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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.

2

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, προσωπικού
του Τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τους μήνες από Αύγουστο έως και Δεκέμβριο του έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β1.α/οικ. 49804
(1)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση για το Υπουργείο
Υγείας και εποπτευόμενους φορείς του, στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης του κορωνοϊού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου πέμπτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) το
οποίο κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
β. του ν. 3918/2011«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»(Α’ 31),
γ. του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
δ. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
ε. του ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251),
στ’. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

Αρ. Φύλλου 3686

(Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θ. Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
3. Την υπό στοιχεία Γ.Π. Β1α/οικ.47601/27.07.2021 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 περ. (ε) του ν. 4270/2014
(Α΄ 143).
4. Την ανάγκη κάλυψης: α) της δαπάνης προμήθειας
Ρεμντεσιβίρης σε εκτέλεση της ευρωπαϊκής σύμβασης
Νο SANTE/2020/C3/048, της οποίας την εκτέλεση έχει
αναλάβει ο ΙΦΕΤ ΑΕ και β) της δαπάνης προμήθειας αντιδραστηρίων μοριακού ελέγχου COVID-19 από το Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας, για τη διενέργεια εργαστηριακών
εξετάσεων για τη διάγνωση ασθενών νοσούντων από
κορωνοϊό COVID-19.
5. Την ανάγκη κάλυψης μέσω του ΕΟΠΥΥ α) της δαπάνης αποζημίωσης ιδιωτικών κλινικών και ιδιωτικών
θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και
εν συνόλω στο Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης
ανάγκης δημόσιας υγείας, από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19, β) την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που ανήκουν
στις κατηγορίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 33 του
ν. 4368/2016 (Α’ 21) και χρήζουν νοσηλείας, οι οποίοι
δύνανται να μετακινούνται σε ιδιωτικές δομές υγείας,
εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία νοσηλείας
τους στις δημόσιες δομές υγείας, γ) την αποζημίωση
φαρμακοποιών και ιατρών για προγραμματισμό εμβολιασμών και δ) την αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για τη
διενέργεια εμβολιασμών.
6. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη μέχρι του ποσού των εβδομήντα
εκατομμυρίων (70.000.000,00) ευρώ σε βάρος του προϋ-
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πολογισμού του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού» του Ε.Φ.1023-711-0000000 “Γενικές Κρατικές
Δαπάνες” του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται
με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (COVID-19) (όπως
ενδεικτικά αναφέρονται στα υπό στοιχεία 4 και 5 του προοιμίου της παρούσας) μέχρι του ποσού των εβδομήντα
εκατομμυρίων (70.000.000,00€) ευρώ από τον κρατικό
προϋπολογισμό, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο πέμπτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της
διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) που κυρώθηκε με το άρθρο
1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).
Το ανωτέρω ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης θα κατανεμηθεί στους επιμέρους φορείς υλοποίησης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, με απόφαση
του Υπουργού Υγείας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 61224
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, προσωπικού
του Τμήματος Συντηρήσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κατά τους μήνες από Αύγουστο έως και Δεκέμβριο του έτους 2021.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 48 και 176 του ν. 3584/2007 «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων»,
καθώς και το άρθρο 20 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), σύμφωνα με το οποίο
ρυθμίζεται από 1/1/2016 το θέμα της απασχόλησης του
προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το
υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση
εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών των
υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις
ημέρες του μήνα.
2. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
7 του ν. 4354/2015, στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω
νόμου εμπίπτει το μόνιμο προσωπικό, καθώς και το
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προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου
Χρόνου.
3. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) αναθεωρημένη εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών, με την οποία δίνονται οδηγίες για την
εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/ 2015 (Α΄ 176),
σύμφωνα με την οποία οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους.
5. Τo υπ’ αρ. 59073/29-7-2021 έγγραφο της αναπληρώτριας του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών στο οποίο επισημαίνεται ότι για την αντιμετώπιση των αυξημένων εκτάκτων αναγκών του Τμήματος Συντηρήσεων, που αφορούν σε εργασίες άμεσης
επισκευής και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια (νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια
κ.λπ.), δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια, πεζόδρομους κ.λπ.),
απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση μόνιμου και με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
προσωπικού του εν λόγω Τμήματος κατά τους μήνες από
Αύγουστο έως και Δεκέμβριο του έτους 2021.
6. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους κωδικούς
του προϋπολογισμού του Δήμου Βόλου οικονομικού
έτους 2021, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου
και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου προσωπικού του Τμήματος Συντηρήσεων της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τους
μήνες από Αύγουστο έως και Δεκέμβριο του έτους 2021,
για τους λόγους που αναλυτικά εκτέθηκαν στο σκεπτικό
της παρούσας απόφασης, ως εξής:
Προτεινόμενος αριθμός
μονίμων υπαλλήλων

Ώρες υπερωριακής
απογευματινής
εργασίας

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

100

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

100

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
ΤΕ Μηχανικών Έργων
Υποδομής

100

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών

100

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ
Τεχνιτών Οικοδομών

200

Δύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΔΕ
Τεχνιτών Υδραυλικών

200

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου
ΔΕ Τεχνιτών Ψυκτικών

100

Σύνολο ωρών απασχόλησης: 900
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 4.202,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 30-6012.001
ποσού 8.000,00 €.

Τεύχος B’ 3686/10.08.2021

Προτεινόμενος αριθμός
υπαλλήλων ΙΔΑΧ
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Ώρες υπερωριακής
απογευματινής
εργασίας

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Χωροτάκτη
Μηχανικού ΠΕ

100

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Διοικητικών ΔΕ

100

Τέσσερις (4) υπάλληλοι
ειδικότητας Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών ΔΕ

400

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Ξυλουργού ΔΕ

100

Δύο (2) υπάλληλοι ειδικότητας
Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ

200

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας ΤεχνιτώνΑλουμινοσιδεράδων ΔΕ

100

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας
Τεχνιτών Οικοδομών
(ελαιοχρωματιστών) ΔΕ

100

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνιτών
(Μαρμαροτεχνίτης Πλακοστρώτης) ΔΕ

100

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνιτών (Τεχνίτης

100

49837

Οικοδόμος- Μονωτικών
Κατασκευών) ΔΕ
Τρεις (3) υπάλληλοι
ειδικότητας Τεχνιτών
(Τεχνίτης Υδραυλικός) ΔΕ

300

Ένας (1) υπάλληλος
ειδικότητας Τεχνιτών Ψυκτικών ΔΕ

100

Ένας (1) υπάλληλος
100
ειδικότητας Εργατών ΥΕ
Σύνολο ωρών απασχόλησης: 1800
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση: 8.215,00 €
Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 30-6022.001
ποσού 4.000,00 €.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του πιο πάνω
προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των χρονικών ορίων της παρ. Α-2α του
άρθρου 20 του ν. 4354/2015, σύμφωνα με τα οποία η
υπερωριακή απασχόληση ορίζεται μέχρι 120 ώρες/εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.
Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται
με βεβαίωση του οικείου Διευθυντή περί της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 6 Αυγούστου 2021
Ο Δήμαρχος
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ
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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.

*02036861008210004*

