
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 378
18 Φεβρουαρίου 2016

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού 

αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υπο−
ψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανή−
ματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και 
χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρε−
ούται σε ανανέωση αυτής. .................................................... 1

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη−
ρεσιών του Δήμου Ιλίου. .......................................................... 2

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Αρριανών. ................................................................. 3

΄’Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 
Δήμου Καλαβρύτων. .................................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 435/13104 (1)
 Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού 

αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υπο−
ψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήμα−
τος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρι−
σμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε 
ανανέωση αυτής.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 και 97 του Κώδικα Οδικής Κυκλο−

φορίας που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 52 του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 120).

δ) Του Π.δ. 333/1977 «Περί πτυχίων χειριστών και αδει−
ών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημάτων» (Α΄ 107).

ε) Του Π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ 
της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της 
Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ 
της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» (Α΄ 101), όπως 
ισχύει.

στ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).

2. Την αριθ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλα−
ρη» (Β΄ 2144).

3. Την αριθμ. Οικ. 68225/1135/9.11.15 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Σγουρίδη» (Β΄ 2405).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού 

αγροτικού μηχανήματος

1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχα−
νήματος έχει διοικητική ισχύ δεκαπέντε (15) έτη, από 
την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη 
χορήγησή της ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και 
όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των εξήντα 
πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας.
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Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού 
αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη 
συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) ετών, 
δεν επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη 
του εξηκοστού όγδοου (68ου) έτους της ηλικίας του 
κατόχου της άδειας.

Από τη συμπλήρωση της ηλικίας των εξήντα πέντε (65) 
ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα (80) ετών, 
η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού 
αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 
τρία (3) έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής 
εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την ημέρα της 
ανανέωσής της.

Η διοικητική ισχύς της άδειας οδήγησης και χειρισμού 
αγροτικού μηχανήματος που ανανεώνεται πριν από τη 
συμπλήρωση της ηλικίας των ογδόντα (80) ετών, δεν 
επιτρέπεται να έχει ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του 
ογδοηκοστού δεύτερου (82ου) έτους της ηλικίας του 
κατόχου της άδειας. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των ογδόντα (80) ετών, η διοικητική ισχύς της άδειας 
οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί τα δύο (2) έτη, από την ημέρα 
της ανανέωσής της.

2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί, μετά 
από ιατρική εξέταση, να ορίζεται μικρότερος χρόνος 
ισχύος της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού 
μηχανήματος, για λόγους υγείας του κατόχου αυτής.

3. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχα−
νήματος παύει να ισχύει, αυτοδικαίως, εφόσον:

α) λήξει η χρονική ισχύς της ή
β) ο ενδιαφερόμενος παύσει να πληροί τις ελάχιστες 

απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητι−
κής ικανότητας που προβλέπονται στις διατάξεις της 
Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου Β' 
του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 ή

γ) το έντυπο της άδειας οδήγησης και χειρισμού 
αγροτικού μηχανήματος, έχει φθαρεί ή έχει αλλοιωθεί 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος 
των στοιχείων του ή

δ) έχει γίνει προσωρινή αφαίρεση της άδειας οδήγη−
σης αυτοκινήτου και για όσο διάστημα ισχύει η αφαί−
ρεση αυτή.

4. Εφόσον ο κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού 
αγροτικού μηχανήματος, κατέχει άδεια οδήγησης αυτο−
κινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγρο−
τικού μηχανήματος χορηγείται ή ανανεώνεται χωρίς 
νέα ιατρική εξέταση, μέχρι τη λήξη ισχύος της άδειας 
οδήγησης αυτοκινήτου.

5. Για την ιατρική επανεξέταση κατόχου άδειας οδή−
γησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, εφόσον 
υπάρχουν βάσιμες αμφιβολίες για τη σωματική ή πνευ−
ματική του κατάσταση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
αριθ. 118317/872/26−9−1983 (Β΄ 578) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Γεωργίας και Συγκοινωνιών.

6. Κάτοχος άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτι−
κού μηχανήματος εν ισχύ, που εκδόθηκε από κράτος 
μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και 
Λιχτενστάιν, όταν ζητάει την έκδοση ελληνικής άδειας 
οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και 
εφόσον υποχρεούται σε ιατρική εξέταση, κρίνεται σύμ−
φωνα με όσα ορίζονται για τους οδηγούς στις διατάξεις 
της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του Κεφαλαίου 
Β΄ του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.

