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Έχοντας  υπόψη:

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2503/97.

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

5. Την  υπ΄  αριθ.  οικ.  2/78400/0022/14-11-2011  εγκύκλιο  του  Υπουργείου

Οικονομικών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4258/14.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014.

8. Την με αρ.  4945/120099 απόφαση του ασκούντος  καθήκοντα  Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ  1516/Β΄/20-7-15,  περί  καθιέρωσης  λειτουργίας  ορισμένων  υπηρεσιών  του

Δήμου Θηβαίων σε 24ωρη βάση και καθ΄ όλες τις μέρες του μήνα.

9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

και της Υπηρεσίας  Νεκροταφείων  που επιβάλουν τη λειτουργία των υπηρεσιών σε

24ωρη βάση και καθ΄ολες τις μέρες του μήνα, με ωράριο που θα καθορίζεται από την

υπηρεσία, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση.

10. Το  γεγονός  ότι  απαιτείται  πρόσθετη  υπερωριακή  απασχόληση  του  προσωπικού  με

σχέση ΙΔΟΧ για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από:

-Έντονα καιρικά φαινόμενα.

- Φυσικά φαινόμενα(π.χ. Σεισμοί).

-Αποκαταστάσεις ζημιών.

- Πρόληψη και αντιμετώπιση επιδημικών νόσων, δασικών πυρκαγιών και απρόβλεπτων

συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

-  Αναπλήρωση εργαζομένων  που αδυνατούν  να  προσέλθουν  στην  υπηρεσία  τους  λόγω

αιφνίδιων προβλημάτων.

-Αστάθμητους παράγοντες.

- Σημαντική μείωση προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδυναμία προσλήψεων που

προκαλεί  δυσλειτουργία  και  ανάγκη  υπερωριακής  εργασίας  για  την  κάλυψη

υπηρεσιακών αναγκών.



11. Τις  υπάρχουσες  πιστώσεις  κατά  υπηρεσία  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου

οικονομικού έτους 2015.

12. Την  με  αρ.  37/2015  απόφαση  Δημάρχου με  την  οποία  εγκρίθηκε  υπερωριακή

απασχόληση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2015.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

     Συμπληρώνουμε την με αρ. 37/2015 απόφαση Δημάρχου και:

1. Εγκρίνουμε έως 31/12/2015 την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας

με αμοιβή, μέσα στα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/11,

όπως  ισχύουν, με  την  προβλεπόμενη  από  το  νόμο  αποζημίωση,  για  την  κάλυψη

εποχικών, έκτακτων και επειγουσών ή απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου

μας  και συγκεκριμένα:

Αποκεντρωμένη Υπηρεσία Δημοτικής Ενότητας Θίσβης – Γραφείο Συντηρήσεων

Δομβραίνας:

(1) εργαζόμενος ΙΔΟΧ ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων

2. Εγκρίνουμε έως 31/12/2015 υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής

εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ΄ υπέρβαση αυτής, για τους υπαλλήλους, μόνιμους και

ΙΔΑΧ, των υπηρεσιών α)Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και β) Νεκροταφείων ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

(11) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων

          (4) εργαζομένους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΕ οδηγών αυτοκινήτων

          (10) μόνιμους υπαλλήλους του κλάδου ΥΕ16 εργατών Καθαριότητας

          (10) εργαζόμενους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΥΕ εργατών Καθαριότητας

Υπηρεσία Νεκροταφείων

(2) εργαζόμενους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΥΕ εργατών Καθαριότητας

Για  την  κάλυψη  της  δαπάνης  που  προκαλείται  από  την  απόφαση  αυτή,  έχουν

εγγραφεί  οι  σχετικές  πιστώσεις  στους  κάτωθι  κωδικούς  του  δημοτικού  προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2015:

 Κ.Α. 20.6012.01            17.754,62 ΕΥΡΩ

 Κ.Α. 20.6022.01 9.679,31 ΕΥΡΩ

 Κ.Α. 30.6042.01  2.000 ΕΥΡΩ

 

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις

εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο, έως το τέλος του χρόνου.



      Οι ώρες απασχόλησης των εργαζόμενων στην Καθαριότητα  κατά τις Κυριακές και

εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις (30) ώρες το

μήνα ανά υπάλληλο.

 Οι καθ΄υπέρβαση ώρες απασχόλησης των εργαζόμενων στην Υπηρεσία Νεκροταφείων

κατά  τις  Κυριακές  και  εξαιρέσιμες  ημέρες  ή  κατά  τις  νυχτερινές  ώρες  δεν  μπορεί  να

υπερβαίνουν τις (96) ώρες, ανά υπάλληλο, έως το τέλος του χρόνου.

         Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα

με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

        Η αποζημίωση για την ανωτέρω υπερωριακή εργασία θα καταβάλλεται  εφόσον

βρίσκεται εντός των ορίων των εγγεγραμμένων πιστώσεων για το σκοπό αυτό.  

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

κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06).

             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΘΗΒΑΙΩΝ

                                                                                      ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   
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