
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού.

2 Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
Υπάλληλο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκο-
μείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Χονδρολέ-
ου Άννα.

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 
«Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» 
“Ethnomusicology and Music Anthro pology”.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού 
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. ΚΥΘΗ-
ΡΩΝ, για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Γ5α/Γ.Π.οικ.8912 (1)
Αναγνώριση επιστημονικού περιοδικού. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε-

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), 
β. των παρ. 4 και 5 του άρθρου 27 του ν. 1397/1983 

«Εθνικό Σύστημα Υγείας» (Α’ 143), 
γ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Υγείας» (Α’ 148), 

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

1. Την υπό στοιχεία Υ32/09.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

2. Την υπ’ αρ. 2 απόφαση της 16ης Ολομ./07-09-1984 
της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ. «Αξιολόγηση περιοδικών για 
δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών».

3. Την υπ’ αρ. 24 σύμφωνη γνώμη της 290ης Ολομ./
21-07-2021 της Ολομέλειας του Κε.Σ.Υ./14.10.2021, η 
οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία με το από 20.10.2021 
υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιστημονικής 
Τεκμηρίωσης, Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστή-
ριξης του Κε.Σ.Υ. σχετικά με την αναγνώριση του επιστη-
μονικού περιοδικού «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

4. Το από 24.06.2020 έγγραφο του Επιστημονικού Συμ-
βουλίου του Γ.Ν. Βούλας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ», αναφορικά με 
την αίτηση αναγνώρισης του επιστημονικού περιοδικού 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ».

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την 
υπό στοιχεία Β1α/οικ. 8413/10.02.2022 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, με βάση την περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), απο-
φασίζουμε:

Εντάσσουμε στα περιοδικά με «εθνική αναγνώρι-
ση», στα οποία οι δημοσιευμένες εργασίες των ια-
τρών αποτελούν κριτήριο συγκριτικής αξιολόγησης 
για την κατάληψη θέσης του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., το 
περιοδικό «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ», το οποίο εκδί-
δεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν. Βούλας 
«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.6628 (2)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
Υπάλληλο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», Χον-
δρολέου Άννα.

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 61 και 62 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
2. Τον ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Tο π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ-

νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

4. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ.7910/9.2.2022 απόφαση 
«Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Διεύ-
θυνσης Υπηρεσιών Υγείας».

5. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 9/2022 Πρακτικού της 
Συνεδρίασης του Α’ Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
της 6ης Υ.ΠΕ.

6. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 18/28.4.2021 Πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν.Π., αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του Επαίνου στην 
υπάλληλο του Π.Γ.Ν. Πατρών «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», 
ΧΟΝΔΡΟΛΕΟΥ ΑΝΝΑ, του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής, 
επειδή με την επιμελή και υπέρ το δέον ενασχόλησή της 
συνέβαλε στην επιτυχή υλοποίηση της εμβολιαστικής 
καμπάνιας και στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβο-
λιασμών κατά της COVID-19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022 

Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ 

Ι

    Αριθμ. απόφ. 1019/14-02-2022 (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Μουσική 
Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and Music 
Anthropology” .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 
9-12-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 20-01-2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(14η συνεδρία 27-01-2022).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και τη λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Εθνομουσικολογία και 
Μουσική Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and Music 
Anthropology”, από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εθνομουσικολογία και 
Μουσική Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and Music 
Anthropology”, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» 
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“Ethnomusicology and Music Anthropology” έχει ως 
αντικείμενο την Εθνομουσικολογία και τη Μουσική Αν-
θρωπολογία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώ-
σεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων 
στον χώρο της Εθνομουσικολογίας και της Μουσικής 
Ανθρωπολογίας. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει:

i. στην επιστημονική έρευνα των συγκεκριμένων γνω-
στικών αντικειμένων και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των 
φοιτητών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως 
εθνομουσικολογικού και ανθρωπολογικού φαινομένου, 
όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών 
περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών,

ii. στην προπαρασκευή στελεχών υψηλού επιπέδου 
για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώ-
ρας και

iii. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επι-
στημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά 
πεδία του ΠΜΣ σε επιστημονικά/ερευνητικά ιδρύματα 
υψηλών απαιτήσεων του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

iv. στην προπαρασκευή για ανώτερου επιπέδου επι-
στημονικές ή ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά 
πεδία του ΠΜΣ σε ιδρύματα υψηλών απαιτήσεων του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρω-
πολογία».