7. Όποιος οδηγεί ή χειρίζεται αγροτικό μηχάνημα, ενώ 
του έχει ανακληθεί ή αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και 
χειρισμού αγροτικού μηχανήματος, τιμωρείται σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 97 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστή 

αγροτικού μηχανήματος καθώς και κατόχου άδειας 
οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που 

υποχρεούται σε ανανέωση αυτής

1. Η Ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστή 
αγροτικού μηχανήματος καθώς και κατόχου άδειας 
οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που 
υποχρεούται σε ανανέωση της άδειας του, διακρίνεται 
σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ιατρική εξέταση.

2. Πρωτοβάθμια Ιατρική Εξέταση:
α) Η Πρωτοβάθμια Ιατρική εξέταση πραγματοποιείται 

από ιδιώτες γιατρούς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 11 και των υποπαραγράφων 1.1, 
1.2, 1.3 και 1.4 της παραγράφου 1 «Πρωτοβάθμια Ιατρική 
Εξέταση» του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του 
Π.δ. 51/2012, όπως ισχύουν.

β) Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωμα−
τικής και διανοητικής ικανότητας καθορίζονται στις 
διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του 
Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012.

γ) Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκ−
δοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού 
μηχανήματος, ενημερώνει τους ενδιαφερομένους για 
τη λίστα των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με την 
οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Πε−
ριφέρειας.

3. Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση:
α) Η Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (Δ.Ι.Ε) πραγματο−

ποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
άρθρου 11 και των υποπαραγράφων 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 
2.5 της παραγράφου 2 «Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση 
(Δ.Ι.Ε.)» του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του 
Π.δ. 51/2012 όπως ισχύουν.

β) Οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωμα−
τικής και διανοητικής ικανότητας καθορίζονται στις 
διατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 9 του 
Κεφαλαίου Β' του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 
(Α΄ 101).

V) Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας για την έκ−
δοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού 
μηχανήματος, αποστέλλει τα αιτήματα των ενδιαφε−
ρομένων για Δ.Ι.Ε., στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών 
και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, προκειμένου αυτή 
να προγραμματίσει την εξέταση.

δ) Σε περίπτωση μείωσης της σωματικής ή διανοη−
τικής ικανότητας για οδήγηση, ο κάτοχος της άδειας 
οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος υπο−
χρεούται σε ιατρική εξέταση. Για το σκοπό αυτό, αφαι−
ρείται η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μη−
χανήματος από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας 
για την έκδοση της και ο κάτοχος της παραπέμπεται 
σε Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση πλήρωσης των ελάχιστων 
απαιτούμενων προδιαγραφών του Παραρτήματος III του 
Π.δ. 51 /2012, όπως ισχύει. Αν ο ενδιαφερόμενος κριθεί:
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αα) «ΙΚΑΝΟΣ», η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγρο−
τικού μηχανήματος επιστρέφεται ή, εφόσον είναι απα−
ραίτητη η αναγραφή τυχόν απαιτούμενων περιορισμών, 
χορηγείται νέο έντυπο άδειας, 

ββ) «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» και παρέλθει χρονικό διάστημα πέ−
ντε (5) ετών από την ημερομηνία της εξέτασης αυτής, 
χωρίς ο ενδιαφερόμενος να ανακτήσει τις ελάχιστες 
απαιτούμενες προδιαγραφές του Παραρτήματος III του 
Π.δ. 51/2012, όπως ισχύει, η άδεια οδήγησης και χειρι−
σμού αγροτικού μηχανήματος ανακαλείται (αφαιρείται 
οριστικά) και ακυρώνεται με απόφαση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκδοση της.

ε) Η διαδικασία της περίπτωσης δ΄ εφαρμόζεται και 
στην περίπτωση παραπομπής σε ιατρική εξέταση, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει.

