
Αριθ. Πρωτ.: 28353/24-7-15

Αθήνα,   24/07/2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Α.∆.Α.:

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ύψους ένα  εκατοµµύριο επτακόσιες εβδοµήντα έξι  χιλιάδες τετρακόσια
δέκα έξι Ευρώ  και τριάντα τέσσερα  Λεπτά (1.776.416,34 €) για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης
του προϋπολογισµού εξόδων των παρακάτω KAE του οικονοµικού έτους 2015 για την ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΒ

2. Αποφ.Υπ.αριθµ.Υ4β/9919/Φ25 ΦΕΚ 125/5-3-93 Τεύχος Β' "Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο του ∆.Σ. στους
∆/ντες της Κ.Υ. & των Παραρτηµάτων του ΕΚΑΒ και στους οριζόµενους Αναπληρωτές αυτών για θέµατα τυπικά και
επείγοντα"
3. Την ανάγκη ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2015 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΑΒ

4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσµευόµενης, µε την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριµένου ποσοστού
διάθεσης.

1.
α. Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 "Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού κλπ" (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και
συµπληρώθηκε µε τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)

β.  Αριθµ.2/81961/022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών & Υγείας που αφορά τον
καθορισµό ηµερήσιας αποζηµίωσης και λοιπών συναφών δαπανών υπαλλήλων ΕΚΑΒ

γ. Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες (Α.194)

Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α/Α 3167

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Πληροφορίες: ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΝΙΚΗ

e-mail: n.moustaki@ekab.gr

Ταχ. ∆/νση: Τέρµα Οδού Υγείας

Ταχ. Κωδ: 115 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Κωδικός

Αιτιολογία

Εγκεκριµµένος Π/Υ

∆ιαµορφωµένος ∆ιά της παρούσης 

∆ιατεθέντα

Υπόλοιπο

0,0002.01.0261α - Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία.

2.280.000,00

570.553,36

1.332.070,85377.375,79

0,0002.01.0263α - Αµοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες.

7.032.000,00

1.744.723,79

4.036.118,131.251.158,08

30.000,0002.01.0551 - Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (εκτός από την
περίπτωση του κωδ. αριθ. 0523).

236.055,85

81.320,55

132.118,2722.617,03

30.000,0002.01.0552 - Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς
οργανισµούς  (εκτός από την περίπτωση του κωδ.
αριθ. 0524).

574.018,07

232.404,45

295.226,0846.387,54

15.000,0002.01.0555 - Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ (παρ.
1β, άρθρου 19 του ν. 3918/2011)

556.150,05

182.409,70

294.862,4578.877,90

Σύνολο: 1.776.416,34

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ύψους ένα
εκατοµµύριο επτακόσιες εβδοµήντα έξι  χιλιάδες τετρακόσια
δέκα έξι Ευρώ  και τριάντα τέσσερα  Λεπτά (1.776.416,34 €)
είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της πίστωσης των
λογαριασµών

02.01.0261α

02.01.0263α

02.01.0551

02.01.0552

02.01.0555

ΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καταχωρήθηκε µε α/α 3167 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και
Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: ένα  εκατοµµύριο τριακόσιες
τριάντα δύο  χιλιάδες εβδοµήντα ευρώ  και ογδόντα πέντε

ΑΔΑ: 6Λ81ΟΡ1Π-ΙΡ8
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