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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2766 (1)

  Μετάταξη υπαλλήλων του «Οργανισμού Κωπαΐδας» 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4325/2015 «Εκδη−

μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση. Αποκατάστα−
ση αδικιών και άλλες διατάξεις (Α΄ 47).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 172).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

5. Τις από 20−5−2015 και 21−5−2015 εμπρόθεσμες αιτή−
σεις των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 ε/4/οικ. 17204/2−6−2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, σχετικά με επανασύσταση κλάδων 
και επαναφορά προσωπικού, σύμφωνα με τα άρθρα 17 
και 18 του Ν. 4325/2015.

7. Την αριθμ. 36166/14−10−2015 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ−
γκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 2252).

8. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι, μετά τη μετάταξή 
τους επανέρχονται στον ίδιο βαθμό και μισθολογικό 
κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθε−
σιμότητα.

9. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
σύμφωνα με την αριθμ. 11428/493/26−1−2016 βεβαίωσή 
της, αποφασίζουμε:
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        Αριθμ. 1883 (2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Ξενο−

δοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για το έτος 
2016.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις − Εφαρμογή 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως ισχύει.

2) Το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ Α΄ 187) 
«Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης 
και θέματα τουρισμού».

3) Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Έλεγχος 
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικη−
τικές πράξεις».

4) Το άρθρο 2 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανα−
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 

Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

5) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

6) Τις διατάξεις του άρθρου μόνου της υπ’ αριθμ. Υ7/ 
25.09.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2109) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά».

7) Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

8) Την από 4−12−2015 απόφαση της 17ης συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ξενοδοχειακού Επιμελη−
τηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) για την έγκριση της υπερωρι−
ακής απασχόλησης των υπαλλήλων του για το έτος 2016.

9) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 472/11−1−2016 έγγραφο του ΞΕΕ.
10) Το γεγονός ότι υπάρχουν αυξημένες υπηρεσιακές 

ανάγκες για την κάλυψη των οποίων απαιτείται εργασία 
και πέραν του κανονικού ωραρίου και συγκεκριμένα:

α. Διεκπεραίωση των νέων αρμοδιοτήτων που έχει 
αναλάβει το ΞΕΕ για την κατάταξη των ξενοδοχείων και 
των ενοικιαζομένων δωματίων, καθώς και την έγκριση 
των διακριτικών τίτλων αυτών.

β. Λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών κρατή−
σεων οργάνωσης ταξιδίων και ανάπτυξης επιχειρημα−
τικών συνεργιών στον τομέα του τουρισμού.

γ. Έγκαιρη έκδοση των διαπιστωτικών πράξεων που 
είναι απαραίτητες για τη συνταξιοδότηση των ξενοδό−
χων από τον ΟΑΕΕ.

Μετατάσσουμε τους υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα:

α.α. ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΦΟΡΕΑΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΚΑΙ Μ.Κ.

1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΩΠΑΪΔΑΣ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β, 
Μ.Κ. 1

2 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Β, 
Μ.Κ. 1

3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Δ, 
Μ.Κ 5

4 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΛΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Γ, 
Μ.Κ. 3

5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Γ, 
Μ.Κ. 3

6 ΞΑΝΘΗ ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ−ΖΩΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ Γ, 
Μ.Κ. 2

7 ΛΑΜΠΡΟΣ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΘΜΟΣ Δ, 
Μ.Κ 4

σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδων ως ανωτέρω, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας/ Π.Ε. Βοιω−
τίας και στο βαθμό και ΜΚ, ως ανωτέρω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

F
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δ. Εκπαίδευση του προσωπικού για την προετοιμασία 
της υπηρεσίας να λειτουργήσει ως υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. και 
υπηρεσία μίας στάσης για τις ξενοδοχειακές επιχειρή−
σεις όλης της χώρας.

11) Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την 
εν λόγω υπερωριακή απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό 
των είκοσι επτά χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ 
(€ 27.480,00) και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού του ΞΕΕ, οικονομικού 
έτους 2016.

