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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   Υ4α/οικ. 25408 (1)
Απογευματινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμημά−

των όλων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ.3 και 25 του Ν.4052/2012 (Α΄ 41)
2. Του άρθρου 35 του Ν. 3918/2011.
3. Του άρθρου 1 του Ν.3868/2010 «Αναβάθμιση του 

Ε.Σ.Υ. και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α΄ 129).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 
143/Α΄/1983), το οποίο επανήλθε σε ισχύ με το άρθρο 
14 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/Α΄/1997)

5. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 ( ΦΕΚ 98/Α) και 
το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα−
σης δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

6. Του Π.Δ/τος 108/1993 (Α΄ 50) «Συγκρότηση, Οργάνω−
ση και Λειτουργία του Νοσοκομειακού Φαρμακείου».

7. Της υπ’ αριθμ. Υ4α/147881/25−11−2010 κοινής απόφα−
σης «Ολοήμερη Λειτουργία Νοσοκομείων» (Β΄ 1851).

8. Της υπ’ αριθμ. ΓΠ 161666/23−12−10 εγκύκλιο «Ολοήμε−
ρη Λειτουργία Νοσοκομείων», αποφασίζουμε:

Από 19.03.2012 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 
μετά το τακτικό ωράριο και κατά τις εργάσιμες ημέρες, 
η απογευματινή λειτουργία των φαρμακευτικών τμη−
μάτων για τη χορήγηση φαρμάκων ειδικών παθήσεων 
(ΦΕΠ) και αντιρετροϊκών σε εξωτερικούς ασθενείς.

Οι εξωτερικοί ασθενείς προσέρχονται στα φαρμακεία 
των νοσοκομείων κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού), 
ώστε να εξασφαλίζεται η επάρκεια φαρμάκων και η 
ομαλή εκτέλεση των συνταγών.

Ο προγραμματισμός της λειτουργίας του απογευμα−
τινού φαρμακείου, πραγματοποιείται με επιμέλεια του 
Διευθυντή του Φαρμακευτικού Τμήματος του Νοσο−
κομείου, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται κατά 
απόλυτη προτεραιότητα η εξυπηρέτηση των νοσηλευ−
ομένων ασθενών, των αναγκών της εφημερίας και η 
τακτική λειτουργία του φαρμακευτικού τμήματος.

Το πρόγραμμα απογευματινής λειτουργίας κατατί−
θεται στο τέλος του προηγούμενου μήνα στη Διοίκη−
ση του νοσοκομείου και αφού εγκριθεί, ανακοινώνεται 
δημόσια.

Το ωράριο απογευματινής απασχόλησης, ο μέγιστος 
αριθμός του προσωπικού και ο μέγιστος αριθμός των 
συνταγών οι οποίες εκτελούνται ανά ημέρα, καθορίζο−
νται με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή του Φαρμακευτικού τμήματος, σε συ−
νεργασία με την Επιτροπή Φαρμάκων, ανάλογα με τις 
ανάγκες και τις πρακτικές δυνατότητες του Φαρμακευ−
τικού τμήματος.

Στην απογευματινή λειτουργία των φαρμακείων των 
νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. μπορούν να δηλώσουν συμμε−
τοχή και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι νοσο−
κομειακοί φαρμακοποιοί του Ε.Σ.Υ. όλων των βαθμίδων 
(Διευθυντές, Επιμελητές Α΄, Β΄, Γ΄), οι επικουρικοί φαρ−
μακοποιοί και οι βοηθοί φαρμακείου. Η απασχόληση 
κάθε νοσοκομειακού φαρμακοποιού στην απογευματινή 
λειτουργία του φαρμακείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα και δεν μπορεί να 
συμπίπτει με το πρόγραμμα εφημέριων.

Η καταχώρηση των συνταγών των φαρμάκων ειδικών 
παθήσεων και αντιρετροϊκών σε εξωτερικούς ασθενείς 
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από τα νοσοκομειακά φαρμακεία, γίνεται υποχρεωτικά 
μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Μέσω του ίδιου συστήματος πιστοποιείται και το 
ακριβές ποσόν που αντιστοιχεί στο επί πλέον 5% της 
νοσοκομειακής τιμής, ποσόν και που αντιστοιχεί απο−
κλειστικά και μόνο στην απογευματινή λειτουργία.

Έως το 30 % του ποσού που αντιστοιχεί στο 5% πλέον 
της νοσοκομειακής τιμής της αξίας των συνταγών των 
ΦΕΠ, που εκτελούνται κατά την απογευματινή λειτουρ−
γία του νοσοκομειακού φαρμακείου και που εγγράφε−
ται στο μοναδιαίο λογαριασμό της παραγράφου 7 του 
άρθρου 9 του ν. 2889/2001, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 3868/2010, διατίθεται για τις αμοιβές 
των φαρμακοποιών. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό 
επιμερισμένο στον αριθμό των συνταγών, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 20 € ανά συνταγή.

Έως το 20% του ποσού, κατανέμεται ισομερώς στους 
βοηθούς φαρμακείου που θα συμμετέχουν στην απο−
γευματινή λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση το ποσό αυτό 
επιμερισμένο στον αριθμό των συνταγών, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 5 € ανά συνταγή.

