός 
ελαχίστου αριθμού εξαμήνων φοίτησης στα Τμήματα 
Φαρμακευτικής των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλίας 
και Πατρών», που καθορίζει τη διάρκεια του πρώτου κύ-
κλου σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε δέκα 
(10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (Α΄ 50),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),

ζ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121 - Διόρθωση Σφαλμάτων Α΄ 126),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

θ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ι) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

κ) την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 177/20.10.2020), ύστερα 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμα-
κευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 461/30.7.2020).

3. Το υπό στοιχεία 169727/Ζ1/15.12.2020 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με 
το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από το Συμβού-
λιο της Αρχής για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του 
Τμήματος Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών στις παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπ’ αρ. 24213/30.9.2021 έγγραφο της ΕΘ.Α.Α.Ε., 
σύμφωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής, 
στην υπ’ αρ. 25/27.9.2021 συνεδρίασή του, διατύπωσε 
ομόφωνα θετική γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του 
Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Πατρών στις διατάξεις του άρθρου 
46 του ν. 4485/2017.

5 . Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/668/128689/Β1/11.10.2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως 
ισχύει, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα 
με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Τακτικό Προϋπολογισμό 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., διαπιστώνεται:
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ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπου-
δών, που οργανώνεται στο Τμήμα Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 19 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

(3)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στον DIOUM 

SERIGNE του DEMBA και της FATIMATA, για την 

τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής 

και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελ-

ληνικής επικράτειας.

Με την υπ’ αρ. 100/2021/29.7.2021 καταλογιστική 
πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου 
Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει της περ. α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 137Α του ν. 2960/2001, στον DIOUM SERIGNE 
του DEMBA και της FATIMATA, που τυγχάνει πρόσωπο 
αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα (σχετική η υπ’ αρ. 
1507/21/2264955/1.11.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Δημόσιας Ασφάλειας), διοικητικό πρόστιμο ύψους τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για 
τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλο-
φορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ε.Ι.Χ. οχήματος 
μάρκας VW τύπου POLO, 1.595 κ.εκ., με αριθμό κυκλοφο-
ρίας AT574GX και αρ. πλαισίου WVWZZZ6NZWY064979, 
ιταλικών αρχών, χωρίς αυτός να αποτελεί δικαιούχο προ-
σωρινής εισαγωγής πρόσωπο και χωρίς να έχουν τηρη-
θεί οι προβλεπόμενες στον ν. 2960/2001 και τη Δ.247/88 
Α.Υ.Ο.Ο. διατυπώσεις.

Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή 
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 975 (4)
Συμπλήρωση καθιέρωσης υπερωριακής απασχό-

λησης και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νο-

σοκομείου Κεφαλληνίας για το έτος 2021.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλλη-

νίας (Β΄ 3432/2012).

2. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ «Νοσοκομεία 
Ε.Σ.Υ.Κ.Α.» του ν. 3329/2005 «Eθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξει»ς (Α΄ 81).

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.73870/2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Υγείας περί έγκρισης κατανομής εφη-
μεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2021 και την υπό 
στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83703/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Υγείας περί καθιέρωσης εφημεριών Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποι-
ών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσι-
κών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια, 
έτους 2021 (Β΄ 5880).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.83707/2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Υγείας περί καθιέρωσης με αμοιβή υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού καθώς και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων 
του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική Περιφέρεια για το έτος 2021 
(Β΄ 5881).

5. Την υπ’ αρ. 3812/15.1.2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. (ΨΗΒΩ469ΗΔΜ-4Β5) για την κατανομή 
εφημεριών ιατρών από 1.1.2021 έως 31.12.2021 πίστω-
σης 780.000,00 € στο Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

6. Την υπ’ αρ. 3807/15.1.2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. (Ω0ΔΓ469ΗΔΜ-ΘΔ2) για την κατανομή 
πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού από 1.1.2021 
έως 31.12.2021 πίστωσης 202.086,39 € στο Γ.Ν. Κεφαλ-
ληνίας.

7. Την υπ’ αρ. 3810/15.1.2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. (6ΟΚΧ469ΗΔΜ-ΣΑΗ) για την κατανομή 
εφημεριών επιστημονικού προσωπικού από 1.1.2021 
έως 31.12.2021 πίστωσης 33.300,00 € στο Γ.Ν. Κεφαλ-
ληνίας.

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.61591/6.10.2021 από-
φαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4680, περί τροποποίησης της 
υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.83707/28.12.2020 απόφασης 
καθιέρωσης με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια, για το έτος 2021.

9. Την υπ’ αρ. 61588/12.10.2021 απόφαση του Διοικητή 
της 6ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ: Ω2ΑΟ469ΗΔΜ-ΗΟΣ) για την κατα-
νομή εφημεριών ιατρών από 1.1.2021 έως 31.12.2021 
πίστωσης 815.000,00 € για το Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

10. Την υπ’ αρ. 62631/15.10.2021 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ: Ψ9ΒΟ469ΗΔΜ-74Κ) για την κα-
τανομή πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού από 
1.1.2021 έως 31.12.2021 πίστωσης 552.086,39 € για το 
Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

11. Την υπ’ αρ. 62632/15.10.2021 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υ.ΠΕ. (ΑΔΑ: ΩΥ0Β469ΗΔΜ-ΒΨΠ) για την 
κατανομή εφημεριών επιστημονικού προσωπικού από 
1.1.2021 έως 31.12.2021 πίστωσης 60.000,00 € για το 
Γ.Ν. Κεφαλληνίας.

12. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 
(Α΄ 176) σύμφωνα με τις οποίες «...για το προσωπικό 
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των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπε-
ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ-
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης του μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρε-
πόμενης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. 
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.....».

13. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε 
24ωρη βάση και των υπηρεσιακών αναγκών του Νο-
σοκομείου.

14. Την υπ’ αρ. 10083/21.10.2021 εισήγηση του Οικο-
νομικού Τμήματος, αποφασίζει:

Την έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων του Νοσοκομείου ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής εργασίας 
και εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερι-
νές ώρες προς συμπλήρωση, συνολικά για περίπου 250 

άτομα και περίπου 108.000 ώρες, δαπάνης εντός της 
εγκεκριμένης πίστωσης ύψους 552.086,39 €, για το έτος 
2021 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0261, 
0263, του οικείου προϋπολογισμού.

Β) Εφημερίες επιστημονικού προσωπικού, συνολικά 
για 6 άτομα και περίπου 1080 εφημερίες δαπάνης εντός 
της εγκεκριμένης πίστωσης ύψους 60.000,00 €, για το 
έτος 2021 που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 
0261, 0263, του οικείου προϋπολογισμού.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωρι-
ακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αργοστόλι, 21 Οκτωβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

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