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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 9323/113962 (1)
Συγκρότηση και τρόπος λειτουργίας της Εθνικής 
Επιτροπής Δικτύου Γεωργικής Λογιστικής Πληρο-
φόρησης (ΔΙΓΕΛΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 42 του N. 4384/2016 (Α' 78) 

«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνω-
σης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

β) Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α' 98).

2) Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 174), όπως ισχύει.

3) Τον καν. ΕΚ αριθ. 1217/2009 του Συμβουλίου της 30ης 
Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη δημιουργία δικτύου για 
τη συλλογή λογιστικών στοιχείων όσον αφορά τα εισο-
δήματα και την οικονομική λειτουργία των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ L 328/15-
12-2009), όπως ισχύει.

3. Το από 13-09-2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
συγκροτείται Εθνική Επιτροπή Δικτύου Γεωργικής Λογι-
στικής Πληροφόρησης η οποία είναι πενταμελής, απο-
τελούμενη από:

α) δύο εκπροσώπους της αρμόδιας Υπηρεσίας της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) με τους αναπληρωτές 
τους που υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο της ΕΛΣΤΑΤ.

β) Υπάλληλο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης με 
αναπληρωτή υπάλληλο του Τμήματος Τεκμηρίωσης και 
Αγροτικής Στατιστικής της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού της Διεύθυν-
σης Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων και Συστημά-
των Εκτροφής Ζώων με τον αναπληρωτή του.

δ) Υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού της Διεύθυν-
σης Συστημάτων Καλλιέργειας με τον αναπληρωτή του.

Με την πράξη ορισμού των μελών ορίζεται και ο Πρόε-
δρος με τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα επιλέγεται από 
τους προτεινόμενους εκπροσώπους της περ. α της παρ. 
1 της απόφασης αυτής.

2. Η Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από 
υπαλλήλους του Τμήματος Τεκμηρίωσης και Αγροτικής 
Στατιστικής της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης.

3. Έργο της Εθνικής Επιτροπής σύμφωνα με τα άρθρα 
6 και 17 του Καν.(ΕΚ) 1217/2009 του Συμβουλίου είναι 
η επιλογή των εκμεταλλεύσεων του Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής. Ειδικότερα η Εθνική Επιτροπή:

α) Εγκρίνει το σχέδιο επιλογής των εκμεταλλεύσεων 
του ΔΙΓΕΛΠ, το οποίο περιλαμβάνει την κατανομή των 
εκμεταλλεύσεων και τις λεπτομέρειες επιλογής τους.

β) Παρέχει πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μέσω του οργάνου-συνδέσμου, που είναι το Τμήμα Τεκ-
μηρίωσης και Αγροτικής Στατιστικής της Δ/νσης Στρατη-
γικού Σχεδιασμού Αγροτικής Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και 
Τεκμηρίωσης, με κάθε στοιχείο που η πρώτη θα μπορούσε 
να ζητήσει σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από τον Καν. 1217/2009 του Συμβουλίου.

4. Η θητεία της Εθνικής Επιτροπής Δικτύου Γεωργικής 
Λογιστικής Πληροφόρησης ορίζεται σε δύο (2) έτη.

5. Ως έδρα της Εθνικής Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Οι αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής λαμβάνονται 
ομόφωνα, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, 
οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Γενικό Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, 
σύμφωνα με την παρ.3 άρθρο 6 του καν. (ΕΚ) 1217/2009 
του Συμβουλίου.

7. 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, 13 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Γ6 4103/112034 (2)
Κυκλοφορία αγροτικών μηχανημάτων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 87, 88, 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) 

«Κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. πρωτ. οικ. 11337/

Γ3Β/2365/12-6-2009 (ΦΕΚ 1146/Β/2009) «Απογραφή 
αγροτικών μηχανημάτων».

3. Την υπουργική απόφαση 139850/20-2-1986 (ΦΕΚ 
139/Β/86) «Κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 
αγροτικών μηχανημάτων».

4. Τη με αριθμ. Υ 26/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144/Β'/6-10-2015)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη».