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται εκατόν είκοσι 
(120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή 
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συγγραφή επιστη-
μονικών εργασιών, εκπλήρωση ερευνητικών/πρακτικών 
υποχρεώσεων και καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται για σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Εθνομουσικολογία 
και Μουσική Ανθρωπολογία» “Ethnomusicology and 
Music Anthropology” θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,

- καθώς και άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. 
Το ΠΜΣ δεν προβλέπει τέλη φοίτησης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-32 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος, 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 02  (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 

και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 

ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-

σιμες ημέρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού 

και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι-

κού δικαίου του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - Κ.Υ. 

ΚΥΘΗΡΩΝ, για το έτος 2022.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

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

διατάξεις» (Α΄ 81).
2. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις, εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων» (Α΄ 176), σύμφωνα με το οποίο «…..για το προσω-
πικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ η απόφαση καθιέρωσης 
υπερωριακής εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο…..».

Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού τους. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επιπλέον, 
όπως ορίζεται στο ως άνω άρθρο, οι ώρες απασχόλησης 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται 
ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείω-
σης μεταξύ των (2) δύο εξαμήνων μέσα στο έτος ως εξής:

α) Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 
εκατόν είκοσι ώρες ανά υπάλληλο.

β) Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
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κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 
νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε 12ωρη ή 24ωρη βάση, μέχρι (96) ενενήντα έξι ώρες για τις νυχτερινές 
και μέχρι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο.

3. Την υπό στοιχεία Γ.4β/Γ.Π οικ.80488/23-12-2021 κοινή υπουργική απόφαση του Υ.Υ. «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, για το έτος 2022».

4. Την υπ’ αρ. 82159/29-12-2021 απόφαση Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου σχετικά με την κατανομή 
ποσού για αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού των Νοσο-
κομείων αρμοδιότητας 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας έτους 2022, σύμφωνα με την οποία στο Γ.Ν. - Κ.Υ. ΚΥΘΗΡΩΝ 
κατανεμήθηκε το ποσό των 52.560 ευρώ.

5. Την ανάγκη 24ωρης κάλυψης του Νοσοκομείου με νοσηλευτικό, τεχνικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθότι 
το Νοσοκομείο εκτελεί γενική εφημερία καθημερινά.

6. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, για την κάλυψη των υπηρε-
σιακών αναγκών και σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού, καθίσταται επιτακτική η εργασία του προσωπικού 
πέραν του κανονικού ωραρίου.

7. Τις υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της Νοσηλευτικής, Τεχνικής, Ιατρικής, και Διοικητικής υπηρεσίας του 
Νοσοκομείου μας, λόγω της επί 24ώρου λειτουργίας του και της μη επαρκούς κάλυψης των τμημάτων σε αναγκαίο 
προσωπικό, αποφασίζει:

Την έγκριση της υπερωριακής απογευματινής καθώς και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτε-
ρινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού και το προσωπικό με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2022 ως εξής:

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι (120) είκοσι ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω-
ριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας ορίζεται ανά εξάμηνο 
μέχρι (96) ενενήντα έξι ώρες ανά υπάλληλο για τις νυχτερινές και μέχρι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, η οποία αφορά συνολικά (33) τριάντα τρία άτομα (Διοικητικό, Νοσηλευτικό, Τεχνικό, Παραϊατρικό βοηθητικό 
και λοιπό προσωπικό) και 20.000 ώρες επιμεριζόμενες για:

Το 1ο εξάμηνο του έτους 2022 σε 10.000 ώρες με κόστος 26.280 ευρώ (ΚΑΕ 0261, 0263).
Το 2ο εξάμηνο του έτους 2022 σε 10.000 ώρες με κόστος 26.280 ευρώ στους (ΚΑΕ 0261, 0263).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΜΟΙΒΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡ. ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΦΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ

ΝΥΧΤ. ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 33 10.000 - 26.280

Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΠΡΟΣΘ. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡ. ΥΠΑΛ/ΛΩΝ ΩΡΕΣ ΕΦΗΜ. ΔΑΠΑΝΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΥΧΤ. ΚΑΙ ΑΡΓΙΩΝ 33 10.000 - 26.280

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κύθηρα, 10 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02007441802220004*
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