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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.).

2

Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12.1.2017
(Β΄193/27.1.2017) υπουργικής απόφασης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/
9.6.2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της
Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 20142020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως
ισχύει.

3

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών
κατασκηνώσεων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας.

4

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, έως και το Δεκέμβριο 2018.

5

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έως και το Δεκέμβριο 2018.

6

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Ανατολικής Αττικής, έως
και το Δεκέμβριο 2018.

7

Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών, έως και το Δεκέμβριο 2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην 701/22.5.2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστήμιου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1904/25.5.2018 τ.Β΄.

Αρ. Φύλλου 2082

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3113.11/40369/2018
(1)
Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7,10, παρ. 3α του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) της υποπαραγράφου Γ2 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001
(Α΄ 145) «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επιβατών» (Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116/23.9.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄178).
2. Το αριθμ. 324/11.01.2018 έγγραφο του Οργανισμού
Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., με συνημμένη την αριθμ.
2/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. για την τροποποποίηση του τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού.
3. Το αριθμ. 2814.2/11746/12.2.2018 έγγραφο της Δ/
νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
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φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Α. Την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολογίων του
Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Β΄ 2747/2014)
στο άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 2 παρ. 1 (τέλη κάτω των
125 ναυτ. μιλίων) με την μεταβολή του τρόπου υπολογισμού των ανωτέρω τελών από ποσοστό 6,5% επί των
εισιτηρίων και ναύλων στο αντίστοιχο του ποσοστού
στρογγυλοποιημένο ποσό, ήτοι:
• Επιβάτες 0,80 ευρώ
• Δίκυκλα έως 50κκ 0,80 ευρώ
• Δίκυκλα άνω των 50 κκ 1,10 ευρώ
• Οχήματα ΙΧ 3,00 ευρώ
• Φορτηγά άνω των 4 τον. 7,5 ευρώ
• Λεωφορεία 5,2 ευρώ
Β. Την τροποποίηση του Κανονισμού Τιμολογίων της
ΟΛΗΓ Α.Ε. (Β΄ 2747/2014) άρθρο 1 παρ. 2 και άρθρο 2
παρ. 2 (τέλη άνω των 125 ναυτ. μιλίων) ως εξής:
Επιβάτες άνω των 125 ν. μιλίων