5. Την εξάντληση των κρατικών πινακίδων κυκλοφο-
ρίας, όπου αυτό έχει συμβεί, για την κατηγορία των δι-
αξονικών γεωργικών ελκυστήρων, αυτοπροωθούμενων 
μηχανών εκτέλεσης γεωργικών εργασιών, αγροτικών μη-
χανημάτων πολλαπλών και ειδικών χρήσεων, αγροτικών 
μηχανημάτων μεταφοράς σιτηρών και λοιπών γεωργικών 
προϊόντων, εκτός της κατηγορίας των μονοαξονικών γε-
ωργικών ελκυστήρων, δασικών και της κατηγορίας των 
κρατικών Υπηρεσιών γεωργικών μηχανημάτων των Περι-
φερειακών Ενοτήτων - Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής - και Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερει-
ακής Ενότητας Κιλκίς - και ενόψει της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας προμήθειας τους από την Κεντρική Διοίκηση.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Α. Στις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου έχουν 
εξαντληθεί οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας των αγροτι-
κών μηχανημάτων, δίνεται η δυνατότητα απογραφής και 
κυκλοφορίας αυτών χωρίς να φέρουν τις προβλεπόμενες 
από την υπουργική απόφαση 139850/ 20-2-1986 (ΦΕΚ 
139/Β/1986) κρατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, μέχρι 
την προμήθεια και διάθεση τους από την Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Β. Τα απογραφόμενα αγροτικά μηχανήματα των παραπά-
νω κατηγοριών υποχρεούνται να εφοδιαστούν με κρατικές 
πινακίδες το αργότερο δύο μήνες μετά από την παραλαβή 

αυτών από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, τη Δ/
νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 
και τη σχετική ειδοποίηση των κατόχων τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2016

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜAΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ι

        Αριθμ. 7041 (3)
Έγκριση μόνιμων μέτρων κυκλοφορικών ρυθμί-
σεων στην πόλη της Έδεσσας σύμφωνα με την 
υπ' αριθμ. 137/2016 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Έδεσσας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατά-

ξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του N. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.3.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του N. 
3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α/2.3.2007) «Τροποποιήσεις διατά-
ξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του 
N. 4313/2014.

6. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την υπ' αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την υπ' αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας 
έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ' αριθ. οικ. 99386/ 
2014 απόφασης (ΦΕΚ 3105Β΄/18-11-2014) του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
- Θράκης, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανι-
κές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» 
στους Προϊστάμενους των οργανικών μονάδων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
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10. Την με αριθμ. 4/6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α/6-2-2014) Π.Υ.Σ. 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γ. Γραμματέων των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων της χώρας».

11. Το άρθρο 56 του N. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-4-2014)
που καθορίζει τον τρόπο αναπληρωτή του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

12. Την υπ' αριθμ. 9/2016 απόφαση της επιτροπής ποι-
ότητας ζωής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εισηγείται 
ομόφωνα την λήψη κανονιστικής Απόφασης από το Δ.Σ. 
του Δήμου για το έργο του θέματος.

13. Την υπ' αριθμ. 137/2016 απόφαση Δ.Σ. του θέμα-
τος που αφορά τα μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης του 
θέματος με το τεύχος και τα σχέδια που τη συνοδεύουν 
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, συνοδεία Απο-
δεικτικού Δημοσίευσης της.

14. Το με Α.Π. 11560/7-6-2016 έγγραφο του Δήμου 
Έδεσσας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 4603/10-6-2016) με το 
οποίο μας διαβιβάζει τα παραπάνω σχετικά έγγραφα.

15. Το με Α.Π. 15101/21-07-2016 έγγραφο του Δήμου 
Έδεσσας (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ 5758/22-7-2016) με το 
οποίο αιτείται αιτιολογημένα την επίσπευση της διαδι-
κασίας έγκρισης της Α.Δ.Σ. του θέματος.

16. Τη με αρ. πρωτ. 18743/13-9-2016 (αρ. πρωτ. ΔΙΠΕ-
ΧΩΣ 7041/20-9-2016) βεβαίωση του Δήμου Έδεσσας 
σύμφωνα με την οποία οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του 
θέματος δεν επηρεάζουν δημόσιο αστικό ή υπεραστικό 
δίκτυο συγκοινωνιών.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Έδεσσας και δεδομένου ότι η κατά τόπους έλλειψη ή κακή 
διαμόρφωση πεζοδρομίων σε συνδυασμό με την παρά-
νομη στάθμευση έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσκολία στην 
κίνηση των οχημάτων και τη μη ασφαλή κυκλοφορία των 
πεζών, ιδιαίτερα στους δρόμους παρέμβασης που αποτε-
λούν τις οδούς πρόσβασης μαθητών σε σχολικό κτηριακό 
συγκρότημα της πόλης, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 137/2016 απόφασης Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας που αφορά στα 
παρακάτω μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας:

1. Μονοδρόμηση της οδού Ικονίου, από την Εγνατία 
Οδό έως την οδό Μιαούλη με κατεύθυνση προς Αγ. Δη-
μητρίου και κατασκευή νέων πεζοδρομίων αμφίπλευρα 
της οδού, με το εναπομείναν πλάτος της λωρίδας κυκλο-
φορίας να διαμορφώνεται στα 3,25m. H στάθμευση απα-
γορεύεται σε όλο το μήκος της οδού.

