
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./6403/
21.01.2014 (Β’ 249) υπουργικής απόφασης «Τρο-
ποποίηση της υπ’ αρ. Υ3β/Γ.Π.οικ.9263/06.04.2009 
απόφασης ‘’Τροποποίηση απόφασης Επιστημονι-
κής Διασύνδεσης’’ (Β’ 748)», λόγω αλλαγής επωνυ-
μίας της εταιρείας από «RONTIS HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «DREAVIA 
HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «DREAVIA HD 
Μ.Α.Ε.».

2 Διαδικασία παράτασης θητείας άσκησης στην 
εξειδίκευση ιδιωτών ιατρών.

3 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυχτερινής εργάσιμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυχτερινής, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, των υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
Κοζάνης, μόνιμων και Ιδιωτικού Δικαίου, για το 
έτος 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1β/Γ.Π./75201 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./6403/

21.01.2014 (Β’ 249) υπουργικής απόφασης «Τρο-

ποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π.οικ.9263/

06.04.2009 απόφασης ‘’Τροποποίηση απόφα-

σης Επιστημονικής Διασύνδεσης’’ (Β’ 748)», λόγω 

αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας από «RONTIS 

HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-

ΡΕΙΑ» σε «DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ 

«DREAVIA HD Μ.Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 31 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνι-

κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 236).

2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

3. Το άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Το άρθρο 5 του π.δ. 225/2000 «Καθορισμός κριτη-
ρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων, προϋποθέσε-
ων, τεχνικών προδιαγραφών, απαραίτητου εξοπλισμού, 
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού, για την έγκριση 
σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία Μονάδων 
Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων και Κλινι-
κών» (Α’ 194).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

6. Την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.92608/16.9.2004 
υπουργική απόφαση «Επιστημονική διασύνδεση της 
Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία 
‘’MEDIALYSE S.A.’’ με το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π.9263/
06-04-2009 όμοια αυτής «Τροποποίηση απόφασης Επι-
στημονικής Διασύνδεσης», λόγω αλλαγής επωνυμίας της 
εταιρείας από «ΜΕΝΤΙΑΛΥΖ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ - 
Ανώνυμη Εταιρεία» σε «SPECIMED ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡ-
ΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

7. Την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./6403/21-01-2014 (Β’ 249) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
Υ3β/Γ.Π.9263/06-04-2009 απόφασης επιστημονικής δια-
σύνδεσης» (Β’ 748) ως προς την επωνυμία της εταιρείας, 
από «SPECIMED ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «RONTIS HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

8. Την από 29/12/2022 αίτηση της εταιρείας με την 
επωνυμία «DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

9. Την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./6403/21-01-2014 (Β’ 249) υπουργικής απόφασης, 
λόγω αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ3β/
Γ.Π./6403/21-01-2014 (Β’ 249) υπουργικής απόφασης, 
λόγω αλλαγής επωνυμίας της εταιρείας, από «RONTIS 
HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε 
«DREAVIA HD ΚΕΝΤΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «DREAVIA HD Μ.Α.Ε.».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου καλύπτει την ανωτέ-
ρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπιση οξέων 
προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 3395 (2)
Διαδικασία παράτασης θητείας άσκησης στην 

εξειδίκευση ιδιωτών ιατρών.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 83 και 84 του ν. 2071/1992 «Εκσυγχρο-

νισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (Α’ 123),
β. της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4613/2019 «Κύρωση 

της σύμβασης δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συ-
νεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννο-
πούλου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78),

γ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

δ. του άρθρου 66 του ν. 4975/2022 «Σύσταση και ορ-
γάνωση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την 
επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙ-
ΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Ε.Τ.Α.Α.Ε.) ρυθμίσεις για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και την προστασία της δημόσιας υγείας και λοιπές δια-
τάξεις» (Α’ 187),

ε. του π. δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148), 

στ. του π. δ. 155/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργού» (Α’121),

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

2. Την υπό στοιχεία Γ5α/ΓΠοικ. 64845/2018 υπουργικής 
απόφασης «Ονομασία, περιεχόμενο και προϋποθέσεις 
απόκτησης τίτλου ιατρικής εξειδίκευσης από ιατρούς 
που κατέχουν τίτλο ιατρικής ειδικότητας» (Β’ 3958).

3. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 (Β’ 4185) απόφαση 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υγείας 
Ασημίνα Γκάγκα.

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/14-8-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 578) απόφαση «Διορισμός μετακλητού Γενικού 
Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας».

5. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ. 2438/13.1.2023 βεβαίωση 
της Γ.Δ.Ο.Υ. από την οποία προκύπτει ότι από τις διατά-
ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις 
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία παράτασης θητείας 

άσκησης στην εξειδίκευση των ιδιωτών ιατρών και 
οδοντιάτρων

Άρθρο 1 
Παράταση θητείας ιδιωτών ιατρών 
για άσκηση στην εξειδίκευση

1. Οι ιδιώτες ιατροί ή οδοντίατροι δύνανται να παρα-
τείνουν την παραμονή τους στη θέση εξειδίκευσης του 
νοσοκομείου, στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση 
στην εξειδίκευση.