1,70

Φορτηγά άνω των 125 ν. μιλίων

16,12

ΙΧΕ άνω των 125 ν. μιλίων

1,97

Λεωφορεία άνω των 125 ν. μιλίων

3,20

Δίκυκλα άνω των 125 ν. μιλίων

1,07

Τροχοσπ. αυτοκ. ή ρυμουλκούμ. και τρέιλερς
3,20
από Ι.Χ. και λεωφορεία άνω των 125 ν. μιλίων
2. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 31 Mαΐου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 784/76150
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 19/3696/12.1.2017
(Β΄ 193/27.1.2017) υπουργικής απόφασης κατ’
εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/
9.6.2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της
Δράσης 10.2.1, του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 20142020 “Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία”, όπως
ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138/15.9.2017),
2. του ν. 4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265/23.12.2014),
3. την αριθμ. 481/66703/9.6.2016 (Β΄ 1994/1.7.2016)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
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της Δράσης 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία,
του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 20142020», όπως ισχύει,
4. της αριθμ. 19/3696/12.1.2017 (Β΄ 193/27.1.2017)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λεπτομερειών
εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1,
του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020
Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33
της αριθμ. 481/66703/9.6.2016 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1994/1.7.2016)»,
5. της αριθμ. 322/138885/22.12.2017 (Β΄ 4669/
29.12.2017) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της
αριθμ. 19/3696/12.1.2017 (Β΄ 193/27.1.2017) υπουργικής απόφασης Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής,
διαδικασίας πληρωμής της Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33
της αριθμ. 481/66703/9.6.2016 υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1994/1.7.2016)»,
6. της αριθμ. 407/49203/30.3.2018 (Β΄ 1294/12.4.2018)
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της αριθμ. 19/
3696/12.1.2017 (Β΄ 193/27.1.2017) υπουργικής απόφασης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 33 της αριθμ. 481/
66703/9.6.2016 υπουργικής απόφασης στο πλαίσιο της
Δράσης 10.2.1, του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του
ΠΑΑ 2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει του άρθρου 33 της αριθμ. 322/138885/22.12.2017
υπουργικής απόφασης»,
7. της αριθμ. 282966/9.7.2007 (Β΄ 1205/2007) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του
ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων
(ΕΛΕΓΕΠ)»,
8. της αριθμ. 281255/6.5.2008 (Β΄ 794/2008) υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του ΝΠΙΔ με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)»,
9. της αριθμ. 1065/19.4.2016 (Β΄ 1273/2016) υπουργικής απόφασης «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»,
10. της αριθμ. 1063/19.4.2016 (Β΄ 1295/2016) υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημάτων
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ)
Πράξεων του ΠΑΑ» (Β΄ 1580/3.6.2016), όπως ισχύει κάθε
φορά,
11. της αριθμ. Υ92/29.11.2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη» (Β΄ 4195),
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12. τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων και του αιτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ,
13. το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τροποποιείται η αριθμ. 19/3696/12.1.2017 (Β΄ 193/
27.1.2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής, διαδικασίας πληρωμής της Δράσης
10.2.1 του Υπομέτρου 10.2 του Μέτρου 10, του ΠΑΑ
2014-2020 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία, βάσει
του άρθρου 33 της αριθμ. 481/66703/9.6.2016 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1994/1.7.2016)», όπως ισχύει ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
8 της αριθμ. 19/3696/12.1.2017 υπουργικής απόφασης
όπως ισχύει, συμπληρώνεται ως εξής:
«Εξαίρεση αποτελούν όσα αιτήματα πληρωμής υποβληθούν εντός του έτους 2018 και αφορούν σε δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν εντός του έτους 2017,
καθώς και του πρώτου τετραμήνου του 2018, για τα
οποία ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται
η 30.9.2018».
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 19/3696/12.1.2017
(Β΄193/27.1.2017) υπουργική απόφαση όπως ισχύει.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Mαΐου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
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3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την 29/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, περί καθορισμού ωραρίου
λειτουργίας της δημοτικής κατασκήνωσης και της Θερινής Απασχόλησης του ΝΠΔΔ Δήμου Νέας Ιωνίας, το
καλοκαίρι του 2018, αποφασίζουμε
Καθιερώνουμε την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του
πενθημέρου, επταήμερη απασχόληση καθώς και τη
απασχόληση σε 24ωρη βάση του προσωπικού που θα
απασχοληθεί στο ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας, και συγκεκριμένα
για οκτώ (8) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά την κατασκηνωτική περίοδο του έτους 2018 (έναρξη περιόδου
10.6.2018 και λήξη 11.8.2018), λόγω της ιδιαιτερότητας
του αντικειμένου των δραστηριοτήτων τους, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι υπηρεσιακές ανάγκες
και να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους και η
φιλοξενία τόσο παιδιών όσο και μελών ΚΑΠΗ του Δήμου
Νέας Ιωνίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.300,00 € περίπου και θα βαρύνει τους
Κ.Α. 15.6022.0001 “Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές των υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου” και Κ.Α. 15.6052.0001 “Εργοδοτικές
εισφορές προσωπικού αορίστου χρόνου”.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ι