12) Το γεγονός ότι το ΞΕΕ έχει αποκλειστικά δικά 
του έσοδα από τις εισφορές των μελών του και 
δεν επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, 
ούτε τον επιβαρύνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση που ανέρ−
χεται σε τέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες (4.800) ώρες 
συνολικά (2.400 ώρες για το α΄ εξάμηνο και 2.400 ώρες 
για το β΄ εξάμηνο), για είκοσι (20) υπαλλήλους του Ξ.Ε.Ε., 
που αντιστοιχούν σε είκοσι (20) ώρες μηνιαίας υπερω−
ριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

F
    Αριθμ. Φ.51010/οικ.54495/694 (3)
Αναστολή ισχύος για έξι μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/ 

16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντο−
λογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Τα−
μείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

3. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/08.10.2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 2169).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 50886/Δ9.13743/12.11.2015 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Γενικό Γραμματέα Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 2530).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 50896/Δ9.13746/12.11.2015 
Απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Γενικό 
Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης» (ΦΕΚ Β΄ 2530).

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 1.ΣΤα του άρθρου 
180 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και της παραγράφου 
6 του άρθρου 68 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), για την 
έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 160), «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης».

8. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/41/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 
2003 «για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των 
ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών 
συνταξιοδοτικών παροχών».

9. Την ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκ−
δοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών 
των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης».

10. Την ΥΑ Φ.51010/οικ. 16845/156/23.04.2015 «Αναστολή 
ισχύος για τρεις μήνες της υπουργικής απόφασης Φ.51010/
οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β΄/178) «Έκδοση Κανονισμού 
Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Τα−
μείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» και δίμηνη παράταση 
της προθεσμίας που ορίζεται στο κεφάλαιο 4, άρθρο 26 
της υπουργικής απόφασης Φ.51010/45802/1145/22.12.2014 
(ΦΕΚ Β΄/3532) «Οργανωτικές Απαιτήσεις των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης»» (ΦΕΚ Β΄ 815).

11. Την ανάγκη περαιτέρω διαλόγου και επεξεργασίας 
του Κώδικα Δεοντολογίας από αρμόδια επιτροπή επ’ 
ωφελεία των Ταμείων.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την αναστολή ισχύος, από τη δημοσίευση του παρό−
ντος, για έξι (6) μήνες της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 
(ΦΕΚ Β΄ 178) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και 
Καλών Πρακτικών Λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελ−
ματικής Ασφάλισης».

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον MUHAMMAD ADNAN. 

 Με την αριθμ. 199/2014/26−01−2016 Καταλογιστική Πρά−
ξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλο−
γίζονται σε βάρος του MUHAMMAD ADNAN του NAZIR, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.864,50 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 37,29 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,45 ΕΥΡΩ
Σύνολο: 1.909.24 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια εννιακόσια εννέα ευρώ και είκοσι τέσσερα 

λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (175 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
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διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ 
F

(5)    
 Eπιβολή πολλαπλών τελών ΣΤΟΝ BUTT NASIR.

  Με την αριθμ. 116/2014/26−01−2016 Καταλογιστική Πρά−
ξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά κατα−
λογίζονται σε βάρος του BUTT NASIR του ZAFIK BAL, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 4.157,07 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 83,14 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 16,62 ευρώ
Σύνολο: 4.256,83 ευρώ
Ήτοι τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα έξι ευρώ και 

ογδόντα τρία λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (416 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου. 

 Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
F

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον BUTT NASIR .

 Με την αριθμ. 406/2014/26−01−2016 Καταλογιστική 
Πράξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά 
καταλογίζονται σε βάρος του BUTT NASIR του ZAFIK 
BAL, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά: 

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1500.00 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 30.00 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ευρώ
Σύνολο: 1536,00 ευρώ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο−

ρίας καπνικών (101 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος Τελωνείου

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ 
F

   Αριθμ. 602 (7)
Τροποποίηση της με αριθμό 24857/Β7 Υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 509/06.03.2013 τ.Β΄).

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6

(ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με−
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) και της 
παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ 
του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 
του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 
2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄) και του άρθρου 34 του 
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄/07.10.2014).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Δι−
ατροφής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνο−
λογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. (Συνεδρία: 499/18.11.2015).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Πα−
ραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών 
και Περιβάλλοντος (Συνεδρία: 14.12.2015).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συ−
νεδρία: 492/22.01.2016).

