
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυξη 
του προγράμματος “Εξοικονομώ  - Αυτονομώ”, 
που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας» (Β’ 5229).

2 Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απα-
σχόλησης του μόνιμου προσωπικού και του προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (καθημε-
ρινής και αργιών  - νυκτερινής εργασίμων ημε-
ρών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και εφημεριών 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού α’ και β’ εξα-
μήνου 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/26116/414 (1)
4η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/

ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινής από-

φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-

ων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προκήρυ-

ξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, 

που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας» (Β’ 5229). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4122/2013 «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων - 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 42) και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 92).

4. Την υπό στοιχεία Υ 33/2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Καθορισμός σειράς Τάξης των Υπουργείων» 
(Β’ 4198).

5. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύστασης υπουρ-
γείων και μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

8. Το 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).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

12. Το π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156).

13. Την υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

14. Την υπ’ αρ. 51875/2021 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για 
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την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη (Β’ 1867).

15. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/29.08.2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας ’’Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Τομέα Ενέργειας’’ και αντικατάσταση των υπό στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’  1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’  1577) κοινή υπουργική 
απόφαση, όπως ισχύουν» (Β’ 2733).

16. Την υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/112232/
1033/20.11.2020 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας «Προκήρυξη του προγράμματος 
“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαί-
σιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (Β’ 5229).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/111975/1776/
27.10.2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«3η Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
112232/1033/20.11.2020 κοινής απόφασης του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Προκήρυξη του προγράμ-
ματος ''Εξοικονομώ - Αυτονομώ'', που θα υλοποιηθεί στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020” (Β’ 5229)» (Β’ 5628).

18. Τα συνεχιζόμενα προβλήματα που έχουν προκύ-
ψει στον εφοδιασμό της αγοράς (εφοδιαστική αλυσίδα) 
λόγω της πανδημίας COVID-19 και την καθυστέρηση που 
παρατηρείται στις απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες 
ενεργοποίησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

19. Τα από 31/01/2023 και 14/02/2023 ηλεκτρονικά 
μηνύματα του δικαιούχου του Προγράμματος σχετικά 
με επαναλαμβανόμενα αιτήματα φορέων και πολιτών, 
με τα οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας ολο-
κλήρωσης των έργων.

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/19003/434/
28.02.2023 εισήγηση [(περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143)], για το προτεινόμενο σχέ-
διο τροποποίησης της κοινής υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυ-
τονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

21. Την από 24/02/2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα & Καινοτομία» (α.π.: ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
21530/368/01.03.2023).

22. Την από 03/03/2023 σύμφωνη γνώμη της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (α.π.: 
ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/23079/383/03.03.2023).

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-
σας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού από αυτήν που αναφέ-
ρεται στην ανωτέρω υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/
112232/1033/20.11.2020, κοινής υπουργικής απόφασης 
«Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - Αυτο-
νομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» 
(Β’ 5229), ως κατωτέρω:

Α. Η δέκατη παράγραφος της ενότητας 1.2 του Οδη-
γού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως 
εξής:

«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την 
ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προ-
γράμματος λήγει την 30/09/2023».

Β. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου της 
ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής του Προγράμμα-
τος τροποποιείται ως εξής:

«Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατή η ολοκλήρω-
ση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά τις 
30/09/2023».

Γ. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης περίπτωσης της έκτης 
παραγράφου της ενότητας 7.4 του Οδηγού Εφαρμογής 
του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Η επιλεξιμότητα υποβαλλόμενων δαπανών για την 
ολοκλήρωση των έργων των Ωφελουμένων του προ-
γράμματος λήγει στις 30/09/2023».

Δ. Η τρίτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδηγού 
Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής:

«Για αιτήσεις σε υπαγωγή, όπου η προθεσμία αποδο-
χής της απόφασης Υπαγωγής και υπογραφής της δα-
νειακής σύμβασης (όπου απαιτείται), λήγει εντός του 
διαστήματος από 28/01/2023 έως και 30/04/2023, πα-
ρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 01/05/2023, ενώ όπου 
η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου λήγει εντός του 
διαστήματος από 28/02/2023 έως και 30/05/2023, πα-
ρατείνεται αυτοδίκαια ως και τις 31/05/2023».

Ε. Η πέμπτη παράγραφος της ενότητας 7.5.3 του Οδη-
γού Εφαρμογής του Προγράμματος τροποποιείται ως 
εξής:

«Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγηση 
παράτασης πέραν από τις 30/09/2023». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Α.Π. ΥΠΕΝ/
ΕΣΠΑΕΝ/112232/1033/20.11.2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονομώ - 
Αυτονομώ”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας» (Β’ 5229).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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 Αριθμ. απόφ. 4202 (2)
Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απα-

σχόλησης του μόνιμου προσωπικού και του προ-

σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (καθημε-

ρινής και αργιών - νυκτερινής εργασίμων ημε-

ρών και ημερήσιας ή νυκτερινής που παρέχεται 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και εφημερι-

ών λοιπού επιστημονικού προσωπικού α’ και β’ 

εξαμήνου 2023. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

 ’Εχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και λοιπές 

διατάξεις» (Α’ 81).
2. Την υπό στοιχεία Y4α/οικ.121793/31-12-2012 

υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσο-
κομείου Αττικής “Σισμανόγλειο”» (Β’ 3475).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου» 
(Α’ 176) σύμφωνα με το οποίο «...Για το προσωπικό των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. 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 απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρε-
πόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημο-
σίων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύ-
ονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν 
από την δημοσίευσή τους…».

