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ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας  
                 ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος  
                 για το έτος 2022» 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

                                                                     ΑΡ. 1514 
 

Ο Δήμαρχος Περάματος 
Έχοντας υπόψη 
1. Τις  διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 58 του  Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμ. 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΛΦΩΞΔ-ΗΕΤ) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου 
Περάματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 1440/2020 (ΨΛΝΝΩΞΔ-Η47) 
απόφαση. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του Ν.3584/07. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
6. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Περάματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3257/τ. 

Β΄/06.12.2012. 
8. 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. 

9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Περάματος. 
10. Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δύναται να 

δημιουργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/2022 έως 31/12/2022, οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου 
Περάματος πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

11. Το γεγονός ότι επήλθε μείωση του προσωπικού (συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις κ.α.) 
χωρίς να υπάρξει δυνατότητα αναπλήρωσης αυτού.  

12. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω υπερωριακή 
απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των 470.864,76 ευρώ περίπου και θα επιβαρύνει 
τους  ΚΑ: 10-6012,  10-6022,  15-6012, 15-6022,  20-6012, 20-6022,  30-6012, 30-
6022, 35-6012, 35-6022  του  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

13. Το με αρ. 5995/τ. Β΄/20-12-2021 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η παρούσα. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία για το υπηρετούν μόνιμο και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικό του Δήμου Περάματος για την 
αντιμετώπιση έκτακτων, εποχικών, απρόβλεπτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 

ΑΔΑ: 6Ω7ΦΩΞΔ-ΕΡΚ



και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2022 έως  31/12/2022 ως εξής: 

I.  Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, τη 
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών, τη Δ/νση του Κ.Ε.Π., τη Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας 
Ζωής, τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας - Πρόνοιας & Προαγωγής Υγείας, τη 
Δ/νση Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας και τη Δ/νση Προσχολικής 
Αγωγής με μέγιστο αριθμό υπηρετούντων μόνιμων υπαλλήλων και υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκατόν είκοσι επτά  
(127) και πενήντα οκτώ (58) αντίστοιχα, κατ΄ ανώτατο όριο έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης ανά 
υπάλληλο.    

II.  Για σαράντα τέσσερις (44) μόνιμους και επτά (7) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Δ/νση Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
έως εκατόν ογδόντα (180) ώρες κατά περίπτωση ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο 
για νυχτερινή υπερωριακή εργασία, και έως εκατόν ογδόντα (180) ώρες κατά 
περίπτωση ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο για εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες.   

III.  Για πέντε (5) μόνιμους υπαλλήλους του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έως ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση ανά 
εξάμηνο, ανά υπάλληλο για νυχτερινή υπερωριακή εργασία και έως ενενήντα 
έξι  (96) ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά 
εξάμηνο, ανά υπάλληλο.  

IV.  Για το προσωπικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών έως ενενήντα έξι (96) ώρες 
κατά περίπτωση ανά εξάμηνο για έναν (1) μόνιμο και έναν (1) υπάλληλο με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για νυχτερινή υπερωριακή 
εργασία. 
 

    Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 470.864,76 ευρώ και θα βαρύνει 
τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος οικονομικού έτους 2022 ως εξής: 
10-6012: 39.048,36€,  10-6022: 24.963,64€,  15-6012: 45.676,80€, 15-6022: 16.161,60€,  
20-6012: 263.864,64€, 20-6022: 40.178,40, 30-6012: 19.791,72€, 30-6022: 6.799,00€, 35-
6012: 9.357,40€, 35-6022: 5.023,20€. 
     
                                                                               

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                         και με εντολή του 

                                                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

                                                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
 
                                                                                  
 

ΑΔΑ: 6Ω7ΦΩΞΔ-ΕΡΚ


		2021-12-22T11:11:49+0200
	Athens