Οι ιατροί που επιθυμούν παράταση της θητείας, υπο-
βάλλουν, στην αρμόδια για την τήρηση του καταλόγου 
εξειδικευομένων υπηρεσία, ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της 
διετούς θητείας τους, αίτηση παράτασης. Η παράταση 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα από 
την ημερομηνία συμπλήρωσης της διετούς άσκησης 
στην εξειδίκευση.

2. Εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της διετούς 
θητείας του ιατρού, δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στον 
κατάλογο των ιδιωτών ιατρών ή ο αριθμός των υποψη-
φίων στον κατάλογο είναι μικρότερος από τις προβλε-
πόμενες θέσεις εξειδίκευσης, η θητεία του παρατείνεται 
με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και τις 
ίδιες αποδοχές, από τη λήξη της έως και την υπογραφή 
σύμβασης εργασίας από τον επόμενο προς εξειδίκευση 
ιατρό.

3. Εάν κατά την διάρκεια της παράτασης θητείας του 
ιατρού, υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, ο αριθμός 
των οποίων είναι μικρότερος από τις προβλεπόμενες 
θέσεις εξειδίκευσης, δεν λύεται η παράταση σύμβασης, 
καθώς οι εν λόγω υποψήφιοι, καταλαμβάνουν τις κε-
νές θέσεις εξειδίκευσης. Αντίθετα λύεται αυτοδίκαια η 
παράταση σύμβασης του αρχαιότερου παρατασιακού 
εξειδικευόμενου, εάν κατά την διάρκεια της παράτασης 
θητείας του ιατρού υπάρξουν υποψήφιοι στον κατάλογο, 
αλλά δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

4. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων ια-
τρών, που αιτούνται παράταση θητείας, υπερβαίνει τον 
αριθμό των θέσεων εξειδίκευσης, για τις οποίες δεν 
υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο, ως κριτήριο 
επιλογής για την παράταση ορίζεται ο αριθμός πρωτο-
κόλλου της αίτησης.

5. Η λήψη του τίτλου εξειδίκευσης κατά τη διάρκεια της 
παράτασης δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση του χρόνου, 
για τον οποίο χορηγείται η παράταση.

6. Η απόφαση παράτασης της θητείας εξειδίκευσης 
κάθε ιατρού εκδίδεται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ 
για τους εξειδικευόμενους σε Μ.Ε.Θ, Μ.Ε.Θ. Παίδων και 
Μ.ΕΝ.Ν. και από τον Διοικητή του νοσοκομείου για τους 
ασκούμενους στις λοιπές εξειδικεύσεις και κατόπιν υπο-
γράφεται νέα σύμβαση.

Άρθρο 2 
Παραμονή σε θέση εξειδίκευσης των ιδιωτών 
ιατρών που ολοκλήρωσαν τη διετή θητεία κατά 
το διάστημα 31/8/2022 έως και 29/9/2022

1. Οι ιδιώτες ιατροί που ολοκλήρωσαν το χρόνο εξει-
δίκευσης κατά τον τελευταίο μήνα πριν την έναρξη 
του ν. 4975/2022 (Α’ 187), ήτοι από 31/8/2022 έως και 
29/9/2022 και κατέθεσαν, έως και την 7η/10/2022, αί-
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τηση παραμονής στο εκπαιδευτικό κέντρο του νοσο-
κομείου, στο οποίο τοποθετήθηκαν για άσκηση στην 
εξειδίκευση, δύνανται να τοποθετηθούν εκ νέου με από-
φαση τοποθέτησης του Διοικητή του νοσοκομείου και 
να συνάψουν σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου για την παραμονή τους στη θέση εξειδίκευσης.

2. Εφόσον, κατά την ημερομηνία αίτησης του ιατρού 
δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι στον κατάλογο των ιδιω-
τών ιατρών, τοποθετούνται εκ νέου στη θέση εξειδίκευ-
σης μέχρι την υπογραφή σύμβασης εργασίας από τον 
επόμενο προς εξειδίκευση ιατρό, με τα ίδια δικαιώματα 
και υποχρεώσεις καθώς και τις ίδιες αποδοχές.

3. Σε κάθε περίπτωση η νέα σύμβαση δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) εξάμηνα, η λήψη δε του τίτ-
λου εξειδίκευσης δεν εμποδίζει την ολοκλήρωση της 
σύμβασης.

Το σχέδιο της απόφασης τοποθέτησης αποστέλλεται 
στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας (Δ/
νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π., Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ.), 
προκειμένου να χορηγηθεί η απαιτούμενη βεβαίωση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και στη συνέχεια επιστρέφεται στο νοσοκο-
μείο και κοινοποιείται στον ιατρό.

