
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 
και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπηρε-
σίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων 
κατά το έτος 2019.

2 Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 
στον MUHANNAD (επ.) ABDI (Ον.) του FAUOR και 
της TURKYA

3 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 
6749/03-09-2015 απόφασης του Γενικού Γραμ-
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλή-
των στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Πε-
ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 
όπως παρατάθηκε με την αριθμ. 3291/2016 (ΑΔΑ: 
784ΝΟΡ1Υ-ΡΗΜ) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. και την 
αριθμ. 4999/20-12-2017 απόφαση Συντονιστή 
Α.Δ.Μ.Θ.

4 Ένταξης της Ειρήνης Μαμάκου, μόνιμου μέλους 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) 
της βαθμίδας Α’, του Τμήματος Διεθνών και Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών σε συ-
νιστώμενη οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας 
λόγω απόκτησης των τυπικών εκ του νόμου προ-
σόντων.

5 Αναγνώρισις συστάσεως της Ιεράς Μονής Προ-
φήτου Ηλιου Παρνασσίδος, της Ιεράς Μητροπό-
λεως Φωκίδος συμφώνως προς το άρθρον 25 του 
ν. 4301/2014.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζο-
μένων της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων του έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1003215 ΕΞ2019 (1)
  Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων 

και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υπη-

ρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσό-

δων κατά το έτος 2019.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του 

ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρ-

τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄ 
94) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2,7, 13, 14, 17 και 41, 
όπως ισχύουν.

3. Τη με αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β΄ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

4. Τη με αριθμ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη 
του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός 
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 
39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβου-
λίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

5. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΟΡΓ Α 1115805/ΕΞ 2017/31-7-2017 
(Β΄ 2743) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Μετα-
βίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
"Με εντολή Διοικητή" σε όργανα της Φορολογικής Διοί-
κησης», όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Το έτος 2019 θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
τουλάχιστον εξακόσιοι είκοσι (620) έλεγχοι-έρευνες και 
δεκαέξι χιλιάδες (16.000) μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι, συ-
μπεριλαμβανομένων των ελέγχων διακίνησης.

2. Η κατανομή των ως άνω ελέγχων και ερευνών ανά 
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. θα οριστεί με το Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 
2019 που θα εκπονηθεί από τη ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γαλάτσι, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(2)

Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση 

στον MUHANNAD (επ.) ABDI (Ον.) του FAUOR και 

της TURKYA

    Με την 28/2018/10-01-2019 (MRN:19GRYK130200000024) 
Καταλογιστική Πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου 
Αλεξανδρούπολης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των άρθρων, 137Α, 142, 152 του ν.2960/2001 επι-
βάλλεται σε βάρος του υπαιτίου MUHANNAD (επ.) ABDI 
(Ον.) του FAUOR, γεννηθέντα την 10/05/1983 στην Συρία, 
κάτοχος του με αριθμ. 400338 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς 
Προστασίας (Αριθμ. Υποθ. 84401), εκδοθέν από το Περιφε-
ρειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής, κάτοικος Πολυκάστρου 
Κιλκίς, και νυν αγνώστου διαμονής, πρόστιμο δύο χιλιάδων 
(2.000,00€), πλέον τ.χ. και ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%. Ο ανω-
τέρω μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της παρούσας 
στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο σύμφωνα με το άρ-
θρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999) 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 5 παράγραφοι 2α 
και 2β του ν. 4079/2012 (ΦΕΚ Α΄ 180/20.09.2012) και από 
το άρθρο 150 παράγραφος 4 του ν. 2960/2001 άλλως η 
παρούσα καθίσταται οριστική και τελεσίδικη. Η απόδο-
ση των δεσμευθέντων οχημάτων γίνεται μετά από την 
καταβολή των οφειλομένων προστίμων και τυχόν άλλων 
προβλεπομένων επιβαρύνσεων. Αν το όχημα με αριθμό 
κυκλοφορίας DB020TZ Ιταλικών Αρχών, με αριθμό πλαισί-
ου ZFA24400007813343, δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις (3) 
μήνες από την οριστικοποίηση της παρούσας περιέρχεται 
αυτοδίκαια στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται 
το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου.

   Ο Προϊστάμενος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθ. Πρωτ.: οικ. 14 (3)
Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 

6749/03-09-2015 απόφασης του Γενικού Γραμ-

ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης «Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλή-

των στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 

όπως παρατάθηκε με την αριθμ. 3291/2016 (ΑΔΑ: 

784ΝΟΡ1Υ-ΡΗΜ) απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ. και την 

αριθμ. 4999/20-12-2017 απόφαση Συντονιστή 

Α.Δ.Μ.Θ.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργά-

νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 142 (ΦΕΚ Α΄ 235/2010) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

4. Το ν. 4235/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄ /2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - ...» και ειδικότερα τις διατάξεις των 
άρθρων 28 και 28Α.

5. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017-ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της 
ΑΔΜ-Θ.

6. Την αριθμ. 35748/30-5-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονι-
στή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της 
Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1971/Β΄/7-6-2017).

7. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
από το: α) ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) «Εναρμό-
νιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61 
/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για 
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» β) ν. 4014/2011 
(ΦΕΚ 209/Α΄/21.9.2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, κ.ά.», και γ) ν. 4042/2012 
(ΦΕΚ 24/Α΄/13.2.2012) «Ποινική προστασία του περιβάλ-
λοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο 
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2008/98/ΕΚ, κ.ά.».

8. Το ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α΄/2011) «Περιβαλλοντική 
αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυ-
θαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος».

9. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/2012) «Ποινική προ-
στασία του περιβάλλοντος- Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης απο-
βλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98...».

10. Το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11-4-2012) «Ρυθμί-
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σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50ΕΚ».

11. Το ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α΄/2001) «Συσκευασίες 
και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων- ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων και άλ-
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496 (ΦΕΚ 
170/Α΄/8-11-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/2007) 
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής 
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Το ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018) που ρυθ-
μίζει και θέματα Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων.

14. Την κοινή υπουργική απόφαση ΗΠ 50910/2727/2003 
(ΦΕΚ 1909/Β΄/2003) «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχε-
διασμός Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Το ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 
158.

16. Την με Α.Π. 9424/9/03-09-2009 απόφαση του Γενι-
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης «Απόφαση Τροποποίησης Περιφερειακού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης».

17. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 49029/12-10-2016 
(ΑΔΑ: 6ΣΓ54653Π8-ΖΤΣ) «Έγκριση της Στρατηγικής Με-
λέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου 
«Επικαιροποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της ΠΑΜ-Θ».

18. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 
51373/4684 (ΦΕΚ 2706/Β΄/15-12-2015) «Κύρωση του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων».

19. Την υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 61076/5267 
«Κύρωση της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Π.Α.Μ.Θ.» 
(ΦΕΚ 4123/B΄/21-12-2016).

20. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 
43942/4026/2016 (ΦΕΚ 2992/Β΄/19-09-2016) «Οργά-
νωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλή-
των (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 
του ν. 4042/2012 (Α΄ 724), όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. οικ. 1/1 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1/Β΄/
4-1-2017).».

21. Την κοινή υπουργική απόφαση 114218/1997 (ΦΕΚ 
1016/Β΄/17-11-1997), «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγρα-
φών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

22. Την κοινή υπουργική απόφαση 29407/3508/2002 
(ΦΕΚ 1572/Β/15-12-2002) «Μέτρα και όροι για την υγει-
ονομική ταφή των αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

23. Την κοινή υπουργική απόφαση οικ. 
56366/4351/2014 (ΦΕΚ 3339/Β΄/2014) «Καθορισμός 
απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργα-
σίας στο πλαίσιο της μηχανικής - βιολογικής επεξεργα-
σίας σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός 
χαρακτηριστικών παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις 
χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β, της παρ.1 του 
άρθρου 38 του ν. 4042/2012».

24. Τον 1013/2006 Κανονισμό (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 
2006, για τις μεταφορές των αποβλήτων.

25. Την αριθμ. 2003/33/ΕΚ απόφαση του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου (19.12.02) «Για τον καθορισμό κριτηρίων και 
διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους 
υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το 
Παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ».

26. Την αριθμ. οικ. 129043/4345/8.7.2011 Εγκύκλιο 
Υ.Π.Ε.Κ.Α. με θέμα «Εφαρμογή νομοθεσίας για τη δια-
χείριση μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων».

27. Την Υπόθεση C-378/13. απόφαση Ευρωπαϊκού Δι-
καστηρίου. Λειτουργία παράνομων χωματερών. Επιβολή 
προστίμων.

28. Την αριθμ. 2527/2009 απόφαση «Ειδικότερα ζητή-
ματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκη-
ση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής 
πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 83/Β1).

29. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 258/24-7-2015 έγγραφο 
του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας με θέμα «Θέση σε ισχύ του Εθνικού 
Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)».

30. Το με αριθμ. πρωτ. 509/17-6-2016 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλή-
των του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Υπόθεση C-378/13. απόφαση 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Λειτουργίας παράνομων χω-
ματερών. Επιβολή προστίμων.».

31. Την με αριθμ. οικ. 4194/27-5-2015 απόφαση Γενι-
κού Γραμματέα ΑΔΜΘ «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για 
την αντιμετώπιση της οριστικής παύσης και αποκατά-
στασης εναπομεινάντων ΧΑΔΑ στα γεωγραφικά όρια 
της ΑΔΜΘ (ΦΕΚ 1049/Β΄/4-6-2015), όπως παρατάθηκε 
με την αριθμ οικ.4460/30-5-2018 όμοια απόφαση (ΑΔΑ 
Ψ9ΓΒΟΡ1Υ-3ΥΠ).

32. Την αριθμ. 45037/2012 (ΦΕΚ 1908/Β΄/15-6-2012) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας Θράκης «Σύσταση συνδέσμου με την 
επωνυμία «Περιφερειακός σύνδεσμος Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακε-
δονίας».

33. Την αριθμ. 70259/23-12-2013 ΦΕΚ 3426/Β/31-12-2013 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης «Συγχώνευση φορέων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων στον ενιαίο Περιφερειακό Σύνδε-
σμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας».