Οι αμοιβές του προσωπικού το οποίο συμμετέχει 
στη λειτουργία του απογευματινού φαρμακείου, κα−
ταβάλλεται από τα έσοδα του νοσοκομείου κάθε μήνα 
με την κατάθεση των ονομαστικών καταστάσεων των 
συνταγών των ασθενών με το σύνολο της φαρμακευ−
τικής δαπάνης για ΦΕΠ, προς τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης και ανεξαρτήτως του χρόνου εξόφλησης της 
δαπάνης αυτής. Οι αμοιβές αυτές ανά μήνα δεν δύναται 
να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τακτικές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ|
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Aριθμ. 2057 (2)
    Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την προμήθεια 

Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκο−
μείου «Λευκάδας» μέσω ΕΣΠΑ 2007− 2013.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις:
— Toυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ΠΔ 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005)

— Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10−3−2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

— Τις διατάξεις των άρθρων 3, 6 παράγρ.1 (περίπτωση α΄) 
και παραγ.7, 7, 9 και 10 του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18−6−
2007) σχετικά με «Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

— Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/
τ.Α΄/01.03.2012) σχετικά με «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργεί−
ων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου – Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Στα−
θερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεν−
νόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες 
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους 
και τη διάσωση της οικονομίας – και άλλες διατάξεις». 

— Του Π.Δ. 109/2011 (ΦΕΚ 243/τ.Α΄/11−11−2011) περί «Διο−
ρισμού του Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρω−
θυπουργού»

— Του Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/τ.Α΄/11−11−2011) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2) Τις αποφάσεις:
— Την υπ’ αριθμ. 130338/ 25.11.2011 (ΦΕΚ 2741 / 

τ.Β΄/25.11.2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί 
«Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο Μιχαήλ Τιμοσίδη».

— Την υπ’ αριθμ. Υ4β/Γ.Π. 16473/ 15.02.2012 απόφαση του 
Υπουργού Υ.Κ.Α. με θέμα «Έγκριση προμήθειας ενός Ψη−
φιακού Τηλεχειριζόμενου Ακτινοσκοπικού για την κάλυψη 
των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας».

Την υπ’ αριθμ. 958/13.1.2012 εισήγηση της 6ης Υγειο−
νομικής Περιφέρειας και το υπ’ αριθμ. 8993/07.12.2011 
έγγραφο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκάδας.

— 3) Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που προκαλεί−
ται από τις διατάξεις της απόφασης αυτής είναι ύψους 
300.000,00 ευρώ (τριακόσιες χιλιάδες ευρώ), συμπερι−
λαμβανομένου ΦΠΑ 23%, που θα καλυφθεί από πόρους 
του ΕΣΠΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κατ΄ εξαίρεση διενέργεια δημοπράτη−
σης για την προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 
από τους φορείς του άρθρου 9 του Ν. 3580/2007 με 
πόρους του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

α/α Φορέας 
πρότασης

Φορέας 
διενέργειας

Περιγραφή 
Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού
τμχ Π/υ (€) Παρατηρήσεις

1 Γ.Ν. 
Λευκάδας

Επιτροπή 
Προμηθειών Υγείας 

(Ε.Π.Υ.)

Ψηφιακό 
Τηλεχειριζόμενο 
Ακτινοσκοπικό

1 300.000
Ενιαίες 
Τεχνικές

Προδιαγραφές

Σύνολο Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: 300.000 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 13755

    Αριθμ. 1064 (3)
Καθορισμός υπερωριακής με αμοιβή εργασίας από 

υπαλλήλους που ασχολούνται στο Πρόγραμμα Κα−
ταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς το 2012.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτή−

των των Περιφερειών στη Νέα αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

2. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999 « περί Συλλο−
γικών Διαπραγματεύσεων στη Δημόσια Διοίκηση, μονι−
μοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α180

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 « Διε−
παγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμο−
διότητας του Υπουργείου Γεωργίας» που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ Α΄/154

4. Του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

5. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2012.

6. Ότι η διάρκεια των εργασιών δακοκτονίας ορίζεται από 
1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου (απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών − Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων υπ’ αριθμ. 123877/9−6−2005, ΦΕΚ Β΄ 775).

7. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 βάσει των οποίων 
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. μόνο για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

8. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) σύμφωνα 
με τις οποίες ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής 
με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 
ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Η απασχόληση δε κατά τις 
νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
δεν μπορεί κατά μήνα να υπερβαίνει τις 16 ώρες.

9. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−
ριακή απασχόληση εξαιρέσιμων ημερών και Κυριακών 
από την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας, καθώς 
την μισθοδοσία των Τομεαρχών και του εργατοτεχνι−
κού προσωπικού, την αναγκαιότητα επεμβάσεων βάσει 
δεδομένων του δακοπληθυσμού και όχι προγραμματι−
σμένων επεμβάσεων, αναγκαιότητα ελέγχου, εποπτείας 
και παρακολούθησης των συνεργείων ψεκασμού καθώς 
και του εποχικού προσωπικού.

