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ΑΠΟΦΑΣΗ    ΜΕ    ΑΡΙΘΜΟ      38  /2014
Θέμα:    Καθιέρωση   υπερωριακής απασχόλησης   μονίμων  υπαλλήλων  και   σύσταση συνεργείου   
έτους  2014 .

                                                                      Ο  Δήμαρχος  Καρύστου 
         ΄  Εχοντας    υπόψη  :

1. Της διατάξεις  του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος  Α’):  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης .

2. Της  διατάξεις  της  παρ.1  του  άρθρου  48  του  Ν.3584/2007  ¨Περί  καταστάσεως  Δημοτικών  και  Κοινοτικών
Υπαλλήλων¨

3. Το  άρθρο  20  του  Ν.4024/2011  (2/78400/0022/14.11.2011  εγκ  Υπ.Οικονομικών)  και  το  άρθρο  πέμπτο  του
Ν.4047/2012

4. Της διατάξεις της παρ.2,3 του ίδιου άρθρου του Ν.2503/1997 με την οποία η όλως εξαιρετική ή απρόβλεπτη ή
έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου
για διορισμό οργάνου κτλ.

5. Το  άρθρο  20  του  Ν.4024/2011  (2/78400/0022/14.11.2011  εγκ  Υπ.Οικονομικών)  και  το  άρθρο  πέμπτο  του
Ν.4047/2012

6. Της διατάξεις του αρθρ. 45 παρ 1 και 2 του Ν.4071/2012 με την οποία αντικαθιστάται η παρ.2 του άρθρου 20 του
ν.4024/2011

7. Της διατάξεις του άρθρ. 16  του  Ν. 3205/2003(ΦΕΚ297/Α/2003), της αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 22  παρ. 11
του  Ν. 3274/2004  (ΦΕΚ  195/Α/2004 )

8. Της διατάξεις  του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010 ) « Προστασία της εθνικής  οικονομίας – Επείγοντα  μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης »

9. 6)Την αριθμ.    10/2014 απόφαση του Δ.Σ. «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Καρύστου οικονομικού έτους
2014», καθώς και την αριθμ.    494/16002/5-2-2014  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς
Ελλάδας «Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014» στην οποία εγγράφονται  πιστώσεις  που έχουν
προβλεφθεί στο προϋπ/σμό  οικον. έτους  2014, ως ακολούθως :  α) Κ.Α. 10.6012.01 «Αποζημίωση Υπερωριακής
εργασίας  μόνιμων υπαλλήλων»  ύψους 8.000,00 €,   β) Κ.Α.20.6012.01 «Αποζημίωση  υπερωριακής  εργασίας
υπαλλήλων  καθαριότητας»   ύψους   6.000,00  €,   γ)  Κ.Α.  25.6012.01  «Αποζημίωση  Υπερωριακής   εργασίας
ύδρευσης »  ύψους 5000,00 €  ε)  Κ.Α. 30.6012.01 «Αποζημίωση Υπερωριακής  εργασίας  »  ύψους   3.000,00 €.
ΚΑ 25.6012.02 « Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων αποχέτευσης¨ ποσού 1000€

10. Το γεγονός ότι υπάρχουν έκτακτες εποχιακές  και όλως απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την
υπερωριακή  εργασία  των  υπαλλήλων  πέραν  του  κανονικού  ωραρίου  και  συγκεκριμένα:  1)  της  αυξημένες
αρμοδιότητες του Δήμου σε σχέση με τη μεγάλη μείωση του προσωπικού των οικονομικών-διοικητικών υπηρεσιών
λόγω  των  αποχωρήσεων-συνταξιοδοτήσεων,  γεγονός  που  καθιστά  υποχρεωτική  την  υπερωριακή  εργασία  των
υπαλλήλων της υπηρεσίας για να ανταποκριθούν στον όγκο εργασίας  2) το γεγονός ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου  προσφέρουν  υπηρεσίες  κοινής  ωφέλειας  και  επιβάλλεται  η  ετοιμότητά  της   για  άμεση  αποκατάσταση
βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης και της μηχανολογικές εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια-εγκαταστάσεις
επεξεργασίας  λυμάτων  Καρύστου-αφαλατώσεις  και  χώροι  υγειονομικής  ταφής  απορριμμάτων),  3)την  ανάγκη
ενίσχυσης  εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου και της συντονισμένες ενέργειες για κάλυψη των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δήμου, 4)την εφαρμογή των ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων της προμήθειες και έργα
καθώς και την τήρηση των διατάξεων του ΟΠΔ στην οικονομική υπηρεσία, 5)της αυξημένες ανάγκες πολιτικής
προστασίας  σε  περιόδους  έντονων  και  ακραίων  καιρικών  φαινομένων  και  πυρκαγιών  που  απαιτούν  παρουσία
τεχνικού προσωπικού. Σημειώνουμε ότι ο Δήμος  πλήττεται συχνά από ανάλογα φαινόμενα ,6)  την εκκαθάριση και
διαφύλαξη των αρχείων του Δήμου 7)  της αυξημένες  ανάγκες   για καθαριότητα και  συντήρηση των δικτύων
ύδρευσης κατά τη τουριστική περιόδο κλπ .

