
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
26284/16-06-2022 υπουργικής απόφασης «Επι-
τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 
έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 
και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώμα-
τα ειδικής διατροφής» (Β’ 3144).

2 Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερω-
ριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2420 (1)
2η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

26284/16-06-2022 υπουργικής απόφασης «Επι-

τρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργα-

νισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 

έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας 

και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπληρώ-

ματα ειδικής διατροφής» (Β’ 3144).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 100 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισο-

δήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, 
του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 167).

2. Το άρθρο 25 του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο 
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 105).

3. Την παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν.4622/2019 (Α’ 133).

5. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

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

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

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

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

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντικατάστα-
ση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)” (Β’ 2315)» (Β’ 4898).

12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Επιτρεπόμενα όρια 
δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2022, για παρεχόμενες υπηρε-
σίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και συμπλη-
ρώματα ειδικής διατροφής» (Β’ 3144).

13. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 58485/20-12-2022 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση (1) της υπό στοι-
χεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 26284/16-06-2022 υπουργικής απόφασης 
«Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) έτους 2022, για 
παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και ιατροτεχνολογικά προ-
ϊόντα και συμπληρώματα ειδικής διατροφής» (Β’ 6612).

14. Tην υπ’ αρ. 5 απόφαση της 872ης/12-01-2023 Συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
η οποία διαβιβάστηκε με το υπό στοιχεία ΔΒ3Ε/
οικ.1423/16-01-2023 έγγραφο.

15. Την υπό στοιχεία Β2β,Β1α/Γ.Π. οικ. 4643/24-01-2023 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
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σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την 
οποία με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση καθώς εκδίδεται κατ’ εξουσιο-
δότηση του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 25 του ν. 4549/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για 
το οποίο έχει δοθεί σχετική οικονομική εισήγηση, ήτοι το υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 73252/20-12-2022 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα σημειώνεται ότι, δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούνται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
26284/16-06-2022 (Β’ 3144) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.58485/20-12-2022 
(Β’ 6612) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, μόνο για τη κατηγορία (Ε) τα οποία έχουν πλέον, 
σε εξαμηνιαία βάση, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 2022

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α’ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β’ 

ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022

 

Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ 480.200.000,00 € 232.425.000,00 € 247.775.000,00 €

Ε1Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 262.790.000,00 € 125.420.000,00 € 137.370.000,00 €

Ε1Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΠΟΛΥΓΟΝΙΔΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ CA ΜΑΣΤΟΥ 4.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 €

Ε1Γ Υ.Δ.Ε.Π. - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ BRCA 1/2 250.000,00 € 250.000,00 €

Ε2Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 3.800.000,00 € 1.900.000,00 € 1.900.000,00 €

Ε2Β Υ.Δ.Ε.Π.- ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 12.000.000,00 € 6.000.000,00 € 6.000.000,00 €

Ε3 Υ.Δ.Ε.Π. - ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

7.000.000,00 € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 €

Ε4Α Υ.Δ.Ε.Π.- CTs 30.750.000,00 € 15.000.000,00 € 15.750.000,00 €

Ε4Β Υ.Δ.Ε.Π.-MRI 66.400.000,00 € 32.500.000,00 € 33.900.000,00 €

Ε5Α Υ.Δ.Ε.Π. -ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

48.500.000,00 € 24.000.000,00 € 24.500.000,00 €

Ε5Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

11.600.000,00 € 5.800.000,00 € 5.800.000,00€

Ε6 Υ.Δ.Ε.Π. - ΣΠΙΝΘΗΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 8.000.000,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

Ε7 Υ.Δ.Ε.Π.- PET/CTs 4.500.000,00 € 2.000.000,00 € 2.500.000,00 €

Ε8Α Υ.Δ.Ε.Π. - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ F-18 FDG 4.510.000,00 € 2.255.000,00 € 2.255.000,00 €

Ε8Β Υ.Δ.Ε.Π. - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΟ ΠΛΗΝ F-18 

FDG

2.100.000,00 € 1.050.000,00 € 1.050.000,00 €

Ε9 Υ.Δ.Ε.Π. - ΛΟΙΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 14.000.000,00 € 7.000.000,00 € 7.000.000,00 €

2. Τροποποιείται η παρ. 4 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
26284/16-06-2022  (Β’ 3314) υπουργικής απόφασης όπως 
αυτή έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 58485/20-12-2022 (Β’ 6612) και πλέον έχει ως 
εξής:

«4. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να προεισπράττει σε μηνιαία 
βάση, κατά τον χρόνο εξόφλησης του μήνα δαπάνης των 
συμβεβλημένων με αυτόν παρόχων υπηρεσιών υγείας 
και μέχρι το χρόνο έκδοσης των διοικητικών πράξεων βε-
βαίωσης των ποσών αυτόματης επιστροφής (clawback), 
ποσοστό ίσο με το 70% του συνολικού ποσού αυτόμα-
της επιστροφής που αναλογεί σε κάθε πάροχο πριν τον 
έλεγχο και τελική εκκαθάριση της προκαλούμενης από 
αυτόν δαπάνης.

Το ανωτέρω εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: Ποσό 
παρακράτησης = 0,70 x (Ei x Yi).

Όπου Εi ορίζεται ως: (Η προκαλούμενη μηνιαία δαπάνη 
μετά rebate του συνόλου της i υποκατηγορίας παρεχό-
μενης υπηρεσίας υγείας - Το μηνιαίο όριο δαπάνης της i 
υποκατηγορίας του συνημμένου Πίνακα Α) δια (Την προ-

καλούμενη μηνιαία δαπάνη μετά rebate του συνόλου της 
i υποκατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας), ενώ 
Υi ορίζεται ως: Η μηνιαία προκαλούμενη δαπάνη του 
συμβεβλημένου παρόχου για την υποκατηγορία i, όπου 
i =1, 2, … n, εκφράζει τις διαφορετικές υποκατηγορίες 
υπηρεσιών υγείας που δύναται να υποβάλει δαπάνη ένας 
πάροχος.

