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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση τοποθέτησης οπλίτη θητείας, πτυχιούχου ιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό
Ιατρείο Κουφονησίων.

2

Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του ορίου
ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης
Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και
την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως
ισχύουν.

3

Συγχώνευση των Εργαστηρίων «Ανώτερης Γεωδαισίας» και «Γενικής Γεωδαισίας» σε ένα Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Γεωδαισίας» του
Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου.

4

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

5

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μετακινούμενων υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.

6

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου
Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2020.

7

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο έτους
2020.

8

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2020.

Αρ. Φύλλου 4067

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 400/314/213395/Σ. 5786

(1)

Ανάκληση τοποθέτησης οπλίτη θητείας, πτυχιούχου ιατρικής στο Πολυδύναμο Περιφερειακό
Ιατρείο Κουφονησίων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4361/2016 «Ρύθμιση
θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 10).
2. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία, διαφάνεια κυβερνητικών οργάνων» (Α΄ 133).
3. Την υπό στοιχεία Α1α/43866/08.06.2018 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Τοποθέτηση της Παρασκευής
Θεοφίλου, μόνιμης υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Α΄, ως Προϊσταμένη της Γενικής
Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας»
(ΑΔΑ: Ω257465ΦΥΟ-Σ1Ε).
4. Την υπό στοιχεία 247153α/09.08.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής
Άμυνας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).
5. Το υπ’ αρ. 541/02.06.2020 έγγραφο αίτημα του
Υπουργείου Υγείας.
6. Την υπό στοιχεία Φ.400/197/203999/Σ.3956/26.6.2020
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας και της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας
του Υπουργείου Υγείας «Τοποθέτηση Οπλιτών Θητείας Πτυχιούχων Ιατρικής σε κενές θέσεις Πολυδύναμων
Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών Ιατρείων και
Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων και προβληματικών περιοχών» (Β΄ 2695).
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7. Το υπό στοιχεία Φ.400/25/613343/Σ.748/06.7.2020/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ) έγγραφο.
8. Το υπό στοιχεία Φ.400/28/615108/Σ.904/11.8.2020/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ) έγγραφο.
9. Το υπό στοιχεία Φ.400/29/615325/Σ.936/14.8.2020/
ΓΕΣ/Β3 (ΔΟΘ) έγγραφο.
10. Το υπό στοιχεία ΔΑΑΔ 45124/19.08.2020 έγγραφο
της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, αποφασίζουμε:
1. Τη μερική ανάκληση της υπό στοιχεία Φ.400/197/
203999/Σ.3956/ 26.06.2020 απόφασης «Τοποθέτηση
οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής σε κενές θέσεις
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, Περιφερειακών
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας, άγονων, απομακρυσμένων
και προβληματικών περιοχών» (Β΄ 2695), που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 του ν. 4361/2016
κατά το μέρος που αφορά στην τοποθέτηση του Στρ (ΥΓ)
Ζέλου Λεωνίδα του Ιωάννη, ΣΑ: 20500334816, 2020 Β΄
ΕΣΣΟ, ειδικότητας Ιατρού Άνευ Ειδικότητας (ΙΑΕ), (αύξων
αριθμός ιβ της ως άνω κοινής απόφασης), στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κουφονησίων, 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, για λόγους υγείας.
2. Ο ως άνω αναφερόμενος οπλίτης ιατρός, παρουσιάστηκε στο συγκεκριμένο Π.Π.Ι. και ανέλαβε υπηρεσία
την 05.8.2020, ενώ αποχώρησε την 10.8.2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υφυπουργός

