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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση και καθιέρωση υπερωριακής εργασί-
ας με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη-
σίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Φ20/ 
76562/Δ4/21-06-2022 απόφαση της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 3201).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 250344 (1)
Διαπίστωση και καθιέρωση υπερωριακής εργα-

σίας με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-

νωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτή-

των Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), και ιδιαιτέρως το άρθρο 14 «Ρύθ-
μιση οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α», και τον ν. 4625/2019 
«Ρυθμίσεις υπουργείου Υποδομών» (Α’ 139).

2. Τον ν.  4555/2018 «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»] - Ρυθμίσεις για τον εκ-
συγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 

των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 133).

3. Το π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας» (Α’ 222) και την υπ’ αρ. 15840/156612/26.10.2018 
(Β’  4788) περί ολικής τροποποίησης  - επικαιροποί-
ησης, και όπως περαιτέρω τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 170949/23-8-2021(Β’ 4163) απόφαση.

4. Την υπ’ αρ. 146/26.10.2018 (ορθή επανάληψη) από-
φαση περί ολικής τροποποίησης - επικαιροποίησης του 
π.δ. 129/2010 (Α’ 222) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας» (Β’ 4788).

5. Την υπ’ αρ. 7554/29-10-2018 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας «Επανατοποθέτηση Προϊσταμένων 
Διευθύνσεων σε οργανικές μονάδες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ7ΛΡ-ΟΔΖ).

6. Την υπ’ αρ. 633/18-11-2019 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Θεσσαλίας «Μεταβίβαση “άσκησης αρμοδιότητας 
υπογραφής” και υποβολής των εισηγήσεων - τεκμηριω-
μένων πρωτογενών αιτημάτων στους Χωρικούς Αντι-
περιφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 4671) 
(ΑΔΑ: ΨΦΒ67ΛΡ-Ξ3Η).

7. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

8. Τον ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (Α’ 173).

9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕκαι 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

11. Τον ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση 
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημο-
σίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών 
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες 
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» 
(Α’ 36).

12. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
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13. Τον ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρο-
νικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (Α’ 204), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 (Α’ 14) 
και το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (Α’ 86).

14. Τα άρθρα 75 έως 83 του Κεφαλαίου ΙΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

15. Τον ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα το άρθρο 100, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4071/2012 (Α’ 85) 
και το άρθρο 74 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

16. Τα άρθρα 66 και 67 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

17. Την 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, 
την παρ. 6α του άρθρου 13 και του άρθρου 14».

18. Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

19. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

20. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύ-
κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παρο-
χή οδηγιών για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)» (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), σελ. 17, άρ-
θρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου» .

21. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/17/10-01-2017 απόφα-
ση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορι-
σμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία» (Β’ 17).

22. Την υπ’ αρ. 2042/18063/15-02-2019 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Καθορισμός 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 694).

23. Την υπό στοιχεία Α5/3010/85/2-10-1985 «Μέτρα 
προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μου-
σικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστη-
μάτων» (Β’ 593).

24. Τον ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 129) 
και ιδίως το άρθρο 17 «Μέτρα για την ολική απαγόρευση 

του καπνίσματος στους Δημόσιους χώρους, τροποποίη-
ση των ν. 3730/2008 και 3370/2005», καθώς και τις σχε-
τικές διατάξεις και εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας.

25. Τον ν. 3991/2011 «Κύρωση του αναθεωρημένου 
Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας» (Α’ 162).

26. Τον ν. 4419/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με 
την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προ-
ϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κα-
τάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ (αριθμ. L 127/1 της 
29.4.2014), όπως το Παράρτημα ΙΙ της Oδηγίας αυτής 
τροποποιήθηκε με την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα 
Οδηγία 2014/109/ΕΕ της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρί-
ου 2014 για την τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙ της 
Οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου με τη θέσπιση της βιβλιοθήκης 
των εικονογραφικών προειδοποιήσεων που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για τα προϊόντα καπνού, καθώς και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (Α’ 174) και σε εφαρμογή των 
σχετικών εγκυκλίων.

