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     Αθήνα    24/05/2016 
 
     Αριθμ. Πρωτ. 
     Α42/4 
 
     ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
    ΠΡΟΣ: 
    Όλα τα Υποκαταστήματα         
     Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. 
 
     
    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
    Ως ο συνημμένος πίνακας  
 
    
 

 
 
ΘΕΜΑ: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος  
              για το έτος 2016».  
 
          Με την υπ. αριθ. 67/10/07-04-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ι.Κ.Α. 
Ε.Τ.Α.Μ., που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1342/13-5-2016 τ. Β΄ καθορίστηκε, για τις περιοχές 
όλων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η αποτίμηση των χορηγουμένων 
παροχών σε είδος στους μισθωτούς ασφαλισμένους που δεν αμείβονται με 
κυμαινόμενες αποδοχές από τους εργοδότες τους, για το έτος 2016 ως εξής : 
 

1. Για ένα γεύμα                                          4,80 € 
2. Για πλήρη τροφή                                      9,60 € 
3. Για κατοικία (μηνιαία)                              75,40 € 
4. Για πλήρη τροφή και κατοικία (μηνιαία)    301,50 € 
 

       Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση χορήγησης και άλλων παροχών πλην των ανωτέρω, 
θα λαμβάνονται υπόψη και τα ποσά αυτών των παροχών. 
 
Συν/να : 4 φύλλα 
        

 
                                                                           Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
               ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
                                                                                ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  ΓΔΟΝΤΑΚΗ 
 
 

            ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                             
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

     & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         

 
 
 

ΑΔΑ: ΩΜΔΧ4691ΩΓ-ΝΒΥ



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
 

2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
 

3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
 

4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
 

5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110  Αθήνα 
 

6. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 
 

7. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 
 

8. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 
 

9. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 
 

10. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησιών 12, Αθήνα 
 

11. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησιών 12, Αθήνα 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   67798/Δ2 (1)

Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267

τ.Α΄) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες δια−
τάξεις».

β) της παρ. 12 της υπ’ αριθμ. 3345/02−09−1988 υπουρ−
γικής απόφαση (ΦΕΚ 649 Β΄) «Ίδρυση και λειτουργία 
μουσικών σχολείων», η οποία κυρώθηκε με το στοιχείο 
Ι΄ του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του 
Π.δ. 182/1984 (ΦΕΚ 60 τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλή−
ρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα των Σχολείων 
Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθου 35 του Π.δ. 376/1993 (ΦΕΚ 159
τ.Α΄) «Δομή και Λειτουργία Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυ−
κείων».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 409/1994, (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) «Αξι−
ολόγηση μαθητών του Γυμνασίου»

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 του Π.δ. 39/2014 
(ΦΕΚ 75 τ.Α΄) «Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, 
συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών 
Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.2413/1996 (ΦΕΚ 124
τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ−
μιας εκπαίδευσης»

7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

9. Την υπ’ αριθμ. 132127/Δ2/24−08−2015 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1840 τ.Β΄) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημά−
των των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και 
των Α΄, Β΄και Γ΄τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου».

10. Την υπ’ αριθμ. 7888/Δ2/19−01−2016 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 166 τ.Β΄) «Προγράμματα Σπουδών των Μα−
θημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών 
Γυμνασίων».

11. Την υπ’ αριθμ. 180168/Δ2/10−11−2015 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 850 ΥΟΔΔ) «Συγκρότηση Επιτροπής Καλλι−
τεχνικών Σχολείων».

12. Την με αριθμ. 277/22−3−2016 πράξη της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

13. Την ανάγκη επικαιροποίησης του θεσμικού πλαι−
σίου για τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σχολείων.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙ−
ΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

1) Στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγγρά−
φονται μαθητές απόφοιτοι των Δημοτικών Σχολείων 
κατόπιν επιλογής. Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουρ−
γούν τρεις κατευθύνσεις:

α) Εικαστικών Τεχνών
β) Θεάτρου − Κινηματογράφου
γ) Χορού.
Κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος 

σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις.
2) Η διαδικασία επιλογής των μαθητών που θα φοι−

τήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων 
διενεργείται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 
κάθε σχολικού έτους.
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την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, ανάλογα με 
τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος, όπου θα 
εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδωσης της 
διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

5) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των μαθη−
μάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας της Κατεύθυνσης Χορού 
διενεργούνται με παρουσίαση μιας ομαδικής ή ατομικής 
εργασίας (σύνθεσης, αυτοσχεδιασμού, κ.ο.κ.). Η βαθμο−
λόγηση αφορά την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, 
ανάλογα με τη φύση του αντικειμένου του μαθήματος 
όπου θα εκτιμηθεί ο βαθμός κατανόησης και εμπέδω−
σης της διδαχθείσας ύλης του γνωστικού αντικειμένου.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αξιολόγησης ειδικά για το 
κάθε γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να αναζητά ο 
εκπαιδευτικός στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών 
Γυμνασίου.