4. Οι υποψήφιοι οδηγοί αγροτικών μηχανημάτων ή οι 
οδηγοί οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κινητικό−
τητας ή ακρωτηριασμού άκρου − άκρων ή προβλήματα 
μικτού τύπου (ορθοπεδικά − νευρολογικά) παραπέμπο−
νται σε Δ.Ι.Ε. ή αντί αυτής αξιολογούνται από Κρατικό 
Ίδρυμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις των 
περιπτώσεων δ' και η' της υποπαραγράφου 2.2 της πα−
ραγράφου 2 «Δευτεροβάθμια Ιατρική Εξέταση (Δ.Ι.Ε.)» 
και της παραγράφου 3 «Ειδικές Διατάξεις − Κινητικά 
Προβλήματα» του Κεφαλαίου Α' του Παραρτήματος III, 
του Π.δ. 51/2012, όπως ισχύουν. Οι εν λόγω υποψήφιοι 
αξιολογούνται με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούνται 
οι υποψήφιοι οδηγοί οχημάτων που εμπίπτουν στις δι−
ατάξεις της Ομάδας 1 των παραγράφων 1 έως 7 του 
Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του Π.δ. 51/2012 και 
στη συνέχεια παραπέμπονται απαραιτήτως, για εξέταση 
πάνω στο μηχάνημα, σε τριμελή επιτροπή εξέτασης 
των υποψήφιων οδηγών αγροτικών μηχανημάτων. Η 
τριμελής αυτή Επιτροπή, αφού εξετάσει τον υποψήφιο 
πάνω στο αγροτικό μηχάνημα, σε πραγματικές συνθή−
κες οδήγησης και χειρισμού, εν συνεχεία, μελετά το 
«Πόρισμα εξέτασης» που εκδίδει η Δ.Ι.Ε. ή το Κρατικό 
Ίδρυμα, και αποφασίζει κατά πλειοψηφία για την ικανό−
τητα του υποψηφίου για ασφαλή χειρισμό και οδήγηση. 
Η τριμελής επιτροπή εξέτασης των υποψήφιων οδηγών 
αγροτικών μηχανημάτων αποτελείται από υπαλλήλους 
της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας για την έκ−
δοση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού 
μηχανήματος, με τις εξής ειδικότητες: 

α) έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό Π Ε ή ΤΕ ή Γεωπόνο 
ειδικότητας γεωργικών μηχανημάτων ΠΕ ή ΤΕ ή ελλείψει 
αυτών Γεωπόνο ΠΕ ή ΤΕ και 

β) δύο (2) Γεωπόνους ΠΕ ή ΤΕ.

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, 
καταργούνται οι αριθ. 11068/405/161/4−2−1982 (Β΄ 75) και 
122914/4−7−1984 (Β΄ 491) κοινές αποφάσεις των Υπουργών 
Γεωργίας και Συγκοινωνιών καθώς και η αριθ. 135845/
15−7−1993 (Β΄ 542) κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωρ−
γίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. 5135/2009 (2)

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»(ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής παραιτή−
σεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 460/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ιλίου περί καθιέρωσης διαφορετικού 
ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών για το έτος 2016, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες σε βάρδιες από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. 
και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Τμήμα Δημοτικής 
Κατάστασης, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
λόγω της σύνδεσης του Δημοτολογίου με το Ληξιαρ−
χείο, ένταξη και συνεχή ενημέρωση του Εθνικού Δημο−
τολογίου, κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 16ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. 
και από 15:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ. για το Τμήμα Διοικητικής 
Μέριμνας και Διαφάνειας, της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, για τους φύλακες που απασχολούνται με τη 
φύλαξη του κτιρίου του Δήμου καθώς και των υπολοί−
πων Δημοτικών κτιρίων καθώς και για τις καθαρίστριες 
που απασχολούνται με τον καθαρισμό του Δημοτικού 
καταστήματος κατά τη διενέργεια εκδηλώσεων.

