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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

1 Ιουλίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1102/2008 (L137/24.5.2017).

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ. υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, έως την 31-12-2021
για την εκκαθάριση δαπανών - πληρωμών.

3

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις νυχτερινές
ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4

Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5

Έγκριση απογευματινής/υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
στην Παλλήνη Αττικής, για το διάστημα από την
1/7/2021 έως και 31/12/2021.

Αρ. Φύλλου 2868

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/004/000/3021
(1)
Ορισμός Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1102/2008 (L137/24.5.2017).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4665/2020 «Κύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα για τον Υδράργυρο” (Α’ 33).
2. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/852 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τον υδράργυρο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1102/2008», και ειδικότερα το άρθρο 17 σύμφωνα με
το οποίο τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες αρχές που
φέρουν την ευθύνη για την εκπλήρωση υποχρεώσεων
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
3. Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄ 34), όπως αυτές
έχουν τροποποιηθεί από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ»
(Α΄ 70/1984) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 64 του ν. 1892/1990
(Α΄ 101).
4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
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5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.
6. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160), όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
10. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’“Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και
ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 2, το εδάφ. γ της παρ. 2
του άρθρου 14, και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.
11. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Απόστολο Βεσυρόπουλο.» (Β’ 3051).
12. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και
Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’
της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
13. Την υπ’ αρ. 1 πράξη της 20.01.2016 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων».
14. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968), όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αρμόδια Αρχή Συντονισμού
Αρμόδια Αρχή Συντονισμού για την εφαρμογή του κανονισμού 2017/852/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τεύχος B’ 2868/01.07.2021

και του Συμβουλίου ορίζεται η Διεύθυνση Ενεργειακών,
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ.
Κατά την εκτέλεση του έργου της συνεργάζεται με
τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές και Υπηρεσίες
των Υπουργείων και Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για
τα ακόλουθα:
- τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εισαγωγή
και την εξαγωγή υδραργύρου, ενώσεων και μειγμάτων
υδραργύρου (άρθρα 3 και 4),
- τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εισαγωγή,
εξαγωγή, και την παραγωγή στην Ένωση προϊόντων με
προσθήκη υδραργύρου (άρθρο 5),
- τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με δραστηριότητες στο πλαίσιο των οποίων χρησιμοποιείται υδράργυρος, ενώσεις και μείγματα υδραργύρου (άρθρα 7, 9
και 10),
- την κατάρτιση, παροχή στην Επιτροπή και δημοσίευση στο διαδίκτυο της έκθεσης (άρθρο 18),
- την κοινοποίηση του μητρώου στην Επιτροπή (άρθρο
14, παρ. 4),
- την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή
καθώς και για τις γενικές διατάξεις του κανονισμού, την
τροποποίηση του κανονισμού και των παραρτημάτων
αυτού.
Άρθρο 2
Αρμόδιες Αρχές
Η Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών
Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου
του Κράτους της ΑΑΔΕ ορίζεται ως η αρμόδια εθνική
Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των
άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του
κανονισμού 2017/852/ΕΕ.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Διεύθυνση
Διαχείρισης Αποβλήτων της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων ορίζεται ως η αρμόδια
εθνική Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής
των άρθρων 11, 12, 13, 14, 15 καθώς και της παραγράφου
4 του άρθρου 4 του κανονισμού 2017/852/ΕΕ.
Την κατάρτιση και την υλοποίηση εθνικού σχεδίου
δράσης σύμφωνα με το άρθρο 9 αναλαμβάνει Ομάδα
Εργασίας εμπειρογνωμόνων που διαθέτουν επιστημονική κατάρτιση επί του οικείου αντικειμένου και διαθέτουν
ειδικές γνώσεις ή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία,
κατόπιν απόφασης συγκρότησής της από τον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Το Υπουργείο Υγείας - Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και
Υγιεινής Περιβάλλοντος, ορίζεται ως η αρμόδια εθνική
Αρχή για την εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής του
άρθρου 10 του κανονισμού 2017/852/ΕΕ.
Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 124477/Σ.33118

(2)

