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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ημερών εργασίας μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου
προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου
Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο».

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
για περίοδο τριών ετών από την 23.03.2019 και
Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού αυτού.
Επιβολή διοικητικού προστίμου στο Χασάν Αχμέτ, για την τελωνειακή παράβαση της παράλειψη προσέλευσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή
για την απόδοση νόμιμου τελωνειακού προορισμού Ι.Χ.Ε. οχήματος.

3

Επιβολή διοικητικού προστίμου στο Bpier Rozh
του Mohamad και της Ηalim για την τελωνειακή
παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.

4

Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προσωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας,
έτους 2019.

5

Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών.

6

Κατανομή ανά νοσοκομείο για το 2019 για Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών, και Κτηνιάτρων των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.

7

Κατανομή ανά νοσοκομείο για το έτος 2019, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών της 2ης ΔΥΠΕ».

8

Κατανομή εφημέριων ιατρικού προσωπικού νοσοκομείων - ΠΕΑΥ αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου έτους 2019.

9

Έγκριση της καθιέρωσης με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων

Αρ. Φύλλου 468

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
10

Διόρθωση σφάλματος στην 1090/5-11-2018
απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με
θέμα: «Έγκριση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του
ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α ’ 185), όπως ισχύει», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5910/Β΄/31-12-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 30/2019
(1)
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού για την επιλογή Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
για περίοδο τριών ετών από την 23.03.2019 και
Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού αυτού.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 17η Ιανουαρίου 2019)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως
ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 51, 55, 56
και 58.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2011 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α’ 121), όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 6 παράγραφος 1 της αριθμ. 59/2019
απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Διαδικασία, όροι και κριτήρια
επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Καθολικής
Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο τριών ετών
από την 23.03.2019» (ΦΕΚ Β’184).
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
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ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄112), όπως ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 5 της αριθμ. 59/2019 απόφασης ΡΑΕ με θέμα
«Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών
Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο
τριών ετών από την 23.03.2019» προβλέπεται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια του ως άνω
διαγωνισμού, αποτελούμενη από Μέλη της Αρχής, μέλη
της Γραμματείας της Αρχής ή άλλους εξειδικευμένους
εξωτερικούς συνεργάτες, η οποία είναι αρμόδια για την
αποσφράγιση των φακέλων των υποψηφίων, την αξιολόγηση του περιεχομένου τους και τη σχετική εισήγηση
προς την ολομέλεια της Αρχής.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2
του άρθρου 8 της ως άνω αριθμ. 59/2019 απόφασης
ΡΑΕ προβλέπεται η συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής
Ενστάσεων του ως άνω διαγωνισμού, αποτελούμενη από
Μέλη της Αρχής ή/και μέλη της Γραμματείας της Αρχής,
η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων
που τυχόν υποβληθούν, και τη σχετική εισήγηση προς
την ολομέλεια, αποφασίζει:
1. Τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας
του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για τις
υπηρεσίες Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής
Ενέργειας για την περίοδο τριών ετών από την 23.03.2019,
η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:
α) Οικονόμου Ανθή, ως Πρόεδρος
β) Παπαδά Λευκοθέα, ως Μέλος
γ) Βρεζιτούλη Τατιάνα, ως Μέλος Αναπληρωματικά
μέλη ορίζονται αντίστοιχα οι:
α) Κωνσταντίνου Πολυχρόνης
β) Σαρρή Στυλιανή
γ) Μεταλλινός Σπύρος
Η ως άνω Επιτροπή θα είναι επίσης αρμόδια για να παρέχει διευκρινίσεις σε ερωτήματα των ενδιαφερομένων
και των υποψηφίων, καθώς και για τη σύνταξη σχετικών
πορισμάτων και εισηγήσεων προς τη ΡΑΕ.
2. Τη συγκρότηση της Τριμελούς Επιτροπής Ενστάσεων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για
τις υπηρεσίες Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο τριών ετών από την
23.03.2019, η οποία θα αποτελείται από τα παρακάτω
μέλη:
α) Ψάλτη Μαρία, ως Πρόεδρο
β) Φονταράς Νικίας, ως Μέλος
γ) Ιωάννης Περπινιάς ως Μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη ορίζονται αντίστοιχα οι:
α) Βασίλης Ζούβιας
β) Σουζάνα Ιωαννίδου
γ) Αλέξης Μελετίου

