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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017 - 31.12.2017.

2

Έγκριση διατήρησης δύο (2) συσκευών κινητής
τηλεφωνίας με πάγια σύνδεση στον Πρόεδρο
και στον Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας”
(Ο.Α.Σ.Π.).

3

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας
και του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.11620/591
(1)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση της Α δόσης του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα
από 1.1.2017 - 31.12.2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 ν. 4430/2016
(Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3655/2008
(Α΄ 58) Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.»,
όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Α΄ 180) «Οργανισμός
Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β΄ 2168) απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β΄ 2371) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
11. Τις διατάξεις της οικ.2669/129/6.2.2017 (Β΄ 417)
απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικά με τον «Προσδιορισμό της διαδικασίας
μεταφοράς των μεταβιβαζόμενων πόρων για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το
χρονικό διάστημα από 1.1.2017 - 31.12.2017».
12. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέχονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
13. Την αριθμ. 11062/557/10.3.2017 εισήγηση της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρισης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ.
48η/7.3.2017 συνεδρίασή της.
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15. Το αριθμ. 1/2.3.2017 Πρακτικό της Συνεδρίασης
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργείου Εσωτερικών- Ε.Ε.Τ.Α.Α- Εννιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού διότι η δαπάνη ύψους δεκαοκτώ
εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού έτους 2017. Η
προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων του Προϋπολογισμού έτους 2017 του Α.Κ.Α.ΓΕ.(Κ.Υ.Α.:Φ.ΑΚΑΓΕ/
οικ.56600/2089/28.12.2016/ΑΔΑ:7ΜΨ0465Θ1Ω-ΡΥ5) με
όριο της δαπάνης για το έτος 2017 τα 40 εκ. ευρώ.
17. Την με αριθμ. Φ.3/1/ΔΥ/20.1.2017 (με ΑΔΑ:
Ω0ΔΦ465Θ1Ω-Ξ5Ι) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
για τον Κ.Α.Ε 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».
18. Ότι η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β
«Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων
που έχουν τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. Διευκρινίζεται
ότι το όριο της δαπάνης για το έτος 2017 έχει τεθεί στα
40 εκ. ευρώ.
19. Την από 1.3.2017 Προγραμματική Σύμβαση (ΑΔΑ:
ΩΘΖΝ465Θ1Ω-2ΛΞ και ΑΔΑΜ:17SYMV005875707), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των δεκαοκτώ
εκατομμυρίων ευρώ (18.000.000,00 €) από το Α.Κ.Α.ΓΕ.
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη της Α΄ δόσης που
αφορά στο 45% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από
1.1.2017 - 31.12.2017 στους συνταξιούχους των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης - Εισφορά
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156),
με έκδοση επιταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012
(Β΄ 2371) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Mαρτίου 2017
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 1019/24.03.2017

