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ΘΕΜΑ : «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό του ∆ήµου ∆έλτα  για το

πρώτο εξάµηνο του έτους  2016»

 Ο ∆ήµαρχος ∆έλτα

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «∆ιαχείριση των µη εξυπηρετούντων

δανείων,  µισθολογικές  ρυθµίσεις  και  άλλες  επείγουσες  διατάξεις  εφαρµογής  της

συµφωνίας  δηµοσιονοµικών  στόχων  και  διαρθρωτικών  µεταρρυθµίσεων»  ΦΕΚ

176/16.12.2015 τεύχος Α’,  οι οποίες  ισχύουν από 1/1/2016, σύµφωνα µε το άρθρο 35

του ανωτέρω νόµου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 §10 του Ν.2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της

Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

107 Α'/30-5-1997).

4. Τις διατάξεις  των άρθρου 36, 48, 49 και  176 του Ν. 3584/2007  «Κύρωση Κώδικα

Κατάστασης  ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011, όπως ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθ. 2/1015/∆ΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονοµικών

7. Tον  O.E.Y  του ∆ήµου ∆έλτα (ΦΕΚ 1155/τ. Β’/13-5-2013), όπως τροποποιήθηκε µε το

ΦΕΚ 2964/ τ. Β’/22-11-2013 και ισχύει

8. Την αριθ. 4755/19.2.2016 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για την

κάλυψη της δαπάνης 

9. Το  αριθ.  832/14-1-2016  έγγραφο  του  Προϊσταµένου  ∆ιεύθυνσης  Καθαριότητας,

Περιβάλλοντος,  Πρασίνου, Συντήρησης  & ∆ιαχείρισης Οχηµάτων, σύµφωνα µε το

οποίο  οι  έκτακτες  εποχικές  και  επείγουσες  ανάγκες  της  ∆ιεύθυνσης  δύναται  να
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δηµιουργηθούν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  για  την  αντιµετώπιση  έκτακτων

καιρικών φαινοµένων (έντονες  βροχοπτώσεις,  πληµµυρικά φαινόµενα,  χιονοπτώσεις

άνεµοι  κλπ)  ή για την  αποτροπή κινδύνων φυσικών καταστροφών (πυρκαγιές  κλπ)

ιδιαίτερα τους θερινούς µήνες. Οι έκτακτες εποχικές και επείγουσες ανάγκες λόγω της

ιδιαιτερότητά τους δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν εντός του νόµιµου ωραρίου και

κρίνεται  απαραίτητη  η   απογευµατινή  υπερωριακή  απασχόληση  των  υπαλλήλων,

προκειµένου η υπηρεσία ν’  ανταποκριθεί  στις αυξηµένες ανάγκες αποκοµιδής των

απορριµµάτων και του οδοκαθαρισµού ( καθαρισµός χώρων που λειτουργούν λαϊκές

αγορές,  καθαρισµός  πλατειών  και  λοιπών  κοινόχρηστων   χώρων  στους  οποίους

λαµβάνουν χώρα εκδηλώσεις  του ∆ήµου, παράνοµες ρίψεις µπαζοαπορριµµάτων στα

διοικητικά όρια του ∆ήµου)

10.  To αριθ.4043/11-2-2016  έγγραφο  του  αναπληρωτή  Προϊσταµένου  ∆ιεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών για τις αυξηµένες ανάγκες της ∆ιεύθυνσης που δικαιολογούν την

υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων, καθώς στις αρµοδιότητές τους ανήκουν, εκτός

των  άλλων,  η  άµεση  αντιµετώπιση  των  ζηµιών  ή  φθορών  που  παρουσιάζονται  στα

οδοστρώµατα,  πεζοδρόµια,  παιδικές  χαρές,  στην  κατακόρυφη  σήµανση  οδών,  στον