Εθνικής Άμυνας
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1225
(2)
Καθορισμός της αριθμητικής τιμής του ορίου
ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης
Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου
84 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και
την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016, όπως
ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 3η Σεπτεμβρίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 185), όπως ισχύει και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 18.
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2. 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» (Α’ 179), όπως ισχύει.
3. Τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης υπ’ αρ.
1090/2018 απόφαση ΡΑΕ, Β’ 5910/2018 και Β’ 468/2019,
όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ.
938/2020 απόφαση ΡΑΕ, Β’ 2757/2020).
4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/56369/676/2020
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την έναρξη λειτουργίας των Αγορών Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας και Εξισορρόπησης του ν. 4425/2016
(Α΄ 185), ως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1
του ν. 4643/2019 (Α’ 193), ως ισχύει» (Β΄ 2853).
5. Την υπ’ αρ. 2312/2010 απόφαση της ΡΑΕ «Καθορισμός αριθμητικής τιμής του μεγέθους TOL» (Β’ 2046).
6. Το υπό στοιχεία ΡΑΕ Ι-285900/22.07.2020 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΑΡ./ΗΜ.: ΔΔΑ/20524/22.07.2020) προς
τη ΡΑΕ με θέμα «Εισήγηση αναφορικά με τον καθορισμό
της αριθμητικής τιμής του ορίου ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας».
7. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (σχετικό έγγραφο 6), η οποία
έλαβε χώρα από 24.07.2020 έως και 03.08.20201 και επί
της οποίας δεν υπεβλήθησαν σχόλια.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των
Κωδίκων των Αγορών» του ν. 4425/2016, όπως ισχύει,
προβλέπονται τα εξής:
«4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
Επειδή, στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (εφεξής
ΚΑΕ), όπως ισχύει, προβλέπονται τα εξής:
«[…] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν,
και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), μετά από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. […]
9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν
από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος - στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες
ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18
παρ. 4 του ν. 4425/2016.».
Επειδή, στην παρ. 5 του άρθρου 84 «Υπολογισμός
Ενέργειας Εξισορρόπησης και Αποκλίσεων» του ΚΑΕ
προβλέπονται τα εξής:
1
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/
fa ctsheets/2020/maj/2407_2.csp
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«[…]
5. Η Επιβεβλημένη Ενέργεια μίας Οντότητας Υπηρεσίας Εξισορρόπησης e για μια Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t ισούται με το Πρόγραμμα Αγοράς συν την ανοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χειροκίνητης
ΕΑΣ συν την καθοδική ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ συν την ανοδική ενεργοποιημένη
ενέργεια για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης συν την καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια για σκοπούς εκτός της
εξισορρόπησης, όπως αποδίδεται παρακάτω:
ிோோǡ௨