Τεύχος Β’ 468/18.02.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στο Χασάν Αχμέτ, για την τελωνειακή παράβαση της παράλειψη προσέλευσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή
για την απόδοση νόμιμου τελωνειακού προορισμού Ι.Χ.Ε. οχήματος.
Με την 117/2018/2019/24-01-2019 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου
Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137 παρ. Α2
ν. 2960/2001 σε συνδυασμό με το άρθρο 137 παρ.Α1
περ. α΄ του ν. 2960/2001, στο Χασάν Αχμέτ του Χασάν,
γεννηθέντα στην Κομοτηνή στις 30-11-78, με αριθ.διαβατηρίου ΑΚ4506697/25-06-2014 (ελληνικών αρχών),
αγνώστου διαμονής πρόσωπο, διοικητικό πρόστιμο
ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), πλέον 2.4%
Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για την τελωνειακή παράβαση της παράλειψης προσέλευσης στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
για την απόδοση νόμιμου τελωνειακού προορισμού
του Ι.Χ.Ε. οχήματος μάρκας FORD FOCUS, με αρ.πλαισίου WF0WXXGCW6L67330 και αρ.κυκλοφορίας M352D
(προσωρινών γερμανικών πινακίδων), 1.753 κυβικών
εκατοστών, ιδιοκτησίας του, εντός της προβλεπόμενης
στο νόμο προθεσμίας (ήτοι, μέσα σε τρεις (3) μήνες από
την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος ταξινόμησης
κατέστη απαιτητό). Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να
ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
(ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

(3)
Επιβολή διοικητικού προστίμου στο Bpier Rozh του
Mohamad και της Ηalim για την τελωνειακή παράβαση της παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας κοινοτικού οχήματος εντός ελληνικής επικράτειας.
Με την 197/2018/2019/23-01-2019 καταλογιστική
πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Τελωνείου
Καβάλας επιβάλλεται, δυνάμει του άρθρου 137Α παρ.
1 περ. γ΄ υπ.γγ΄ ν. 2960/2001, στον Bapier Rozh του
Mohamad και της Halim, (αγνώστου διαμονής πρόσωπο, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 1507/19/52277/08-01-
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2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας),
κάτοχο του αριθμ. 385492 Δελτίου Αιτούντος Διεθνή
Προστασία, διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 €), πλέον 2.4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α., για
τελωνειακή παράβαση παράνομης κατοχής και κυκλοφορίας εντός ελληνικής επικράτειας του Ι.Χ.Φ. οχήματος
μάρκας FORD TRANSIT, 1.800 κυβικών εκατοστών, με
αρ. πλαισίου με αρ.πλαισίου WF0TXXTTPT4A25700 και
αρ.κυκλοφορίας YR54PYB, βρετανικών αρχών, χωρίς
να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες στο ν. 2960/2001
διατυπώσεις.
Ο καταλογιζόμενος δικαιούται να ασκήσει προσφυγή
κατά της παρούσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999).
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. Φ.479.4/ΑΔ.1516/Σ.914

(4)