8. Το αριθμ. 119/19.01.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξι−
ολόγηση των τμημάτων του Γ.Π.Α.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Το με αριθμό πρωτ. 2425 Ειδικό Πρωτόκολλο Συ−
νεργασίας που αφορά το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Αμπελουρ−
γία−Οινολογία», αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αριθμό 24857/Β7 Υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 509/06.03.2013 τ.Β΄) και προστίθεται στα 
έχοντας υπόψη το στοιχείο 10 με το εξής περιεχόμενο:

Το με αριθμό πρωτ. 2425 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ−
γασίας που αφορά το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο.

Το πρωτόκολλο συμπληρώνει την με αριθμό 24857/Β7 
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 509/06.03.2013 τ.Β΄).

Κατά τα άλλα ισχύει η απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016 

Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

F
          Αριθμ. 1118 (8)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας πέρα 

από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς 
και απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες και 
νυκτερινές ώρες, του μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού 
του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2016 .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
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2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Την υπ’ αριθμό 52546/16−12−2011 Υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 2854/Β΄/2011) «Σύσταση Ειδικού Διαβαθμιδικού 
Συνδέσμου για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην 
μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής» όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 17 του Ν. 4071/2012 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 176 του Ν. 3584/2007 
(Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπάλ−
ληλων).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, (ΦΕΚ 176/
16.12.2015 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις).

7. Την υπ’ αριθμό 2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 του ΥΠ. ΟΙΚ., με 
την οποία δίνονται διευκρινήσεις σχετικά με την υπε−
ρωριακή εργασία του προσωπικού του Δημοσίου, των 
ΝΠΔΔ και των Ο.Τ.Α.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/
26.04.2013 τ.Α΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 5709/30.06.2015 (ορθή επανάληψη 
της 703/04.02.2015) απόφασης της Προέδρου του Ειδι−
κού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, με την 
οποία μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην αντιπρόεδρο του 
ΕΔΣΝΑ Αφροδίτη Μπιζά.

10. Την υπ’ αριθμό 2309/08.10.1997 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εκ−
δόθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμό 144/1997 απόφαση 
Ε.Ε., με την οποία καθορίστηκε το ωράριο λειτουργίας 
για την απασχόληση του προσωπικού των Υπηρεσιών 
του ΕΣΔΚΝΑ ως εξής:

− ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων σε 24ωρη βάση
− ΣΜΑ Σχιστού σε 18ωρη βάση και 
− Κεντρική Υπηρεσία σε 12ωρη βάση.
11. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι−

ακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη 
των παρακάτω αναγκών:

− Για τον έλεγχο του είδους (κατάλληλα με βάση τη 
σύμβαση, την ΑΕΠΟ, και τις ενδεχομένως ειδικές αποφά−
σεις της Διοίκησης του Συνδέσμου) και του φορτίου των 
αποβλήτων τροφοδοσίας κάθε μονάδας, ο δειγματολη−
πτικός έλεγχος επαρκούς ζύγισης και ελέγχου από τους 
υπαλλήλους του αναδόχου, οι σχετικές συνεννοήσεις με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των ΟΤΑ μελών του Συνδέσμου 
για τα αντίστοιχα θέματα.

− Για τον έλεγχο των φορτίων και των τρόπων διάθε−
σης και διαχείρισης των υπολειμμάτων της επεξεργασί−
ας των μονάδων. Ο έλεγχος και η τήρηση των σχετικών 
εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων.

− Για τον έλεγχο των εργασιών συντήρησης και επι−
σκευής των τομέων ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου Μηχανι−
κού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

− Για τον έλεγχο των υποτομέων επεξεργασίας υγρών 
και αερίων εκπομπών των μονάδων από τους χημικούς, 
χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους ή άλλους τεχνικούς 
της Διεύθυνσης. Ο έλεγχος τήρησης της ισχύουσας 
απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και της 
ισχύουσας Άδειας Λειτουργίας των μονάδων.

− Για τον έλεγχο συντήρησης των έργων Πολιτικού 
Μηχανικού σε συνδυασμό με την τήρηση των συμβα−
τικών όρων για τη συνεργασία της μονάδας με τους 
δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ αλλά και με τους φορείς των 
οποίων τα απόβλητα υποδέχονται οι δύο μονάδες.

− Για τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των προϊ−
όντων του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης, ο 
έλεγχος της προώθησης των προϊόντων αυτών στην 
υπάρχουσα αγορά.

