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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Πέραμα, 24/11/2021 
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                               Αρ. Πρωτ.:  19197 
  ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  
 
 
Θέμα: «Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων  
              ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας του  
              προσωπικού του Δήμου Περάματος για το έτος 2022» 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                ΑΡ.  1515 
 

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

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου Περάματος, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 1440/2020 (ΑΔΑ: 
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 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
5. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
6. Τον ΟΕΥ του Δήμου Περάματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3257/τ. 

Β΄/06.12.2012. 
7. Τη με αριθμ. 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. 

8. Την απασχόληση με αποζημίωση τις νυχτερινές ώρες εργασίμων ημερών προς 
συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής κατά το χρονικό  διάστημα  από  
01-01-2022 έως 31-12-2022, των υπαλλήλων που απασχολούνται σε υπηρεσίες 
του Δήμου Περάματος που λειτουργούν σε 12ωρη ή  24ωρη βάση όλες τις 
ημέρες του μήνα δίχως κατάργηση του πενθημέρου. 

9. Το με αρ. πρωτ. 18760/18.11.2021 σε ορθή επανάληψη έγγραφο του 
Προϊσταμένου Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής του Δήμου Περάματος. 

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση 
ανέρχεται στο ποσό των 119.439,00 ευρώ περίπου και θα βαρύνει τους  ΚΑ:  20-
6012 και 20-6022 του  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022. 

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

  Καθιερώνουμε εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων 
ημερών  προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, του μόνιμου και με 

ΑΔΑ: ΨΖΔ5ΩΞΔ-ΟΥΧ



σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού του Τμήματος 
Καθαριότητας και Ανακυκλώσιμων Υλικών και του Τμήματος Συντήρησης, Κίνησης 
Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργων της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Περάματος, σαράντα τεσσάρων (44) και επτά (7) αντίστοιχα εργαζομένων 
από 01/01/2022 έως 31/12/2022, ως εξής: 

Μόνιμο Προσωπικό (Κ.Α. 20-6012) 
 

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.  
ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ 
 

1. ΠΕ7  
Χημικών Μηχανικών 

1 900 

2. ΔΕ 
Εποπτών Καθαριότητας 

3 2.700 

3. ΔΕ  
Μηχανοτεχνιτών Αυτ/των 

1 900 

4. ΔΕ 
Χειριστών Μηχαν.  
΄Έργων 

4 3.600 

5. ΔΕ 
Οδηγών 

13 11.700 

6. ΥΕ  
Εργατών Καθαριότητας 

22 19.800 

           ΣΥΝΟΛΟ 44 39.600 
 
Προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Κ.Α. 20-6022 ) 
 

α/α ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜ.  
ΑΤΟΜΩΝ 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ 
 

1. ΔΕ 
Οδηγών 

1 900 

2. ΥΕ 
Εργατών Καθαριότητας 

6 5400 

           ΣΥΝΟΛΟ 7 6.300 
 
  Οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν με αποζημίωση τις νυχτερινές ώρες 
εργασίμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής προκειμένου 
να περισυλλέγουν τα απορρίμματα κατά τις νυχτερινές ώρες λόγω της μειωμένης 
κίνησης στους δρόμους, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία και να 
μεταφέρονται στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, ο οποίος εξαιτίας της 
περιορισμένης χωρητικότητας του τις πρωινές ώρες γεμίζει γρηγορότερα με 
αποτέλεσμα να υποχρεώνονται τα απορριμματοφόρα να μεταβαίνουν στον ΧΥΤΑ 
Φυλής, επιβαρύνοντας οικονομικά τον Δήμο (καύσιμα, φθορά αυτοκινήτων).  
  Επίσης, οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν στο πλύσιμο δρόμων, πλατειών και 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, την οδοσάρωση με χειροκίνητα και μηχανικά 

ΑΔΑ: ΨΖΔ5ΩΞΔ-ΟΥΧ



μέσα, καθώς και θα συμμετέχουν 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. 
  Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 119.439,00 ευρώ και θα 
βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου Περάματος οικονομικού έτους 
2022, ως εξής:  20-6012: 104.013,00€ και 20-6022: 15.426,00€. 
 

                                                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                                 και με εντολή του 
                                                                                                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
                                                                                                               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
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