11. Την  ανάγκη  περιορισμού  των δαπανών  του  Δήμου  στο  ελάχιστο  δυνατό  λόγω  της  ευρύτερης  δημοσιονομικής
κατάστασης του χώρας.

Α π  ο  φ  α  σ  ί  ζ  ο  υ  μ  ε
 Α΄ Διαπιστώνουμε την συνδρομή  εκτάκτων εποχιακών και όλως απρόβλεπτων αναγκών που επιβάλλουν την συγκρότηση
συνεργείου για την  υπερωριακή απασχόληση των μονίμων υπαλλήλων   του  Δήμου και    καθιερώνουμε  υπερωριακή
εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου για το διάστημα  από  15/3/2014  μέχρι  31/12/2014 στο απολύτως αναγκαίο αριθμό
υπαλλήλων ως εξής :
         Για  έξι (6) υπαλλήλους  των   οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και για δέκα επτά (17) υπαλλήλους των τεχνικών
υπηρεσιών και πάντως όχι πέραν των είκοσι (20) ωρών  απογευματινής  εργασίας  ανά υπάλληλο μηνιαίως και μέχρι την 22
μ.μ. ημερησίως . 



Β΄  Αποφασίζουμε την  συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης  των μονίμων υπαλλήλων  του  Δήμου  για το
έτος 2014  ως εξής : 

      
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΛΆΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 Τζάλα Ροζαλία ΤΕ 17 Δ
2 Αραπάκη Αναστασία ΠΕ1 Δ
3 Ζωγράφος  Αντώνιος ΔΕ1 Β
4 Μέγκουλα Μαρία ΔΕ1 Γ
5 Βουλής  Αλέξανδρος ΔΕ1 Ε
6 Καπόλα Εύη ΔΕ1 Β

       ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΛΆΔΟΣ Μ.Κ.
1 Ξυνογαλάς   Ιωάννης ΠΕ 5 Δ
2 Κυριαζάνου Δέσποινα ΠΕ 3 Ε΄

      ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   &  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΛΆΔΟΣ Μ.Κ.
1 Ρούντος Παναγιώτης ΔΕ29 Γ
2 Μπούμπαλος Γεώργιος ΔΕ Γ
3 Κοφινάς Χρυσοβαλάντης ΔΕ29 Ε
4 Χαλβατζής   Χρήστος ΥΕ16 ΣΤ
5 Τσέπας  Γεώργιος ΥΕ 16 Ε
6 Κεκεμπάνος  Γεώργιος ΥΕ 16 Ε

        ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ   &     ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΚΛΆΔΟΣ ΒΑΘΜΟΣ
1 Σαρλάνης    Παναγιώτης ΔΕ30 Δ
2 Κουτρούλης  Ευάγγελος ΥΕ 16 Ε
3 Πάλλης  Ιωάννης ΥΕ  16 Γ
4 Λύκος Δημήτριος ΥΕ 16 Ε
5 Αποστόλου  Ευάγγελος ΔΕ 30 Β
6 Μάριζας  Πέτρος ΥΕ 16 Ε
7 Παπασταματίου Νικόλαος ΔΕ 30 Δ
8 Βελισσαρίου Ιωάννης ΥΕ16 ΣΤ
9 Κανέλου Σοφία ΔΕ 

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ
Ε

 H  συνολική  δαπάνη που θα προκληθεί δεν μπορεί  να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν  γραφεί στον προϋπ/σμό
 για την αιτία αυτή, όπως αναφέρονται ανωτέρω.  Αύξηση των σχετικών πιστώσεων  για την πάρα πάνω αιτία  με μεταφορά
κονδυλίων από πιστώσεις άλλων κατηγοριών  δαπανών δεν επιτρέπεται να γίνει.  
          Ο αριθμός των δεδουλευμένων αμοιβών θα βεβαιώνεται ανά μήνα .

    Η  απόφαση  αυτή  να  δημοσιευτεί στον πίνακα ανακοινώσεων  του  Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 284 του
ν.3463/2006 και το άρθρο 8 του ν.3469/2006 ,  να δημοσιευτεί σε μία τοπική   εφημερίδα καθώς και να δημοσιευθεί στην
εφημερίδα της Κυβερνήσεως

                               Ο Δήμαρχος   Καρύστου
                                                      

        ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΙΩΑΝ. ΜΑΝΩΛΗΣ  


	ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ.πρωτ. : 4039
	ΔΗΜΟΣ Κ Α Ρ Υ Σ Τ Ο Υ
	Ταχ.Δ/νση : 34001 Κάρυστος
	Πληροφ.: Ε. Γουλέτα
	Τηλ. 2224 350018
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 /2014
	Ο Δήμαρχος Καρύστου
	Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε



