
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προ-
διαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν.  4887/2022, 
επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίη-
σης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται 
στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 
651/2014 της επιτροπής.

2 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση, κατά τις 
νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομα-
διαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το επικουρικό 
προσωπικό covid -19 του Θεραπευτηρίου για το 
έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 92172 (1)
Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προ-

διαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή 

σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν.  4887/2022, 

επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίη-

σης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται 

στο σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 

651/2014 της επιτροπής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16), και ειδικότερα την παρ. 1 του 
άρθρου 71 αυτού.

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κή-
ρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
01.07.2014, σ. 1-75).

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Το Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

10. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

11. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

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

13. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 19).

14. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β’ 4405), αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Ορισμοί

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προ-
ϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της συν-
θήκης εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. (Αρθρο 2 σημείο 11 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής της 
17ης Ιουνίου 2014).

2. Με τον όρο «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» 
νοείται κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την 
οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση 
τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που 
είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζω-
τικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση 
(άρθρο 2 σημείο 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014).

Άρθρο 2
Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια - Προδιαγραφές - 
Προϋποθέσεις - Περιορισμοί - Όροι

1. Στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022 δύνα-
ται να υπάγονται επενδυτικά σχέδια του τομέα της με-
ταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται 
στο σημείο 10 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., αποκλειστικά στις 
περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού 
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
σχεδίου, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα σε:

α. Κρέας  - πουλερικά  - κουνέλια (σφαγεία, τεμαχι-
στήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και 
προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες δι-
αχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).

β. Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγω-
γής γαλακτοκομικών προϊόντων).

γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή 
νέων προϊόντων).

δ. Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι - Σηροτροφία - σαλι-
γκάρια).

ε. Ζωοτροφές.
στ. Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δη-

μητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, 
γλουτένης κ.λπ.).

ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιο-
λάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσι-
μων ελαιών, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των επενδυ-
τικών σχεδίων μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης 
ελαιολάδου.

η. Οίνος.
θ. Οπωροκηπευτικά.
ι. Ακρόδρυα - καρποί με κέλυφος
ια. Κτηνοτροφικά φυτά
ιβ. Όσπρια.
ιγ. Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
ιδ. Πολλαπλασιαστικό υλικό.
ιε. Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και 

άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
ιστ. Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επε-

ξεργασία ξηράς δρόγης.

ιζ. Επεξεργασία νέων - εναλλακτικών - καινοτόμων 
καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, 
αλόη κ.λπ.).

ιη. Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
ιθ. Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου.
κ. Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
κα. Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και 

απορριμμάτων αυτού.
κβ. Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐ-

νη, κελύφη και φλούδες καφέ, υποκατάστατα του καφέ 
που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι ανα-
λογίες του μείγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής, της 
12ης Οκτωβρίου 2021, σχετικά με την τροποποίηση του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του 
Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονομα-
τολογία και το κοινό δασμολόγιο της Επιτροπής όπως 
ισχύει κάθε φορά.

κγ. Τσάι, έστω και αρωματισμένο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της 
Επιτροπής όπως ισχύει κάθε φορά.

κδ. Αρτύματα (Μπαχαρικά) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στον εκτελεστικό κανονισμό 2021/1832 της Επιτροπής 
όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν 
σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4887/2022:

α. σε περιπτώσεις που αφορούν στην μεταποίηση γε-
νετικά τροποποιημένων προϊόντων όπως αυτά ορίζονται 
με την οδηγία 2001/18/ΕΚ πλην της χρήσης τους για την 
παραγωγή ζωοτροφών, και

β. σε περιπτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή πε-
ριορισμών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013 (Κ.Ο.Α.), ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγο-
ρεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την ενωσιακή 
στήριξη που προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό.

Άρθρο 3
Πρόσθετες Προδιαγραφές - Προϋποθέσεις

1. Οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων των επενδυτικών 
σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 και την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4887/2022, αποστέλλουν 
ηλεκτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

α. αντίγραφο της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου, 
στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερει-
ών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας, εμπίπτει 
η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη 
συμπλήρωση σχετικού εντύπου που θα συνταχθεί, με 
τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, προς έκφραση γνώμης.

Η γνώμη περιλαμβάνει στοιχεία ως προς τον ορθο-
λογικό σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη 
σκοπιμότητα του από άποψη γεωγραφικής κατανομής 
ομοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην 
ευρύτερη περιοχή, κάλυψης δυναμικότητας και ύπαρξης 
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σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατότητας με 
την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των προϊό-
ντων του επενδυτικού σχεδίου).

Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. συμπληρώνει και αποστέλλει ηλε-
κτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων το εν 
λόγω έντυπο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, 
προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού 
σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της 
αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

β. αντίγραφο της αίτησης, για τις μονάδες πολλαπλασι-
αστικού υλικού, στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, λόγω αρμοδιότητας. Η αρμόδια Υπηρεσία 
συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στους φο-
ρείς υποδοχής των αιτήσεων σχετικό έντυπο, που θα 
συνταχθεί, με τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συ-
νεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός δέκα 
(10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλα-
βής του σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον 
φάκελο του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη 
για την αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυ-
τικού σχεδίου.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω διαστήμα-
τος, η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώ-
νεται, χωρίς να αναμένεται η σχετική έκφραση γνώμης 
(Δ.Α.Ο.Κ. ή Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων). 
Η ανωτέρω γνωμάτευση της οικείας Δ.Α.Ο.Κ. ή του Τμή-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να υποβληθεί πριν την έκδοση της απόφα-
σης Υπαγωγής. Βάσει του περιεχομένου της σχετικής 
γνωμάτευσης προσαρμόζεται ανάλογα το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και διαμορ-
φώνεται η σχετική απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου στις διατάξεις του ν. 4887/2022.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών και στοιχείων 
που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται 
στην απόφαση προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος 
του ν. 4887/2022, οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης, μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής 
πρέπει να εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και 
λοιπά πιστοποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται από 
την κείμενη νομοθεσία, για την υλοποίηση και νόμιμη 
λειτουργία του επενδυτικού σχεδίου, ιδίως τα ακόλουθα:

α. Άδεια λειτουργίας, όπου αυτό απαιτείται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, ή βεβαίωσης του αρμόδιου φο-
ρέα ότι για το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται άδεια 
λειτουργίας.

β. Πολεοδομική άδεια για την κατασκευή ή τον εκσυγ-
χρονισμό των εγκαταστάσεων.

γ. Κωδικό έγκρισης/εγγραφής εγκατάστασης, όπου 
αυτός απαιτείται, σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 4
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τροφίμων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1282 (2)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση, κατά τις 

νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαι-

ρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομα-

διαίας υποχρεωτικής εργασίας, για το επικουρι-

κό προσωπικό covid -19 του Θεραπευτηρίου για 

το έτος 2022. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α’ 176).

2. Την παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/2012 (Α’ 41).
3. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/2017 υπουργική απόφαση 

«Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζη-
μίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαι-
ρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).

4. Την υπό στοιχεία οικ.2/40112/ΓΔΠ/26-5-2017 (ΑΔΑ: 
Ω9ΙΦΗ-Ν3Μ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για 
την ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που ασχολού-
νται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου.

5. Την υπ’ αρ. 102/26-09-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ4Λ465ΙΨ4-ΜΡ3) 
απόφαση του Δ.Σ του Θεραπευτηρίου περί «Έκδοσης 
απόφασης καθιέρωσης εργασίας με αποζημίωση κατά 
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το επικουρικό προσωπικό covid -19 του Θε-
ραπευτηρίου κατά το έτος 2022».

6. Το γεγονός ότι το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων 
Ευρυτανίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

7. Την ανάγκη απασχόλησης του έκτακτου προ-
σωπικού για την αντιμετώπιση του covid -19 κατά τις 
νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες για την εύρυθ-
μη και ομαλή λειτουργία του Θεραπευτηρίου, αποφα-
σίζουμε:

Την έγκριση της εργασίας με αποζημίωση, κατά τις 
νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρε-
ωτικής εργασίας, του έκτακτου προσωπικού για την 
αντιμετώπιση του covid-19 του Θεραπευτηρίου, ως 
31/12/2022, όπως με λεπτομέρεια απεικονίζεται στον 
παρακάτω πίνακα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ52024 Τεύχος B’ 5053/27.09.2022

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (για αντιμετώπιση covid-19) από 01-10-2022 ως 31-12-2022

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ 3 3

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
5 5

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - 2

Σύνολο υπαλλήλων: 8 10

Σύνολο ωρών: 768 960

Σύνολο δαπάνης: 1.400,00 2.200,00
Σύνολο δαπάνης ΚΑΕ 9416: 3.600,00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καρπενήσι, 26 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΛΑΠΠΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050532709220004*
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