Έγκριση υπερωριακής εργασίας πολιτικού προσωπικού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας,
έτους 2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄).
2. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ΚΑΕ του Π/Υ, οικονομικού έτους 2019, του Μ.Τ.Α.
3. Την αύξηση του φόρτου εργασίας του Μ.Τ.Α. εξαιτίας
της μείωσης του πολιτικού προσωπικού και της μη αντικατάστασης του από άλλους, γεγονός που καθιστά αναγκαία
την εργασία του υπάρχοντος προσωπικού και πέραν του
κανονικού ωραρίου, για τη διεκπεραίωση εργασιών στα
πλαίσια της αποστολής του Μ.Τ.Α., όπως: η διευθέτηση
θεμάτων απονομής και καταβολής μερίσματος και λοιπών παροχών, όπως επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις που συνεπάγεται η εφαρμογή του νέου μισθολογίου στρατιωτικών (ν.
4472/2017), η οργάνωση και διενέργεια νέας απογραφής
για συγκεκριμένες κατηγορίες μερισματούχων του ταμείου και επεξεργασία των σχετικών δηλώσεων απογραφής.
Οι εν λόγω εργασίες απαιτούν χρόνο και προσοχή και δεν
είναι εφικτό να γίνονται κατά τη διάρκεια του κανονικού
ωραρίου εργασίας, η χορήγηση δανείων σε ασφαλισμένους του ταμείου, η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
- Ανάληψη Υποχρέωσης (πληθώρα δικαιολογητικών), η
ανάρτηση πράξεων στο Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, η συγκέντρωση μηνιαίως των απαραίτητων στοιχείων
και η ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου για την
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έκδοση αφενός των μερισμάτων και της οικονομικής ενίσχυσης Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Α. (αποστολή αρχείων στην ΗΔΙΚΑ) και
αφετέρου των στατιστικών στοιχείων (εσόδων - εξόδων)
που αποστέλλονται στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Μ.Τ.Α., η σύνταξη
σχεδίων νόμων, κοινών υπουργικών αποφάσεων κλπ.
που αφορούν σε προσαρμογή της ειδικής νομοθεσίας
του Ταμείου σε κείμενη νομοθεσία ή γίνονται στα πλαίσια
της αποστολής και βιωσιμότητάς του, καθώς και σχεδίου
προεδρικού διατάγματος για το νέο Οργανισμό ΜΤΑ, η συγκέντρωση πληθώρας λογιστικών και στατιστικών στοιχείων (Ενιαία Αρχή Πληρωμών σε μηνιαία βάση, καθώς
και Απολογιστικά στοιχεία Εσόδων - Εξόδων στην Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία, λόγω αυξημένων απαιτήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών), στοιχείων για την κατάρτιση
Απολογισμού έτους 2018, σύνταξη προϋπολογισμού
έτους 2020, τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού του
έτους 2019, την υποβολή δημοσιονομικών στόχων, την
υποβολή φορολογικών δηλώσεων του Μ.Τ.Α. οικονομικού
έτους 2018, τη συνέχιση της διαδικασίας σάρωσης όλων
των στοιχείων από τους ατομικούς φακέλους μετόχων και
μερισματούχων για την τήρηση του εν λόγω αρχείου σε
ηλεκτρονική μορφή.
4. Το αριθμ. 02/23-01-2019 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Δ.Σ./
Μ.Τ.Α.), ΑΔΑ: ΩΕ2746ΨΧΗ5-7ΔΤ .
5. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη ποσού δεκαέξι
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (16.500,00 €) συνολικά, θα
βαρύνει τις πιστώσεις που έχουν αναγραφεί, αντίστοιχα,
στον ΚΑΕ 0261 του Π/Υ, οικονομικού έτους 2019, του
Μ.Τ.Α., αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης, πέρα από το κανονικό ωράριο, για το έτος
2019, μέχρι δύο χιλιάδες επτακόσιες (2.700) ώρες, αναλυόμενες σε μέχρι (90) ώρες στο εξάμηνο ανά υπάλληλο
(ήτοι 15 ώρες κατά μέσο όρο μηνιαίως), για δεκατρείς (13)
μόνιμους υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ
και για δύο (2) υπαλλήλους του Μ.Τ.Α. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας «ΔΕ».
2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση πραγματικών εποχικών,
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του 2019.
3. Οι κατά τα ως άνω ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το προβλεπόμενο όριο που ο νόμος ορίζει.
4. Η αντίστοιχη δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί την
πίστωση που ενεγράφη στον οικείο κωδικό του Π/Υ του
Μ.Τ.Α. για το 2019.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗΣ
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Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
6. Την αριθμ. 49/531/16-01-2019 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΟΠΥΥ.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό,
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ αποφασίζει:
Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης του κλειστού ημερήσιου νοσηλίου για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές στα 41,97 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει
το σύνολο της νοσηλείας πλην του φαρμάκου, όπου σύμφωνα με το άρθρο 27 της κοινής υπουργικής απόφασης
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ Β'/4898/2018) η ημερήσια φαρμακευτική δαπάνη μπορεί να είναι έως οκτώ (8) ευρώ,
πέραν του ημερήσιου νοσηλίου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.02.2019
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(5)

