
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1398
14 Σεπτεμβρίου 2006

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ 
βαθμού ................................................................................................... 1

Ανακαθορισμός της εφάπαξ αμοιβής που χορηγεί−
ται στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .......................... 2

      Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου − Οξέος 
Κρήτης «ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ». ..................................................... 3   

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 43279 (1)
 Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού.

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 

134/Α΄/19.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3320/2005 
(ΦΕΚ 48/Α’ /23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ−
σωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

3) Τις υπ’αριθμ. 709/20.2.2006, 945/14.4.2006, 
1204/4.11.2005, 728/19.7.2005, 909/11.4.2006, 1041/16.5.2006, 
656/10.2.2006, 1067/22.5.2006, 1166/29.6.2006, 852/31.3.2006, 
611/7.2.2006, 356/26.1.2006, 77/9.1.2006, 926/13.4.2006, 
183/17.1.2006, 686/14.2.2006, 680/14.2.2006 αποφάσεις 
του ΑΣΕΠ. 

4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/Α΄/30.8.1988), 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των 
λοιπών Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου».

6) Το γεγονός ότι στους αναφερόμενους στην από−
φαση αυτή φορείς δεν υφίστανται στους οργανισμούς 
εσωτερικής υπηρεσίας στους κενές οργανικές θέσεις 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αντίστοιχων ειδι−
κοτήτων.

7) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄/98).

8) Τις διατάξεις του π.δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/1995). 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας στους Κυβέρ−
νησης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».

9) Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
Β΄/24.3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

10) Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

11) Την υπ’αριθμ. 37930/ΔΙ0Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ1432/
Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 
όπως ισχύει.

12) Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των ενδιαφερομένων.
13) Τα σχετικά πρακτικά των Υπηρεσιακών Συμβουλίων 

των οικείων ΟΤΑ α΄ βαθμού, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε οργανικές θέσεις με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους κατωτέρω 
φορείς των ΟΤΑ α΄ βαθμού, κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, 
ειδικότητα και αριθμό, ως ακολούθως:
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Η ετήσια δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
11.000.000 Ευρώ, περίπου και θα βαρύνει τους προϋπο−
λογισμούς των οικείων φορέων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, 
στους οποίους έχει εξασφαλιστεί η αναγκαία πίστωση 
για την κάλυψη της. Κατά το τρέχον έτος η ανωτέρω 
δαπάνη περιορίζεται στο ποσό των 2.700.000 Ευρώ 
περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2006

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ

F

Αριθ. 2/41818/0022 (2)
    Ανακαθορισμός της εφάπαξ αμοιβής που χορηγείται 

στο διοικητικό προσωπικό της Κεντρικής και των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3205/2003 
(ΦΕΚ 297 τΑ) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»

2. 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 
(ΦΕΚ 98 Α΄),

3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο−
γιστικού» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997

5. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ188/Α/97) «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπ/ση κλπ».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δα−
πάνη για το τρέχον έτος ποσού 4.486.323 ευρώ η οποία 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0519 του Φ. 19−110, 
στον οποίο υπάρχουν γραμμένες πιστώσεις. Για κάθε 
έτος θα προκαλείται δαπάνη 4.486.323 ευρώ, η οποία 
θα εγγράφεται στον προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ.

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−

γού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπι−
κό της Κεντρικής και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για 
τη συμμετοχή του στην διεξαγωγή και υποστήριξη των 
Γενικών (Εισαγωγικών Εξετάσεων) στα Πανεπιστήμια και 
Τ.Ε.Ι., η οποία καθορίζεται και κλιμακώνεται ανάλογα με 
τις κατηγορίες του προσωπικού αυτού ως εξής:

Α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης Υ.Ε.1056 € 

Β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης Δ.Ε.1.103 € 

Γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης Τ.Ε. 1.173 € 

Δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης Π.Ε. 1.221 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2006

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F

Αριθ. οικ. 150237 (3)
          Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Δι−

αχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου − Οξέος Κρήτης 
«ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 11 του ν. 2939/2001 
(ΦΕΚ 179 Α) σχετικά με «Συσκευασίες και εναλλακτική 
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων Προϊόντων − 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλ−
λες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του π.δ. 115/5.3.2004 ( ΦΕΚ 80 Α) «Αντι−
κατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής από−
φασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσω−
ρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β’ 
781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. 73537/1995 κοινής υπουργικής 
απόφασης κ.λ.π.» (Β’ 963). Μέτρα, όροι και πρόγραμμα 
για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων 
Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών.»
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3. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. οικ. 104826/2004 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 849 Β) «Καθορισμός ύψους 
ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά συστή−
ματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / άλλων 
προϊόντων ... .κλπ»

4. Την υπ’αριθμ. ΔΠΣ 123490/349/31.3.2005 υποβολή 
φακέλου του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου − Οξέος Κρήτης 
«ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ» και τα συμπληρωματικά του στοιχεία

5. Το Πρακτικό No 47 της 6ης.12.2005 της Επιτροπής 
Παρακολούθησης της Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΕΠΕΔ), 
με το οποίο η ΕΠΕΔ εισηγείται την έγκριση του συστή−
ματος «ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ» υπό όρους και προϋποθέσεις, 
μετά από σχετική εισήγηση του ΓΕΔΣΑΠ η οποία επι−
συνάπτεται του εν λόγω πρακτικού.

6. Το υπ’αριθμ. 191/20.4.2006 (ΑΠ ΔΠΣ 145471/2.5.2006) 
έγγραφο του εγκεκριμένου συστήματος ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ, 
βάσει του οποίου οι συμμετέχοντες στο ΣΕΔΙΣ−Κ δι−
αχειριστές έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
όπως αυτές απορρέουν από τον ν. 2939/2001 και το 
π.δ. 115/2004.

7. Το υπ’αριθμ. 10/28.4.2006 (ΑΠ ΔΠΣ 145484/2.5.2006) 
έγγραφο του ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ, στο οποίο επισυνάπτεται 
απόδειξη κατάθεσης πληρωμής καταβολών στο ΣΥΔΕ−
ΣΥΣ ΑΕ καθώς και απόδειξη κατάθεσης ανταποδοτικού 
τέλους (δεκαοκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000 €), του οποίου 
η καταβολή προβλέπεται στο 3 σχετικό

8. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. οικ. 104826/9.6.2004 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 849Β) «Καθορισμός 
ύψους ανταποδοτικών τελών από ατομικά ή συλλογικά 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών / 
άλλων προϊόντων»

9. 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 (ΦΕΚ 
98 Α΄),

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλα−
κτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Μολύβδου − Οξέος 
Κρήτης «ΣΕΔΙΣ − Κ ΕΠΕ», με εμβέλεια την Περιφέρεια 
Κρήτης, το οποίο θεωρούμε ότι πληροί τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του π.δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80 Α) με την ακόλουθη 
προϋπόθεση:

Το σύστημα υποχρεούται να υλοποιήσει τις εργασίες 
εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσω−
ρευτών οχημάτων, όπως αυτές προβλέπονται στον υπο−
βληθέντα φάκελο και τα συμπληρωματικά του στοιχεία, 
σύμφωνα με την εισήγηση της ΕΠΕΔ.

Μετά τρία χρόνια από την χορήγηση της έγκρισης 
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, διενεργείται 
έλεγχος από τον ΕΟΕΔΣΑΠ μετά από αίτηση του συστή−
ματος ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί 
ότι κατά το χρονικό διάστημα αυτό εφαρμόζονται οι 
μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται 
οι στόχοι.

Αν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις 
της εναλλακτικής διαχείρισης μετά τον έλεγχο, τίθενται 
ειδικοί όροι για την έκδοση πιστοποιητικού εναλλα−
κτικής διαχείρισης με προθεσμία συμμόρφωσης, και 
εφόσον δεν επιτευχθούν τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 9 και 14 του π.δ. 115/2004.

Η έγκριση του συστήματος ισχύει για έξη χρόνια και 
μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρη−
ση της προβλεπόμενης μελέτης, κατόπιν έγκρισης της 
αρμόδιας αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ