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με
σύμβαση εργασίας Ι.Δ. υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οικονομικού, της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, έως την 31-12-2021
για την εκκαθάριση δαπανών - πληρωμών.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
- Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47).
- Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου»
(Α΄ 176), όπως διευκρινίζεται και στην Εγκύκλιο υπό
στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)».
- Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 143), όπως αυτές τροποποιούνται από τα άρθρα 75 ως
95 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική
Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, οικειοθελής αποκάλυψη
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
Συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν. 4270/2014» (Α΄ 240).
- Των άρθρων 98 και 99 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) με
τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 77, 78 και 81 του
ν. 4446/2016 και ορισμένα άρθρα του ν. 4270/2014 «Κατάργηση διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».
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- Του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α΄ 235), όπως ισχύει.
- Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
- Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
- Την υπό στοιχεία 2/48219/ΔΠΓΚ/22.02.2021 εγκύκλιο
του ΓΛΚ «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους
2021».
2. Το Υ.Ο.Δ.Δ. 250/2017 (Αριθμός 14138, Διορισμός
του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
3. Το υπ’ αρ. 115428/18-6-2021 τεκμηριωμένο αίτημα
της Διεύθυνσης Οικονομικού, συνοδευόμενο από το
υπ’ αρ. 116056/22-6-2021 έγγραφο του Διατάκτη και από
τα οποία προκύπτει η συνδρομή των ειδικών περιστάσεων που δικαιολογούν την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας για το προσωπικό της ανωτέρω υπηρεσίας.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού περίπου είκοσι δύο
χιλιάδων εκατό ευρώ (22.100,00 €) για το οικονομικό
έτος 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Φορέας 1907, Εδικού Φορέα 999_0300000 και
Α.Λ.Ε. 2120201001.
5. Την υπ’ αρ. 2264/28.06.2021 (ΑΔΑ: 6ΘΒ6ΟΡ1Υ-7ΩΖ)
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αποζημίωση, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την
αντιμετώπιση έκτακτων και αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχοληθούν συνολικά τριάντα
έξι (36) υπάλληλοι, πέραν του κανονικού τους ωραρίου
και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο έως
την 31.12.2021.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2021.
Η δαπάνη, ανέρχεται περίπου στο ποσό των είκοσι δύο
χιλιάδων εκατό ευρώ (22.100,00 €) για το οικονομικό
έτος 2021 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, Φορέας 1907, Εδικού Φορέα 999_0300000 και
Α.Λ.Ε. 2120201001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2021
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 241005
(3)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις νυχτερινές
ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 5 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
2. Την υπ’ αρ. 15840/156612/04-10-2018 (Β΄ 4788)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222) “Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει».
3. Την υπ’ αρ. 7554/29-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4337/2015, (Α΄ 129) που ορίζει ότι «Για τα Ν.Π.Δ.Δ.
που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974
(Α΄ 204), πλην της παρ. 3 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2
του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, των παρ. 1
και 2 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 9, των παρ. 1,
3 και 6 του άρθρου 12, της παρ. 6α του άρθρου 13 και
του άρθρου 14».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου», του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), σχετικά με τη
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] κ.λπ.
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9. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)», σελ. 17, άρθρο 20 "Αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου".
10. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/17/10-01-2017 (Β΄ 17)
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
11. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15-02-2019 (Β΄ 694) «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
12. Το υπ’ αρ. 227189/11-06-2021 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων «Εισήγηση τεκμηριωμένο αίτημα υπερωριακής εργασίας κατά τις
νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών (Β’ εξάμηνο 2021 ΚΑΕ 0512)».
13. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
κατά τις νυκτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις
στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας
και Σποράδων.
14. Την υπ’ αρ. 228407/14-06-2021 (ΑΔΑ: 4ΑΤΝ7ΛΡΗΦ0) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.
0512.01) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με Α/Α 1260 στο