34. Την με αριθμ. πρωτ. Οικ.6749/03-09-2015 (ΑΔΑ: 
7Δ820Ρ1Υ-ΛΕ4) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκε-
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ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 1946/
Β'/09-09-2015) «Διαχείριση των αστικών αποβλήτων 
στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας 
Α.Μ.-Θ.», η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την αρ. 
πρωτ. 3291/12-8-2016 όμοια της (ΦΕΚ 2781/Β΄/05-09-
2016) (ΑΔΑ: 784ΝΟΡ1Υ-ΡΗΜ) και την αριθμ. πρωτ. 4999/
20-12-2017 (ΦΕΚ 4846/Β΄/29-12-2017) (ΑΔΑ: ΩΜ80Ο-
Ρ1Υ-6ΚΟ) απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ.

35. Το με αριθμ. πρωτ. 8676/04-12-2018 έγγραφο της 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ προς την ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ με το οποίο 
αιτείται την παράταση ισχύος ως 31-12-2019 της οικ. 
6749/2015 απόφασης Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ., όπως παρατάθηκε 
με την 3291/2016 όμοια της και την 4999/20-12-2019 
απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή παρατάθηκε 
και ισχύει για την διαχείριση των Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων των Δήμων της ΠΕ Δράμας (απ ΠΕΧΩΣ 4943/4-
12-2018).

36. Το με αριθμ. πρωτ. 8719/13-12-2018 έγγραφο της 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ προς την ΔΙΠΕΧΩΣ ΑΜΘ με το οποίο υπο-
λογίζει την εκτιμώμενη ετήσια ποσότητα Αστικών Στε-
ρών Αποβλήτων (ΑΣΑ) προς μεταφορά βάσει στοιχείων 
από ζυγολόγια ΑΣΑ και της μελέτης «καθορισμός ετήσιας 
εισφοράς OTA της Π.Α.Μ.-Θ. για το έτος 2019», τους ΧΥΤΑ 
υποδοχείς, το κόστος διαχείρισης, τις παραγόμενες πο-
σότητες ανακυκλώσιμων υλικών που παράγονται από 
τους εν λόγω Δήμους (απ ΠΕΧΩΣ 5124/13-12-2018).

37. Το από 05-12-2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Υπηρεσίας μας προς τους φορείς υποδοχείς 
των αποβλήτων για τα απαιτούμενα από την Υπηρεσία 
στοιχεία προκειμένου να προχωρήσουμε στην έκδοση 
απόφασης μεταφοράς ΑΣΑ.

38. Το με αριθμ. πρωτ. 8718/13-12-2018 έγγραφο της 
ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ προς τον ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας 
με το οποίο αιτείται την τεκμηρίωση για τη φέρουσα 
χωρητικότητα του ΧΥΤΑ Σερρών και στο οποίο αναγρά-
φονται οι εκτιμώμενες ποσότητες ΑΣΑ προς μεταφορά 
όλων των Δήμων της ΠΕ Δράμας (απ ΠΕΧΩΣ 5122/13-
12-2018).

39. Το με αριθμ. πρωτ. 18564/21-12-2018 απαντητικό 
έγγραφο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας 
στο οποίο ενημερώνει α) τις ποσότητες των διατιθεμέ-
νων ΑΣΑ των πέντε (5) Δήμων της ΠΕ Δράμας στο ΧΥΤΑ 
Σερρών από Ιανουάριο 2018 έως Οκτώβριο 2018, β) 
ότι υπάρχει η δυνατότητα υποδοχής των ΑΣΑ έως την 
31-12-2019 και με δυνατότητα ανανέωσης για το 2020 
και γ) για το τέλος χρήσης του ΧΥΤΑ στα 28 Ευρώ ανά 
τόνο για το έτος 2019 (απ ΠΕΧΩΣ (5239/24-12-2018).

40. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 128991/16-5-2007 κοινή 
απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ - Υπ. Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης 
και Αποκέντρωσης- Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης - Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Υπ. Πο-
λιτισμού Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του 
έργου: Χώρος Υγειονομικής ταφής Απορριμμάτων, Μο-
νάδα Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας (Μ.Μ.Β.Ε.) και 
Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών του Νομού 
Σερρών στην θέση «Ερείπια Νεράιδας» Δ.Ε. Σκοτούσσας 
(πρώην Δ. Σκοτούσσας) Δ. Ηράκλειας ΠΕ Σερρών.

41. Την με αριθμ. πρωτ. 3308/13-5-2014 Διαπιστωτική 
Πράξη του Γενικού Γραμματέα Α.ΔΜ.Θ. για την παράτα-

ση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
έργου του θέματος έως 16-5-2017.

42. Την με αριθμ. πρωτ. 9905/28-11-2014 απόφαση 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Περι-
βαλλοντικής και Χωροταξικής Πολιτικής ΑΔΜΘ (ΑΔΑ 
7Ω6ΟΟΡ1Υ-56Ζ) Τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. οικ. 
128991/16-5-2007 κοινή υπουργική απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων για το ΧΥΤΑ του Δ. Ηράκλειας 
ΠΕ Σερρών.