Καθορισμός κλειστού ημερήσιου νοσηλίου συμβεβλημένων ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
2-3-2011) «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή
σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.91299,(ΦΕΚ 759/Υ.Ο.Δ.Δ./
19-12-2018) απόφαση του Υπουργού Υγείας περί Διορισμού Αντιπροέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.).
4. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.64865 (ΦΕΚ/Υ.Ο.Δ.Δ./425/
31-8-2017) υπουργική απόφαση περί Ορισμού μελών
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ).
5. Τα άρθρα 27 και 4 της αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ
4898/Β'/1-11-2018) Τροποποίηση και αντικατάσταση της
με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315)
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος

Μαρούσι, 25 Ιανουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος
Π. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 66743

(6)

Κατανομή ανά νοσοκομείο για το 2019 για ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών,
Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών, και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005. Τον ν. 3527/2007 με βάση τον οποίο συγχωνεύθηκαν οι πρώην Δ.Υ. ΠΕ Βορείου
Αιγαίου, Α’ Νοτίου Αιγαίου και Β’ Νοτίου Αιγαίου στη 2η Υ. ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
II. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
III. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
IV. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
34, παρ. 8 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4-12-2015) και ισχύει.
V. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/ 22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
VI. Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»
VII. Την με Αρ.Πρ.:Γ4β/Γ. Π. οικ. 101217/28-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την κατανομή της σχετικής επιχορήγησης ανά νοσοκομείο για το 2018 για Ενεργείς εφημερίες Χημικών,
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων. Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών
Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα,
για τον προϋπολογισμό εξόδων με συνολικό κόστος 2.191.000,00 €.
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΤΖΑΝΕΙΟ
ΝΙΚΑΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
20
29

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
2.520
3.262

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
187.500,00 €
350.000,00 €
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΘΡΙΑΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΑ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
ΨΝΑ ΚΑΙ ΚΨΥ
ΑΤΤΙΚΟΝ
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΧΙΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ
ΙΚΑΡΙΑ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
ΚΥΘΗΡΑ
ΚΩΣ
ΛΕΡΟΣ
ΝΑΞΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
11
21
6
15
112
35
24
8
7
6
4
10
2
2
4
0
3
7
1
327

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ
1.826
2.404
1.060
1.241
3.677
3.704
5.984
1.884
1.984
1.580
904
1.684
684
1.204
820
0
784
1.100
604
38.910
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ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
120.000,00 €
148.400,00 €
55.000,00 €
71.000,00 €
325.200,00 €
225.000,00 €
162.000,00 €
134.000,00 €
65.000,00 €
59.500,00 €
42.000,00 €
95.000,00 €
17.000,00 €
37.700,00 €
31.000,00 €
0,00 €
17.900,00 €
38.000,00 €
9.800,00 €
2.191.000,00 €