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας
με ΑΑ βεβ.: 1285.
15. Λόγω της ανάγκης απασχόλησης των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για:
- Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ετήσιων ελέγχων των ιδιωτικών κλινικών και των Κέντρων Αποκατάστασης - Αποθεραπείας.
- Τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων λειτουργίας των οίκων ανοχής.
- Τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων λειτουργίας σε μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ).
- Τη διενέργεια ελέγχων των ήδη αδειοδοτημένων
μονάδων.
- Τη διερεύνηση λοιμωδών και μεταδοτικών νοσημάτων μετά από κρούσματα καθώς και έκτακτων εμβολιασμών ειδικών πληθυσμιακών ομάδων, (μετανάστες,
ΡΟΜΑ κ.α.).
- Την Εφαρμογή έκτακτων προγραμμάτων προστασίας
της Δημόσιας Υγείας σε περιόδους επιδημιών, (ιλαρά,
γρίπη κ.ά.).
- Τη διενέργεια προληπτικών προγραμμάτων σε εσπερινά και δεύτερης ευκαιρίας σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
- Τη Διανομή τροφίμων σε ευαίσθητες κοινωνικές
ομάδες.
- Την Συμμετοχή υπαλλήλων σε διάφορες επιτροπές
εκτός ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας.
- Τη διενέργεια υγειονομικών ελέγχων (τακτικών και
έκτακτων κατόπιν καταγγελιών) σε επιχειρήσεις τροφί-
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μων που λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου
και τις Κυριακές και αργίες, όπως κέντρα διασκέδασης,
ταβέρνες, μπαρ, σε κυλικεία σχολείων που λειτουργούν
σε απογευματινή βάρδια. Οι εργασίες τελούνται πέραν
του πρωινού υποχρεωτικού 8ώρου (και ειδικότερα πέραν της 17.00 μ.μ.). 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
εντολή υπ’ αρ. 3951/εγκ.3/20-9-2006 του Εισαγγελέα
του Αρείου Πάγου.
- Την συμμετοχή σε επιτροπές κατασκηνώσεων, ΚΔΑΠ,
ΚΗΦΗ, την εφαρμογή του υγειονομικού κανονισμού και
των λοιπών υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα τον
έλεγχο καταλληλότητας τροφίμων και ποτών, τον έλεγχο
σε μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους υγιεινής, τον έλεγχο των ανθυγιεινών εγκαταστάσεων, τις ενέργειες για την θεραπεία των καταγγελιών
των πολιτών, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί απαγορεύσεως του καπνίσματος, την εφαρμογή, αποστολή,
διεκπεραίωση, αρχειοθέτηση στοιχείων συγκεντρωτικών
καταστάσεων (στατιστικά), την εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών για την προστασία της
Δημόσιας Υγείας, τη μέτρηση ηχορύπανσης κέντρων
διασκέδασης και λοιπών συναφών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για πηγές μουσικών οργάνων,
τον έλεγχο ύδρευσης και αποχέτευσης των ξενοδοχειακών μονάδων, Λεγεωνέλλα, τον έλεγχο και τις δειγματοληψίες ποσίμων νερών για ανθρώπινη κατανάλωση,
τη συμμετοχή στο Κ.Ε.Π.Ε. και τέλος την επιδημιολογική
διερεύνηση.
- Τον έλεγχο, καταγραφή και παρακολούθηση των
θεμάτων που άπτονται της Υπηρεσίας, την εργασία των
υπαλλήλων που θα εργάζονται σε 24ωρη βάση, αλλά
και την συμμετοχή τους στις επιτροπές ελέγχου των
φαρμακείων, που λειτουργούν και πέραν του ωραρίου
των Υπηρεσιών.
- Την ανάγκη λήψης μέτρων για αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στον τομέα Δημόσιας Υγείας, όπως
με τον κορωνοϊό COVID-19, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κατά το
έτους 2021 (Β’ εξάμηνο), για την αντιμετώπιση των ανωτέρω υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων και κατά τις
απογευματινές και τις νυχτερινές ώρες Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών έτους 2021 (Β’ εξάμηνο) και μέχρι
1.440 ώρες συνολικά για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:
- Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι με ενενήντα έξι (96) ώρες
για το πρώτο εξάμηνο του 2021: 15 Χ 96 = 1.440.
ΣΥΝΟΛΟ: 1.440 ΩΡΕΣ.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών
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και εξαιρέσιμων ημερών, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες
απασχόλησης για τον κάθε υπάλληλο κατά το πρώτο
εξάμηνο, θα γίνει με απόφαση ανάλογα με τις εκάστοτε
παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 12.500
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021, του φορέα 073 και του ΚΑΕ
0512.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 22 Ιουνίου 2021
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 241014
(4)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), όπως ισχύει, και ιδιαιτέρως τις διατάξεις του άρθρου 176, όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 5 του ν. 4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
2. Την υπ’ αρ. 15840/156612/04-10-2018 (Β΄ 4788)
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Έγκριση της 146/2018
(ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 (Α΄ 222) “Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει».
3. Την υπ’ αρ. 7554/29-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ)
Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες
των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 66 και 67 του ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129) που ορίζει ότι «Για τα Ν.Π.Δ.Δ. που