ηλεκτροφωτισµό,  στους  φωτεινούς  σηµατοδότες,  στις  εγκαταστάσεις  θέρµανσης,

δηµοτικά κι σχολικά κτίρια κλπ. καθώς και  βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης των κτιριακών

εγκαταστάσεων  του  ∆ήµου.  Πολλές  φορές  οι  βλάβες  παρουσιάζονται  εκτός  νοµίµου

ωραρίου και οι υπηρεσίες λαµβάνουν γνώση από την τροχαία, το αστυνοµικό τµήµα ή

τους δηµότες που απαιτούν άµεση αντιµετώπιση , αλλιώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης

ατυχήµατος σε πεζούς , οχήµατα, µαθητές κ.λ.π. Όπως είναι αντιληπτό δεν είναι εφικτός

ο  εκ  των  προτέρων  σχεδιασµός  για  την  αντιµετώπιση  τους  και  αποτελούν  έκτακτά

γεγονότα που δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν εντός ωραρίου.

11. Το αριθ.  4045/11-2-2016 έγγραφο της  αναπληρώτριαες   Προϊσταµένης  ∆ιεύθυνσης

Οικονοµικών  Υπηρεσιών  για  τις  αυξηµένες  ανάγκες  της  ∆ιεύθυνσης  όπως  αυτές

περιγράφονται παρακάτω: 

      α)   Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών

τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα αφορούν, α) σε σύνταξη του ετήσιου απολογισµού,

ισολογισµού και οικονοµικών καταστάσεων, β) έλεγχο προϋπολογισµού για κατάρτιση

αναµόρφωσης, γ) καταγραφή ταµείου, χρηµατοδοτήσεων, σύνδεση ΠΟΕ µε χρηµατο-

δότηση, δ) κατάρτιση-παρακολούθηση στοχοθεσίας, καθώς στο συγκεκριµένο γραφείο
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υπηρετούν µόνον 3 υπάλληλοι οι οποίοι είναι ήδη επιφορτισµένοι µε εργασίες που σχε-

τίζονται µε τη λειτουργία του γραφείου και  οι συγκεκριµένες εργασίες απαιτούν την

απασχόληση του προσωπικού υπερωριακά λόγω του µεγάλου όγκου και των στενών

ηµεροµηνιών που προβλέπονται ανά περίπτωση.

Στο Γραφείο Εξόδων τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα αφορούν, α) στην νέα οικονοµι-

κή χρήση, καθώς θα χρειασθεί να γίνει έλεγχος των ανεξόφλητων ενταλµάτων από το

γραφείο και η ενταλµατοποίησή τους επειδή οι εργασίες αυτές δεν µπορούν να πραγµα-

τοποιηθούν εντός του ωραρίου διότι τότε γίνεται η ενταλµατοποίηση των τρεχουσών

λειτουργικών και µη υποχρεώσεων (µισθοδοσία, επιχορηγήσεις κ.λ.π.) καθώς και εξυ-

πηρέτηση προµηθευτών που προσέρχονται προκειµένου να πληροφορηθούν την πορεία

ενταλµατοποίησης και εξόφλησης των παραστατικών τους, β) έλεγχος  ΠΟΕ  µε την

λήξη του οικονοµικού έτους για κατάρτιση αναµόρφωσης προϋπολογισµού, γ) στην τα-

κτοποίηση και οργάνωση του αρχείου του Γραφείου (αρχειοθέτηση, κ.λ.π.), εργασία η

οποία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου, καθώς στο συγκε-

κριµένο γραφείο υπηρετούν µόνον 3 υπάλληλοι οι οποίοι είναι ήδη επιφορτισµένοι µε

εργασίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία του γραφείου και  οι συγκεκριµένες εργασί-

ες απαιτούν την απασχόληση του προσωπικού υπερωριακά λόγω του µεγάλου όγκου

εργασιών.