4. Ο ιατρός οφείλει να προσέλθει στο νοσοκομείο για 
υπογραφή σύμβασης και ανάληψη υπηρεσίας εντός δέκα 
(10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της απόφασης τοποθέτησής του και να προσκομίσει, 
προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, αποδεικτικό παρα-
λαβής της απόφασης τοποθέτησης καθώς και υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα ούτε κατέχει 
άλλη θέση στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

5. Σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφίων ιατρών 
που αιτούνται παράταση θητείας, κατά το άρθρο 2 της 
παρούσας, υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για τις 
οποίες δεν υπάρχει υποψήφιος στον οικείο κατάλογο 
εξειδίκευσης ως κριτήριο επιλογής για την παράταση 
ορίζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης.

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 

Ι

   Αριθμ. 866 (3)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και νυχτερινής εργάσιμων ημερών και ημερήσιας 

ή νυχτερινής, που παρέχεται Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του Νοσοκομεί-

ου Κοζάνης, μόνιμων και Ιδιωτικού Δικαίου, για 

το έτος 2023. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81).

2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) σύμφωνα 
με τις οποίες «…. για το προσωπικό των ΝΠΔΔ και των 
ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας 
εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο δι-
οίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο. …. 
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησής του μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπόμενης της επιβάρυν-
σης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων. Οι 
ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως ….».

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/72673/27-12-2022 απόφαση 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας (Β’ 6744) σχετικά 
με την «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσω-
πικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια για το έτος 2023» η οποία αναρτήθηκε στο 
«διαύγεια» με ΑΔΑ: Ψ0Ο0465ΦΥΟ-6Τ8.

4. Την υπ’ αρ. 3/02-01-2023 απόφαση του Διοικητή 
3ης Υ.ΠΕ. έγκρισης ποσού αποζημίωσης 696 εφημεριών 
Επιστημονικού προσωπικού ύψους 48.000,00€, για το 
Νοσοκομείο.

5. Την υπ’ αρ. 4/02-01-2023 απόφαση του Διοικητή 3ης 
Υ.ΠΕ. έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι-
μου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
140.000 ωρών ύψους 270.000,00€, για το Νοσοκομείο.

6. Το γεγονός ότι, τα ποσά αυτά είναι στα όρια των 
πιστώσεων και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου συνολικά για 380 άτομα καθώς και για 
140.000 ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 40 άτομα 9.000 ώρες καθη-
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 4.500 ώρες με κόστος 
15.000,00€ (ΚΑΕ 0261) και για το β’ εξάμηνο έτους 2023 
σε 4.500 ώρες με κόστος 15.000,00€ (ΚΑΕ 0261) και επι-
πλέον 1440 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας - 
Νυχτερινών επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο του έτους 
2023 σε 720 ώρες με κόστος 2.500,00€ (ΚΑΕ 0263) και 
για το β’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 720 ώρες με κόστος 
2.500,00€ (ΚΑΕ 0263).

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

Β) Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου του Νοσο-
κομείου, συνολικά 380 άτομα 129.560 ώρες επιμεριζό-
μενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 64.780 ώρες 
με κόστος 141.500,00€ (ΚΑΕ 0263) και για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2023 σε 64.780 ώρες με κόστος 141.500,00€ 
(ΚΑΕ 0263).
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7. Το γεγονός ότι, το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 
μήνα σε 24ωρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις Αργίες - Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την έλλειψη προσωπικού σε κάποιες από τις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα το προσωπικό να χρει-
άζεται να εργαστεί επιπλέον του ωραρίου προκειμένου 
οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους.

8. Το γεγονός ότι στο Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» δεν 
έχει οριστεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για την προ-
άσπιση της Δημόσιας Υγείας.

9. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας του 
Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης: 
α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ-

γιών και 
β) εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 

ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών, συνολικά 
για 380 άτομα καθώς και για 140.000 ώρες απασχόλησης 
συνολικού κόστους 318.000,00€ όπως έχουν εγγραφεί 
στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου αναλυτικά ως 
εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου, συνολικά 40 άτομα 9.000 ώρες κα-
θημερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες 
για το α’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 4.500 ώρες με κό-

στος 15.000,00€ (ΚΑΕ 0261) και για το β’ εξάμηνο έτους 
2023 σε 4.500 ώρες με κόστος 15.000,00€ (ΚΑΕ 0261) 
και επιπλέον 1.440 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης 
Αργίας - Νυχτερινών επιμεριζόμενες για το α’ εξάμηνο 
του έτους 2023 σε 720 ώρες με κόστος 2.500,00€ (ΚΑΕ 
0263) και για το β’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 720 ώρες 
με κόστος 2.500,00€ (ΚΑΕ 0263).

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

Β) Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές 
ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών μονίμων 
υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου του Νοσο-
κομείου, συνολικά 380 άτομα 129.560 ώρες επιμεριζό-
μενες για το α’ εξάμηνο του έτους 2023 σε 64.780 ώρες 
με κόστος 141.500,00€ (ΚΑΕ 0263) και για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2023 σε 64.780 ώρες με κόστος 141.500,00€ 
(ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Διοικητής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΛΙΟΣ   

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