Αθήνα, 29 Mαΐου 2018
Αριθμ. 40858/14685
(3)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των δημοτικών κατασκηνώσεων του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Άθλησης και Νεολαίας Δήμου Νέας Ιωνίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 92784
(4)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής, έως και το Δεκέμβριο 2018.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
9.2.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
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Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/8.5.2018
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία εγκρίθηκε η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
5. Την αριθμ. 21864/8149/26.3.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής, για το έτος 2018 (ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/19.4.2018).
6. Το αριθμ. 1898/14.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής με τον συνημμένο
σε αυτό Πίνακα, στα οποία α) δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση
ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών των 18 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για
το έτος 2018 και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι
απαιτούμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι
οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν με α) επίσημους
ελέγχους εγκαταστάσεων τροφίμων ζωικής προέλευσης
(σφαγεία, τεμαχιστήρια κρέατος κ.λπ.), β) αστυκτηνιατρικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις τροφίμων (καταγγελίες,
εορταστικές περιόδους κ.λπ.), γ) συμμετοχή σε μεικτά
κλιμάκια επιθεώρησης ΕΦΕΤ, ΥΠΑΑΤ, δ) καταχώριση και
έλεγχο καταλληλότητας αλιευτικών σκαφών, ε) ελέγχους
εγκαταστάσεων ΖΥΠ, στ) επιζωοτίες, ζ) ανθρωποζωονόσους, η) αστυκτηνιατρικές επιθεωρήσεις, θ) ελέγχους
εφαρμογής των αρχών προστασίας και ευζωίας των
ζώων σε κλινικές ζώων, σε ενδιαιτήματα ζώων, σε εγκαταστάσεις με ζώα, ι) ελέγχους καταστημάτων χονδρικής
πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και
ια) έλεγχο καταγγελιών, ιβ) συμμετοχή σε εκθέσεις προβολής των δράσεων της Περιφέρειας και των αγροτικών
προϊόντων.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο
2018 ύψους 17.063 €, σύμφωνα με το αριθμ. 92674/
15.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (7) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, στον
φορέα 01072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με
το αριθμ. 255532/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την αριθμ. 2289/3.1.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7Λ7-ΦΙ3) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομι-
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κής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων
χιλιάδων (700.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων του οικ. Έτους 2018 του κωδικού 01.072.051201 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθήνας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής
Πολιτικής, έως και 31.12.2018, ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

18
2.016
17.063 €
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Mαΐου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 94614
(5)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται
στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, έως και το Δεκέμβριο 2018.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
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κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
9.2.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/8.5.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία εγκρίθηκε
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
5. Την αριθμ. 21864/8149/26.3.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής, για το έτος 2018 (ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/19.4.2018).
6. Το αριθμ. 4818/15.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ
Κεντρικού Τομέα Αθηνών με τον συνημμένο σε αυτό Πίνακα, στα οποία α) δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση ή/και
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών των 41 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για
το έτος 2018 και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι
απαιτούμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι
οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν με τη διενέργεια ελέγχων καταλληλότητας τροφίμων και ποτών, σε
μαγειρεία, εστιατόρια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους,
καθώς και αιθουσών δημοσίων θεαμάτων, έκδοση γνωματεύσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικής σε
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μέτρηση
ηχοαπομόνωσης κέντρων Διασκέδασης.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο 2018
ύψους 37.275 €, σύμφωνα με το αριθμ. 93514, 94383/
16.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (7) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, στον
φορέα 01072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με
το αριθμ. 255532/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την αριθμ. 2289/3.1.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7Λ7-ΦΙ3) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων
χιλιάδων (700.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
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εξόδων του οικ. Έτους 2018 του κωδικού 01.072.051201 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθήνας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
έως και 31.12.2018, ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

41
4.592
37.275 €
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Mαΐου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 92144
(6)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται στη Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Ανατολικής Αττικής, έως και το Δεκέμβριο 2018.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
9.2.2007).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/8.5.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία εγκρίθηκε
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
5. Την αριθμ. 21864/8149/26.3.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής, για το έτος 2018 (ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/19.4.2018).
6. Το αριθμ. 1737/2.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, με τον συνημμένο σε αυτό Πίνακα,
στα οποία α) δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση ή/και προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών
των 13 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για το έτος
2018 και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι απαιτούμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι οι εν λόγω
υπάλληλοι θα απασχοληθούν με τη διενέργεια έκτακτων
ή επειγόντων υγειονομικών ελέγχων που δεν μπορούν
να πραγματοποιηθούν εντός υποχρεωτικού ωραρίου,
π.χ. καταστήματα που λειτουργούν κατά τις νυχτερινές
ώρες, καταγγελίες πολιτών για την εξέταση των οποίων
απαιτείται νυχτερινός έλεγχος κ.τ.λ.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο
2018 ύψους 11.463 €, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 92324/
15.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (7) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, στον
φορέα 05.072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. 255532/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την αριθμ. 4118/4.1.2018 (ΑΔΑ: ΩΨ997Λ7-30Κ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του
οικ. Έτους 2018 του κωδικού 05.072.051201 - Αμοιβή
για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
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ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγειονομικού Ελέγχου και
Περιβαλλοντικής Υγιεινής ΠΕ Ανατολικής Αττικής, έως
και 31.12.2018, ως ακολούθως:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018
13