Στο  Γραφείο Μισθοδοσίας τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα αφορούν, α)  την κατα-

χώρηση-δηµιουργία καρτελών  και την έκδοση µισθοδοτικών καταστάσεων για πληρω-

µή του Ι.∆.Ο.Χ προσωπικού που θα προσληφθεί στο Α΄ Εξάµηνο 2016  β) την κατα-

χώρηση-δηµιουργία καρτελών των νεοπροσληφθέντων µε τα προγράµµατα κοινωφε-

λούς εργασίας του ΟΑΕ∆ και την έκδοση µισθοδοτικών καταστάσεων για την πληρωµή

τους από τον ΟΑΕ∆ γ) έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών όλου του προσωπικού ανεξαρτή-

τως σχέσεως εργασίας καθώς και των αιρετών και µετακλητών υπαλλήλων και δ) διαδι-

κασίες ένταξης και εφαρµογής του νέου µισθολογίου του Ν.4354/2015 ,  καθώς στο

ανωτέρω γραφείο υπηρετεί µία µόνον υπάλληλος η οποία  είναι ήδη επιφορτισµένη µε

εργασίες που σχετίζονται µε τη λειτουργία του γραφείου για την πληρωµή όλου του

προσωπικού του ∆ήµου και  οι συγκεκριµένες εργασίες απαιτούν την απασχόληση του

προσωπικού υπερωριακά λόγω του µεγάλου όγκου και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που

υπάρχουν.
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Στο Γραφείο Προµηθειών και Αποθηκών  τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα αφορούν

α) σε συσσώρευση µελετών, για προµήθειες αγαθών και ανάθεση εργασιών που αφο-

ρούν κάλυψη πάγιων αλλά και επειγουσών αναγκών όπως για παράδειγµα, η προµήθεια,

κάδων απορριµµάτων,  η προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού, τροφίµων

και γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων

(ανοιχτός διαγωνισµός),  κ.α. β) σε συσσώρευση των συνεχιζόµενων προµηθειών,  των

οποίων η διαδικασία για την ολοκλήρωσή τους θα συνεχισθεί στο 2016 καθώς επίσης γ)

σε συσσωρευµένες ανάγκες όσον αφορά, τη µέριµνα και υποστήριξη της λειτουργίας

των Επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών, τη λήψη και αξιολόγηση των προσφορών, τις

ενστάσεις που υποβάλλονται από τους συµµετέχοντες (είτε κατά των όρων διακήρυξης

είτε κατά της διαδικασίας), τη σύνταξη των αντίστοιχων εισηγήσεων και την υποβολή

των µαζί µε όλα τα σχετικά στοιχεία στην Οικονοµική Επιτροπή. δ) Επιπρόσθετα, ο µή-

νας Ιανουάριος έχει ιδιαίτερη σηµασία για το τµήµα Προµηθειών και Αποθηκών καθώς

θα πρέπει να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι για κάθε προµήθεια και υπηρεσία που είναι συ-

νεχιζόµενη για το έτος 2016 έτσι ώστε να βρεθούν τα ακριβή ποσά που θα πρέπει να ζη-

τηθούν να τροποποιηθούν στον προϋπολογισµό, είτε για να γίνουν οι σχετικές εισηγή-

σεις για ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων από τους διατάκτες, είτε να προστεθούν τα

κατάλληλα ποσά για τους διαγωνισµούς που δεν είχαν προβλεφθεί. Επίσης το τµήµα

Προµηθειών και ∆ηµοπρασιών θα πρέπει να εισηγηθεί για την συγκρότηση επιτροπών,

διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης προσφορών, παραλαβής προµηθειών & βεβαίω-

σης καλής εκτέλεσης εργασιών, έτους 2016  προκειµένου µε κλήρωση να συγκροτηθούν

οι ανάλογες επιτροπές ε) στην τακτοποίηση και οργάνωση του αρχείου του Γραφείου

(αρχειοθέτηση, κ.λ.π.), εργασία η οποία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός του κανο-

νικού ωραρίου.               