Αριθμ. ΔΠΔΑ/9135/386/Φ.ΟΑΣΠ
(2)
Έγκριση διατήρησης δύο (2) συσκευών κινητής
τηλεφωνίας με πάγια σύνδεση στον Πρόεδρο
και στον Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας” (Ο.Α.Σ.Π.).
O YΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 1349/1983 «Σύσταση Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 52),
β) του άρθρου 57 του ν. 4002/2011 “Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης” (Α΄ 180),
γ) της παρ. 3 του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Δ΄ της
Υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 «Μη μισθολογικές
παροχές» (Α΄ 94),
δ) του π.δ/τος 109/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176), όπως
ισχύει σήμερα,
ε) του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
στ) του π.δ/τος 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.2.2014
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Οδηγίες για την
τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων» (ΑΔΑ:ΒΙΚΥΗ-Β03).
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/82445/ΔΠΓΚ/24.12.2015
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με
θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση εκτέλεσης» (Β΄ 2934), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/996235/ΔΠΓΚ/29.12.2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Εκτέλεση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (ΑΔΑ:Ω27ΘΗΣΞΛ).
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.509/11/3.1.2017 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 61) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
“Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του
ν. 4438/2016 (Α΄ 220)”.
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΔΑδ/οικ.86956/4190/
27.12.2016 κοινή υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών
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και Μεταφορών “Έγκριση των προϋπολογισμών έτους
2017 των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών, «ΟΑΣΠ», «ΟΑΣΠ-ΕΛΚΕ» και
«ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ»” (Β΄ 4461).
7. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.246/30.1.2017 και 338/
14.2.2017 έγγραφα του Ο.Α.Σ.Π., καθώς και την αριθμ.
164/25.11.2016 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (Συνεδρίαση 442η).
8. Το γεγονός ότι, η σχετική προκαλούμενη ετήσια δαπάνη ποσού 2.500,00 €, θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ
0835 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017 του Ο.Α.Σ.Π. και δεν προκαλείται επιπλέον
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη διατήρηση δύο (2) συσκευών κινητής
τηλεφωνίας με πάγια σύνδεση στον Πρόεδρο και στον
Γενικό Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας” (Ο.Α.Σ.Π.), για το έτος
2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 108
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων
και ΙΔΑΧ υπαλλήλων του Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης και Συντήρησης
Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΥΡΩΝΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και τις
διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143
Α΄/28-6-2007).
3.Tις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 ( ΦΕΚ
176 Α΄/16-12-2015) καθώς και την εγκύκλιο του Γενικού
Λογιστηρίου του κράτους 2/1015/ ΔΕΠ/ 5-1-2016.
4. Την αρ. 21204/16937/16-09-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2637 Β΄/3-10-2014, με
την οποία τροποποιήθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Βύρωνα.
5. Την με αρ. 032/2154/ 31-01-2017 απόφαση Δημάρχου Βύρωνα περί τοποθέτησης προσωπικού του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την με αριθ. πρωτ.: 3397/ 13-02-2017 υποβληθείσα
προς το Δημοτικό Συμβούλιο εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας για υπερωριακή
απασχόληση του προσωπικού του Δήμου και την με αρ.
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21/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθιέρωσης λειτουργίας σε 24ωρη βάση (όλες τις ημέρες
του μήνα, Κυριακές και εξαιρέσιμες) των Τμημάτων Καθαριότητας και Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της
Διεύθυνσης Καθαριότητας.
8. Την με αρ. πρωτ. 14890/ 5270/ 07-03-2017 εγκριτική απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 867 Β΄/
16-03-2017 , σύμφωνα με τις οποίες καθιερώνεται η λειτουργία σε 24ωρη βάση των Τμημάτων Καθαριότητας
και Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης
Καθαριότητας.
9. Tην με αρ. πρωτ. 5584/ 28-02-2017 έγγραφη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
μας για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων στους Κ.Α.
που αφορούν την καθιέρωση της ως άνω υπερωριακής
απασχόλησης.
10. Την από 6944/13-03-2017 αναλυτική εισήγηση του
Προϊσταμένου της ανωτέρω υπηρεσίας, με αναφορά
στον αριθμό των υπαλλήλων, ανά κλάδο και ειδικότητα,
καθώς και στο σύνολο των ωρών που θα απαιτηθεί ως
άνω να απασχοληθούν.
11. Την έλλειψη του προσωπικού του Δήμου λόγω
συνταξιοδοτήσεων καθώς και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού λόγω αναστολής των διορισμών στο
Δημόσιο Τομέα.
12. Την ανάγκη εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, ήτοι κατά τις απογευματινές ώρες, κατά τις Κυριακές,
εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς
και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
απασχόλησης των μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του
Δήμου μας, κατά το έτος 2017, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυξημένες και έκτακτες ανάγκες, λόγω έλλειψης προσωπικού και των ιδιαίτερων συνθηκών που αφορούν στον καθαρισμό της
πόλης και την αποκομιδή των απορριμμάτων (λειτουργία
τριών λαϊκών αγορών οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται
πέραν του κανονικού ωραρίου, η αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων που πραγματοποιείται και κατά τις
απογευματινές ώρες και τις Κυριακές, η περισυλλογή
των απορριμμάτων που ξεκινάει πολύ πρωινές ώρες για
την αποφυγή του κυκλοφοριακού προβλήματος, λόγω
στενότητας των οδών, η συντήρηση και επισκευή του
μηχανολογικού εξοπλισμού), ώστε να διασφαλίζεται η
δημόσια υγεία.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 140.000,00 Ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί σύμφωνα με τους κάτωθι
κωδικούς.
Κ.Α.20.6012.0001
ποσό 120.000,00 Ευρώ
Κ.Α.20.6022.0001
ποσό 20.000,00 Ευρώ
----------------------------------------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ :
ποσό 140.000,00 Ευρώ
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε μέχρι 31-12-2017 την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων του
Τμήματος Καθαριότητας και του Τμήματος Κίνησης και
Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας
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κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών,
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, και κατά τις
νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής
απασχόλησης, καθώς και τις ώρες προς συμπλήρωση
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών είτε εποχικών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, συνολικής δαπάνης
140.000,00 € περίπου, μέσα στα όρια των εγγεγραμμένων
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω:
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν ογδόντα
(180) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν
ογδόντα (180) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Ειδικότερα:
Στις υπηρεσίες Καθαριότητας:
96 υπάλληλοι συνολικά (86 Μόνιμοι και 10 Ιδιωτικού
δικαίου Αορίστου χρόνου), μέχρι 20 απογευματινές ώρες
και μέχρι 30 ώρες τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο, καθώς και 60 ώρες προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας
μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Τεύχος Β’ 1019/24.03.2017

Σύνολο ωρών για τους Μονίμους υπαλλήλους 50.452
ώρες.
Εκ των οποίων:
18.610 ώρες για απογευματινή εργασία,
19.030 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες,
12.812 ώρες για προς συμπλήρωση εβδ. υποχρ.
Σύνολο ωρών για τους Αορίστου χρόνου υπαλλήλους
7.876 ώρες.
Εκ των οποίων: 2.200 ώρες για απογευματινή εργασία,
2.880 ώρες για Κυριακές και εξαιρέσιμες,
2.796 ώρες για προς συμπλήρωση εβδ. υποχρ.
Σύνολο ωρών: 58.328 (50.452 + 7.876).
Η προκαλούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
140.000,00 €.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως υπό των καθ’ ύλη αρμόδιων οργάνων ή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με
την προϋπόθεση ότι δε θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου
αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συνολικού
αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βύρωνας, 17 Μαρτίου 2017
Ο Δήμαρχος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ
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