
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-
δικών Εξοχών  - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος έτους 2021.

2 Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαι-
ρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021, για το 
προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότη-
τας Λάρισας και ενός οδηγού της Π.Ε. Λάρισας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 47224 (1)
   Καθορισμός αναγκών εποχικού προσωπικού Παι-
δικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού 
Προγράμματος έτους 2021.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 «Αναμόρ-

φωση συστήματος προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 234), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

β) Της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 2646/1998 «Ανά-
πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 236), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4520/2018 «Μετεξέλιξη 
του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων σε Οργανισμό 
Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΟΠΕΚΑ) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 30).

γ) Της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 
41 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος 

προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).

δ) Της παρ. 3 του άρθρου 186 του ν. 4635/2019 «Επεν-
δύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

ε) Της περ. 10 της υποπαρ. Β της παρ. 3 του άρθρου 
94 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

6. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

9. Tην υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

10. Την υπό στοιχεία Δ11/4657/154/20-05-2021 από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων και Εσωτερικών «Ανάθεση οργάνωσης 
και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμ-
ματος σε Δήμους» (Β’ 2175).

11. Την υπ’ αρ. 36700/7-6-2021 εισήγηση του Αναπλη-
ρωτή Προϊσταμένου ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-
καλείται δαπάνη ύψους 919.112,00 ευρώ, η οποία περι-
λαμβάνεται στη δαπάνη που προσδιορίσθηκε στην υπό 
στοιχεία Δ11/4657/154/20-5-2021 κοινή υπουργική από-
φαση με θέμα «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας κα-
τασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» 
(Β’ 2175) για το έτος 2021, ύψους 3.410.000,00 ευρώ.

13. Την υπ’  αρ. 5513/972/12-2-2021 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κα-
ταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δέσμευση πιστώ-
σεων ύψους 3.410.000,00 €, που καταχωρήθηκε με 
α.α.13969 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
(ΑΔΑ:9Δ8Ο46ΜΤΛΚ-9ΓΤ), αποφασίζουμε:

Ορίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του 
άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύουν, οι ανάγκες 
σε προσωπικό των παιδικών εξοχών - κατασκηνώσεων 
του Κρατικού Προγράμματος έτους 2021 είναι εξακόσια 
ενενήντα ένα (691) άτομα, εποχικού χαρακτήρα για χρο-
νικό διάστημα έως δύο (2) μήνες.

Η κατανομή του προσωπικού αυτού ανά ειδικότητα στις 
παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις, των οποίων η λειτουργία 
έχει ανατεθεί στους Δήμους, θα πραγματοποιηθεί με από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Της διαδικασίας πρόσληψης των εργαζομένων που θα 
καλύψουν τις, βάσει της παρούσας, προσδιοριζόμενες 
ανάγκες, θα προηγηθεί ανακοίνωση κατά αναλογία του 
άρθρου 41 του ν. 4765/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 259256 (2)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα-

σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ-

γασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσι-

μες ημέρες, εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες 

των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-

ρών για το Β’ εξάμηνο του έτους 2021, για το προ-

σωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-

νωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας και ενός οδηγού της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) και τις διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999, βάσει των 
οποίων διαπιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση και η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το 
προσωπικό που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις και το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Δη-
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ.  6/03-01-2011 (Β’ 66) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφο-
ράς του προσωπικού της Ν.Α. Λάρισας στην Περιφέρεια,

2. τον ν. 4555/2018 (Α΄ 133),
3. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Απο-

ζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» (Α΄ 176),

4. την υπ’ αρ. 15840/156612/4-10-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 4788) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή 
επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποί-
ησης του π.δ. 129/2010 “Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας” (Α΄ 222),  όπως ισχύει»,

5. τον ν. 4025/2011 «Έκδοση υγειονομικών διατάξεων» 
στον οποίο ως αρμόδια υγειονομικά - ελεγκτικά όργανα 
για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζο-
νται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (ιατροί Δημόσιας Υγείας, 
ιατροί άλλων ειδικοτήτων, υγιεινολόγοι μηχανικοί και 
υγιεινολόγοι επόπτες δημόσιας υγείας) της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφε-
ρειών, κ.λπ.)» (Α΄ 228),

6. τον ν. 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον κα-
πνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 262), 
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4633/2019 (Α΄ 161), άρθρο 
16 «απαγόρευση χρήσης προϊόντων καπνού»,

7. τον ν. 5607/1932 «Περί κωδικοποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως της φαρμακευτικής νομοθεσίας» (Α΄ 300),