ܶܵܰܫǡ௧ ൌ ܵܯǡ௧  ܧܤܣǡ௧

ிோோǡ௨

ிோோǡௗ
 ܧܤܣǡ௧
 ܧܱܣǡ௧

ிோோǡ௨

ிோோǡௗ
 ܧܱܣǡ௧
ிோோǡ௨

ǡ ܧܱܣǡ௧
) ȑȤİȚ șİĲȚțȩ
ȈĲȠȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȪʌȠ Ș ĮȞȠįȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ (ܧܤܣǡ௧
ிோோǡௗ
ிோோǡௗ
ʌȡȩıȘȝȠ İȞȫ Ș țĮșȠįȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ (ܧܤܣǡ௧
ǡ ܧܱܣǡ௧
) ȑȤİȚ ĮȡȞȘĲȚțȩ
ʌȡȩıȘȝȠ.
Για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας μπορεί να οριστεί όριο ανοχής ανά κατηγορία Οντότητας
Υπηρεσίας Εξισορρόπησης με απόφαση της ΡΑΕ, μετά
από πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. […]».
Επειδή, με το υπό σχετ. 6 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε εισήγηση προς τη ΡΑΕ σχετικά με τον καθορισμό
της αριθμητικής τιμής του ορίου ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας, σύμφωνα με την παρ.
5 του άρθρου 84 του ΚΑΕ και την παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016, όπως ισχύουν.
Βάσει της ως άνω εισήγησης, προκειμένου να καθοριστεί το όριο ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας ελήφθησαν, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., υπόψη
τα κατωτέρω:
• Οι Εντολές Κατανομής μεταδίδονται από το Κέντρο
Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) προς τις Οντότητες Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης με τη μορφή setpoints μέσω εξοπλισμού του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας. Η μετάδοση
αυτή γίνεται μέσω της εφαρμογής SCADA και οι εντολές
λαμβάνονται από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης στον αντίστοιχο εξοπλισμό της εγκατεστημένης
τερματικής μονάδας (RTU). Η κωδικοποίηση του setpoint
είναι με 8 bits (0-255, δηλαδή 256 διακριτές τιμές για κάθε
Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης). Ως αποτέλεσμα
των ανωτέρω είναι δυνατό να προκύψει σφάλμα στην
ακρίβεια του σήματος με μέγιστη τιμή 1/(2×256)=0,2% επί
της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος της Οντότητας Υπηρεσιών
Εξισορρόπησης. Επίσης οι κάρτες αναλογικών εξόδων του
RTU, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, παρέχουν
ακρίβεια <=0,5%, στην πλήρη κλίμακα στους 25οC. Συνεπώς είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι, λόγω του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού τηλεμετάδοσης εντολών, υπάρχει μία
απόκλιση ύψους 0,7% επί της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος
μεταξύ της εκδοθείσας εντολής και της ληφθήσας προς
εκτέλεση από την Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
• Για τον υπολογισμό της ενεργοποιημένης Ενέργειας
Εξισορρόπησης γίνονται υπολογισμοί με βάση μετρήσεις
από τις συσκευές των RTU που χρησιμοποιεί η εφαρμογή
SCADA του ΑΔΜΗΕ (συχνότητα λήψης μετρήσεων κάθε
4 sec). Οι υπολογισμοί, όμως, χρεοπιστώσεων κατά την
Εκκαθάριση των Αποκλίσεων γίνονται με βάση τις πιστοποιημένες μετρήσεις ενέργειας που λαμβάνονται σε
15-λεπτη βάση από άλλες συσκευές. Λόγω του ανωτέρω
η μέση απόκλιση από την εκδοθείσα Εντολή Κατανομής
είναι 0,5% επί της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος.

• Η παραγωγή μιας Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς ακολουθώντας
τις διακυμάνσεις της συχνότητας εξαιτίας της λειτουργίας της διαδικασίας Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας
(FCR). Για την εκτίμηση της επίδρασης της διαδικασίας
Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας στις αποκλίσεις
των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης από την
εντολή που λαμβάνουν, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
απόκλιση που εμφανίζει η συχνότητα του συστήματος.
Η διακύμανση της συχνότητας η οποία είναι κοινή στο
διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό σύστημα του ENTSO-E, είναι
περίπου 20 mHZ, που είναι και το καθορισμένο εύρος το
οποίο προδιαγράφεται για την λειτουργία της διαδικασίας Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας. Λαμβάνοντας
υπόψη ότι οι περισσότερες μονάδες του Ελληνικού Συστήματος αντιδρούν στις διακυμάνσεις της συχνότητας
με στατισμό 5% είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι εξαιτίας της
διαδικασίας Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας μπορεί
να δημιουργηθεί απόκλιση από την Εντολή Κατανομής
ύψους 0,8% επί της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος.
Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, προτείνεται από την
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., το όριο ανοχής για τον υπολογισμό
της Επιβεβλημένης Ενέργειας να λάβει την τιμή 2%
(0,7%+0,5%+0,8%) επί της Μέγιστης Καθαρής Ισχύος
της κάθε Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
Επειδή, η ΡΑΕ, έθεσε την εν λόγω εισήγηση σε δημόσια
διαβούλευση, από τις 24.07.2020 έως και 03.08.2020, στο
πλαίσιο της οποίας δεν υποβλήθηκαν σχόλια (σχετ. 7).
Επειδή, η Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός την υπό
σχετ. 5 απόφασή της - η οποία αφορούσε τον καθορισμό
του μεγέθους TOL, ήτοι του ορίου ανοχής απόκλισης μονάδας παραγωγής σε δύο επί τοις εκατό (2%) - αφετέρου
την ως άνω εισήγηση του Διαχειριστή, διαπίστωσε ότι οι
παράγοντες που επηρεάζουν τη δυνατότητα ακριβούς
εκτέλεσης εντολής κατανομής από Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και την ενδεχόμενη μη συστηματική
απόκλιση ως προς τις εντολές αυτές, σχετίζονται με τη
διαδικασία υπολογισμού και μετάδοσης των Εντολών
Κατανομής και την αντίδραση των μονάδων στις διακυμάνσεις της συχνότητας.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την υποβληθείσα εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στην οποία, η τελευταία,
προέβη στην ποσοτικοποίηση των μη συστηματικών
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αποκλίσεων, διαπίστωσε ότι είναι αρκούντως επαρκής
και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά των
υφιστάμενων μονάδων παραγωγής, ώστε να εξασφαλίζεται η προσήκουσα λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης τόσο στον τρέχοντα, όσο και σε μελλοντικό
πραγματικό χρόνο, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4425/2016
και της παρ. 5 του άρθρου 84 του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
1. Tον καθορισμό της αριθμητικής τιμής του ορίου ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας σε
δύο τοις εκατό (2%).
2. Την έναρξη ισχύος της παρούσας από την ημέρα
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.», αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και να
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΟΥΜΑΣ
Ι