Σε περίπτωση που σε κάποια υποκατηγορία υπηρεσι-
ών υγείας δεν υφίσταται υπέρβαση σε επίπεδο μήνα (και 
ως τούτου δεν προκύπτει ποσό αυτόματης επιστροφής 
για το συγκεκριμένο μήνα), τότε το ποσό της διαφοράς 
(περίσσειας) της μηνιαίας προκαλούμενης δαπάνης μετά 
rebate από το μηνιαίο όριο κάθε υποκατηγορίας [όπως 
αυτό προκύπτει από τη διαίρεση του εξαμηνιαίου ορίου 
δια του έξι (6)], μεταφέρεται ισόποσα αυξάνοντας αντί-
στοιχα το μηνιαίο όριο της ίδιας υποκατηγορίας του επό-
μενου ημερολογιακού μήνα, εντός του ίδιου εξαμήνου 
δαπανών. Η παραπάνω μεταφορά πραγματοποιείται 
σωρευτικά μεταξύ των μηνών, εντός του ίδιου εξαμή-
νου δαπανών.
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Ειδικά για τον υπολογισμό της μηνιαίας προείσπρα-
ξης ποσού αυτόματης επιστροφής των μηνών δαπάνης 
τετάρτου τριμήνου 2022, η αύξηση του επιτρεπόμενου 
ορίου δαπανών για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε 
«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕ-
ΩΝ», που προβλέπεται στο προτελευταίο εδ. της παρ. 1 
του άρθρου 25 του ν. 4549/2018, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 79 του ν. 5007/2022, κατανέμεται ισόποσα 
στο μηνιαίο όριο δαπανών των τριών μηνών του τετάρ-
του τριμήνου του έτους 2022 των επηρεαζόμενων από 
την παρούσα υποκατηγοριών υπηρεσιών υγείας της 
κατηγορίας υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣ-
ΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ».

Σε επίπεδο εξαμήνου υπολογίζεται και βεβαιώνεται 
το οριστικό ύψος του ποσού αυτόματης επιστροφής 
(clawback) που αναλογεί σε κάθε πάροχο».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
26284/16-06-2022 (Β’ 3144) υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.58485/ 
20-12-2022 (Β’ 6612) κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομικών και Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ 

I

    Αριθμ. 52012 (2)
Διαπίστωση της ανάγκης και καθιέρωση υπερω-

ριακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 

Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2023.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 282 και 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), σε συν-
δυασμό με την παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 180).

2. Tην υπ’ αρ. 15840/156612 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλά-
δας «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολι-
κής τροποποίησης - επικαιροποίησης του π.δ. 129/2010 
(Α’ 222) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
(Β’ 4788).

3. Τον ν. 4555/2018 (Α’  133).
4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Την υπό στοιχεία ΔΕΠ 2/31029/ΔΕΠ, ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-

0ΝΜ, εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπό στοιχεία ΔΕΠ 2/2015/5-1-2016, εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Την παρ. 1 εδ. γ του υπό στοιχεία ν. 4071/2012 «Ρυθ-
μίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

8. Την υπ’ αρ. 277523/15-10-2020 απόφαση «Τοποθέ-
τηση αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μετα-
φορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Καρδί-
τσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: ΨΛΝΠ7ΛΡ-ΗΕΝ).

9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρδίτσας, για την 
αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η απασχόληση των 
υπαλλήλων κατά το Α’ εξάμηνο του έτους 2023 και πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.

10. Την ανάγκη εκκαθάρισης και τακτοποίησης του 
αρχείου της υπηρεσίας καθώς και διευθέτησης λοιπών 
εργασιών-εκκρεμοτήτων κάθε τμήματος και ιδίως έκδο-
ση αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, διεκπε-
ραίωση εγγράφων και λοιπής αλληλογραφίας.

11. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το 
νόμο έλεγχο σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟ-
ΟΜΕ και ΠΕΙ που λειτουργούν στην Π.Ε. Καρδίτσας και 
που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κα-
νονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες), όταν κατά βάση 
πραγματοποιούνται τα προγράμματα κατάρτισης.

12. Την αποζημίωση των υπαλλήλων για τον από το νόμο 
έλεγχο ιδιωτικών ΚΤΕΟ που λειτουργούν στην Π.Ε. Καρδί-
τσας και που απαιτεί συνεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός 
κανονικού ωραρίου (απογευματινές ώρες,), όταν κατά βάση 
πραγματοποιούνται οι τεχνικοί έλεγχοι οχημάτων.

13. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

14. Την υπό στοιχεία Α/Α354, ΑΔΑ:ΡΟΩΘ7ΛΡ-Τ64 βε-
βαίωση ύπαρξης πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομι-
κού της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας για δαπάνη 
που αφορά σε αμοιβή υπερωριακού έργου υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, για το Α’ εξάμηνο του 
έτους 2023, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δέκα πέντε (15) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Καρδίτσας έως τις 30-06-2023 για την κάλυψη 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από 
τη δημοσίευση της παρούσας με ωράριο απασχόλησης 
πέραν της λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 
22.00 μ.μ., για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, 
ως κατωτέρω:

Υπερωρίες:
Α’ Εξάμηνο, δέκα πέντε (15) υπάλληλοι μέχρι εκατόν εί-

κοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο,1800 ώρες συνολικά.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-

σης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
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τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφαση μας ανάλογα 
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋ-
πολογισμού οικονομικού έτους 2023, του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί-

ζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών της Π.Ε. Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Καρδίτσα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

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