8. το π.δ. 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας κα-
ταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και 
κέντρων διασκεδάσεως» (Α΄ 46),

9. την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/21.6.2017 υγει-
ονομική διάταξη «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων/ποτών και άλλες 
διατάξεις» (Β΄ 2161), και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 2 
σύμφωνα με την οποία Υγειονομικοί επιθεωρητές κα-
λούνται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (υγιεινολόγοι Τ.Ε./
επόπτες δημόσιας υγείας, ιατροί Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. 
και Π.Ε. υγιεινολόγοι μηχανικοί) των αρμόδιων Διευθύν-
σεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγεί-
ας και των Υγειονομικών υπηρεσιών των Περιφερειών 
και των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, οι οποίοι 
ασκούν υγειονομικούς ελέγχους και εφαρμόζουν την 
κείμενη Νομοθεσία,

10. την υπό στοιχεία Δ1/Γ.Π. οικ.80904/18-11-2019 
(ΑΔΑ: ΩΕΕ7465ΦΥΟ-ΥΚΙ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγεί-
ας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας υγείας μετά 
από έντονα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα»,

11. την υπό στοιχεία 2042/18063/15-2-2019 (ΑΔΑ: 
62ΧΘΟΡ10-ΔΒ6) απόφαση του Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος 
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς 
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και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ-
λήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β΄ 694), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,

12. την υπό στοιχεία Δ2β/Γ.Π. οικ. 80727/15.11.2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των οργάνων, 
της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων 
και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και 
των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστί-
μου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς 
και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρ-
μογή του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)» (Β΄ 4177),

13. τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας για την 
εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και του 
υπό στοιχεία Δ2Β/οικ.84904/3-12-2019 εγγράφου του 
Υπουργείου Υγείας «Αναζήτηση στοιχείων για τον προ-
γραμματισμό των ελέγχων εφαρμογής της αντικαπνι-
στικής νομοθεσίας»,

14. την υπό στοιχεία 3951/εγκ.3/20-9-2006 εγκύκλιο 
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά τη 
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει-
ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα, αλλά και κατά τις νυ-
κτερινές ώρες,

15. τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας για την 
εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19,

16. τις από 25-2-2020 (Α΄ 42), 11-3-2020 (Α΄ 55) και 
14-3-2020 (Α΄ 64) Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
σύμφωνα με τις οποίες μεταξύ των αρμόδιων αρχών για 
τη διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοιού COVID-19, την διενέρ-
γεια ελέγχων, την διαπίστωση των παραβάσεων και την 
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων 
περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Υγείας και Κοιν. Μέρι-
μνας (Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ β’ βαθμού) και οι 
Διευθύνσεις Ανάπτυξης, των Περιφερειακών Ενοτήτων 
και ως όργανα ελέγχου ορίζονται τα αρμόδια υγειονο-
μικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθμού, τα αρμόδια όργανα των Διευθύνσεων 
Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, κ.λπ.,

17. ότι η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέρι-
μνας της Π.Ε. Λάρισας δεν λειτουργεί με βάρδιες αλλά 
ακολουθεί το καθημερινό πρωινό ωράριο (8ωρη, πεν-
θήμερη εργασία) των δημόσιων υπηρεσιών. Συνεπώς 
η πάσης φύσεως, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, παρεχόμενη από τους Υπαλλήλους της, εργα-
σία για την κάλυψη των υποχρεώσεων της (όπως αυτές 
προσδιορίζονται από ισχύον νομικό πλαίσιο λ.χ. Οργανι-
σμός Περιφέρειας, υγειονομικές διατάξεις και εγκύκλιοι 
του Υπουργείου Υγείας κ.λπ.), θα πρέπει να αποζημιωθεί, 
τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται από το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015,

18. ότι οι οκτώ Επόπτες Δημόσιας Υγείας που στελε-
χώνουν το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειο-
νομικού Ελέγχου, που είναι αρμόδιο για τον υγειονομικό 
έλεγχο των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος 
θα πρέπει να εργασθούν πέραν του πρωινού οκταώρου 
και ορισμένες φορές κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες 

ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιήσουν υγειονομι-
κούς ελέγχους (τακτικούς και έκτακτους κατόπιν καταγ-
γελιών) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα 
οποία λειτουργούν μόνον τις απογευματινές ή νυκτερι-
νές ώρες και τις Κυριακές, όπως λ.χ. κέντρα διασκέδασης, 
ταβέρνες, μπαρ, ελέγχους εφαρμογής αντικαπνιστικού 
νόμου σε καταστήματα εστίασης, ελέγχους σε κυλικεία 
σχολείων που λειτουργούν σε απογευματινή βάρδια κ.λπ. 
Ο έλεγχος των εν λόγω επιχειρήσεων αποσκοπεί στην 
προστασία της Δημόσιας υγείας και των καταναλωτών 
και είναι επιβεβλημένος από τις σχετικές εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας αλλά και από την προαναφερόμενη 
εγκύκλιο (στοιχείο 5) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,

19. ότι από τις προαναφερόμενες εγκυκλίους του 
Υπουργείου Υγείας, για την πραγματοποίηση και εντα-
τικοποίηση (κυρίως τις περιόδους εορτών και καλοκαι-
ριού) των υγειονομικών ελέγχων, καλούνται οι Περιφε-
ρειάρχες να παρέχουν στους υγειονομικούς υπαλλήλους 
κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνεται και η εξασφάλιση οδοιπορικών 
εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης,

20. ότι η παράλειψη εκτέλεσης, εκ μέρους των υπαλ-
λήλων, των παραπάνω εντολών του Υπουργείου Υγείας 
και του Εισαγγελέα, θα αποτελούσε πειθαρχικό παρά-
πτωμα και ενδεχόμενα ποινικό αδίκημα (παράβαση κα-
θήκοντος). Ομοίως και η μη καταβολή, εκ μέρους της 
Διοίκησης, της νόμιμης αποζημίωσης αυτών εξαιτίας της 
εργασίας που παρείχαν πέραν του ωραρίου,

21. ότι η προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμάκων και 
Φαρμακείων ασκεί τον έλεγχο των φαρμακείων και γενικά 
της διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων, εκτάκτως κα-
τόπιν καταγγελίας και πέραν του ωραρίου της Υπηρεσίας,

22. ότι η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης ασκεί τον έλεγχο των Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ- ΜΕΑ, που λειτουργούν 
τις απογευματινές ώρες. Ο έλεγχος ασκείται περιοδικά ή 
εκτάκτως κατόπιν καταγγελίας, καθώς επίσης στα πλαί-
σια υλοποίησης των προληπτικών μέτρων διασποράς 
του κορωνοϊού, πέραν του ωραρίου της Υπηρεσίας,

23. ότι η Διευθύντρια, υποχρεούται να εργαστεί πέραν 
του οκταώρου, ως υπεύθυνη για τον έλεγχο και παρακο-
λούθηση των θεμάτων της Υπηρεσίας, επιβλέπουσα τις ερ-
γασίες των υπαλλήλων που θα εργάζονται σε 24ωρη βάση,

24. το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
και την εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες 
και τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων ημερών έχουν 
προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις, στον προϋπολογισμό 
εξόδων, για το Β’ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2021 
της Π.Ε. Λάρισας στους ΚΑΕ 0511 και 0512, σύμφωνα 
με το 248208/28-6-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οι-
κονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόλη-
ση κατά το Β’εξάμηνο του έτους 2021, της Διευθύντριας 
και των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Λάρισας, καθώς και ενός 
οδηγού της Περιφέρειας Θεσσαλίας για υπερωριακή απα-
σχόληση και απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών, ως κατωτέρω:
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Αριθμός υπαλλήλων Για υπερωριακή απογευματινή 
εργασία πέρα από την υποχρε-
ωτική και μέχρι τις 22.00 μ.μ. τις 
καθημερινές

Για υπερωριακή εργασία 
από 22.00 μ.μ., μέχρι 
6.00 π.μ. πέρα από την 
υποχρεωτική, τις 
καθημερινές

Για εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων πέραν 
της υποχρεωτικής από 
6.00 π.μ., έως 22.00 μ.μ. 
ώρα και από 22.00 μ.μ., 
έως 6.00 π.μ.

Διευθύντρια 20 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα

Οκτώ Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας

20 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα

Προϊσταμένη του 
Τμήματος Φαρμάκων και 
Φαρμακείων

20 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα

Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης

20 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα

Ένας οδηγός 20 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα 16 ώρες/ μήνα

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους, θα γίνει με απόφαση, ανάλογα με τις εκάστοτε πα-
ρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2021.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλησης 
των ανωτέρω ορίζονται η Διευθύντρια της Δνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και ο αναπληρωτής 
αυτής, Προϊστάμενος τού Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού ελέγχου, της ίδιας Διεύθυνσης της 
Π.Ε. Λάρισας

Κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Λάρισα, 1 Ιουλίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030160907210004*
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