Αριθμ. 37657
(3)
Συγχώνευση των Εργαστηρίων «Ανώτερης Γεωδαισίας» και «Γενικής Γεωδαισίας» σε ένα Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Γεωδαισίας» του
Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και
Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα
Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 12-12-2018) καθώς και της Γενικής Συνέλευσης
της Σχολής (συνεδρίαση 3η/26-03-2020).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 8η/13-07-2020).
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη συγχώνευση των Εργαστηρίων «Ανώτερης Γεωδαισίας» και «Γενικής Γεωδαισίας» σε ένα Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Γεωδαισίας» που θα ανήκει στον Τομέα
Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και
την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Αποστολή - Σκοπός
Το Εργαστήριο Γεωδαισίας εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα Ανώτερης Γεωδαισίας, Φυσικής Γεωδαισίας και
Βαρυτημετρίας, Δορυφορικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής
Αστρονομίας, Εντοπισμού και Πλοήγησης, Τοπογραφίας,
Τεχνικής Γεωδαισίας, Βιομηχανικής Γεωδαισίας, Γεωδαιτικής Μετρολογίας, Υδρογραφικών Αποτυπώσεων και
Αποτυπώσεων Μεγάλων Κλιμάκων (Αρχαιολογικές κ.λπ.).
Το Εργαστήριο ΓΕΩΔΑΙΣΙΑΣ έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και άλλων Σχολών του ΕΜΠ σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του
προγράμματος σπουδών.
2. Την έρευνα, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, τα
οποία άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, είτε αυτοδύναμα, είτε συμμετέχοντας σε κοινά
προγράμματα με άλλα εργαστήρια ή πανεπιστημιακά
ιδρύματα.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων επιστημόνων αναγνωρισμένου κύρους.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και
διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων σε θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
ερευνητικών δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών Δημοσίου οφέλους, με σκοπό την
ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την προετοιμασία δημοσιεύσεων και εκδόσεων με
τη μορφή περιοδικών, σε συναφή αντικείμενα.
Άρθρο 2
Προσωπικό
Το Εργαστήριο Γεωδαισίας στελεχώνεται από:
1. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(ΔΕΠ) του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολής Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στις επιστημονικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην ερευνητική περιοχή
του Εργαστηρίου.
2. Μέλη του Ειδικού Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τομέα Τοπογραφίας.
3. Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Τομέα Τοπογραφίας.
4. Μέλη του Επικουρικού Διδακτικού Προσωπικού
(ΕΔΠ) του Τομέα Τοπογραφίας.
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5. Μέλη ΙΔΑΧ, των οποίων το αντικείμενο εργασίας
εμπίπτει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες και
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
6. Διπλωματούχους μηχανικούς ή πτυχιούχους ΑΕΙ άλλων συναφών κλάδων, με εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, οι οποίοι τοποθετούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται στο Εργαστήριο, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Άρθρο 3
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Τη διοίκηση ασκεί ο εκάστοτε Διευθυντής του Εργαστηρίου, ο οποίος εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση
του Τομέα Τοπογραφίας της Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και ασκεί τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
και ειδικότερα:
1. Μεριμνά για την εύρυθμη διεξαγωγή του διδακτικού
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις
αποφάσεις του οικείου Τομέα.
2. Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου.
3. Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
4. Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Τοπογραφίας σχετικά με την προμήθεια του απαραίτητου
εξοπλισμού
5. Ορίζει τους υπεύθυνους για τα όργανα, τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό του Εργαστηρίου.
6. Υπογράφει κάθε έγγραφο που αφορά στους κανόνες
λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Εγκαταστάσεις - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο στεγάζεται σε χώρους της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για τις ανάγκες του Εργαστηρίου και κατανέμονται ως εξής:
1. Στο ισόγειο, στον 1ο και 2ο όροφο του κτηρίου
Λαμπαδαρίου στεγάζονται τα γραφεία των μελών του
Εργαστηρίου.
2. Στον υπόγειο χώρο του κτηρίου Λαμπαδαρίου στεγάζονται οι αποθήκες των οργάνων μέτρησης και οι ειδικές εγκαταστάσεις για τον έλεγχό τους.
3. Στον υπόγειο χώρο του κτηρίου Λαμπαδαρίου στεγάζεται μια μεγάλη αίθουσα όπου υπάρχουν ειδικές
εγκαταστάσεις για τον έλεγχο των οργάνων μέτρησης
4. Στον υπόγειο χώρο του κτηρίου Λαμπαδαρίου στεγάζεται Υπόγεια σήραγγα, που χρησιμοποιείται για μετρολογικούς ελέγχους οργάνων μέτρησης.
Άρθρο 5
Λειτουργία Εργαστηρίου