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς την Διοίκηση των νοσοκομείων τα οποία αναφέρονται στον
ανωτέρω πίνακα, για τις δικές τους ενέργειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018
Η Διοικήτρια
ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 66751
(7)
Κατανομή ανά νοσοκομείο για το έτος 2019, υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών της 2ηςΔΥΠΕ».
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 - Τον ν. 3527/2007 μεβάση τον οποίο συγχωνεύθηκαν οι πρώην Δ. 7. ΠΕ Βορείου
Αιγαίου, Α΄ Νοτίου Αιγαίου και Β΄ Νοτίου Αιγαίου στη 2η Υ. ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου.
II. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 ( ΦΕΚ 226/27-10-2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
III. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
IV. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
34, παρ. 8 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4-12-2015) και ισχύει.
V. Το π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
VI. Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
VII. Τις με αρ. Πρ.: Γ.4β/Γ. Π. οικ. 101219, Γ.4β/Γ. Π. οικ. 1012016 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
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VIII. Το αριθμ. ΦΕΚ 6063/τ.Β΄/31-12-2018 όπου καθιερώνεται αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των
Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ανά υγειονομική Περιφέρεια, και του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ανά υγειονομική περιφέρεια,
αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την ανακατανομή της σχετικής επιχορήγησης ανά νοσοκομείο - ΥΠΕ για το 2019 υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για τον προϋπολογισμό εξόδων των
οικείων οργανισμών με συνολικό κόστος 14.403.500,00 €.
2. Τον επιμερισμό της σχετικής επιχορήγησης προκειμένου να καλυφθεί η σχετική δαπάνη που προκαλείται και
θα βαρύνει τους εξής ΚΑΕ εξόδων:
- ΚΑΕ261- Αμοιβή για υπερωριακή εργασία
- ΚΑΕ263- Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες,
ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Α/Α

