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ΘΕΜΑ: Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης για τους υπαλλήλους των υπηρεσιών του
Δήμου Πλατανιά για το έτος 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Πλατανιά, Μαλανδράκης Ιωάννης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'):
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α΄)
3. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/30.05.1997 τεύχος Α')
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Πλατανιά (συνολικά 64 υπάλληλοι).
5. Το με αριθμό 2058/15-09-2011 ΦΕΚ (δημοσίευση αποφάσεως περί καθορισμού
λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Πλατανιά) σύμφωνα με την οποία έχει καθιερωθεί
ειδικό ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, λειτουργία σε βάρδιες και κατά τις
νυχτερινές ώρες καθώς επίσης τις αργίες και τις Κυριακές.
6. Την λειτουργία των Ληξιαρχείων του Δήμου, της έδρας και των Δημοτικών Ενοτήτων,
συνολικά τέσσερις (4) ληξίαρχοι, για την καταχώρηση των Ληξιαρχικών Πράξεων
Θανάτου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Την ανάγκη τήρησης των Πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου, οι οποίες πραγματοποιούνται μετά την λήξη του ωραρίου και των λοιπών
επιτροπών.
8. Tην με αρ 506/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά με θέμα ''ψήφιση
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016”.
9. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες του Δήμου είναι υποστελεχωμένες, ενώ με την εφαρμογή του
Ν. 3852/2010 όλες ανεξαιρέτως οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν επιφορτισθεί με νέες
αρμοδιότητες, με αποτέλεσμα να απαιτείται πρόσθετη και υπερωριακή απασχόληση για
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την κάλυψη των εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, στο
προσωπικού που στελεχώνει τις Διευθύνσεις του Δήμου.
10. Το γεγονός ότι υπάρχουν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες για την απασχόληση του
προσωπικού των υπηρεσιών του δήμου, πέραν του ωραρίου εργασίας, όπως ενδεικτικά και
όχι περιοριστικά: για την διοργάνωση και διεξαγωγή σημαντικού αριθμού πολιτιστικών,
αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων, εργασίες υλοποίησης τεχνικών εργασιών σε
έκτακτες περιπτώσεις αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες και λοιπά έκτακτα γεγονότα,
έκτακτα ραντεβού και υποδοχή κοινού στο ιδιαίτερο γραφείο δημάρχου κ.ο.κ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2016 για τις υπηρεσίες του Δήμου που
συνήθως καλούνται να αντιμετωπίσουν εποχικές έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως παρακάτω:
Α) Την υπερωριακή απασχόληση μέχρι 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, για πενήντα τέσσερις
(54) μόνιμους και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλους, όλων των υπηρεσιών του
δήμου και συγκεκριμένα: α) του Ιδιαίτερου γραφείου Δημάρχου ένας (1) υπάλληλος, β) του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, δύο (2) υπάλληλοι, γ)
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έντεκα (11) υπάλληλοι, δ) της Διεύθυνσης
Διοικητικών Υπηρεσιών, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού δέκα έξι (16)
υπάλληλοι, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών εννιά (9) υπάλληλοι, ε) για το Αυτοτελές
Γραφείο Ταμείου δύο (2) υπάλληλοι και στ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δέκα τρεις (13)
υπάλληλοι. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες εκατόν είκοσι
(120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες
νυχτερινές, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες
κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το
δεύτερο εξάμηνο.
Β) Την υπερωριακή απασχόληση στους υπαλλήλους οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου και των λοιπών επιτροπών που συνεδριάζουν πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου. Οι ώρες της απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες
εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Γ) Την υπερωριακή απασχόληση, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερινές ώρες,
μέχρι 16 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για τις υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, όλες τις
ημέρες του μήνα ή που θα λειτουργούν σε 24ωρη βάση, όπως τα ληξιαρχεία του δήμου και η
υπηρεσία καθαριότητας. Ειδικά για τα Ληξιαρχεία του Δήμου οι ώρες Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2016 και άλλες ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο.
Δ) Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση, θα αντιμετωπισθεί από τις
πιστώσεις των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016 δεν θα υπερβεί
το ποσό των 33.900 ευρώ το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
–ΚΑ 10-6012 -001 Υπερωριακή εργασία 18.000 ευρώ.
-ΚΑ 30-6012-001 Υπερωριακή απασχόληση 8.000 ευρώ
-ΚΑ 20.6012 001 Υπερωριακή απασχόληση 500 ευρώ
-KA 10-6022 Υπερωριακή απασχόληση 600 ευρώ
-KA 20-6022 .001 Υπερωριακή απασχόληση 4000 ευρώ
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-KA 25-6012 .001 Υπερωριακή απασχόληση 800 ευρώ-ΚΑ 30-6022-001 Υπερωριακή απασχόληση 2.000 ευρώ
Ε) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά με
Απόφαση Δημάρχου ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μετά από εισήγηση των
προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ
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