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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε Ρ Ι Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της αριθ. 6686/2014 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.

2

Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες και νυχτερινές ώρες
για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30-06-2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΝΣβ΄/οικ.39429/ΦΝ 393
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 6686/2014 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
2. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/

Αρ. Φύλλου 1893

1984 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 138), όπως η τελευταία
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
17 του ν. 3212/2003 «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές
και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ»
(Α΄ 308).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 στοιχ. α του ν. 4250/
2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74), καθώς και της
παρ. 7 του ίδιου άρθρου.
4. Τις διατάξεις της αριθμ. Δ17α/02/69/ΦΝ380/
10.11.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) «Ίδρυση Εταιρίας
Έργων υποδομής με την επωνυμία Εγνατία Οδός Ανώνυμη Εταιρία» (ΦΕΚ Β΄ 846).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως (ΦΕΚ Α΄ 152), του π.δ. 119/2013 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153) και
του π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999
(ΦΕΚ Α΄ 57).
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 περίπτ. β του άρθρου 9 του
ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων
έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 162).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3769/2009 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναι-
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κών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες
και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 105).
9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 106 του ν. 2362/
1995 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247).
10. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΜΕΟ/ε/0/568/4.6.2004
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αυτοκινητόδρομος η Εγνατία Οδός.
11. Τις διατάξεις της αριθ. ΔΜΕΟ/ε/0/919/01.08.2000
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε
η χωροθέτηση των σταθμών διοδίων της Εγνατίας Οδού.
12. Τις διατάξεις της αριθ. Δ1/809/4.4.2011 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» των
αρμοδιοτήτων της λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης των καθέτων αξόνων της Εγνατίας Οδού:
α) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Καστοριάς (Δυτ. Σιάτιστας) Α/Κ Κορομηλιάς - Α/Κ Ιεροπηγής - Μεθοριακός Σταθμός
Κρυσταλλοπηγής, β) Αυτοκινητόδρομος Α/Κ Λαγκαδά/
Σερρών - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (ΦΕΚ Β΄ 936/
24.05.2011).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4388/2016 όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο πέμπτο του ν. 4393/
2016 (ΦΕΚ Α΄ 106/6.6.2016).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ 2 του ν. 4155/2013
(Α΄ 120 ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4233/2014, κεφάλαιο Β΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων έργων» (ΦΕΚ Α΄ 22/2014) με τις οποίες
προβλέπεται ότι η επιβολή τελών επί του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και των καθέτων αξόνων μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων: α) Α/Κ Σιάτιστας έως το
Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, β) Α/Κ Λαγκαδά/
Σερρών έως το Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα και
γ) Α/Κ Χαλάστρας έως το Μεθοριακό Σταθμό Ευζώνων
πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων στην
οποία καθορίζονται οι θέσεις λειτουργίας των σταθμών
διοδίων, το ύψος των επιβαλλόμενων διοδίων τελών ανά
κατηγορία οχήματος και ανά σταθμό διοδίων, ο τρόπος
είσπραξης κατά ΚΕΔΕ και ο χρόνος έναρξης είσπραξης
των τελών κ.λπ.».
15. Την αριθ. Δ17α/178/4/ΦΝ 393/2.10.2014 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2761/15.10.2014) περί
καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία Οδό.
16. Την αριθ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης
σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην
Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής.
17. Την αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.5.2017 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β΄ 1867/2017) «Τροποποίηση της αριθ. 6686/2014 απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί
χωροθέτησης σταθμών διοδίων και καθορισμού τελών
διοδίων στην Εγνατία Οδό και στους καθέτους άξονες
αυτής - Υιοθέτηση συστήματος ηλεκτρονικών διοδίων
δορυφορικής τεχνολογίας», αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 1893/24.05.2018

Άρθρο 1
1. Η αριθ. 6686/2014 κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών - Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) περί χωροθέτησης σταθμών
διοδίων και καθορισμού τελών διοδίων στην Εγνατία
Οδό και στους καθέτους άξονες αυτής, τροποποιείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
2. Η τρίτη παράγραφος μετά τον «Πίνακα Κατηγορίας
Οχημάτων» του άρθρου 4 της αριθ. 6686/2014 κοινής
υπουργικής απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35897/ΦΝ 393/18.5.2017 κοινή
υπουργική απόφαση τροποποιείται και αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Βρίσκεται σε εξέλιξη, η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου δημοπράτηση του ολοκληρωμένου κεντρικού
συστήματος διαλειτουργικότητας και διαχείρισης οδικών
μεταφορών, που θα περιλαμβάνει σύστημα αναλογικής
χρέωσης διοδίων τελών το οποίο θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες δορυφορικής παρακολούθησης οχημάτων και
οπτικής αναγνώρισης πινακίδων. Το ως άνω σύστημα
εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία εντός του 2019. Ως
προς το σύστημα αναλογικής χρέωσης διοδίων τελών
της Εγνατίας Οδού, οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες
της παράλληλης και πλήρως διαλειτουργικής με το ανωτέρω σύστημα του Ελληνικού Δημοσίου ανάπτυξης και
εφαρμογής συστήματος αναλογικής χρέωσης διοδίων
τελών δορυφορικής τεχνολογίας και τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης πινακίδων ή εναλλακτικά της ένταξης
του στο σύστημα του Ελληνικού Δημοσίου, θα προσδιορισθούν με την οικεία σύμβαση παραχώρησης.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Υποδομών και Μεταφορών