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ

1

ΤΖΑΝΕΙΟ

1000

594.200

1.184.500,00 €

2

ΝΙΚΑΙΑ

1.783

81.690.000

2.000.000,00 €

3

ΘΡΙΑΣΙΟ

744

383.355

889.500,00 €

4

ΜΕΤΑΞΑ

603

289.440

763.000,00 €

5

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ

60

26.000

29.500,00 €

6

ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ

354

212.352

804.500,00 €

7

ΨΝΑ ΚΑΙ ΚΨΥ

1.129

540.000

1.138.000,00 €

8

ΑΤΤΙΚΟΝ

1.090

523.200

1.620.000,00 €

9

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

710

420.038

920.000,00 €

10

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

480

210.000

644.000,00 €

11

ΡΟΔΟΣ

250

384.700

479.000,00 €

12

ΣΑΜΟΣ

186

108.507

331.500,00 €

13

ΣΥΡΟΣ

190

48.128

250.000,00 €

14

ΧΙΟΣ

280

10.080

342.500,00 €

15

ΛΗΜΝΟΣ

163

78.240

290.000,00 €

16

ΙΚΑΡΙΑ

96

134.445

136.500,00 €

17

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

117

38.000

173.500,00 €

18

ΚΥΘΗΡΑ

30

17.000

48.000,00 €

19

ΚΩΣ

140

85.365

227.000,00 €

20

ΛΕΡΟΣ

460

233.472

676.500,00 €

21

ΝΑΞΟΣ

65

46.000

82.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

9.930

86.072.522

13.029.500,00 €

ΥΠΕ-ΠΕΔΥ

861

360.648

1.374.000,00 €

10.791

86.433.170

14.403.500,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς την Διοίκηση των νοσοκομείων όπως αναφέρονται στον ανωτέρω
πίνακα, για τις δικές τους ενέργειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018
Η Διοικήτρια
ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
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(8)
Κατανομή εφημέριων ιατρικού προσωπικού νοσοκομείων - ΠΕΑΥ αρμοδιότητας της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου έτους 2019.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Ι. - Τις διατάξεις του ν. 3329/2005
II. - Τον ν. 3527/2007 με βάση τον οποίο συγχωνεύθηκαν οι πρώην Δ.Υ. ΠΕ Βορείου Αιγαίου, Α ' Νοτίου Αιγαίου
και Β΄ Νοτίου Αιγαίου στη 2η Υ. ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου
III - Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν 4316/ 24-12-2014.
IV. - Την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.84259/23-12-2016 (ΦΕΚ 4265/τ.Β΄/30-12-2016) κοινής υπουργικής απόφασης του
Υπουργείου Υγείας.
V. -Τις διατάξεις του άρθρου 2 και 3 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17-02-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Σύστημα
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις».
VI. Την αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.98934/28-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα
Σχετ. Γ.Π. 93285, 93706,95352, 98628, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την κατανομή επιχορήγησης εφημέριων έτους 2019 ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων και των
ΠΕΔΥ αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για τον προϋπολογισμό εξόδων με συνολικό κόστος
42.083.876,85 €.
2. Τον επιμερισμό της σχετικής επιχορήγησης προκειμένου να καλυφθεί η σχετική δαπάνη που προκαλείται και
θα βαρύνει τους εξής ΚΑΕ εξόδων:
• ΚΑΕ277- Αμοιβή για εφημερίες γιατρών
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ-ΠΕΑΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΤΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΤΖΑΝΕΙΟ
397
3.879.100,00
ΝΙΚΑΙΑ
559
5.638.000,00
ΘΡΙΑΣΙΟ
295
2.950.000,00
ΜΕΤΑΞΑ
253
2.653.000,00
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
81
830.000,00
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ
62
704.000,00
ΨΝΑ ΚΑΙ ΚΨΥ
159
1.300.000,00
ΑΤΤΙΚΟΝ
719
5.280.000,00
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ
346
3.200.000,00
ΜΥΤΙΛΗΝΗ
125
2.000.000,00
ΡΟΔΟΣ
140
2.200.000,00
ΣΑΜΟΣ
70
904.208,00
ΣΥΡΟΣ
70
920.100,00
ΧΙΟΣ
90
1.225.000,00
ΛΗΜΝΟΣ
50
700.868,85
ΙΚΑΡΙΑ
37
470.000,00
ΚΑΛΥΜΝΟΣ
40
570.000,00
ΚΥΘΗΡΑ
18
268.000,00
ΚΩΣ
50
695.600,00
ΛΕΡΟΣ
55
728.500,00
ΝΑΞΟΣ
50
547.500,00
ΣΥΝΟΛΟ
3666
37.663.876,85
ΥΠΕ-ΠΕΔΥ
406
4.420.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
4.072
42.083.876,85
3. Την αποστολή της παρούσας απόφασης προς την Διοίκηση των νοσοκομείων και αρμόδιων υπηρεσιών τα
οποία αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, για τις δικές τους ενέργειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .
Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2018
Η Διοικήτρια
ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 13
(9)
Έγκριση της καθιέρωσης με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας μονίμου και Ιδιωτικού
Δικαίου προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας Καλύμνου «Το Βουβάλειο».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. «Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ - Γ.Ν.-ΚΥ.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3329/2005 κεφάλαιο Β΄, άρθρο 7,