2. Μονοδρόμηση της οδού Ικονίου, από το ύψος της 
οδού Καισαρείας έως την οδό Μιαούλη με κατεύθυνση 
προς Αγ. Δημητρίου. Στο τμήμα αυτό κατασκευάζονται 
αμφίπλευρα νέα πεζοδρόμια πλάτους 1,625m με το πλά-
τος της λωρίδας κυκλοφορίας να διαμορφώνεται στα 
3,25m. H στάθμευση απαγορεύεται.

3. Μονοδρόμηση της οδού Αλεξανδρούπολης από 
Μιαούλη έως Αγ. Δημητρίου με κατεύθυνση προς
Αγ. Δημητρίου. Για το τμήμα αυτό προβλέπεται η κατασκευή 
αμφίπλευρα νέων πεζοδρομίων πλάτους 1,50m με το πλά-
τος της λωρίδας κυκλοφορίας να διαμορφώνεται στα 2,75m 
(κατά παρέκκλιση επιλογή). Η στάθμευση απαγορεύεται.

4. Αλλαγή κατεύθυνσης του υφιστάμενου μονόδρομου 
της οδού Καπετάν Ακρίτα με νέα κατεύθυνση προς την 
πλατεία Ι. Ρεβυθιάδη, ώστε να αποτελέσει αντίρροπη κί-

νηση μονοδρόμησης των παραπάνω οδών και κατασκευή 
αμφίπλευρα νέων πεζοδρομίων πλάτους 1,50m με ενα-
πομένον πλάτος λωρίδας τα 3,00m. H στάθμευση επί της 
οδού απαγορεύεται.

5. Αλλαγή κατεύθυνσης του υφιστάμενου μονόδρομου 
της οδού Πέλλης, από την πλατεία Δικαστηρίων έως τη 
διασταύρωση της με την οδό Αβέρωφ, με νέα κατεύθυνση 
προς την οδό Στρατού και απαγόρευση της στάθμευσης 
επί της οδού.

6. Μονοδρόμηση της οδού Αγ. Δημητρίου από το ύψος 
της οδού Αλεξανδρουπόλεως έως την οδό Καπετάν Ακρί-
τα, με κατεύθυνση προς το κέντρο και πρόβλεψη 24 θέ-
σεων νόμιμης στάθμευσης.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των κυ-

κλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις 
προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων θέματος έχει ο Δήμος Έδεσσας, ο οποίος υπο-
χρεούται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής τους να αξιολο-
γεί την αποτελεσματικότητα του σε σχέση με το ευρύτερο 
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και 
συντηρώντας τα σχετικά έργα.

3. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υποστηρίζουν και τις 
ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Με την παρούσα Απόφαση δεν νομιμοποιούνται και 
δεν υποκαθίστανται άλλες απαιτούμενες άδειες ή εγκρί-
σεις που απαιτούνται για την υλοποίηση και την λειτουρ-
γία του έργου.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφαση 
παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέλεση 
και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευ-
σης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζε-
ται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, 
των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Οκτωβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 113 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Λε-
βαδέων για την αντιμετώπιση των εποχιακών 
έκτακτων αναγκών καθαριότητας των χώρων 
της εμποροπανήγυρης.

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87 Α').
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143 Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176Α'), σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση σε εξαιρετι-
κές ή απρόβλεπτες ή έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες καθώς 
και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας

4. Την αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ).

5. Το γεγονός ότι κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί με το
Β.δ/μα 263/2014 η τέλεση Εμποροπανήγυρης στη Λιβαδειά 
διάρκειας (7) ημερών αρχόμενης από 28 Οκτωβρίου.

6. Την αριθμ. 367/27.9.2016 (ΑΔΑ Ω8Υ2ΩΛΗ-ΝΕ2) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Κανονισμός χρήσης 
και λειτουργίας της Ετήσιας Εμπροπανήγυρης έτους 
2016, η διάρκεια της οποίας είναι από τη Παρασκευή 
28/10/2016 έως Πέμπτη 3/11/2016.

7. Το άρθρο 10 του ανωτέρω Κανονισμού με τίτλο «Κα-
θαριότητα Χώρων» με το οποίο ορίζεται ότι η Υπηρεσία 
Καθαριότητας θα έχει την ευθύνη για τη καθημερινή και 
συνολική καθαριότητα της Εμποροπανήγυρης με τη συ-
γκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, το 
οποίο θα εργάζεται απογευματινές ώρες.

8. Τη με αρ. πρωτ. 23417/29.9.2016 τεχνική έκθεση της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

9. Το γεγονός ότι η σημαντική και συνεχιζόμενη μείωση 
του προσωπικού καθαριότητας του Δήμου λόγω συντα-
ξιοδοτήσεων έχουν σαν αποτέλεσμα οι εναπομείναντες 
υπάλληλοι να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις υπη-
ρεσιακές ανάγκες εντός του ωραρίου τους, πόσο μάλ-
λον στην αντιμετώπιση της εποχιακής έκτακτης ανάγκες 
καθαρισμού των χώρων της εμποροπανήγυρης καθώς 
και των περιμετρικών χώρων που έχουν άμεση ή έμμεση 
σχέση με αυτή και την αποκομιδή των απορριμμάτων 
πριν τη τέλεση, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη της 
καθιερωμένης Εμποροπανήγυρης.