Οι εξετάσεις, προαγωγικές ή απολυτήριες, έχουν θέση 
γραπτής εξέτασης παρ'όλο που δεν γίνονται γραπτά.
Οι φυσικώς αδύνατοι μαθητές εξετάζονται σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

6) Οι προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των ερ−
γαστηριακών μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας διε−
νεργούνται ενώπιον διμελούς επιτροπής εκπαιδευτικών 
του αντικειμένου και σύμφωνα με τον προγραμματισμό 
του κάθε σχολείου. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 
μετά το πέρας των εξετάσεων όλων των μαθημάτων 
(Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας) και δεν επιδέχο−
νται αναβαθμολόγηση.

7) Ο τελικός βαθμός ενός εκάστου των εργαστηρι−
ακών και των θεωρητικών μαθημάτων Καλλιτεχνικής 
Παιδείας προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των 
τριών τριμήνων και του βαθμού της τελικής εξέτασης 
διαιρουμένων διά του τέσσερα (4).

ΣΤ. ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΟΔΟΥ
1) Για την προαγωγή ή απόλυση μαθητών των Καλ−

λιτεχνικών Γυμνασίων εφαρμόζονται οι ισχύουσες 
για όλα τα ημερήσια Γυμνάσια της χώρας διατάξεις 
(Π.δ. 182/1984, άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3).

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης:
α) Όταν έχει σε κάθε μάθημα γενικής παιδείας ετήσιο 

γενικό βαθμό τουλάχιστον δέκα (10).
β) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και (4) μαθήματα της 

ομάδας Β Γενικής Παιδείας και έχει μέσο όρο όλων των 
μαθημάτων και των δύο ομάδων τουλάχιστον πλήρες 
δέκα (10).

γ) Όταν υστερεί σε ένα(1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθή−
ματα της ομάδας Α Γενικής Παιδείας και έχει Μ.Ο. όλων 
των μαθημάτων της ομάδας Α τουλάχιστον 13 (12, 5).

δ) Όταν υστερεί σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθή−
ματα των ομάδων Α και Β Γενικής Παιδείας και ισχύουν 
αντιστοίχως οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων 
για τα μαθήματα κάθε ομάδας.

2) Ο μαθητής παραπέμπεται σε επανεξέταση, σύμ−
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, το Σεπτέμβριο, σε όσα 
μαθήματα δεν πέτυχε βαθμό προαγωγής, όταν υστερεί 
σε ένα (1) μέχρι και τέσσερα (4) μαθήματα και δεν πλη−
ρούνται οι όροι που προβλέπονται από τις διατάξεις 
της προηγούμενης παραγράφου.

3) Ο μαθητής απορρίπτεται όταν δεν εμπίπτει σε κα−
μία από τις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγρά−
φων του παρόντος, άρα δεν κρίνεται άξιος προαγωγής 
ή απόλυσης, οπότε οφείλει να φοιτήσει στην ίδια τάξη, 
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, 
του άρθρου 2, που Π.δ. 580/1982 (ΦΕΚ 105, 31−8−1982).

4) Ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων 
Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας αποτελεί το βαθμό 
προαγωγής ή απόλυσης στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια.

Στους αποφοίτους των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων χο−
ρηγείται απολυτήριος τίτλος, στον οποίο αναγράφονται 
τα μαθήματα Γενικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας καθώς 
και η επίδοση ανά μάθημα.

5) Ο μαθητής που προάγεται σύμφωνα με τις παραπά−
νω προϋποθέσεις αλλά υστερεί σε μάθημα Καλλιτεχνικής 
Παιδείας έχει το δικαίωμα επανεξέτασης το Σεπτέμβριο. 
Εάν προκύπτει και πάλι επίδοση μικρότερη του δέκα 
(10) ως Μ.Ο. τότε ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη ή 
μετεγγράφεται σε άλλο σχολείο Γενικής Παιδείας.