Καθιερώνουμε: 3) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες για την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, προκει−
μένου να αντιμετωπιστούν λειτουργικά προβλήματα της 
διεύθυνσης, όπως τεχνική κάλυψη διαφόρων εκδηλώσε−
ων, αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών σε δημοτικά κτίρια, 
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στο οδικό δίκτυο, καθώς και δυσλειτουργίες που δημι−
ουργούνται λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 4) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. 
και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για την Διεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, λόγω διεξαγωγής 
αιμοδοσιών, διοργάνωση ημερίδων, αντιμετώπιση εκτά−
κτων περιστατικών που χρήζουν άμεσης παρέμβασης, τη 
λειτουργία του Ψυχοπαιδαγωγικού κέντρου, όπου παρέ−
χονται υπηρεσίες σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες 
μετά τη λειτουργία του σχολείου, τη λειτουργία του 
Κέντρου ΑμεΑ και των ΚΑΠΗ, η αντιμετώπιση έκτακτων 
καιρικών φαινομένων, κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 5) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.
και από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Αυτοτελές Τμήμα 
Αθλητισμού, Νέας Γενιάς Παιδείας και Δια Βίου Μά−
θησης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή 
αγώνων ανδρικών, γυναικείων και τμημάτων υποδομών 
με τις διοργανώτριες αρχές (Μπάσκετ με την Ε.Σ.Κ.Α., 
Βόλεϊ με την ΕΣΠΕΔΑ, Ποδόσφαιρο με την Ε.Π.Σ.Α.), 
υλοποίηση εκδηλώσεων (Ρυθμική, Ενόργανη, Γιορτή 
Γυμναστικής, κ.λπ.) και ημερίδων αθλητικού περιεχο−
μένου, Διοργάνωση πρωταθλημάτων (Μπάσκετ, Βόλεϊ, 
Ποδόσφαιρο, Αντισφαίριση, Στίβου, Κολύμβησης κ.λπ.) 
με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
συνδιοργανώσεις με Αθλητικές Ομοσπονδίες (Ομοσπον−
δία Πάλης, Πολεμικών Τεχνών, Ποδηλασίας), λειτουργία 
των τμημάτων δια βίου μάθησης, φύλαξη αθλητικών 
εγκαταστάσεων, κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 6) τη λειτουργία σε 15ωρη βάση όλες 
τις ημέρες του μήνα καθώς και Κυριακές και εξαιρέσι−
μες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και 
από 14:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
λόγω πολλαπλών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που 
υλοποιεί η Υπηρεσία Πολιτισμού του Δήμου, όπως δι−
εξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων, παρελάσεις, λιτανείες, 
μαθητικές εξετάσεις και λοιπές εκδηλώσεις καλλιτε−
χνικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος από το Ωδείο 
και τη Δημοτική Φιλαρμονική, καθώς και διαδραστικές 
εκδηλώσεις στις βιβλιοθήκες σε συνεργασία με διάφο−
ρους τομείς, κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 7) τη λειτουργία σε 15ωρη όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας καθώς και Σάββατα, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες σε βάρδιες, από τις 07:00 π.μ. έως τις 
15:00 μ.μ. και από 12:00 π.μ. έως 22:00 μ.μ. για το Γραφείο 
Δημάρχου λόγω απαραίτητης παρουσίας προσωπικού 
στις συνεχείς συναντήσεις, συσκέψεις και μετακινήσεις 
του Δημάρχου κ.λπ.

Καθιερώνουμε: 8) τη λειτουργία σε 16ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες από τις 08:00 π.μ. έως τις 24:00 μ.μ. για το 
Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου και Λοιπών 
Συλλογικών Οργάνων, και αφορά τη θέσπιση ωραρίου 
εργασίας δύο υπαλλήλων που θα εκτελούν εναλλάξ 
χρέη πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω 
τήρησης επεξεργασίας θεμάτων που αφορούν το Δημο−
τικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή την Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής κ.λπ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 212.000,00 € περίπου σε βάρος του προ−

ϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, για το οικονομικό έτος 
2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012, ΚΑ 10.6022, ΚΑ 
15.6012, 15.6022, ΚΑ 30.6012, ΚΑ 30.6022, ΚΑ 35.6012, ΚΑ 
35.6022, ανάλογη δαπάνη, προκαλείται για τα επόμενα 
έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2016 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. απόφ. 71/2016 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Αρριανών. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 και 49 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. οικ.2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
6. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−

γούνται κατά το έτος 2016 οι οποίες επιβάλλουν την 
απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι ανάγκες αυτές προ−
κύπτουν από α. την έλλειψη σε προσωπικό του Δήμου 
μας, λόγω συνταξιοδοτήσεων, λόγω της εφαρμογής του 
προγράμματος διαθεσιμότητας και κινητικότητας με 
συνέπεια ο όγκος της εργασίας να επιμερίζεται στους 
ολιγάριθμους εναπομείναντες υπαλλήλους β. την άρση 
προσλήψεων τακτικού προσωπικού από το έτος 2010 
σε εφαρμογή δημοσιονομικής πολιτικής, γ. την αντιμε−
τώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από ακραία 
φυσικά φαινόμενα δ. την αποκατάσταση βλαβών στα 
δίκτυα ύδρευσης ε. συντήρηση και αποκατάσταση των 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αντλιοστασίων