Η χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπορεί να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ή ΕΤΕΠ, ή ΕΔΙΠ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και άλλων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις αρχές, τους όρους και τις
προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν άρθρο.
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Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες .
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του Εργαστηρίου.
Τα μέλη του Εργαστηρίου οφείλουν να ενημερώνουν
το Διευθυντή για κάθε ζήτημα που ανακύπτει κατά τη
διάρκεια της λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Σε τακτά χρονικά διαστήματα, μετά από πρόσκληση
του Διευθυντή του, δύναται να καλούνται τα μέλη σε σύσκεψη για θέματα ορθής λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός (όργανα μέτρησης, παρελκόμενα, Η/Υ, κ.ά.) των Εργαστηρίων Ανώτερης Γεωδαισίας και Γενικής Γεωδαισίας μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Γεωδαισίας.
Άρθρο 6
Πόροι
Οι οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και την παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότησης ΕΛΚΕ
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων.
3. Την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σύμφωνα με το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τον κανονισμό του ΕΜΠ.
4. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
5. Τα εκάστοτε διατιθέμενα ποσά από τις πιστώσεις
των Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ΕΜΠ και οι οποίες
διατίθενται σε αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου.
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
4. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
5. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
6. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
7. Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ
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Αριθμ. 764/Δ.Σ.
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
4. Το υπ’ αρ. 07/17-06-2020 (θέμα 13. Γ) απόσπασμα
πρακτικού τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Άμφισσας.
5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 16).
6. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
για τους υπαλλήλους της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν.
Άμφισσας, για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικού της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας, για το Β΄ εξάμηνο του έτους
2020, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
Τμήμα Οικονομικού
1 άτομο ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00 - 22:00)
2 άτομα ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
40 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00 - 22:00)
5 άτομα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
40 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00 - 22:00)
Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα
απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και
η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει, ύψους 1.887,14 €, θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 21 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 762/Δ.Σ.
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης μετακινούμενων υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
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3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 16).
5. Την υπ’ αρ. 06/04-06-2020 (θέμα 15ο Β) απόφαση
Δ.Σ. του Γ.Ν. Άμφισσας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των κάτωθι
υπαλλήλων του Γ.Ν. Άμφισσας, για το Β΄ εξάμηνο του έτους
2020, για εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
1 άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
1 άτομο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
1 άτομο ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
1 άτομο ΥΕ ΒΟΗΘ. ΥΓΕΙΟΝ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα
απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και
η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει, ύψους 2.130,00 €, θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 21 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 763/Δ.Σ.
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 16).
5. Την υπ’ αρ. 06/04-06-2020 (θέμα 16ο Α) απόφαση
Δ.Σ. του Γ.Ν. Άμφισσας.
6. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας
για την απρόσκοπτη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας
και για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας, για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, για εργασία πέραν του
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κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
ΩΡΕΣ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΠΟ- ΑΡΓΙΕΣ ΓΕΥΜΑ ΝΥΧΤΕΣ
1. 2 άτομα ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
120
96
2. 1 άτομο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