− Για τον έλεγχο παρουσίας και εργασίας των εργα−
ζομένων του ΕΔΣΝΑ στις δύο αυτές μονάδες, παρουσία 
που καλύπτει το ωράριο λειτουργίας τους.

− Για τον έλεγχο του υπό του αναδόχου απασχο−
λούμενου προσωπικού, η τήρηση εκ μέρους του των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τις οδηγίες των 
Επιθεωρήσεων Εργασίας και την κείμενη νομοθεσία.

− Για τον έλεγχο των αιτιών ανυπαιτίων ή /και υπαιτίων 
στάσεων των μονάδων κατά την έννοια των συμβατικών 
όρων.

− Για την τήρηση και σύνταξη Πρακτικών του Διοικη−
τικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΕΔΣΝΑ, καθώς και για την σύνταξη των αποφάσεων που 
απορρέουν από αυτά και τα οποία λαμβάνουν χώρα 
πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που λειτουρ−
γούν σε 24ώρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

− Για την φύλαξη των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ σε 
24ωρη βάση.

− Για την αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουρ−
γούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα, θεομηνίες και 
φυσικές καταστροφές που επηρεάζουν την εύρυθμη 
λειτουργία ΧΥΤΑ και του ΣΜΑ.− Για την σύνταξη του 
ετήσιου απολογισμού, προϋπολογισμού και οικονομικών 
καταστάσεων του ΕΔΣΝΑ

− Για τη διαδικασία έκδοσης προκήρυξης πρόσληψης 
προσωπικού ΙΔΟΧ καθώς και πρακτικά ασκούμενων 
Τ.Ε.Ι., για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων 
(αντικείμενο απασχόλησης το οποίο δεν προβλέπεται 
στον ΟΕΥ για το μόνιμο προσωπικό της Δ/νσης Διοι−
κητικών Υπηρεσιών).

− Για την εγκατάσταση και λειτουργία του Ηλεκτρονι−
κού Πρωτοκόλλου, με την ταυτόχρονη εκπαίδευση των 
υπαλλήλων του Τμήματος Διαφάνειας, Διοίκησης και 
Αρχείου καθώς και την καταχώρηση σε αυτό όλου του 
αρχείου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.

− Για την ενημέρωση− τακτοποίηση των Υπηρεσιακών 
φακέλων των υπαλλήλων του φορέα μας, στο Τμήμα 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Κατάρτισης.

− Για τις υπηρεσίες λειοτεμαχισμού − μεταφοράς 
απορριμμάτων από τους σταθμούς μεταφόρτωσης οι 
οποίοι λειτουργούν επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

− Για τον έλεγχο και ταξινόμηση των ενταλμάτων και 
γραμματίων είσπραξης.

−Για την επίβλεψη και εποπτεία για τη μη διάθεση 
στο ΧΥΤΑ Δ. Αττικής επικίνδυνων αποβλήτων όπως επί−
σης για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
καταστροφή μη επικινδύνων αποβλήτων (εμπορικών, 
βιομηχανικών κ.λπ.) στο ΧΥΤΑ Δ. Αττικής.

− Για την έγκαιρη και άρτια παρακολούθηση και στα−
τιστική επεξεργασία των στοιχειών λειτουργίας (ει−
σερχόμενα φορτία, απόδοση προσωπικού, τιμολόγηση 
παρεχομένων υπηρεσιών), στην τήρηση των στοιχειών 
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περιβαλλοντικής παρακολούθησης και στην τεχνική 
εποπτεία των εγκαταστάσεων.

− Για την ένταξη στο διπλογραφικό σύστημα (ηλεκτρο−
νικά και πρακτικά) και ταυτόχρονη παρακολούθηση με 
το δημόσιο λογιστικό.

− Για την επικαιροποίηση διαδικασιών, εγγράφων και 
ηλεκτρονικών συστημάτων με τις ισχύουσες νομοθετι−
κές διατάξεις.

− Για την σύνταξη, ηλεκτρονική εφαρμογή και αποστο−
λή του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

− Συχνή τακτοποίηση των αποθηκευτικών χώρων στις 
κτιριακές εγκαταστάσεις των κεντρικών γραφείων του 
ΕΔΣΝΑ

− Για την εφαρμογή νέων διαδικασιών και ενεργειών 
που αφορούν στην ενσωμάτωση των δεδομένων που 
προκύπτουν από τον Αποτεφρωτήρα Α. Λιοσίων (ζυ−
γολόγια) με το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης της 
Ταμειακής Υπηρεσίας.