παρ. 3,4,5,6 και 7 «Περί Διοίκησης νοσοκομείων Ε.ΣΥ.Κ.Α.
και αρμοδιοτήτων Διοικητή».
2. Τις διατάξεις του ν. 3527/2007, κεφάλαιο Β', «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3868/2010, άρθρο 4, «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
4. Τις διατάξεις του ν. 4316/2014, άρθρου 12, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4486/2017, άρθρου
64, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται: «1.,.Οι αποφάσεις
καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας, καθώς και εφημέριων του προσωπικού των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., που εκδίδονται από τα
όργανα διοίκησης των οικείων φορέων, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
μετά τη δημοσίευση της αντίστοιχης κοινής υπουργικής
απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας ανά Δ.
Υ.Πε., ισχύουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου κάθε
έτους.... ».
5. Τις διατάξεις των ν. 4472/2017, 4488/2017 καθώς
και την αριθμ. πρωτ. Φ10042/οικ.13567/329/08-06-2018
(ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει των οποίων δε γίνονται ασφαλιστικές
κρατήσεις σε πρόσθετες αμοιβές δημοσίων υπαλλήλων
και λειτουργών.
6. Την αριθμ. Υ4α/ΟΙΚ 39165/10-04-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου - ΚΥ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»» (Φ.Ε.Κ. 1245/
Β/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
Υ4α/11549/13/20-05-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ
σε Νοσοκομεία και Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότητας της 2 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ» (Φ.Ε.Κ. 1289/Β/28-052013) και την αριθμ. Υ4α/οικ.24932/11-03-2014 κοινή
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση-συμπλήρωση του
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ενοποιημένου Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου
Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο» (ΦΕΚ
780/Β/28-03-2014).
7. Την αριθμ. Πρωτ. Υ4α/οικ.123825/31-12-2012 κοινή
υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «Ανδρέας Παπανδρέου», του
Γενικού Νοσοκομείου - ΚΥ. Κω «Ιπποκράτειο» και του
Γενικού Νοσοκομείου-ΚΥ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο»
(Φ.Ε.Κ. 3486/Β΄/31-12-2012).
8. Την αριθμ. 180/23-05-2016 πράξη του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» - Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου
«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ», περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Διοικητή Βόλο Εμμανουήλ του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο».
9. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015, άρθρου 20 (Φ.Ε.Κ.
176/Α/16-12-2015), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4384/2016 (Φ.Ε.Κ. 78/Α/26-04-2016).
10. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
11. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 101217/28-12-2018 κοινή
απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
«Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομειακών-Ακτινοφυσικών
και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια».
12. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28-12-2018 κοινή
Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική
Περιφέρεια».
13. Την αριθμ. Πρωτ. 66743/31-12-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς
και Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε για το έτος 2019, το
ποσό των δύο εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων ευρώ (2.191.000,00€) για την αποζημίωση ενεργών
εφημέριων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών,
Ψυχολόγων, Φυσικών νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών και
Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Για το Γ.Ν.Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», προβλέπεται το ποσό
των 31.000,00€ για τέσσερα (4) άτομα και οκτακόσιες
είκοσι (820) εφημερίες.
14. Την αριθμ. Πρωτ. 66751/31-12-2018 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς
και Αιγαίου, με την οποία εγκρίθηκε η κατανομή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών
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Ιδρυμάτων και πρωτοβάθμιων υπηρεσιών αρμοδιότητας
της. Συγκεκριμένα, για το Γ.Ν.- Κ.Υ. Καλύμνου «Το Βουβάλειο», κατανέμονται τριάντα οκτώ χιλιάδες (38.000) ώρες
για εκατόν δεκαεπτά (117) άτομα και ποσό ανερχόμενο
στις εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ
(173.500,00€).
15. Το γεγονός ότι στους Φαρμακοποιούς - Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς
Χημικούς, Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν
σε Νοσοκομειακά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η
καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημέριων, το