43. Το με αριθμ. πρωτ. 1828/6-4-2017 έγγραφο της 
ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ αναφορικά 
με το ότι: α) η υφιστάμενη ΑΕΠΟ του ΧΥΤΑ Σερρών, όπως 
αυτή παρατάθηκε και τροποποιήθηκε, διατηρείται σε 
ισχύ και β) ο φοράς θα πρέπει να υποβάλει νέα Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και συγκεκριμένα στοι-
χεία στην Υπηρεσία Αδειοδότησης.

44. Το με αριθμ. πρωτ. 5629/28-6-2018 έγγραφο της 
ΔΙΠΕΧΩΣ Κεντρικής Μακεδονίας της ΑΔΜΘ αναφορικά 
με το η ΑΕΠΟ του εν λόγω ΧΥΤΑ βρίσκεται εν ισχύ.

45. Τις πέντε (5) τριμερείς συμβάσεις συνεργασίας (με 
δυνατότητα ανανέωσης) κάθε ενός από τους πέντε (5) 
Δήμους της ΠΕ Δράμας με την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και την 
ΕΕΑΑ ΑΕ για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών απο-
βλήτων συσκευασίας, και συγκεκριμένα:

• Τριμερής σύμβαση Δ. Δράμας με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και 
ΕΕΑΑ,

• Τριμερής σύμβαση Δ. Δοξάτου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και 
ΕΕΑΑ,

• Τριμερής σύμβαση Δ. Κ. Νευροκοπίου με ΔΙΑΑΜΑΘ 
ΑΑΕ και ΕΕΑΑ,

• Τριμερής σύμβαση Δ. Παρανεστίου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 
και ΕΕΑΑ,

• Τριμερής σύμβαση Δ. Προσοτσάνης με ΔΙΑΑΜΑΘ 
ΑΑΕ και ΕΕΑΑ καθώς και

46. Τις προγραμματικές συμβάσεις για την αποδοχή 
των αποβλήτων των Δήμων της ΠΕ Δράμας στο ΧΥΤΑ 
Σερρών, και συγκεκριμένα:

• Διμερής σύμβαση Δ. Δράμας με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ,
• Διμερής σύμβαση Δ. Δοξάτου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ,
• Διμερής σύμβαση Δ. Κ. Νευροκοπίου με ΔΙΑΑΜΑΘ 

ΑΑΕ,
• Διμερής σύμβαση Δ. Παρανσετίου με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ,
• Διμερής σύμβαση Δ. Προσοτσάνης με ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.
47. Το από 03-01-2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-

δρομείου της ΠΕΧΩΣ/ΑΜ-Θ με το οποίο διαβιβάστηκαν 
οι φάκελοι που υποβλήθηκαν με τα (35), (36), (38), (39), 
(45) και (46) σχετικά έγγραφα στην Γενική Γραμματεία Συ-
ντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

48. Το γεγονός ότι η χρονική διάρκεια ισχύος της αριθμ. 
4999/20-12-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ80ΟΡ1Υ-6ΚΟ) απόφασης 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης για την Διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. 
βρίσκεται στη λήξη της και πλέον, βάσει των διατάξεων 
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27-5-2016), δύναται να πα-
ραταθεί το χρονικό διάστημα μεταφοράς των αστικών 
απορριμμάτων του Δήμου Δράμας στον ΧΥΤΑ Σερρών 
έως 31-12-2019.
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49. Το γεγονός ότι στην ΠΕ Δράμας δεν υπάρχει νομί-
μως εν λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόμενος από τον ισχύ-
οντα ΠΕΣΔΑ/ΑΜΘ.

50. Την ανάγκη αποκατάστασης όλων των Ανεξέλε-
γκτων Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) και την 
αποφυγή δημιουργίας νέων Χ.Α.Δ.Α., με σκοπό την προ-
στασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, σύμ-
φωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

51. Την με αριθμ. πρωτ. 658/4-1-2019 Σύμφωνη Γνώμη 
του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Απο-
βλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου 
απόφασης για την διαχείριση των ΑΣΑ της ΠΕ Δράμας 
(απ ΠΕΧΩΣ 7/7-1-2019).

52. Το γεγονός ότι καθυστέρησε η υλοποίηση και ως 
εκ τούτου η έναρξη λειτουργίας των υποδομών διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον 
ισχύοντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλή-
των (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης για την 
εξυπηρέτηση των Δήμων του θέματος.

53. Το γεγονός ότι πρόσφατα αδειοδοτήθηκε περιβαλ-
λοντικά η επέκταση του ΧΥΤΑ Καβάλας (ΑΔΑ: ΩΠΖΧΟ-
Ρ1Υ-Α2Κ) και επομένως δεν υπάρχει η δυνατότητα την 
παρούσα στιγμή να παραληφθούν από τις υπάρχουσες 
υποδομές τα απορρίμματα του Δ. Δράμας.

54. Την εγγύτητα των νομίμως λειτουργούντων Χ.Υ.Τ.Α. 
υποδοχής προς τους αντίστοιχους εξυπηρετούμενους 
Δήμους της ΠΕ Δράμας, σε συνδυασμό με τη φέρουσα 
ικανότητα και την υπολειπόμενη χωρητικότητα τους.

55. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το 1856/21-12-2018 έγ-
γραφο του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων πα-
ραλαβής, τα ζυγιστικά ενός έτους και τυπικές σταθερές 
για τη συμπίεση και το ποσοστό υλικού επικάλυψης, είναι 
εφικτή η συνέχιση της υποδοχής των ΑΣΑ των Δήμων ΠΕ 
Δράμας έως τις 31 -12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης 
για το 2020.

56. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπά-
νη σε Βάρος του προϋπολογισμού των εξυπηρετούμε-
νων Δήμων, η οποία θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά 
τέλη, το ύψος της οποίας δεν μπορεί εκ των προτέρων 
να υπολογισθεί, αποφασίζουμε:

την παράταση του χρονικού διαστήματος προσωρι-
νής τελικής διάθεσης των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) των πέντε (5) Δήμων της ΠΕ Δράμας στις νόμιμα 
λειτουργούσες εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Σερρών, κατά 
παρέκκλιση των εν ισχύ Περιφερειακών Σχεδιασμών Δι-
αχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.

Η προσωρινή αυτή διαχείριση επιβάλλεται προκειμέ-
νου να αποτραπεί η δημιουργία νέων ή η εκ νέου ενερ-
γοποίηση μη λειτουργούντων Χώρων Ανεξέλεγκτης Δι-
άθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που εξυπηρετούσαν τους 
εν λόγω Δήμους λόγω της μη υλοποίησης και έναρξης 
λειτουργίας των αντίστοιχων υποδομών διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, που προβλέπονται από τον ισχύ-
οντα Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
και έχει ως ακολούθως:

1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης 
τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) του Δήμου Δράμας, 
Δοξάτου, Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου και Προσοστσά-
νης της ΠΕ Δράμας, ποσότητας 30.700 (τριάντα χιλιάδες 
επτακόσιοι) ton/έτος περίπου, θα διατίθενται στο ΧΥΤΑ 
Σερρών. Το τέλος χρήσης, ανά τόνο, του παραπάνω ΧΥΤΑ 
καθορίζεται με βάση την τιμολογιακή πολιτική του Φορέα 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) του ΧΥΤΑ Σερ-
ρών, στα 28 (είκοσι οκτώ)Ευρώ ανά τόνο για το έτος 2019.

2. Στον εν λόγω ΧΥΤΑ αποδεκτά θα γίνονται τα 
απόβλητα με κωδικό του Ευρωπαϊκού Καταλόγου 
Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) 20 «Δημοτικά απόβλητα» (αριθμ. 
50910/2727/2003 κοινή υπουργική απόφαση - Παράρτη-
μα IB) και όσα απόβλητα μνημονεύονται στις αποφάσεις 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (40, 41, 42, 43 
κα 44 σχετ.) και στις άδειες λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

3. Για την παράταση της προσωρινής τελικής διάθε-
σης των παραπάνω αποβλήτων θα πρέπει να υπάρχουν 
αντίστοιχες Συμβάσεις σε ισχύ προσωρινής διάθεσης 
αποβλήτων που σύμφωνα με το (34) σχετικό θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν και ένα «μηχανισμό ανανέωσης», δη-
λαδή στη σύμβαση να αναφέρεται ότι ένα μήνα πριν τη 
λήξη της σύμβασης, και εφόσον οι εγκαταστάσεις που 
προβλέπονται από τον ΠΕ.Σ.Δ.Α. για την εξυπηρέτηση 
των Δήμων της ΠΕ Δράμας δεν είναι έτοιμες, τα συμβαλ-
λόμενα μέλη θα εκκινήσουν τη διαδικασία ανανέωσης 
της παρούσας σύμβασης.

4. Οι Δήμοι της Π.Ε. Δράμας οφείλουν:
α) Να μεταφέρουν τα αστικά στερεά απόβλητα του 

στις υποδεικνυόμενες στην παρούσα νόμιμα λειτουρ-
γούσες εγκαταστάσεις (Χ.Υ.Τ. ) και να καταΒάλουν το 
προβλεπόμενο τέλος χρήσης ανά τόνο. Το τέλος χρή-
σης δεν σχετίζεται με το ειδικό τέλος ταφής του αρ. 43 
του ν. 4042/2012.

Β) Να εφαρμόζουν εντατικά το πρόγραμμα ξεχωριστής 
συλλογής συσκευασιών στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
συμβάσεων συνεργασίας με Σύστημα Εναλλακτικής Δια-
χείρισης Συσκευασιών, υπό την εποπτεία του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), προκειμένου να κα-
ταστεί εφικτή η μείωση της ποσότητας των προς διάθεση 
αποβλήτων και εν γένει να τηρούν τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τον νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (18 σχετ.).

γ) Να τηρούν αρχείο με παραστατικά στοιχεία της με-
ταφοράς των αποβλήτων (έντυπα αναγνώρισης, ζυγο-
λόγια κ.λ.π.) και να τα υποβάλλουν όταν ζητηθούν από 
κάθε αρμόδια υπηρεσία.

δ) Να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες στην 
περιοχή ευθύνης τους και στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-
των τους για την εφαρμογή της παρούσας, την προώ-
θηση των υποδομών που προβλέπονται τον ΕΣΔΑ και 
ΠΕΣΔΑ της ΠΑΜ-Θ και ενέργειες πρόληψης της δημιουρ-
γίας αποβλήτων από τους δημότες τους (ενημερωτικές 
ημερίδες σε σχολεία, σε ενηλίκους, ραδιοφωνικά και τη-
λεοπτικά σποτ κλπ) και τις επιχειρήσεις στους ανωτέρω 
πέντε (5) Δήμους.

5. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μα-
κεδονίας, ο οποίος είναι αρμόδιος για την λειτουργία του 
ΧΥΤΑ Σερρών, οφείλει:
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α) Να αποδέχεται τα αστικά απόβλητα των Δήμων της 
Π.Ε. Δράμας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρα-
γράφους 1, 2 και 3 της παρούσας.

β) Να ελέγχει τη σύνθεση, το είδος και την ποσότητα 
των αποβλήτων που μεταφέρουν στις εγκαταστάσεις του 
ΧΥΤΑ οι εξυπηρετούμενοι Δήμοι, ώστε να είναι αποδεκτά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, σύμφωνα με 
την αδειοδότηση της εγκατάστασης υποδοχής, ως προς 
τα κριτήρια αποδοχής και γενικότερα με τις σχετικές δι-
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

γ) Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα των αποβλή-
των (παραγωγός - συλλογέας - μεταφορέας - παραλή-
πτης), τα απόβλητα να διακινούνται με «έντυπο παρακο-
λούθησης αποβλήτου», που είναι τριπλότυπα έντυπα με 
βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος II της (26) σχετι-
κής Εγκυκλίου Υ.Π.Ε.Κ.Α. Το τριπλότυπο έντυπο συμπλη-
ρώνεται από κάθε έναν από τους 5 (πέντε) Δήμους της 
Π.Ε. Δράμας (παραγωγοί ή κάτοχοι του αποβλήτου που 
ξεκινά η φόρτωση). Το στέλεχος Α' επιστρέφει μετά την 
παραλαβή στον παραγωγό ή τον κάτοχο του αποβλήτου. 
Το στέλεχος Β' είναι για το αρχείο του συλλέκτη μεταφο-
ρέα (εάν είναι επιχείρηση συλλογής - μεταφοράς, αλλιώς 
για το αρχείο του κάθε Δήμου) και το στέλεχος Γ παραμέ-
νει στον παραλήπτη Φορέα Διαχείρισης του ΧΥΤΑ.

δ) Να καταθέσει τα απαιτούμενα στοιχεία για την ανα-
νέωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ΧΥΤΑ 
Σερρών, σύμφωνα με τα έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩΣ KM της 
ΑΔΜΘ.

5.1. Ο Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ ΑΜΘ (ΔΙΑ-
ΑΜΑΘ ΑΑΕ) οφείλει:

α) Να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 
έτσι ώστε να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των προβλεπό-
μενων από το ΠΕΣΔΑ ΠΑΜ-Θ έργων, σε συνεργασία με 
τους Δήμους. Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης θα παρακολου-
θούν στενά την εξέλιξη των έργων (τήρηση αναλυτικού 
αρχείου έργων, επιθεωρήσεις επί τόπου). Τα ίδια ισχύουν 
και στην περίπτωση έγκρισης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ 
ΠΑΜ-Θ.

β) Να δώσει άμεση προτεραιότητα στην υλοποίηση 
των έργων προεπεξεργασίας αποβλήτων και των προ-
γραμμάτων ΔσΠ.

6. Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των Α.Σ.Α. (ΧΥΤΑ 
Σερρών) δεν θα υπερβαίνουν την συνολική φέρουσα 
ικανότητα τους με την παραλαβή των αποβλήτων των 
Δήμων της Π.Ε. Δράμας αντίστοιχα, καθ' όλη τη διάρκεια 
ισχύος της παρούσας απόφασης.

7. Σε περίπτωση παράλειψης εφαρμογής της παρού-
σας απόφασης, καταλογίζονται ποινικές, αστικές ή διοι-
κητικές ευθύνες στον υπεύθυνο για την μη εφαρμογή 
της φορέα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

8. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την λήξη της αρ. 
4999/2017 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ήτοι από 01 -01 -2019 
και εφαρμόζεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των υπο-
δομών διαχείρισης που προβλέπονται στον ΠΕΣΔΑ Ανα-
τολικής Μακεδονίας- Θράκης για την εξυπηρέτηση των 
Δήμων της Π.Ε. Δράμας ή, κατά μέγιστο για διάστημα έως 
την 31η-12-2019 με δυνατότητα ανανέωσης για το 2020.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/
13-7-2010).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη,  8 Ιανουαρίου 2019

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

    Αριθμ. 20190018 (4)
Ένταξης της Ειρήνης Μαμάκου, μόνιμου μέλους 

του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) 

της βαθμίδας Α', του Τμήματος Διεθνών και Ευ-

ρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών σε συ-

νιστώμενη οργανική θέση της ίδιας κατηγορί-

ας λόγω απόκτησης των τυπικών εκ του νόμου 

προσόντων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 1 του ν. 4009/2011 

όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το άρθρο 27 
του ν. 4386/2016 και ειδικότερα οι διατάξεις της παρ. 4 
του ιδίου άρθρου και νόμου

2. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο Ορ-
γανισμός του Πανεπιστημίου και δεν έχει δημοσιευθεί 
το π.δ. που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 29, 
παρ. 6 του ν. 4009/2011