1.456

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018
11.463 €

Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Mαΐου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 89039
(7)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων που εργάζονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών, έως και το Δεκέμβριο 2018.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 29 του ν. 3528/2007 «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26/
τ.Α΄/9.2.2007).
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
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Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16.12.2015).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 37419/13479/8.5.2018 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία εγκρίθηκε
η 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
5. Την αριθμ. 21864/8149/26.3.2018 απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, περί
καθορισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Αττικής, για το έτος 2018 (ΦΕΚ 1332/τ.Β΄/19.4.2018).
6. Το αριθμ. 2869/9.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών με τον συνημμένο
σε αυτό Πίνακα, στα οποία α) δηλώνεται η καθ’ υπέρβαση
ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου
ανάγκη εργασίας, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών των 7 υπαλλήλων της εν λόγω Διεύθυνσης για
το έτος 2018 και β) αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι
απαιτούμενες ώρες. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι
οι εν λόγω υπάλληλοι θα απασχοληθούν με τη διενέργεια
αγορανομικών ελέγχων, ελέγχων υπαίθριου εμπορίου
και δειγματοληψιών τροφίμων.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη έως και τον Δεκέμβριο
2018 ύψους 5.600 €, σύμφωνα με το αριθμ. 91009/
14.5.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Μισθοδοσίας της
Περιφέρειας Αττικής.
8. Το γεγονός ότι η υπό στοιχείο (7) δαπάνη θα καλυφθεί από εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2018, στον
φορέα 01072 του ΚΑΕ 051201 (συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών εισφορών), ο οποίος αφορά τις υπηρεσίες της Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, σύμφωνα με
το αριθμ. 255532/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
9. Την αριθμ. 2289/3.1.2018 (ΑΔΑ: ΩΤ8Μ7Λ7-ΦΙ3) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ύψους επτακοσίων
χιλιάδων (700.000) ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης
δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
εξόδων του οικ. Έτους 2018 του κωδικού 01.072.051201 Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού
Τομέα Αθήνας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθ’ υπέρβαση ή/και προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών, έως και 31.12.2018, ως ακολούθως:
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ
ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΚΑΙ ΚΑΘ’
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΩΣ
ΚΑΙ 31.12.2018

7
896
5.600 €
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι ώρες απασχόλησης ορίζονται ανά εξάμηνο, μέχρι ενενήντα έξι (96)
ώρες για τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) για
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ανά υπάλληλο, χωρίς να
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο
εξαμήνων μέσα στο έτος.
Επισημαίνεται ότι για την καθ’ υπέρβαση εργασία θα
τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων,
στο οποίο θα αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα
αποχώρησης.
Αθήνα, 24 Mαΐου 2018
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 701/22.5.2018 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1904/25.5.2018 τ.Β΄ και αφορά στην
ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας στο
Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και στην
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του,
στο προοίμιο αυτής, στη σελ. 20847, επιφέρεται η ακόλουθη διόρθωση:
από το λανθασμένο: «6. Την αριθμ. ......... πρυτανική
πράξη περί κατάργησης του Εργαστηρίου Πειραματικής
Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και μεταφοράς του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση Εργαστήριο
Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας»
στο σωστό: «6. Την αριθμ. 700/22-5-2018 πρυτανική
πράξη περί κατάργησης του Εργαστηρίου Πειραματικής
Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και μεταφοράς του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση Εργαστήριο
Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας».
(Από το Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02020820706180008*