37392

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ν.δ. 496/1974
(Α΄ 204), πλην της παρ. 3 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2
του άρθρου 2, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, των παρ. 1
και 2 του άρθρου 4, της παρ. 1 του άρθρου 9, των παρ. 1,
3 και 6 του άρθρου 12, της παρ. 6α του άρθρου 13 και
του άρθρου 14».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου», του
ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145), όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), σχετικά με τη
μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της
Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
Ι»] κ.λπ.
9. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 (ΑΔΑ:
ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176)», σελ. 17, άρθρο 20 "Αποζημίωση
για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου".
10. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/17/10-01-2017 (Β΄ 17)
απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών εργασία».
11. Το υπ’ αρ. 227183/11-06-2021 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων «Εισήγηση - τεκμηριωμένο αίτημα υπερωριακής εργασίας (Β’ εξάμηνο
2021 ΚΑΕ 0511)».
12. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
13. Την υπ’ αρ. 228420/14-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕ87ΛΡ-Υ0Τ)
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0511.01)
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με Α/Α 1261 στο Βιβλίο
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με
ΑΑ βεβ.: 1286.
14. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η
απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Ενδεικτικά οι ανάγκες αυτές αφορούν:
- Την ανάγκη εφαρμογής Υγειονομικών Διατάξεων
και Νόμων α) Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/08-10-2012 (Β΄ 2718),
β) Α5/3010/85 (Β΄ 593), γ) ν. 3868/2010 (Α΄ 129) κ.λπ.
- Την εφαρμογή του διεθνούς υγειονομικού κανονισμού ν. 3991/2011 (Α΄ 162).
- Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής
εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα
τα οποία λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου των
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δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές (κέντρα διασκέδασης).
- Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε
τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις
οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και
Κυριακές.
- Τον έλεγχο εφαρμογής αντικαπνιστικού νόμου.
- Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων κατά τις οποίες
απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.
- Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
- Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά την καλοκαιρινή και εορταστικές περιόδους.
- Την διενέργεια ελέγχων καταστημάτων και τροφίμων,
ηχομετρήσεων, καταγγελιών, στα νησιά των Σποράδων,
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.
- Ο συντονισμός, η εποπτεία και η εφαρμογή προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών, μυοκτονιών, απολυμάνσεων, εντομοκτονιών, καθώς και η λήψη μέτρων
έναντι επιδημίας ελονοσίας.
- Την πρόληψη και άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε θέματα δημόσιας υγείας, επιδημιολογικές διερευνήσεις, έλεγχο μεταδοτικών - λοιμωδών νοσημάτων,
έλεγχο μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φορέων
παιδικής προστασίας.
- Την άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1
του ν. 2345/1995 (Α΄ 213) σε θέματα ελέγχου φορέων μη
υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού και μη
χαρακτήρα που έχουν σχέση με την προστασία παιδιών,
ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κ.λπ., περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων
προτάσεων.
- Ότι αφορά στον κορωνοϊό COVID-19.
- Την ανάγκη οργάνωσης, εκκαθάρισης και καταγραφής του αρχείου παλαιοτέρων ετών, ενημέρωση ηλεκτρονικών μητρώων, επεξεργασία αρχείων και έλεγχο
φακέλων, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δεκαεπτά (17) υπαλλήλων της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων κατά το δεύτερο εξάμηνο του
έτους 2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021 και μέχρι 2.040 ώρες
συνολικά για δεκαεπτά (17) υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: δεκαεπτά (17) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι
(120) ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του 2021 = 17 Χ 120 =
2.040 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε
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υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με απόφασή
μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 11.500
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2021, του φορέα 073 και του ΚΑΕ
0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 22 Ιουνίου 2021
Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 16833
(5)
Έγκριση απογευματινής/υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, για τους εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις της Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.
στην Παλλήνη Αττικής, για το διάστημα από την
1/7/2021 έως και 31/12/2021.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.)
Αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4093/2012,
2. τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015,
3. την υπό στοιχεία οικ.32143/Δ1.11228/11.6.2018
απόφαση του Υπ. Εργασίας και
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4. την υπ’ αρ. 6111/8.6.2021 εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών Υπηρεσιών, - Γραμματεία Διοίκησης και
Διοικητικού Συμβουλίου της ΙΦΕΤ Α: για 1 εργαζόμενη
κατά την υπ’ αρ. 561η/11.6.2021 συνεδρίασή του, ως
Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.» και το δ.τ. «ΙΦΕΤ ΑΕ», έλαβε ομοφώνως απόφαση αναφορικά με την καταβολή των προβλεπόμενων για απογευματινή εργασία καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 του
ν. 4354/2015, για τους εργαζόμενους των κάτωθι Διευθύνσεων ως εξής:
- Διεύθυνση Φαρμάκων και Κάλυψης Αναγκών Υγείας:
για 6 εργαζόμενους
- Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς: για 2 εργαζόμενους
- Διεύθυνση Μελετών Βιοϊσοδυναμίας και Εργαστηριακών Ελέγχων: για 1 εργαζόμενο
- Διεύθυνση Παραγωγής: για 2 εργαζόμενους
- Οικονομική Διεύθυνση: για 3 εργαζόμενους
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινων
πόρων: για 3 εργαζόμενους
- Τμήμα τεχνικών Υπηρεσιών: για 2 εργαζόμενους,
για το διάστημα από την 1/7/2021 - 31/12/2021 και
μέχρι 20 ώρες/μήνα ανά υπάλληλο, για το Β’ εξάμηνο
του 2021.
Το μέγιστο εκτιμώμενο μικτό κόστος της αποζημίωσης
για την εν λόγω υπερωριακή απασχόληση, ανέρχεται
στα 12.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα βαρύνει τον τακτικό
προϋπολογισμό της ΙΦΕΤ ΑΕ για το έτος 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 15 Ιουνίου 2021
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028680107210008*