10. Την υπ’ αριθμ. 772/16−2−2012 απόφαση Αντιπερι−
φερειάρχη Χίου για ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας 
έτους 2012.

11. Την υπ’ αριθμ. 18/2012 απόφαση (Πρακτικού Νο 2) 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου περί 
έγκρισης υπερωριακής εργασίας και εκτός έδρας μετα−
κινήσεις Υπαλλήλων που ασχολούνται με το πρόγραμμα 
Δακοκτονίας έτους 2012, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας, τον επόπτη Δα−

κοκτονίας, τον λογιστή Δακοκτονίας, τον γραμματέα 
Δακοκτονίας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτη−
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου υπερωρι−
ακή εργασία απογευματινών, εξαιρέσιμων ημερών και 
Κυριακών με αμοιβή έως 31−12−2012 ως ακολούθως:

Α) Για τον Διευθυντή Δακοκτονίας μέχρι 250 ώρες 
Β) Για τον επόπτη Δακοκτονίας μέχρι 360 ώρες 
Γ) Για τον λογιστή Δακοκτονίας μέχρι 300 ώρες 
Δ) Για τον γραμματέα Δακοκτονίας μέχρι 300 ώρες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ Α226) ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερω−
ριακής με αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες δεν μπορεί κατά μήνα να 
υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες.

Η υπερωριακή απασχόληση τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες προκύπτει:

α) από τη φύση του αντικειμένου της δακοκτονίας 
και

β) από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του Νόμου 
2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154) και στο άρθρο 16 του Νόμου 
3205/2003 (ΦΕΚ Α΄/297).

2. Ο Διευθυντής Δακοκτονίας, ο επόπτης Δακοκτονίας, 
ο λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2012 είναι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη−
τας Χίου και έχουν ορισθεί με την υπ’ αριθμ. 772/16−2−
2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χίου.

3. Με απόφαση του Διευθυντή Δακοκτονίας Χίου θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά 
μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

4. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία θα εκτελείται 
κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 15.00 έως 22.00, εξαιρέ−
σιμων ημερών και Κυριακών από ώρα 09.00 εως 13.00. 
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα−
σίας είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας Χίου στον οποίο 
ανήκουν οι απασχολούμενοι υπάλληλοι.

5. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα βαρύνει 
της πιστώσεις του Κ.Α. Εξόδων 5241 της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Χίου του φορέα 2295 Προστασία ελαιοπαρα−
γωγής, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Χίου στην ελαιοκο−
μική περιοχή της οποίας θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα 
της δακοκτονίας. Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει 
τα επτά χιλιάδες ΕΥΡΩ (7.000 ΕΥΡΩ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 1 Μαρτίου 2012 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ 

F
    Αριθμ. οικ. 9325/3694 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά το 

έτος 2012, για το μόνιμο και αποσπασμένο προσω−
πικό των υπηρεσιών της έδρας (Κέρκυρα) της Περι−
φέρειας Ιονίων Νήσων. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 

Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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2. Το Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιο−
νίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄/27−1−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ κλπ», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 
ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) −Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

7. Την σοβαρή έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζει η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η οποία καθιστά αναγκαία την 
υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων όλων των κλάδων των 
υπηρεσιών της έδρας (Κέρκυρα) της Π.Ι.Ν., προκειμένου να 
καλυφθούν εποχικές έκτακτες και επείγουσες ανάγκες.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης 
προκαλείται δαπάνη ύψους μέχρι 57.600,00€ σε βάρος του 
προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2012 της Π.Ε. 
Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμέ−
να στον ΚΑΕ 05110000Α του Ειδικού Φορέα 01073 για την 
οποία υπάρχει δεσμευμένη πίστωση (α/α 2003 στο βιβλίο 
Εγκρίσεων ΥΔΕ Ν. Κέρκυρας), αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού των υπηρεσιών της 
έδρας (Κέρκυρα) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το 
χρονικό διάστημα έως 31−12−2012 για τους λόγους που 
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, και

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για μέχρι εβδομήντα (70) υπαλλήλους των 
υπηρεσιών της έδρας (Κέρκυρα) της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων, ως εξής:

Μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα για 
απογευματινή εργασία εργασίμων ημερών.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν περιλαμβάνονται 
Προϊστάμενοι Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης.

Το προσωπικό και ο αριθμός των ωρών θα εξαρτη−
θεί από το είδος των εποχικών, έκτακτων και επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών και θα καθορίζεται με 
απόφαση του Περιφερειάρχη για τις υπηρεσίες που 
υπάγονται απευθείας στον ίδιο. Για τις υπηρεσίες της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας το προσωπικό και 
ο αριθμός των ωρών θα καθορίζεται με απόφαση του 
Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κέρ−
κυρας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 18772/6770/12−5−
2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 
1288/Β716−6−2011).

Η απόφαση αυτή έχει ένα (1) μήνα αναδρομική ισχύ 
πριν τη δημοσίευση της στο φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 21 Φεβρουαρίου 2012

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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