− Για την συγκέντρωση και ένταξη στο μηχανογραφικό 
λογιστικό σύστημα όλων των στοιχείων υλοποίησης του 
Προϋπολογισμού.

− Για τη διενέργεια διαδικασιών για την πρόσληψη 
ειδικών συνεργατών και επιστημονικών συμβούλων.

− Για την συνεχή και επαναλαμβανόμενη ηλεκτρονική 
αποστολή στατιστικών στοιχείων στα αρμόδια υπουρ−
γεία που αφορούν το προσωπικό του ΕΔΣΝΑ και τις 
μεταβολές του

− Για τη διενέργεια διαδικασιών για τη συνταξιοδότη−
ση/αποζημίωση των υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ, των οποίων 
ο αριθμός έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω εργασιακής 
εφεδρείας και προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας.

− Για την επίβλεψη της λειτουργίας της Διοικητικής 
Διευθύνσεως που φέρει μεταξύ άλλων την ευθύνη εκ−
δόσεως των μισθοδοτικών καταστάσεων, τήρησης των 
μητρώων του προσωπικού, απονομής συντάξεων, έκδο−
σης πάσης φύσεως βεβαιώσεων και αποφάσεων που 
αφορούν στο προσωπικό.

− Για την επίβλεψη της λειτουργίας της Οικονομικής 
Διευθύνσεως που φέρει μεταξύ άλλων την ευθύνη ορθής 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού, της είσπραξης των 
εσόδων, της εκκαθάρισης και πληρωμής των χρηματι−
κών ενταλμάτων, της διενέργειας διαγωνισμών για την 
παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών για τις 
ανάγκες της λειτουργίας του φορέα.

− Για την επίβλεψη της λειτουργίας των Τεχνικών 
Διευθύνσεων του ΕΔΣΝΑ που λειτουργούν 18 και 24 
ώρες το 24ωρο με γνώμονα την απρόσκοπτη, άρτια 
και ομαλή διαχείριση, μεταφόρτωση, επεξεργασία και 
τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων του 
λεκανοπεδίου της Αττικής που υποδέχεται ο ΕΔΣΝΑ στο 
Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στο Σχιστό και 
στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορ−
ριμμάτων Δυτικής Αττικής. 

12. Το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις των ειδι−
κών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2016 του ΕΔΣΝΑ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση εργασίας πέραν της υπο−
χρεωτικής για το μόνιμο και ΙΔΑΧ προσωπικό του ΕΔΣΝΑ
που εργάζεται σε 12ωρη, 18ωρη ή 24ωρη βάση για το 
έτος 2016 ως εξής:

Το σύνολο των υπαλλήλων του συνδέσμου είναι 315 
άτομα και εργάζονται με τις ακόλουθες ειδικότητες:

Κατηγορία Ειδικότητα Αριθμός 
Ατόμων

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 35

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 21

ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ 2

ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 2

ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ 2

ΔΕ ΖΥΓΙΣΤΗΣ − ΦΥΛΑΚΑΣ 1

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΩΝ 6

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 10

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 72

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 9

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 15

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 14

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 14

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ 8

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 6

ΠΕ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 3

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4

ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 8

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 4

ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 1

ΤΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2

ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ /
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

ΤΕ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 1

ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

YE ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡ. ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 1

YE ΕΡΓΑΤΗΣ 60

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 315
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση καθώς και 
τις ώρες για εργασία προς συμπλήρωση κατά τις νυ−
χτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
για το έτος 2016, ως ακολούθως:

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οι−
κονομικών Υπηρεσιών και Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης 
Προέδρου: ΚΑΕ 02.10.00.6012.01 ποσού 68.516,00 και 
02.10.00.6022.01 ποσού 44.379,00.

α. Υπερωρίες απογευματινές 20 ώρες ανά υπάλληλο 
και μέχρι 120 το εξάμηνο.

β. Υπερωρίες Κυριακών και εξαιρέσιμων 16 ώρες ανά 
υπάλληλο και μέχρι 96 το εξάμηνο.

2. Διεύθυνση Ποιότητας Πρόληψης και Επαναχρησι−
μοποίησης: ΚΑΕ 02.70.03.6012.01 ποσού 16.243,00 και 
02.70.03.6022.01 ποσού 3.495,00.

