
                                                    

                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Θήβα 21/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ             Αρ. Πρωτ.: 30816

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1526 

Ο Δήμαρχος Θηβαίων

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3584/07.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

4. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου

Οικονομικών.

5. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.

6. Την  με  αρ.  7192/173196/14  απόφαση  της  Γενικής  Γραμματέως

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –  Στερεάς  Ελλάδας,  που

δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  2559/Β΄/25-9-2014,  με  την  οποία  ανατίθενται

καθήκοντα  Ληξιάρχου  σε  (4)  υπαλλήλους  του Δήμου,  για  τις  δημοτικές

ενότητες Θηβαίων, Βαγίων, Πλαταιών και Θίσβης. 

7. Τις συνεχείς υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση

προσωπικού της υπηρεσίας Ληξιαρχείου και πέραν από το κανονικό ωράριο

εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση ανέρχεται στο

ποσό των 460,63 ευρώ μηνιαίως.

Η  ανωτέρω  δαπάνη  θα  αντιμετωπισθεί  από  τις  πιστώσεις  των  ΚΑ

10.6012.02,  10.6051.01  και   10.6051.02,  του  Προϋπολογισμού  του

Δήμου, οικονομικού έτους 2014. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε, μέχρι 31/12/2014, την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή πέρα από

το υποχρεωτικό ωράριο, έως είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως,  με την



προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση,  τεσσάρων (4) υπαλλήλων που ασκούν

καθήκοντα Ληξιάρχου ως εξής:

1. Στη Δημοτική Ενότητα Θηβαίων για μία μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1

Διοικητικού.

2. Στη Δημοτική ενότητα Βαγίων για μία μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1

Διοικητικού.

3. Στη Δημοτική ενότητα Πλαταιών για μία μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΤΕ1

Διοικητικού – Λογιστικού.

4. Στη Δημοτική ενότητα Θίσβης για μία μόνιμη υπάλληλο του κλάδου ΔΕ1

Διοικητικού.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται

κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
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