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1) Οι απόφοιτοι των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων εγ−

γράφονται αυτομάτως στη Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού 
Λυκείου.

2) Κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο οργανώνει καλλιτε−
χνικές εκδηλώσεις κατά την διάρκεια του διδακτικού 
έτους, που εγκρίνονται από το σύλλογο διδασκόντων.

3) Όσον αφορά τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μα−
θητών των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, ισχύουν οι διατά−
ξεις του άρθρου 7 παρ. 4, του Π.δ. 39/2014 (ΦΕΚ 75 τ.Α΄) 
με προσαύξηση των απουσιών κατά 16 αδικαιολόγητες.

4) Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα 
Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται από τις πάγιες δια−
τάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια καθώς 
και με Υπουργικές Αποφάσεις που θα εκδοθούν.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα 
θέματα της απόφασης αυτής παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 67 (2)
Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, 

παροχών σε είδος για το έτος 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ 
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ − 

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
(Συνεδρίαση 10/07.04.2016)

Α  φού έλαβε υπόψη: 
1) Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951  (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/

21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα, β) Του άρθρου 25 παρ. 4 του A.N. 1846/
1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21−6−1951), γ) Του άρθρου 19 του Κα−
νονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. δ) Του άρθρου 12 περί 
Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/
22−2−37) (ΦΕΚ 34/τ.Β΄/1937).

2) Τη με αριθμ. Α42/2/01−04−2016 εισήγηση της Δ/νσης 
Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των χορη−
γουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για 
το έτος 2016».
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16296 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3) Τις εισηγήσεις των Τ.Δ.Ε. των Υποκ/των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
4) Τις απόψεις των μελών.
5) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 

Υπηρεσίας, πλην του Ε. Ραλλάκη, ο οποίος μειοψήφησε, 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων των 
Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης της 
αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος 
2016, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.)  75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.)  301,50 ΕΥΡΩ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ−ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
F   

 Αριθμ. 5446 (3)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών 

και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων του Νοσοκομείου 
Πτολεμαΐδας, μονίμων και ιδιωτικού δικαίου για το 
έτος 2016.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ − ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» 
ΦΟΡΕΑΣ: Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176

τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «........... για το προσωπικό 
των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ η απόφαση καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμ−
βούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο 
από αυτό όργανο.... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται 
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης του μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρε−
πόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί−
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ...........»

2. Το από 2/2/2016 e−mail της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας 
σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1997/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 
3ης ΥΠΕ έγκρισης ποσού αποζημίωσης 240 εφημεριών 
Επιστημονικού προσωπικού ύψους 27.900,00 € για το 
Νοσοκομείο.

4. Την υπ’ αριθμ 1966/31−12−2015 απόφαση Διοικητή 3η 
ΥΠΕ έγκρισης ποσού για την αποζημίωση υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού και του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
69330 ωρών ύψους 186.500,00 € για το Νοσοκομείο μας.

5. Το γεγονός ότι τα ποσά αυτά είναι στα όρια των 
πιστώσεων και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό 
του Νοσοκομείου συνολικά για 229 άτομα καθώς και 
69330 ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 60 άτομα 1500 ώρες καθη−
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 750 ώρες με κόστος 

6114,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 640,00 € 
(ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για το β΄ εξάμηνο έτους 2016 σε 
750 ώρες με κόστος 6114,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 640,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και επιπλέον 
4000 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας − Νυ−
χτερινών επιμεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 
2016 σε 2000 ώρες με κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) 
και εργοδοτικές εισφορές 1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) 
και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 2000 ώρες με 
κόστος 12.000,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 
1255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555).