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/72673/27-12-2022 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας «Καθιέρωση με αμοιβή υπερω-
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων του 
Ε.Σ.Υ., των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, 
ανά Υγειονομική Περιφέρεια, και του Ε.Κ.Α.Β. για το έτος 
2023» (Β’ 6744) με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των δέ-
καοκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων εξήντα μια χιλιάδων 
ευρώ (18.761.000,00€), για το έτος 2023 και το σύνολο 
των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.

5. Την υπό στοιχεία Γ4β/70207/27-12-2022 απόφαση 
του Υπουργείου Υγείας «Καθιέρωση Εφημεριών Χημι-
κών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών - Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική Περιφέ-
ρεια, για το έτος 2023» (Β’ 6744) με την οποία εγκρίθηκε 
το ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (3.900.000,00€), για το έτος 2023 και το σύνολο των 
νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.

6. Την υπ’ αρ. 3431/26.01.2023 απόφαση της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής «Κατανομή ποσού για αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μό-
νιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 

1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, έτους 2023» 
(ΑΔΑ:66NΓ469H26-ΣΡ5) σύμφωνα με την οποία στη Νο-
σοκομειακή Μονάδα «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» κατανεμήθηκε 
το ποσό των 1.304.000,00€.

7. Την υπ’ αρ. 3428/26.01.2023 απόφαση της 1ης ΥΠΕ 
Αττικής «Κατανομή ποσού για αποζημίωση εφημεριών 
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρ-
μακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολό-
γων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και Κτηνιά-
τρων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Αττικής, έτους 2023» (ΑΔΑ:ΨΗΖ6469Η26-
ΠΒΜ) σύμφωνα με την οποία στη Νοσοκομειακή Μο-
νάδα «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» κατανεμήθηκε το ποσό των 
268.000,00€.

8. Την ανάγκη 24ωρης κάλυψης του νοσοκομείου με 
επιστημονικό, νοσηλευτικό, τεχνικό και παραϊατρικό 
προσωπικό, καθότι το νοσοκομείο εκτελεί Γενική Εφη-
μερία κάθε τέσσερις ημέρες και επιπλέον διαθέτει στο 
Δήμο Παλλήνης εξωτερικές κοινοτικές ψυχιατρικές δο-
μές (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που εξυπηρετεί καθημε-
ρινά ασθενείς, ξενώνες «ΤΟ ΣΠΙΤΙ» και «Ο ΟΡΜΟΣ» για 
παιδιά και εφήβους) και στο Δήμο Πεντέλης ψυχιατρικό 
ξενώνα ενηλίκων «Ο ΞΕΝΙΟΣ ΦΛΥΕΥΣ».

9. Την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού και πέραν 
του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να εξυπηρετηθεί 
η εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου.

10. Την υπό στοιχεία 02/08.02.2023 Θ.24οΗΔ απόφαση 
ΔΣ «Έγκριση για την αποζημίωση υπερωριακής απασχό-
λησης του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (καθημερινής και αργιών - νυκτερινής 
εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής που πα-
ρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και εφημεριών 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού α’ και β’ εξαμήνου 
2023», αποφασίζει:

Εγκρίνει την αποζημίωση:
Α. Της υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων 

ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΟΥ - ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΟΥ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΙΠΟΥ) του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ για το έτος 2023 αναλυτικά ως εξής:

Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες 
ημέρες και ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες μονίμων υπαλλήλων και 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του νοσοκομείου, αφορά συνολικά 835 άτομα (τα οποία 
εναλλάσσονται σε βάρδιες) και 393.000 ώρες επιμερι-
ζόμενες για:

το 1ο Εξάμηνο του έτους 2023 σε 196.500 ώρες με 
κόστος 652.000,00€ (ΚΑΕ 0261,KAE 0263), 

το 2ο Εξάμηνο του έτους 2023 σε 196.500 ώρες με 
κόστος 652.000,00€ (ΚΑΕ 0261, KAE 0263).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωρια-
κή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96 ώρες 
ανά υπάλληλο.
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Β. Για εφημερίες του λοιπού επιστημονικού προσω-
πικού, (ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, 
ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΦΑΡ-
ΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, 
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ) για το έτος 2023, για 33 άτομα και 
3.560 ημέρες εφημερίας επιμεριζόμενες για:

το 1ο Εξάμηνο του έτους 2023 σε 1780 ημέρες εφημε-
ρίας με κόστος 134.000,00€ (ΚΑΕ 0261, KAE 0263).

το 2ο Εξάμηνο του έτους 2023 σε 1780 ημέρες εφημε-
ρίας με κόστος 134.000,00€ (ΚΑΕ 0261, KAE 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2023

Ο Διοικητής

ΗΛΙΑΣ ΔΑΛΑΪΝΑΣ   

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