3. Τις διατάξεις της αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-7-2016 
(ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκυκλίου της Αν. Υπουργού 
του ΥΠΠΕΘ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 15θ του 
ν. 4485/2017 του άρθρου 84 παρ. 9 και του άρθρου 88 
του ν. 4485/2017

5. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3469/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 

112/τ.Α΄/13-7-2010) - Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 4210/2013, 
καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση 
και την αριθμ. πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ-
ΥΚΧ-3ΦΔ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

7. Την αριθμ. πρωτ. 20165625/6-10-2016 πράξη Πρύ-
τανη, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 3646 ΦΕΚ/τ.Β΄/
11-11-2016, περί ένταξης της ενδιαφερόμενης σε προ-
σωποπαγή θέση του προβλεπόμενου στο άρθρο 29 
του ν. 4009/2011, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών
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8. Την αριθμ. πρωτ. 20172291/11-5-2017 απόφα-
ση Πρύτανη, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 464 ΦΕΚ/
τ.Γ'/22-5-2017, σύμφωνα με την οποία η ενδιαφερόμενη 
κατατάχθηκε αυτοδίκαια από 11-5-2016, ημερομηνία 
δημοσίευσης του ν. 4386/2016, στη βαθμίδα Α' με πλεο-
νάζοντα χρόνο στη βαθμίδα αυτή δύο (2) χρόνια, εννέα 
(9) μήνες και δεκαεννέα (19) ημέρες

9. Το αριθμ. πρωτ. 20182442/29-11-2018-2018 έγγρα-
φο του Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών

10. Την από 8-11-2018 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περί ανα-
γνώρισης της συνάφειας του διδακτορικού τίτλου σπου-
δών της ενδιαφερόμενης με το αντικείμενο της θέσης 
της, μετά την αριθμ. πρωτ. 20181035/5-6-2018 αίτηση 
της προς το οικείο Τμήμα

11. Τη βεβαίωση περί ολοκλήρωσης της διδακτορικής 
της διατριβής στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με συνημμένο 
το αριθμ. πρωτ. 1718842/28-6-2018 έγγραφο της γραμ-
ματείας του ιδίου Τμήματος και Σχολής, περί γνησιότητας 
της

12. Τον με αρ. πτυχίου 308/22-6-2018 Διδακτορικό 
Τίτλο Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με συνημμένο το αριθμ. πρωτ. 1819140/10-10-2018 έγ-
γραφο της γραμματείας του ιδίου Τμήματος και Σχολής, 
περί γνησιότητας του

13. Την αριθμ. πρωτ. 20190017/9-1-2019 απόφαση 
Πρύτανη περί χορήγησης ειδικού επιδόματος διδασκα-
λίας και έρευνας στην ενδιαφερόμενη, λόγω απόκτησης 
διδακτορικού διπλώματος, διαπιστώνεται

Η αυτοδίκαιη ένταξη της διδάκτορος Ειρήνης Μα-
μάκου, μόνιμου μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π) της βαθμίδας Α', του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών σε συ-
νιστώμενη οργανική θέση της ίδιας κατηγορίας μετά 
την απόκτηση των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του 
ν. 4009/2011 τυπικών προσόντων της κατηγορίας που 
υπηρετεί (Ε.Ε.Π) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
4 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016, από την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών περί της συνάφει-
ας του διδακτορικού της τίτλου με το αντικείμενο της 
θέσης στην οποία υπηρετεί (ήτοι από 8-11-2018), με 
ταυτόχρονη κατάργηση της προσωποπαγούς θέσης 
την οποία κατείχε, ως εξής:

Μέλος Ε.Ε.Π. σε οργανική θέση

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΝΗΚΕΙ 
(ΙΔΡΥΜΑ Ή ΤΜΗΜΑ-ΣΧΟΛΗ)

Δρ. Ειρήνη Μαμάκου Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

     Αριθμ. 5562/2640 (5)
Αναγνώρισις συστάσεως της Ιεράς Μονής Προ-

φήτου Ηλιου Παρνασσίδος, της Ιεράς Μητροπό-

λεως Φωκίδος συμφώνως προς το άρθρον 25 του 

ν. 4301/2014.

  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Έχοντες υπ' όψει.:
1. το άρθρον 25 παρ. 1 του ν. 4301/2014,
2. την αριθ. 747/23.11.2018 εισήγησιν του Σεβασμιω-

τάτου Μητροπολίτου Φωκίδος Θεοκτίστου,
3. την από 12.12.2018 Απόφασιν της Διαρκούς Ιεράς 

Συνόδου, διαπιστούμεν την σύστασιν, προ της ενάρξε-
ως ισχύος του ν. 590/1977, της Ιεράς Μονής Προφήτου 
Ηλιου Παρνασσίδος, της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, 
με έδραν την Τοπικήν Κοινότητα Χρισσού, της Δημοτι-
κής Ενότητος Δελφών, του Δήμου Δελφών, της Περιφε-
ρειακής Ενότητος Φωκίδος, της Περιφερείας Στερεάς 
Ελλάδος, ιδρυθείσης το έτος 1019, ως εμφαίνεται εκ του 
κτηματολογίου της Ιεράς Μονής έτους 1834 και εκ της 
αποφάσεως ανακηρύξεως αυτής ως διατηρητέου μνη-
μείου (Φ.Ε.Κ. 244/τ.Β΄/23.4.1981).