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερω−
ριακή κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ορίζεται ανά εξάμηνο στις 96 ώρες ανά 
υπάλληλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015

Β) αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 229 άτομα 63830 ώρες επι−
μεριζόμενες για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 
ώρες με κόστος 78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτι−
κές εισφορές 8.255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για 
το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 31915 ώρες με κόστος 
78.936,00 € (ΚΑΕ 0263) και εργοδοτικές εισφορές 8. 
255,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555)

6. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει όλο το 
μήνα σε 24ώρη βάση και απαιτείται η απασχόληση του 
προσωπικού κατά τις Αργίες− Εξαιρέσιμες και Νύχτες, 
την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες 
του Νοσοκομείου η ο οποία προϋπήρχε, οξύνθηκε και 
έφτασε σε κατάσταση οριακή μετά τις μαζικές συνταξι−
οδοτήσεις με αποτέλεσμα το εναπομείναντα προσωπικό 
να εργάζεται εξαντλητικά πολλές επιπλέον του ωραρίου 
ώρες καθημερινές, αργίες ακόμη και νύχτες προκειμέ−
νου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς 
στις υποχρεώσεις τους.

7. Την σχετική εισήγηση του γραφείου Μισθοδοσίας 
του Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης, νυχτερινών και εξαιρέσιμων των υπαλλήλων του 
Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας μόνιμων και ιδιωτικού δικαί−
ου για το έτος 2016 συνολικά για 229 άτομα καθώς και 
69330 ώρες απασχόλησης αναλυτικά ως εξής:

α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ−
γιών και β) εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυχτερινές ώρες καθημερινών και εξαιρέσιμων ημερών, 
συνολικά για 229 άτομα καθώς και 69330 ώρες απα−
σχόλησης συνολικού κόστους 214.400,00 € όπως έχουν 
εγγραφεί στον Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ανα−
λυτικά ως εξής:

Α) Υπερωριακή απασχόληση καθημερινής και αργιών 
μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου 
του Νοσοκομείου συνολικά 60 άτομα 1500 ώρες καθη−
μερινής υπερωριακής απασχόλησης επιμεριζόμενες για 
το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 σε 750 ώρες με κόστος 
6114,00 € (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές εισφορές 640,00 € 
(ΚΑΕ 0551,0552,0555) και για το β΄ εξάμηνο έτους 2016 σε 
750 ώρες με κόστος 6114,00 (ΚΑΕ 0261) και εργοδοτικές 
εισφορές 640,00 € (ΚΑΕ 0551,0552,0555) και επιπλέον 
4000 ώρες Υπερωριακής απασχόλησης Αργίας − Νυ−
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ΘΕΜΑ: «Αποτίμηση των χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε 
              είδος για το έτος 2016».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  10/07-04-2016
Α Π Ο Φ Α Σ Η  67 

Το   Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αφού έλαβε υπόψη:
  1) Τις διατάξεις: 

 α) Του  άρθρου 12  του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-1951),
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.   

 β)   Του άρθρου 25 παρ.4  του Α.Ν.1846/1951(ΦΕΚ 179/τ.Α΄/21-6-
1951),   

 γ)  Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 δ) Του  άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του Διοικητικού

Συμβουλίου  του  Ιδρύματος  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  (Α.Υ.Ε.
9615/22-2-37) (ΦΕΚ 34/ τ. Β΄/1937).

2)  Τη  με  αριθμ.  πρωτ.  Α42/2/01-04-2016  εισήγηση  της  Δ/νσης
Ασφάλισης - Εσόδων  με θέμα: «Αποτίμηση των χορηγουμένων,
από τους εργοδότες, παροχών σε είδος για το έτος 2016».

3)  Τις εισηγήσεις των Τ.Δ.Ε. των Υποκ/των  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
4) Τις απόψεις των μελών.
5)  Tη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας,

πλην του κ. Ε. Ραλλάκη, ο οποίος μειοψήφησε.  
 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Α)  Την  έγκριση  για  τις  ασφαλιστικές  περιοχές  όλων  των
Υποκαταστημάτων  και  Παραρτημάτων  του  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  της
προτεινόμενης  από  την  Υπηρεσία  αποτίμησης  της  αξίας  των
χορηγουμένων παροχών σε είδος για το έτος  2016, ως  κάτωθι: 
α) Για ένα γεύμα                                              4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή                                         9,60 ΕΥΡΩ  
γ) Για κατοικία (μην.)                                    75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.)     301,50 ΕΥΡΩ 

     Β)  Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση  αυτή είναι  εκτελεστή πριν από την επικύρωση των
Πρακτικών. 
Παραλήπτες:                       
Γενική Διεύθυνση Ασφ/κών Υπηρεσιών 
Δ/νση  Ασφάλισης - Εσόδων                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ –
 ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ

ΑΔΑ: 7ΑΠ44691ΩΓ-Α05
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