α. Υπερωρίες απογευματινές 20 ώρες ανά υπάλληλο 
και μέχρι 120 το εξάμηνο.

β. Υπερωρίες Κυριακών και εξαιρέσιμων 16 ώρες ανά 
υπάλληλο και μέχρι 96 το εξάμηνο.

3. Διεύθυνση Προγραμματισμού, Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: ΚΑΕ 02.70.01.6012.01 
ποσού 8.896,00 και 02.70.01.6022.01 ποσού 1.658,00.

α. Υπερωρίες απογευματινές 20 ώρες ανά υπάλληλο 
και μέχρι 120 το εξάμηνο.

β. Υπερωρίες Κυριακών και εξαιρέσιμων 16 ώρες ανά 
υπάλληλο και μέχρι 96 το εξάμηνο.

4. Διεύθυνση Περιβάλλοντος: ΚΑΕ 02.70.02.6012.01 πο−
σού 19.602,00 και 02.70.02.6022.01 ποσού 6.166,00.

α. Υπερωρίες απογευματινές 20 ώρες ανά υπάλληλο 
και μέχρι 120 το εξάμηνο.

β. Υπερωρίες Κυριακών και εξαιρέσιμων 16 ώρες ανά 
υπάλληλο και μέχρι 96 το εξάμηνο.

Για της Διευθύνσεις που έχουν 24ωρη ή 18ωρη λει−
τουργία ισχύουν τα κάτωθι.

α. Υπερωρίες απογευματινές 20 ώρες ανά υπάλληλο 
και μέχρι 120 το εξάμηνο.

β. Υπερωρίες Κυριακών και εξαιρέσιμων 30 ώρες ανά 
υπάλληλο και μέχρι 180 το εξάμηνο.

γ. Για εργασία προς συμπλήρωση κατά τις νυχτερινές 
ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες μέχρι 832 

ώρες ανά εξάμηνο (26 εβδομάδες * 32 εργάσιμες ώρες).
Αναλυτικότερα οι εν λόγω Δ/νσης του ΕΔΣΝΑ είναι 

οι εξής:
5. Διεύθυνση Ανακύκλωσης: ΚΑΕ 02.70.04.6012.01 ποσού 

162.635,00 και 02.70.04.6022.01 ποσού 168.793,00.
6. Διεύθυνση Διαθέσεις Υπολειμμάτων − Απόβλητων: 

ΚΑΕ 02.70.05.6012.01 ποσού 287.449,00 και 02.70.05.6022.01 
ποσού 190.101,00.

7. Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων: 
ΚΑΕ 02.70.06.6012.01 ποσού 345.177,00 και 02.70.06.6022.01 
ποσού 317.438,00.

8. Διεύθυνση Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων: ΚΑΕ 
02.70.07.6012.01 ποσού 27.980,00 και 02.70.07.6022.01 πο−
σού 39.273,00.

Η κατανομή των ωρών της υπερωριακής εργασίας 
κατά μήνα και κατά υπηρεσία, θα γίνεται με απόφαση 
του αρμόδιου οργάνου, με σχετική απόφαση συγκρό−
τησης συνεργείων υπερωριακής εργασίας. Η κατανομή 
των ωρών εργασίας στους χώρους με 18ωρη ή 24ωρη 
λειτουργία θα γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου 
της σχετικής διεύθυνσης με έγκριση του αρμόδιου ορ−
γάνου.

Οι προϊστάμενοι των Οργανικών μονάδων, θα βεβαιώ−
νουν μηνιαία την πραγματοποίηση της ως άνω υπερω−
ριακής ή προς συμπλήρωση υποχρεωτικής εβδομαδιαί−
ας εργασίας, η δαπάνη των οποίων δεν θα υπερβαίνει 
έκαστη το 1/12 των εγγεγραμμένων πιστώσεων στης 
σχετικές ΚΑΕ προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού 
έτους 2016.

Η απόφαση να τοιχοκολληθεί σε ειδικό πίνακα στα 
κεντρικά γραφεία του ΕΔΣΝΑ και στους χώρους του 
ΣΜΑ Σχιστού και του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής και θα 
αναρτηθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος κ.α.α. 
Η Αντιπρόεδρος

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΠΙΖΑ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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