Η παρούσα Διαπιστωτική Πράξις να δημοσιευθή εις 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

† Ο Αθηνών ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 167 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργα-

ζομένων της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων του έτους 2019.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

  Έχοντας υπόψη τα εξής:
1. Τον Ο.Ε.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων (ΦΕΚ Β' 798/07-03-

2018), (άρθρα 35,40,43,44,48),
2. Τον Ν. 1069/1980, ΦΕΚ Α 191, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, (ΦΕΚ 

176/τ.Α'/16-12-2015),
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. στ΄ του άρθρου 7 του 

ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015),
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5. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ ) σχετική εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4354/2015,

6. Την πρόβλεψη σχετικής δαπάνης στον υπό ψήφιση 
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

7. Για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού,

8. Για την απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευ-
σης - αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκα-
ταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού καθώς και την 
άμεση αποκατάσταση έκτακτων διακοπών και βλαβών 
του δικτύου ύδρευσης για την αδιάκοπη υδροδότηση 
των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών 
των δικτύων αποχέτευσης για την πρόληψη πρόκλησης 
ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία της δημόσι-
ας υγείας, την έγκαιρη καταγραφή, όπως και το γεγονός 
ότι το δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης και η εγκατάστα-
ση επεξεργασίας λυμάτων Κιάτου λειτουργούν καθ' όλη 
τη διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου,

9. Το γεγονός ότι στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. υπάρχει όλες τις ημέ-
ρες του χρόνου και σε 24ωρη βάση, επιφυλακή προσωπι-
κού (ετοιμότητα προς εργασία πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου), για έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών δικτύων 

ύδρευσης - αποχέτευσης καθώς και επιτήρησης και ομα-
λής λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων,

10. Την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δύο 
εργαζομένων της επιχείρησης για τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου εκτός ωραρίου και συγκεκρι-
μένα του Εισηγητή (Γεν. Διευθυντή) και του Γραμματέα 
του Δ.Σ., αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του προσωπι-
κού της ΔΕΥΑΣ (συνολικά 16 άτομα), οι αρμοδιότητες 
των οποίων εμπίπτουν στα άρθρα 35,40,43,44,48 του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που αφορούν τα 
τμήματα Ύδρευσης και Αποχέτευσης - Βιολογικού Καθα-
ρισμού καθώς επίσης του Εισηγητή (Γεν. Διευθυντή) και 
του Γραμματέα του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ., όπως:

- Την ημερήσια υπερωριακή απασχόληση, απογευμα-
τινή καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, μέχρι 
την 22η ώρα, καθώς και την υπερωριακή νυχτερινή ερ-
γασία εργασίμων ημερών και υπηρεσιακή ημερήσια και 
νυχτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, των υπαλλήλων του παρακάτω πίνακα,

- Υπερωρίες θα μπορεί να λάβουν εργαζόμενοι με 
τις κάτωθι ειδικότητες για όλο το έτος 2019, ως ακο-
λούθως:

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02002330402190008*

Ειδικότητες
Αριθμός

Εργαζομένων

Εργασία 

απογευματινή 

εργασίμων 

ημερών 

1ο εξάμηνο 

2019 (ώρες)

Εργασία 

απογευματινή 

εργασίμων 

ημερών 

2ο εξάμηνο 

2019 (ώρες)

Εργασία 

νυχτερινή 

εργασίμων 

ημερών 

1ο εξάμηνο 

2019 (ώρες)

Εργασία 

νυχτερινή 

εργασίμων 

ημερών 

2ο εξάμηνο 

2019 (ώρες)

Εργασία 

ημερήσια ή 

νυχτερινή 

Κυριακών και 

εξαιρέσιμων 

ημερών 

1ο εξάμηνο 

2019 (ώρες)

Εργασία 

ημερήσια ή 

νυχτερινή 

Κυριακών και 

εξαιρέσιμων 

ημερών 2ο 

εξάμηνο 2019 

(ώρες)

Π.Ε. ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 120 120 40 40 96 96

Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 120 120 40 40 96 96

Δ.Ε ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ 3 360 360 120 120 288 288

Δ.Ε. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΕΣ 1 120 120 - - 96 96

Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 120 120 40 40 96 96

Υ. Ε. ΕΡΓΑΤΕΣ 7 840 840 280 280 672 672

Π.Ε. ΜΗΧ/ΓΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ 1 50 50 20 20 - -

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. 1 80 80 20 20 - -

Σύνολο 16 1810 1810 560 560 1344 1344

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού εργαζομένων και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα δυνατά, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και δύναται να πραγματο-
ποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων, είναι δε δυνατή η εναλλάξ απασχόληση 
των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των 
ωρών ανά υπάλληλο.

Οι υπερωρίες κάθε μήνα θα πιστοποιούνται με κατάσταση του Υπευθύνου του αρμόδιου τμήματος, ο οποίος έχει 
και την αρμοδιότητα κατανομής των ανωτέρω ωρών και θα εγκρίνονται από το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κιάτο, 20 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ    