120

96

3. 1 άτομο ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

120

96

4. 1 άτομο ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ

120

96

5.

1 άτομο ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ

120

96

6.

1 άτομο ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

120

96

7.

1 άτομο ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

-

96

8. 1 άτομο ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

120

96

1 άτομο ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

120

-

9.

Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα
απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και
η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει, ύψους 10.501,79 €, θα
καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 21 Ιουλίου 2020
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Διοίκησης, της Πληροφορικής και του Δ.Σ. και για την
αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας,
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, για εργασία πέραν
του κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων
υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
1 άτομο ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
1 άτομο ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
1 άτομο ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
120 ώρες
(απασχόληση καθημερινή 06:00-22:00)
Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα
απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για
την αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών και
η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει, ύψους 1.452,86 €, θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 10 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 726/Δ.Σ.
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού
Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο του
έτους 2020.

Ο Διοικητής
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 732/Δ.Σ.
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για το Β΄ εξάμηνο έτους 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
4. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 16).
5. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας για την απρόσκοπτη λειτουργία της Γραμματείας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
3. Το υπό στοιχεία 2/1015ΔΕΠ/05-01-2016 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
4. Το υπ’ αρ. 04/14-05-2020 (θέμα 18ο) απόσπασμα
πρακτικού τακτικής συνεδρίασης Δ.Σ. του Γ.Ν. Άμφισσας.
5. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.1732/13.1.2020 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 16).
6. Την ανάγκη έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης
για τους υπαλλήλους της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του
Γ.Ν. Άμφισσας, για την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων και για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Άμφισσας,
για το B΄ εξάμηνο του έτους 2020, για εργασία πέραν
του κανονικού ωραρίου, για την αντιμετώπιση έκτακτων
υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
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1. Τμήμα: Χειρουργείο
ΩΡΕΣ
Α/Α
1.
2.
3.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 άτομο ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1 άτομο ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
14 άτομα ΔΕ ΑΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΡΓΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΣ

120
120
120

96
96
96

2. Τμήμα: Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Α/Α
1.
2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
5 άτομα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
5 άτομα ΔΕ ΑΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
48
48

ΑΡΓΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΣ
48
48

3. Τμήμα: Αιμοδοσία
Α/Α
1.
2.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
2 άτομα ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
3 άτομα ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
120
120

ΑΡΓΙΕΣ - ΝΥΧΤΕΣ
96
96

Από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους θα απασχοληθούν υπερωριακά μόνο όσοι χρειασθούν για την
αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών και η απασχόληση αυτών δεν θα υπερβαίνει τις καταγεγραμμένες
ώρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει, ύψους 29.863,50 €, θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0261.01.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 21 Ιουλίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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