10. Συγκεκριμένα η καθαριότητα των χώρων της 
Εμποροπανήγυρης έκτασης περίπου 12.230,00 τ.μ., των 
εγκαταστάσεων υγιεινής (χημικές τουαλέτες) καθώς και 

η αποκομιδή των απορριμμάτων (χαρτιών, κουτιών κ.λ.π) 
από το χώρο και περιμετρικά αυτών και η απομάκρυν-
ση του χαρτιού των χημικών τουαλετών, απαιτείται και 
επιβάλλεται να γίνεται καθημερινά και διαρκώς εξαιτίας 
της μεγάλης προσέλευσης επισκεπτών από όλο το Νομό 
Βοιωτίας και με δεδομένο το γεγονός ότι οι χώροι είναι 
επισκέψιμοι από το πρωί έως τις 12 τα μεσάνυκτα προς 
αποφυγή εστιών μολύνσεων και για τη προστασία της 
δημόσιας υγείας. Επιπρόσθετα το γεγονός ότι οι χώροι 
όπου θα στεγαστούν σε παράγκες οι έμποροι-πωλητές 
γειτνιάζουν με δύο (2) σχολικές μονάδες (1ο Λύκειο και 
9ο Δ. Σχολείο) καθώς και με το σταθμό των αστικών λε-
ωφορείων Λιβαδειάς επιβάλλει και κάνει επιτακτική την 
ανάγκη διαρκούς και συστηματικής καθαριότητας των 
χώρων της Εμποροπανήγυρης.

11. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απα-
σχόληση των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Καθαριότητας 
θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 4.251,84 ευρώ και θα 
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.:

α. 20/6012.001(Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
μόνιμων) ποσό 2.935,81 ευρώ,

β. 20/6051.002 (Εργοδ. Εισφορές ΤΥΔΚΥ μόνιμων) ποσό 
366,98 ευρώ,

γ. 20/6051.003 (Εργοδ. Εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ μόνι-
μων) ποσό 88,07 ευρώ,

δ. 20/6022.001 (Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων ΙΔΑΧ) ποσό 666,28,

ε. 20/6052.001 (Εργοδ. Εισφορές ΙΚΑ ΙΔΑΧ) ποσό 194,70 ευρώ, 
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πραγματοποίηση υπερωριακής απο-
γευματινής εργασίας πέρα της υποχρεωτικής, της υπη-
ρεσίας καθαριότητας για την αντιμετώπιση των προανα-
φερόμενων υπηρεσιακών αναγκών καθαριότητας των 
χώρων της καθιερωμένης Εμποροπανήγυρης στη Λιβα-
δειά, εντός των ορίων που προβλέπουν οι διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 για το χρονικό διάστημα 
τέλεσης της εμποροπανήγυρης έτους 2016, ως κάτωθι:

Κλάδος/ειδικότητα Αριθμός υπ/λων/σχέση 
εργασίας

Για υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία Οκτωβρίου

Για υπερωριακή 
απογευματινή 

εργασία Νοεμβρίου

Σύνολο 
ωρών

ΥΕ Εργατών καθαριότητας 14 Μόνιμοι 20 ώρες/υπάλληλο 20 ώρες/υπάλληλο 560 ώρες

ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 2 (1 μόνιμος και 1 ΙΔΑΧ) Μόνιμος 16 ώρες
ΙΔΑΧ 20 ώρες

Μόνιμος 20 ώρες
ΙΔΑΧ 20 ώρες 76 ώρες

ΔΕ Οδηγών 6 (3 μόνιμοι και 3 ΙΔΑΧ) 15 ώρες/υπάλληλο 15 ώρες/υπάλληλο 180 ώρες
ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων 1 μόνιμος 9 ώρες 9 ώρες 18 ώρες

ΣΥΝΟΛΑ 23 415 ώρες 419 ώρες 834 ώρες

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού,ως ανωτέρω, θα γίνει ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας.

Ορίζουμε υπεύθυνο για τη παρακολούθηση και έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης τον αρ-
μόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης κατά την παρ. Α.1 του άρθρου 20
του Ν. 4354/2015.

Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί σε μια 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα και κατά το 

πλήρες κείμενο της στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του N. 3463/2006. 
Επίσης θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Λεβαδέων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λιβαδειά, 12 Οκτωβρίου 2016

Η Δήμαρχος

ΓΙΩΤΑ ΠΟΥΛΟΥ      
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