7. Η δαπάνη που θα προκύψει για αποζημίωση υπε−
ρωριακής εργασίας θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
χρήσης 2016 και αναλύεται ως:

8. Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α. 10.6012.02 του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει 
γραφεί πίστωση 5.000 € για υπερωρίες. Στον κωδικό 
αριθμό εξόδων Κ.Α. 10.6042.01 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει γραφεί πίστωση 
5.000 € για υπερωρίες. Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α. 
20.6012.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2016 έχει γραφεί πίστωση 2.000 € για υπερωρίες 
Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α. 20.6022.02 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει γραφεί 
πίστωση 2.000 € για υπερωρίες. Στον κωδικό αριθμό 
εξόδων Κ.Α. 25.6022.01 του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικονομικού έτους 2016 έχει γραφεί πίστωση 2.000 € για 
υπερωρίες. Στον κωδικό αριθμό εξόδων Κ.Α. 30.6012.02 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016 
έχει γραφεί πίστωση 2.000 € για υπερωρίες. Στον κωδι−
κό αριθμό εξόδων Κ.Α. 30.6022.01 του προϋπολογισμού 
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του Δήμου οικονομικού έτους 2016 έχει γραφεί πίστωση 
2.000 € για υπερωρίες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2016 για το τακτικό μόνιμο 
προσωπικό και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Δήμου Αρριανών:

Την εργασία με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα:

Για εξυπηρέτηση του τμήματος Διοικητικών Υπηρε−
σιών μέγιστο αριθμό απασχολούμενων τεσσάρων (5) 
υπαλλήλων συμπεριλαμβανόμενων των ληξιάρχων των 
τεσσάρων (4) Δημοτικών Ενοτήτων.

Για εξυπηρέτηση του τμήματος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας, Καθαριότητας και Πρασίνου 
μέγιστο αριθμό απασχολούμενων τριών (3) μόνιμων 
υπαλλήλων και έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Για εξυπηρέτηση του τμήματος Τεχνικών Έργων, Ηλε−
κτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, Ύδρευ−
σης−Αποχέτευσης μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
μόνιμων υπαλλήλων πέντε (5) και τριών (3) υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Οι, κατά τα ως άνω, ώρες απογευματινής υπερωρι−
ακής απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις είκοσι 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως κατά περίπτωση, με την προβλεπόμενη από τον 
Νόμο αποζημίωση. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης 
του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας και μετά από βεβαίωση του 
Δημάρχου.

Η κάλυψη της δαπάνης της υπερωριακής απασχό−
λησης βαρύνει αποκλειστικά του προϋπολογισμό του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Φιλλύρα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΑΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ
F

    Αριθμ. απόφ. 4/2016 (4)
΄'Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Καλαβρύτων. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ/5.1.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.

6. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας Ληξιαρχείου πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες Καλαβρύτων, Αρο−
ανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δήμου Καλαβρύτων.

7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού για 
την τήρηση των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Καλαβρύτων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

8. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που δημιουργούνται κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 
2016, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσω−
πικού της υπηρεσίας ανταποκριτή ΟΑΕΔ, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας στις Δημοτικές Ενότητες 
Καλαβρύτων, Αροανίας, Κλειτορίας και Παΐων του Δή−
μου Καλαβρύτων.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση, κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016, θα 
ανέλθει στο ποσό των 3.385,00 ευρώ και αναλύεται ως 
ακολούθως:

− ΚΑΕ 10−6012: ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 2.283,50 
ευρώ.

− ΚΑΕ 10−6022:ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ «Αποζημίωση υπερω−
ριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτε−
ρινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 1.101,50 ευρώ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ−
σεις των ΚΑ 10−6012 και 10−6022 του Προϋπολογισμού 
του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

1. Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 1/2016 απόφασή μας.
2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι (6) 

υπαλλήλων του Δήμου (τεσσάρων (4) για την υπηρεσία 
Ληξιαρχείου, ενός (1) για την τήρηση των Πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου και ενός (1) ανταποκριτή ΟΑΕΔ), 
για εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους 2016, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευό−
μενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλάβρυτα, 29 Ιανουαρίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΟΥΡΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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