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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους
και ελεύθερους επαγγελματίες.

2

Έγκριση πραγματοποίησης υπερωριών και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το έτος 2020.

3

Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση, κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας, για το Έκτακτο Επικουρικό
Προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας κατά το έτος 2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15 /Δ’ / οικ. 13994 / 339
(1)
Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου δέκατου όγδοου
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID - 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - μεταφορά
υπηρεσιών και ερμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

Αρ. Φύλλου 1265

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το αριθ. 13966/Δ6 2781/02.04.2020 εισηγητικό
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται απώλεια εσόδων κατά το έτος 2020
λόγω μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου κατά 25%, η οποία εκτιμάται: για
τον π/υ του e-ΕΦΚΑ κλάδο σύνταξης έως 34 εκ ευρώ,
κλάδο επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών έως
2 εκ ευρώ, για τον π/υ του ΕΟΠΥΥ έως 14 εκ ευρώ και για
τον π/υ του ΟΑΕΔ έως 2 εκ. ευρώ και δεν προκαλείται
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν
τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε
τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης
τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στη
ρύθμιση, για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να
έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου
απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν
μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή
από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για
τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί
επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την
ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην
περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης
καταβολής.
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Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω
ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13
του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).
2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μηνών για το σύνολο των
κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους
οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και την εισφορά
του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει,
υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.
3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:
α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που
έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως
νέοι επαγγελματίες.
β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1
που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν.
4670/2020 (Α΄ 43). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί του
ποσού που προκύπτει η μείωση του άρθρου 141 παρ. 2
του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).
4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το
ποσό της προβλεπόμενης, από το άρθρο 39 παρ. 10 του ν.
4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34
του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο
2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ'
εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 10 του
άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει.
5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:
α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών
διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή
στην ασφάλιση
β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.
6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού
μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας
ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή
αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 πριν από
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 παρ. 15 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια του συντελεστή 0,20.
7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται
στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους
επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο
μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
σύμφωνα με το άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).
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Τα πρόσωπα της παρ. 1 που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις
του άρθρου όγδοου παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και της αριθ. Δ. 15/Δ΄/οικ.
13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1077), εάν
δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές
περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39
παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄43), υπάγονται στις
διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.
8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που
εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα της
παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές
σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών
που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.
Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του
πρώην ΕΤΕΑΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω
καταβληθεισών εισφορών παράσχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Π/ 5285
(2)
Έγκριση πραγματοποίησης υπερωριών και εφημεριών υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας για το έτος 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4316/2014
(Α΄270)) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 8
του ν. 4351/2015 (Α΄164) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α’123)
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52
του ν. 4384/2016 (Α΄78), που αφορούν αποζημίωση για
εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίουΑποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 42 του ν. 4368/2016
(Α΄21).
5. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 64 του
ν. 4486/2017 (Α΄115) «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με τις
οποίες στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4316/2014 (Α΄/270)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών

Τεύχος B’ 1265/09.04.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13331

9. Την αριθμ. 99146/30-12-2019 (ΑΔΑ: 67ΨΟ469Η2Γ7ΓΥ) απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με κατανομή αριθμού προσωπικού, ωρών, καθώς και ποσού, συγκεκριμένα συνολικής
δαπάνης 90.000,00€, για αποζημίωση εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων,
Φυσικών Νοσοκομείων-Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων
του Γ.Ν. Λαμίας, για το έτος 2020.
10. Την αριθμ. 99148/30-12-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ91469Η2ΓΞΩ4) απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας σχετικά με κατανομή αριθμού προσωπικού, ωρών, καθώς και ποσού, συγκεκριμένα συνολικής
δαπάνης 795.000,00€, για υπερωριακή, νυκτερινή και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γ.Ν. Λαμίας, για το έτος 2020.
11. Την αναγκαιότητα της ομαλής και απρόσκοπτης
λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας σε 24ωρη
βάση, αποφασίζουμε:
Για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Νοσοκομείου σε 24ωρη βάση:
Α) Την έγκριση δαπάνης για πραγματοποίηση εφημεριών του λοιπού Επιστημονικού προσωπικού του Γ.Ν. Λαμίας για το έτος 2020, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:

εργασίας, καθώς και εφημεριών του προσωπικού των
ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης
των οικείων φορέων, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ.
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».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3329/2005, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ οικ.90623/23-12-2019 (ΦΕΚ
5196/Β/31-12-2019) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με θέμα: «Εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών ΝοσοκομείωνΑκτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια ».
8. Την αριθμ. Γ4β/ΓΠ οικ.90622/23-12-2019 (ΦΕΚ 5196/
Β΄/31-12-2019) απόφαση του Υφυπουργού Υγείας με
θέμα: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δίκαιου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική
Περιφέρεια».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

0261

0263

ΣΥΝΟΛΟ

10

2.500

32.400

57.600

90.000

Β) Την έγκριση δαπάνης για υπερωριακή, νυχτερινή καθώς και Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία του
μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Γ.Ν. Λαμίας για το έτος 2020, η οποία αναλύεται ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ

0261

0263

ΣΥΝΟΛΟ

680

346.000

295.200

499.800

795.000

Η υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για υπερωριακή
απογευματινή, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Λαμία, 5 Μαρτίου 2020
Ο Διοικητής κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Διοικητής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ
Ι

Αριθ. 401
(3)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση, κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας, για το Έκτακτο Επικουρικό Προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας κατά το έτος 2020.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄176)
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις της

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
2. Την υπουργική απόφαση 2/1757/0026/2017 ΦΕΚ
17/τ.Β΄/12-01-2017, «Καθορισμός δικαιολογητικών για
την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
3. Την αριθ.πρωτ.οικ.2/40112/ΓΔΠ/26-5-2017 (ΑΔΑ:
Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για
την ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που ασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου.
4. Την αριθ. οικ. 12549/4426/16-03-2020 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 868/16-03-2020) «Καθορισμός
διαδικασίας έκτακτης πρόσληψης επικουρικού προσω-
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πικού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από την
εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19».
5. Την αριθμ. πρωτ. 308/17-3-2020 προκήρυξη πρόσληψης έκτακτου επικουρικού προσωπικού (ΑΔΑ: ΨΩΒΥ465ΙΨ4-4Η9) του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων
Ευρυτανίας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
από την εμφάνιση και διάδοση στην χώρα μας του κορωνοϊού COVID-19.
6. Τις αριθ. πρωτ. 381,382,383,384/31-03-2020 ατομικές συμβάσεις Εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, λήξης 30-9-2020.
7. Το γεγονός ότι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων
Ευρυτανίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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8. Την ανάγκη απασχόλησης του έκτακτου επικουρικού
προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες
ημέρες για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Θεραπευτηρίου, αποφασίζει
Την έγκριση της εργασίας με αποζημίωση, κατά
τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής εργασίας, για το Έκτακτο Επικουρικό Προσωπικό του Θεραπευτηρίου, ειδικότητας ΔΕ
Βοηθών Νοσοκόμων/Βοηθών Νοσηλευτών, έως τις
30 - 09- 2020, όπως με λεπτομέρεια απεικονίζεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΔΕ Βοηθών
Νοσοκόμων/ Βοηθών
Νοσηλευτών ΙΔΟΧ

4

4

Σύνολο υπαλλήλων:

4

4

Σύνολο ωρών:

288

768

Σύνολο δαπάνης:

1.324,80

1.413,12

Σύνολο δαπάνης ΚΑΕ 0263: 2.737,92
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρπενήσι, 3 Απριλίου 2020
Ο Διοικητής
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
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