β)   Τµήµα Εσόδων, ∆ηµοτικής Περιουσίας & Ταµείου                          

Στο Γραφείο εσόδων & ∆ηµοτικής περιουσίας τα έκτακτα και εποχικά γεγονότα    αφο-

ρούν, α) στην βεβαίωση των ανείσπρακτων οφειλόµενων ποσών από ΤΑΠ, ∆.Φ και ∆.Τ

σύµφωνα µε τις σχετικές καταστάσεις της ∆ΕΗ, πριν παρέλθει η ηµεροµηνία διαγραφής

και β)  στη παραλαβή και επεξεργασία αιτήσεων για τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες που

αφορούν την µείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη σύµφωνα µε την

αριθ. 510/2011,απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γ) στη βεβαίωση του τέλους 0,5%

επί των ακαθαρίστων εσόδων, την βεβαίωση κλήσεων στάθµευσης παρελθόντων ετών
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και λοιπών εσόδων λόγω κινδύνου παραγραφής αυτών από την µη έγκαιρη βεβαίωσής

τους  δ)  στην  τακτοποίηση  και  οργάνωση του  αρχείου του Γραφείου  (αρχειοθέτηση,

κ.λ.π.), εργασία η οποία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός του κανονικού ωραρίου.

Στο  Γραφείο Ταµείου θα πρέπει να αντιµετωπιστούν  α) Κλείσιµο ταµείου -Λόγω µη

ύπαρξης  Ταµειακής Υπηρεσίας του  Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου και  του Κληροδο-

τήµατος Τσακιρίδη Συµεών, β) στην τακτοποίηση και οργάνωση του αρχείου του Γρα-

φείου (αρχειοθέτηση, κ.λ.π.), εργασία η οποία δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί εντός του

κανονικού ωραρίου .

12. Το υπ αριθ. 3904/10-2-2016 έγγραφο του αναπλ. Προϊσταµένου Αυτοτελούς Τµήµατος

Προγραµµατισµού οργάνωσης και ΤΠΕ σύµφωνα µε το οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια

του έτους παρουσιάζονται ανάγκες υποστήριξης εκδηλώσεων, ζωντανών µεταδόσεων

καθώς  και  παρουσιάσεων  που  διεξάγονται  είτε  στο  Συνεδριακό  Κέντρο  είτε  σε

διάφορα  άλλα  σηµεία  του  ∆ήµου,  η  οποία  αφορά  την  ρύθµιση  βιντεοπροβολών,

ρυθµίσεις  υπολογιστών  καθώς  και  διαδικτυακή  υποστήριξη,  τα  οποία  απαιτούν

παρουσία του  ειδικευµένο προσωπικό του τµήµατος (Πληροφορικής).  Εξάλλου δεν

είναι  λίγες  και  οι  ανάγκες  αντιµετώπισης βλαβών στο πληροφοριακό σύστηµα του

∆ήµου, συνήθως µετά από έκτακτα καιρικά φαινόµενα που περιλαµβάνουν διακοπές

ρεύµατος και βλάβες µηχανηµάτων µετά από πτώση τάσης , πληµµύρες χώρων που

επηρεάζουν την λειτουργία των εγκαταστάσεων ΤΠΕ .  

13. Το υπ’ αριθ. 3363/3-2-2016   έγγραφο  του Ιδιαίτερου  Γραφείου ∆ηµάρχου  σύµφωνα

µε το οποίο διαπιστώνεται το γεγονός ότι οι τοποθετηµένοι σε αυτό υπάλληλοι καθώς

και  ο  Ειδικός  Συνεργάτης,  ο  Ειδικός  Σύµβουλος  και  ο  Επιστηµονικός  Συνεργάτης

επικουρούν  το  ∆ήµαρχο  στο  έργο  του  και  συνεργάζονται  µαζί  του  εκτός  του

υποχρεωτικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών  σε συνδυασµό µε την κατάργηση

της προβλεπόµενης από την Κ.Υ.Α 2/3850/0022/19.2.2008 (ΦΕΚ 85 ΥΟΟ∆)  πάγιας

µηνιαίας  αποζηµίωσης  χωρίς  ωράριο  εργασίας  των Ειδικών Συνεργατών  ,  Ειδικών

Συµβούλων και Επιστηµονικών Συνεργατών.