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 54139
(2)
Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.).
ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων....... στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
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β. του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) με θέμα «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»,
γ. του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) με θέμα «Ανασύσταση και
μετονομασία Υπουργείου και,.... δικτύων»,
δ. του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ε. του π.δ. 20/2018 (Α΄ 35) με θέμα «Αποδοχή παραίτησης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
στ. του π.δ. 22/2018 (Α΄ 37) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ζ. του άρθρου 78, του υποκεφαλαίου Δ΄, του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις,
η. του άρθρου 92, του υποκεφαλαίου Δ΄, του ν. 4389/
2016 (Α΄ 94) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με θέμα
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. Υ155/7.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 362) και (Υ.Ο.Δ.Δ.
408 - διόρθωση σφάλματος) απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Διορισμός Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους».
3. Την αριθ. 88830/10-07-2017 (Β΄ 2853/16-08-2017)
απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Καθορισμός εδρών
των Κέντρων Ενημέρωσης-Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ)».
4. Τις αριθ. 88823/10-07-2017 (Β 2853/16-08-2017) και
121491/06-11-2017 (Β΄ 3969/13-11-2017) αποφάσεις του
Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
(ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.), με θέμα «Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
των Κέντρων Ενημέρωσης -Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.)».
5. Την αριθ. πρωτ. 25377/02-03-2018 εισήγηση του
Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους προς το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης
Ιδιωτικού Χρέους.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Την έναρξη λειτουργίας των κάτωθι αναφερομένων Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ):
α) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ζωγράφου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
β) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Ηλιούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
γ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Φυλής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής.
δ) Το Κ.Ε.Υ.Δ. με έδρα τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου,
στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.
2) Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.) ορίζεται
η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής απόφασης
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους (ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ.).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2018
Ο Πρόεδρος
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Τα Μέλη
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ι

Αριθμ. 132593/23-05-2018
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για Κυριακές - αργίες και νυχτερινές ώρες
για τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου του Δήμου Αθηναίων για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 30-06-2018.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/16-12-2015 τ. Α΄).
2. Την αριθ. 1875/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
3. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχόληση του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου
προκειμένου να διασφαλιστεί η καθαριότητα της πόλης,
η συντήρηση των απορριμματοφόρων οχημάτων κ.λπ.
4. Την αριθ. πρωτ. 104044/36624/19-12-2017 απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
(ΦΕΚ 4559/21-12-2017 τ. Β΄) για την Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων.
5. Την αριθ. 716/17-05-2018 (Α.Δ.Α. Ψ6ΛΩΩ6Μ-57Β)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης για
την εξαίρεση από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας
και λειτουργίας σε 24ωρη βάση του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Μηχανολογικού για χρονικό διάστημα έως 30-6-2018.
6. Την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 στον κωδικό Φ.20 με
ΚΑ 6042.001 (σχετ. η αριθ. 120035/10-05-2018 βεβαίωση
της Δ/νσης Οικονομικών).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 176 ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄/07-06-2010).
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9. Την αριθ. 386102/06-12-2016 απόφαση Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εκχωρείται το δικαίωμα της υπογραφής των αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε εργασία με αμοιβή για τους υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων που έχουν προσληφθεί σύμφωνα
με τους προσωρινούς πίνακες επιτυχόντων της προκήρυξης 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και τους εργαζόμενους που απασχολούνται κατόπιν αποφάσεων του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 30-06-2018, ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΗΜΕΡΩΝ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΗΜΕΡΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
(από 6η
(από 22η ώρα
(από 22η
πρωινή μέχρι
μέχρι 6η
ώρα μέχρι
22η ώρα)
πρωινή)
6η πρωινή)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
15
έως 15
έως 15
έως 15
ή έως 15
1.
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
404
έως 280
έως 363
έως 404
ή έως 280
2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται τα εξής:
Α. Υπερωριακή Εργασία απογευματινών ωρών έως 20 ώρες μηνιαίως.
Β. Νυχτερινή Εργασία έως στις 30 ώρες μηνιαίως.
Γ. Εργασία κατά τις Κυριακές και αργίες έως 30 ώρες μηνιαίως.
Δ. Νυχτερινά προς συμπλήρωση έως 140 ώρες μηνιαίως ανώτατο όριο.
Η εν λόγω απασχόληση, η οποία τεκμηριωμένα δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί εντός του ωραρίου
λειτουργίας της υπηρεσίας και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, θα βεβαιώνεται
αναλυτικά στα μηνιαία δελτία εργασίας και θα αποστέλλονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού της Δ/νσης
Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπό των οικείων προϊσταμένων Δ/νσεων του Δήμου Αθηναίων, η δε σχετική δαπάνη το
ύψος της οποίας ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι
ευρώ και σαράντα λεπτών (196.776,40), θα βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2018 του Φορέα 20 με
ΚΑ 6042.001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαΐου 2018
Με εντολή Δημάρχου
Ο Γενικός Γραμματέας
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ
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