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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πέραμα, 29/11/2019 

     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ.:  23633/10.12.2019 

  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

 

 

Θέμα: «Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων  

              ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                                ΑΡ.  1593 

 

Ο Δήμαρχος Περάματος 

Έχοντας υπόψη 

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

2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του Ν.3584/07. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 

4. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 

5. Τον ΟΕΥ του Δήμου Περάματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3257/τ. 

Β΄/06.12.2012. 

6. Την με αρ. 34467/28480/05.07.2013 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του 

Δήμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/22.07.2013. 

7. Την απασχόληση  με αποζημίωση τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών προς 

συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής κατά το χρονικό  διάστημα  από     

01-01-2020 έως 31-12-2020, των υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες 

του δήμου που λειτουργούν σε 12ωρη ή  24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα 

δίχως κατάργηση του πενθημέρου. 

8. Το με αρ. πρωτ. 20699/14599/31-10-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου Δ/νσης 

Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του δήμου μας. 

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

των 124.181,60 ευρώ περίπου σε βάρος των  ΚΑ:  20-6012,   20-6022 του  

προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους 2020. 

10. Το ΦΕΚ με αρ. 4749/τ. Β΄/23.12.2019 στο οποίο δημοσιεύθηκε η παρούσα. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθιερώνουμε εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων ημερών  

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, του μόνιμου τακτικού 

προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου, σαράντα πέντε (45) και εννέα (9) αντίστοιχα,  του Τμήματος Καθαριότητας 

και Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος Συντήρησης, Κίνησης οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας 

για το έτος 2020, ως εξής: 

 

Μόνιμο τακτικό προσωπικό (Κ.Α. 20-6012) 

 
α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 

 

1. ΠΕ7  

Χημικών Μηχανικών 

1 900 
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2. ΔΕ 

Εποπτών Καθαριότητας 

3 2700 

3. ΔΕ  

Μηχανοτεχνιτών Αυτ/των 

1 900 

4. ΔΕ 

Χειριστών Μηχαν.  ΄Έργων 

3 2700 

5. ΔΕ 

Οδηγών 

16 14400 

6. ΥΕ  

Εργατών Καθαριότητας 

21 18900 

           ΣΥΝΟΛΟ 45  

 

Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Κ.Α. 20-6022 )  
α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.  

ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 

 

1. ΔΕ 

Οδηγών 

2 1800 

2. ΥΕ 

Εργατών Καθαριότητας 

7 6300 

           ΣΥΝΟΛΟ 9  

 

    Οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν με αποζημίωση τις νυχτερινές ώρες 

εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής προκειμένου 

να περισυλλέγονται τα απορρίμματα γρηγορότερα λόγω της μειωμένης κίνησης στους 

δρόμους κατά τις νυχτερινές ώρες, δίχως να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να 

μεταφέρουν τα απορρίμματα στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος 

λόγω περιορισμένης χωρητικότητας τις πρωινές ώρες γεμίζει γρήγορα με αποτέλεσμα 

να υποχρεώνονται τα απορριμματοφόρα να μεταβαίνουν στο ΧΥΤΑ Φυλής, 

επιβαρύνοντας οικονομικά το Δήμο (καύσιμα, φθορά αυτοκινήτων) αλλά και με 

σημαντική καθυστέρηση στην αποκομιδή των απορριμμάτων, για το πλύσιμο 

δρόμων, πλατειών και ελεύθερων χώρων, την οδοσάρωση με χειροκίνητη και 

μηχανικά μέσα για την προστασία του περιβάλλοντος  καθώς και τη συμμετοχή τους 

σε βαρδιολόγιο ετοιμότητας για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών είτε από φυσικά 

είτε από ανθρωπογενή φαινόμενα και προβλήματα που μπορεί να εμφανισθούν κατά 

τη διάρκεια της νύχτας. 

     Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος των  Κ.Α.  

20-6012,  20-6022 ποσού ύψους 124.181,60 ευρώ περίπου του  προϋπολογισμού του 

δήμου οικονομικού έτους 2020.      
 

 

 

                                                                                

 

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ  

ΑΔΑ: ΨΓ0ΓΩΞΔ-Μ3Τ
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