14. Το αριθ. 4397/16-2-2016 έγγραφο της Αν. Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών

Υπηρεσιών για τις αυξηµένες ανάγκες  της αυτής που δικαιολογούν την υπερωριακή

απασχόληση των υπαλλήλων για την διεκπεραίωση υποθέσεων τόσο στο τµήµα Αστικής

Κατάστασης  και  Ανθρωπίνου  ∆υναµικού  όσο  και  στο  Τµήµα  Γραµµατείας  και

∆ιοικητικής  Μέριµνας.  Πιο  συγκεκριµένα,  στο  Γραφείο   Αστικής  Κατάστασης
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εκτελείται η διεξαγωγή διορθώσεων που προκύπτουν από την διαδικασία του Εθνικού

∆ηµοτολογίου, η εκκαθάριση – ενοποίηση- τακτοποίηση αρχείου Αστικής Κατάστασης

των τριών ∆ηµοτικών Ενοτήτων Εχεδώρου,  Χαλάστρας  ,  Αξιού  και  των Μητρώων

Αρρένων   και  εκλογικών  καταλόγων  καθώς  και  η  εκτέλεση  της  υπηρεσίας  του

Ληξιαρχείου.  Εξάλλου,  η αποκεντρωµένη εξυπηρέτηση των ∆ηµοτών στις  επιµέρους

∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες που σηµειωτέον αριθµούν πολλές χιλιάδες κατοίκων

δηµιουργεί πλείστες απαιτήσεις αυτών από ένα και µόνο άτοµο της Αποκεντρωµένης

Υπηρεσίας  που  επιβάλουν  συχνά  την  υπερωριακή  του  απασχόληση.  Στο  Γραφείο

Ανθρωπίνου ∆υναµικού, µε δύο µόλις υπαλλήλους, εκτελούνται διαδικασίες ενηµέρωσης

ηλεκτρονικού  µητρώου  υπαλλήλων,  πρόσληψης  προσωπικού  (οχτάµηνα,  πεντάµηνα,

δίµηνα, κοινωφελούς εργασίας ) που ξεπερνούν ετησίως τα τετρακόσια άτοµα (400) µαζί

µε το µόνιµο προσωπικό ( που ανέρχεται στα διακόσια δέκα), ενηµέρωσης υποχρεωτικών

βάσεων δεδοµένων (Μητρώο Μισθοδοτούµενων, Εργάνη, πειθαρχικών ), νέο µισθολόγιο

και κάθε άλλη αρµοδιότητα του γραφείου για την οποία πιθανό θα παραστεί ανάγκη κατά

την διάρκεια του έτους εξαιτίας δοθεισών προθεσµιών και όγκου εργασίας και η οποία θα

προσδιορισθεί  κατά  την  σύσταση  του συνεργείου.  Από το   Τµήµα Γραµµατείας  και

∆ιοικητικής  Μέριµνας  τηρούνται  τα  πρακτικά  των  Αιρετών  Οργάνων  (∆ηµοτικό  –

Τοπικά  Συµβούλια)  καθώς  και  λοιπών  επιτροπών  (∆ιαβούλευσης,  Ποιότητας  Ζωής)

εκτός ωραρίου και αρµοδιοτήτων, οι οποίες επιβάλλουν µερικές φορές την απασχόληση

του  προσωπικού  της  συγκεκριµένης  υπηρεσίας   (µε  ορισµό),  πέραν  του  κανονικού

ωραρίου εργασίας καθώς και η επίβλεψη – καθαριότητας των ∆ηµοτικών κτιρίων σε

εορτές  ,  εκδηλώσεις,  συναντήσεις  εκτός  ωραρίου  που  επιβάλουν  την  παρουσία  του

αρµόδιου  προσωπικού.  Η  τακτοποίηση  του  παλαιού  αρχείου  σε  νέο  χώρο  και  η

οργάνωση  του  τρέχοντος  στο  υπόγειο  του  κτιρίου  Υπηρεσιών  µόνο  εκτός  ωραρίου

µπορεί  να  πραγµατοποιεί,  αφού  το  αρµόδιο  Γραφείο  Γραµµατείας  -  Πρωτοκόλλου

στελεχώνεται από δύο µόνο άτοµα.

15. Το γεγονός ότι,  σύµφωνα και µε τις  ανωτέρω εισηγήσεις των υπηρεσιών, απαιτείται

πρόσθετη  απασχόληση  προσωπικού  του  ∆ήµου,  πέρα  από  τις  ώρες  υποχρεωτικής

απασχόλησης,  λαµβανοµένης  υπόψη και  της  γενικής  µείωσης του προσωπικού  λόγω

συνταξιοδοτήσεων , κινητικότητας και αναστολής των προσλήψεων, για την κάλυψη των

υπηρεσιακών αναγκών 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

ΑΔΑ: 77ΚΕΩ9Ι-ΜΩΓ



         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

Εγκρίνουµε  την  απογευµατινή  υπερωριακή  απασχόληση   για  υπαλλήλους  της

∆ιεύθυνσης   Καθαριότητας  ,  Περιβάλλοντος,  Πρασίνου,  Συντήρησης   &  ∆ιαχείρισης

Οχηµάτων,  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,

της  ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών,  του  Αυτοτελούς  Τµήµατος  Προγραµµατισµού,

Οργάνωσης και ΤΠΕ καθώς και των Συνεργατών του Ιδιαίτερου Γραφείο ∆ηµάρχου όπως

απεικονίζονται  στον κατωτέρω πίνακα,  κατά το χρονικό  διάστηµα από δηµοσιεύσεως της

παρούσας  και  έως  30-6-2016,  µε  την  προβλεπόµενη  από  το  νόµο  αποζηµίωση,  για  την

κάλυψη των αναφεροµένων παραπάνω υπηρεσιακών αναγκών του ∆ήµου

Α.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

    ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                    ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 150

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

1 75

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 2 140

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

        ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

              ΩΡΕΣ

Απογευµατινή - υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

Υ0Ε ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ.           

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ                   
9 650

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ                   

 11 920

∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ 4 300

ΑΔΑ: 77ΚΕΩ9Ι-ΜΩΓ



         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

2 180

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ

1 100

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                 ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1 50

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 1 50

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1 50

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ 1 50

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 50

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                 ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

(ώρες)

∆Ε Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3 300

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 100

∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

3 300

∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ- ΒΟΗΘΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1 100

∆Ε ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ- ΒΟΗΘΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ

1 100

ΑΔΑ: 77ΚΕΩ9Ι-ΜΩΓ



         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

MONIMOI ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                 ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

1 24

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 72

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

3 72

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 24

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 48

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4 96

∆Ε ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 1 24

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1 24

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 24

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 24

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 72

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2 48

∆. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΑΔΑ: 77ΚΕΩ9Ι-ΜΩΓ



         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΠΕ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 2 60

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

(ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ)

2 30

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

2 60

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΘΥΡΩΡΩΝ 2 20

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2 80

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                 ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΠΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
1 30

∆Ε ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8 240

ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

1 30

∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

1 30

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 4 30

Ε.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  ,

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΤΠΕ

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ   

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                    ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 20

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ    
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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