27. Την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 «Υγειονο-
μικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων 
τροφίμων/ποτών και άλλες διατάξεις» (Β’ 2161).

28. Τον ν. 4921/2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση 
των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού 
δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 75) και ιδίως την παρ. 4 του άρθρου 67 
«Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και 
σχετικές κυρώσεις - Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρ-
θρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 
στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995».

29. Το υπ’ αρ. 234715/14-06-2022 έγγραφο της Αντι-
περιφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων «Εισήγηση - 
τεκμηριωμένο αίτημα υπερωριακής εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες. (Β’ Εξάμηνο 2022 ΚΑΕ 512)».

30. Την υπ’ αρ. 238243/16-06-2022 (ΑΔΑ:ΨΗΚ47ΛΡ-1Υ5) 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΚΑΕ: 02.073.0512.01) 
του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με Α/Α 1437 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας με 
ΑΑ βεβ.: 1465.

31. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον Προϋπο-
λογισμό του οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας  - Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και 
Σποράδων.

32. Λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες και αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας, των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο-
ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την διεκπεραί-
ωση υποθέσεων και την αντιμετώπιση συσσωρευμένων 
υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να 
διεκπεραιωθούν στα πλαίσια του νόμιμου ωραρίου, κα-
θώς και την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσι-
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ακών αναγκών που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 
ενδεικτικά, όπως η ανάγκη εφαρμογής Υγειονομικών 
Διατάξεων και Νομοθετικού πλαισίου των ανωτέρω σχε-
τικών, (σχετ. 23, 24, 25, 26, 27).

Η εφαρμογή υγειονομικού ελέγχου των καταστημάτων 
μαζικής εστίασης και των κέντρων Διασκέδασης. Καθώς 
τα περισσότερα καταστήματα και κέντρα διασκέδασης, 
λειτουργούν μετά το πέρας ωραρίου των Δημοσίων 
Υπηρεσιών ή μόνο σε εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές, 
(κέντρα διασκέδασης). Επιπρόσθετα η εφαρμογή υγει-
ονομικού ελέγχου σε υπαίθριους ή κλειστούς χώρους 
εκδηλώσεων.

Η εφαρμογή του ελέγχου τροφίμων αλλά και των συν-
θηκών υγιεινής στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
στις εμποροπανηγύρεις, οι οποίες πραγματοποιούνται 
σε εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές.

Ο έλεγχος της εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου 
και των καπνικών προϊόντων, (σετ. 26).

Η διαχείριση διατροφικών κρίσεων, κατά τις οποίες 
απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου στους χώρους 
παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων.

Η αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης του 
παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Η διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων 
και τροφίμων όπου παρατηρείται αυξημένη συχνότητα 
κατά τις εορταστικές περιόδους αλλά και την καλοκαιρι-
νή περίοδο. Οι εν λόγω έλεγχοι αφορούν την ποιότητα 
και διάθεση τροφίμων, την ηχορύπανση σύμφωνα με τις 
μετρήσεις και τις καταγγελίες των πολιτών.

Ωστόσο στα νησιά των Σποράδων, κατά την καλοκαι-
ρινή περίοδο, απαιτείται ο συντονισμός, η εποπτεία και 
ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή των προγραμμάτων 
καταπολέμησης κουνουπιών, ελέγχων υδάτων, απολυ-
μάνσεων, μυοκτονιών και εντομοκτονιών. Σε συνδυασμό 
με την λήψη μέτρων πρόληψης, αποφυγής, διάδοσης 
και μετάδοσης επιδημιών, όπως η Ελονοσία και άλλες. 
Για τον λόγο αυτό είναι επιτακτική ανάγκη η πρόληψη 
και η άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, σε 
συσχέτιση με την επιδημιολογική διερεύνηση και επιτή-
ρηση, καθώς τον έλεγχο αποφυγής διάδοσης μεταδοτι-
κών και λοιμωδών νοσημάτων.

Συνακόλουθα απαιτείται ο έλεγχος ευάλωτων πληθυ-
σμιακών ομάδων, όπως αυτών των Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων και των Φορέων Παιδικής Προστασίας. Ο 
εν λόγω έλεγχος αφορά την άσκηση αρμοδιοτήτων του 
Κοινωνικού Συμβούλου σε θέματα ελέγχου φορέων μη 
υπαγόμενων στο δημόσιο τομέα κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα, που σχετίζονται με την προστασία παιδιών, 
ηλικιωμένων, Α.με.Α. κ.λπ. (κατ’ εφαρμογή του σχετ. 28). 
Συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης των σχετικών εκθέ-
σεων και της διατύπωσης των αντίστοιχων προτάσεων, 
την τήρηση κανόνων υγιεινής, την προστασία της Δη-
μόσιας Υγείας, καθώς και οτιδήποτε σχετίζεται με την 
λήψη και την τήρηση των Μέτρων Προστασίας για την 
πρόληψη, αποφυγή, μετάδοση και αντιμετώπιση της 
Πανδημικής Κρίσης του κορωναϊού SARS-COV-2 (ασθέ-
νεια COVID-19).

Επιπρόσθετα η εφαρμογή έλεγχων των φαρμακείων, 
αναφορικά με την τήρηση του υποχρεωτικού ωραρίου, 
του διευρυμένου ωραρίου καθώς και των εφημεριών. Συ-
νακόλουθα πραγματοποιείται, έλεγχος των ναρκωτικών 
φαρμάκων, η διενέργεια έκτακτων ελέγχων λειτουργίας 
στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ), 
η διενέργεια ελέγχων των ήδη αδειοδοτημένων μονά-
δων, καθώς και έκτακτοι έλεγχοι στους φορείς εποπτείας 
της Υπηρεσίας.

Ως εκ τούτου, απαιτείται η ενημέρωση των ηλεκτρονι-
κών μητρώων, η επεξεργασία αρχείων, η ψηφιοποίηση 
αρχείων, η σύνταξη και η έκδοση δημοσίων εγγράφων 
των διοικητικών πράξεων, ο έλεγχος φακέλων, η κατα-
γραφή στατιστικών στοιχείων/δεδομένων, η οργάνωση 
εκκαθάριση, καταγραφή και αρχειοθέτηση των αρχείων 
παρελθόντων ετών κ.λπ., αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργα-
σία με αμοιβή κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες δεκαπέντε (15) υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη 
των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 
2022 και μέχρι 1.440 ώρες συνολικά για δεκαπέντε (15) 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων 
ως εξής:

Για το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2022, 
προκύπτουν δεκαπέντε (15) υπάλληλοι με ενενήντα έξι 
(96) ώρες συνολικά 1.440 ώρες υπερωριακής απασχό-
λησης, (15 x 96 = 1.440 ώρες).

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής εργασίας 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, κατά το δεύτερο εξάμηνο του οικονομι-
κού έτους 2022, θα πραγματοποιηθεί με απόφασή και 
σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες απασχόλησης, 
ενώ θα αναφέρονται ονομαστικά οι απασχολούμενοι 
υπάλληλοι και το αντικείμενο απασχόλησής τους, το 
χρονικό διάστημα καθώς και οι ώρες απασχόλησης για 
τον εκάστοτε υπάλληλο.

Η δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (14.500,00 €,) η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2022, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 512.

Ως Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές 
ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζε-
ται 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, 23 Ιουνίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ33786 Τεύχος B’ 3408/01.07.2022

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2) 
Στην υπό στοιχεία Φ20/76562/Δ4/21-06-2022 από-

φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β’ 3201) στην τελευταία γραμμή του Πίνακα της σελίδας 

31769 διορθώνεται η εσφαλμένη ειδικότητα του Τομέα 
«ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ» του 1ου ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ 
ΕΠΑ.Λ. ΨΑΧΝΩΝ:

από την εσφαλμένη: «Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχι-
τεκτονικής Τοπίου» 

στην ορθή: «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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