μέγιστο, κατά μήνα.
16. Το γεγονός ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε
υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών εργασία, καθώς και οι ώρες κατά εργαζόμενο καθορίζονται
με απόφαση του Δ.Σ. του νοσοκομείου.
17. Την ανάγκη 24ωρης κάλυψης του νοσοκομείου
με νοσηλευτικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό.
18. Τις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις που
καθιστούν την ανάγκη του προσωπικού να εργάζεται
πέραν του κανονικού ωραρίου του, σε συνδυασμό με
αποχωρήσεις μονίμου προσωπικού στις 31-12-2018,
λόγω συνταξιοδότησης, αποφασίζουμε:
1) Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών
εργασίας μονίμου και Ιδιωτικού Δικαίου προσωπικού, για
το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019. Το
συνολικό ετήσιο ποσό των 173.500,00€ επιμερίζεται ως
εξής ανά Κ.Α.Ε.: 0261: 52.009,58€, 0263: 121.490,42€. Για
το α' εξάμηνο 2019, αντιστοιχούν 19.000 ώρες με κόστος
86.750,00€ (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263). Για το β' εξάμηνο 2019,
αντιστοιχούν 19.000 ώρες με κόστος 86.750,00€ (ΚΑΕ
0261, ΚΑΕ 0263).
2) Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης για 820
ενεργείς εφημερίες τεσσάρων (4) ατόμων επιστημονικού προσωπικού, για το χρονικό διάστημα από
01-01-2019 έως 31-12-2019, μέχρι του εγκεκριμένου
ποσού των 31.000,00€ το οποίο επιμερίζεται ως εξής
ανά Κ.Α.Ε.: 0261: 10.000,00€, 0263: 21.000,00€. Για το α'
εξάμηνο 2019 αντιστοιχούν 410 ημέρες εφημερίας με
κόστος 15.500,00€ (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263). Για το β' εξάμηνο 2019, αντιστοιχούν 410 ημέρες εφημερίας με κόστος
15.500,00€ (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κάλυμνος, 25 Ιανουαρίου 2019
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΛΟΣ
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Στην αριθμ. 1090/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β'
5910/31.12.2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελίδα 69317 του ΦΕΚ, η παράγραφος 3 του διατακτικού της απόφασης να αντικατασταθεί με τη ορθή:
«3. Την υποβολή από τον Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ των ακόλουθων εισηγήσεων στην Αρχή προς έγκριση σύμφωνα
με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016
βάσει του ακόλουθου χρονοδιαγράμματος:
Μέχρι την 31/12/2018:
α) Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών/Συστημικών
Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης
β) Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς
Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων
γ) Μεθοδολογία Συμψηφισμού
δ) Μεθοδολογία Υπολογισμού Εγγυήσεων στην Αγορά
Εξισορρόπησης
Οι υπό γ) και δ) Μεθοδολογίες υποβάλλονται από τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ στην περίπτωση που μέχρι την
ανωτέρω ημερομηνία δεν έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες
που αφορούν την εκκαθάριση των συναλλαγών στην
Αγορά Εξισορρόπησης σε Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 12
του ν. 4425/2016.
Μέχρι την 15/2/2019:
ε) Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση
των δραστηριοτήτων της αγοράς
στ) Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής
των δραστηριοτήτων της αγοράς
ζ) Όροι και προϋποθέσεις Συμβαλλομένων Μερών με
Ευθύνη Εξισορρόπησης
η) Μεθοδολογία υπολογισμού Μέγιστης Συνεχούς
Ικανότητας Παραγωγής
Μέχρι την 31/3/2019:
θ) Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης
ι) Μεθοδολογία Υπολογισμού Συντελεστών Απωλειών
ΕΣΜΗΕ καθώς και τον Πίνακα των Συντελεστών Απωλειών ΕΣΜΗΕ που θα ισχύσει από την έναρξη λειτουργίας
της Αγοράς Εξισορρόπησης
ια) Όροι και Προϋποθέσεις Παροχών Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ιβ) Μεθοδολογία υπολογισμού μεταβλητού κόστους
Θερμικών Μονάδων Παραγωγής».
2. Στη σελίδα 69317 του ΦΕΚ, τίθεται νέα παραγράφος
4 ως εξής:
«4. Την έναρξη υποχρεώσεων εξισορρόπησης των Μονάδων ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά μετά
από σχετική Απόφαση της ΡΑΕ, η οποία θα ληφθεί κατά
το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2021, σε συνέχεια σχετι-
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κής αξιολόγησης από την Αρχή επαρκών δεδομένων από
τη λειτουργία συνεχών ενδοημερήσιων συναλλαγών,
οι οποίες εκτιμάται ότι θα εκκινήσουν εντός του 2020.
Έως την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω Απόφασης
θα εφαρμόζονται για τις Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση
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Συμμετοχής στην Αγορά οι μεταβατικές διατάξεις του
Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.».
3. Στη σελίδα 69317 του ΦΕΚ την αναριθμούνται οι
παραγράφοι 4 και 5, σε 5 και 6.
(Από τη Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02004681802190012*