       ∆ΗΜΟΣ ∆ΕΛΤΑ

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                  ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΠΕ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 20

ΣΤ. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                   ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

ΕΙ∆ΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

3 360

Z  . ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

ΚΛΑ∆ΟΣ / ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                 ΩΡΕΣ

Απογευµατινή  -  υπερωριακή

εργασία µέχρι τη 22η ώρα

Α΄ εξάµηνο 2016

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ  ΤΩΝ 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

10 800

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ  

ΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

2 240

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

2 100

Η  δαπάνη  των  υπερωριών  της  ∆ιεύθυνσης   Καθαριότητας  ,  Περιβάλλοντος,

Πρασίνου,  Συντήρησης   & ∆ιαχείρισης  Οχηµάτων  θα βαρύνει  τους  Κ.Α.Ε 20.6012.001 ,

20.6022.001,  και   20.6051.002,  20.6052.002,  καθώς  και   35.6012.001  ,  35.6051.002  του

προϋπολογισµού  του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των

33.150,00 € . 

Η δαπάνη των υπερωριών της ∆ιεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών θα βαρύνει  τους

ΚΑΕ 30.6022.001,  ,  30.6012.001 και 30.6051.002 , 30.6052.002 του προϋπολογισµού  του

∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των 51.000,00€.

Η δαπάνη των υπερωριών της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών -∆ιοικητικών Υπηρεσιών,

συµπεριλαµβανοµένων  και  των  ειδικών  περιπτώσεων  υπερωρίας,  θα  βαρύνει  τους  ΚΑΕ

10.6012.001, 10.6012.002, 10.6012.003, 10.6022.001, 10.6022.002, 10.6051.002, 10.6051.003,

10.6051.004,  10.6052.002  και  10.6052.003  του  προϋπολογισµού   του  ∆ήµου  ∆έλτα,

οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των 43.500,00€.

Η δαπάνη των υπερωριών του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού , Οργάνωσης

&  ΤΠΕ  θα  βαρύνει  τους  ΚΑΕ  70.01.6012,  70.01.6022,  70.01.6051  &  70.01.6052  του

προϋπολογισµού  του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των

27.000 €.

Η δαπάνη των υπερωριών των ειδικών συνεργατών , συµβούλων και επιστηµονικών

συνεργατών του γραφείου ∆ηµάρχου,   θα βαρύνει τους ΚΑΕ 00.6032.001 & 00.6053.004  του

προϋπολογισµού  του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των

8.500,00€.

Η δαπάνη  των ειδικών περιπτώσεων υπερωριακής  απασχόλησης,  θα  βαρύνει  τους

ΚΑΕ 10.6012.002,  10.6012.003,  10.6022.002,  10.6051.003,  10.6051.004,  10.6052.003   του

προϋπολογισµού  του ∆ήµου ∆έλτα, οικονοµικού έτους  2016 και δεν θα υπερβεί το ποσό των

12.000,00€.

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

µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και έλεγχο πραγµατικής
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παροχής της πρόσθετης απασχόλησης, ο οποίος και θα βεβαιώνει την πραγµατοποίησή της,

ορίζεται ο Προϊστάµενος της αντίστοιχης οργανικής µονάδας. 

Αρµόδιος  για  την  ευθύνη  διαπίστωσης  των  πραγµατικών  αναγκών  και  του  ορθού

καταµερισµού  των  εγγεγραµµένων  πιστώσεων  είναι  οι  Προϊστάµενοι  ∆ιεύθυνσης  των

ανωτέρω υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δηµοσίευσή της.

               Ο ∆ήµαρχος

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Εσωτ. ∆ιαν: 1.  Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου

                     2.  ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

                     3.  ∆ιεύθυνση Καθαριότητας 

                    4.  ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ( Γραφείο Μισθοδοσίας)

                     5.  ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών ( Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού)

                    6.  Αυτοτελές  Γραφείο Προγραµµατισµού & ΤΠΕ 
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