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ΘΕΜΑ: Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας Υπηρεσιών Δήμου Χανίων έτους 2015
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97
5. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την με αρ. 279/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας
υπηρεσιών δήμου (ΦΕΚ 2232/1-8-2012).
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
8. Τις σχετικές πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους
2013 με Κ.Α. 10-6012, Κ.Α. 10-6022, Κ.Α. 20-6012, Κ.Α.20-6022, Κ.Α.20-6042, Κ.Α. 30-6012,Κ.Α.306022,Κ.Α.35-6022,Κ.Α.35-6012, Κ.Α.40-6012, Κ.Α.50-6012,Κ.Α.50-6022Κ.Α. 70-6012,Κ.Α.70-6022
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 2015 για τις υπηρεσίες του Δήμου που συνήθως
καλούνται να αντιμετωπίσουν εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως παρακάτω :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ηλεκτροφωτισμός – Οδοσήμανση
Για όλως εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως βλάβες (ηλεκτρικού δικτύου ή/και φωτεινών σηματοδοτών),
ατυχήματα (πχ τροχαία) κλπ και για έκτακτες εποχικές ανάγκες όπως πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις, μπορούν να
εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δεκα πέντε (15) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω
ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά
υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2015 ,ενώ στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών
δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015
και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο .

Κατασκευές
Για όλως εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως άμεση αποκατάσταση ζημιών (πχ καθιζήσεις), οδών,
πλατειών και πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από ατύχημα, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ, και για έκτακτες
εποχικές ανάγκες όπως τελετές και εκδηλώσεις (πχ εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών, σημαιοστολισμός πόλης),
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μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δεκαπέντε (15) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα
ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120)
ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2015 ,ενώ στην καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων
ημερών δεν μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο
του 2015 και άλλες ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καθαριότητα
Για όλως εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες που προκαλούνται από ατυχήματα, ακραία καιρικά φαινόμενα
κλπ και για έκτακτες εποχικές ανάγκες όπως πραγματοποίηση εκδηλώσεων, εθνικές και θρησκευτικές εορτές,
επισκέψεις κρουαζιερόπλοιων, αποψιλώσεις και κλαδέματα , τουριστική περίοδος (δεκαπενθήμερο Πάσχα
ορθόδοξων και καθολικών, τρεις θερινοί μήνες) μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι εβδομήντα (70)
υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και
άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 . Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση εργασία οι ώρες

νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ώρες κατά περίπτωση το
μήνα.
Πράσινο και Περιβάλλον
Για όλως εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως διάνοιξη δρόμων και αποκατάσταση ζημιών από πεσμένα
δένδρα και κλαδιά, μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα, πότισμα φυτών σε ημέρες καύσωνα κλπ και για έκτακτες
εποχικές ανάγκες όπως κλαδέματα και αποψίλωση για την αντιπυρική προστασία, ευπρεπισμός χώρων πρασίνου
για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, θρησκευτικών εορτών κ.λ.π μπορούν να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα
μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του
2015 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Για όλως εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, δασικές και αστικές πυρκαγιές,
τροχαία ατυχήματα κλπ, για πυροπροστασία εκδηλώσεων καθώς και για ενίσχυση υπηρεσίας κατά τις μέρες που
από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας , εκδίδεται έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών
Φαινόμενων και ζητά να τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας η υπηρεσία για την αντιμετώπιση
προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν εγκρίνουμε να εργαστούν υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι τρείς (3)
υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και
άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Η ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
/ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ /ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΠΔΔ
Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/11 και μέχρι του ορίου των εκατών
είκοσι (120) ωρών ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες εκατόν είκοσι (120)
κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015, εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση στους υπαλλήλους , οι οποίοι εκτός

από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους εκτελούν και την υπηρεσία
των Ληξιαρχείων στις επτά Δημοτικές Ενότητες ( 7 υπάλληλοι ),στους υπαλλήλους οι οποίοι τηρούν και
συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής
Κοινότητας( 7 υπάλληλοι ) .
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ / ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Για όλως επείγουσες και εποχικές ανάγκες όπως επισκέψεις επισήμων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων
συναντήσεων /συσκέψεων και λοιπές εποχικές ,έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες μπορούν να εργαστούν υπερωριακά
κάθε μήνα μέχρι είκοσι (20) υπάλληλοι διαφόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής
υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ,ενώ στην
καθ' υπέρβαση εργασία, οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρεσίμων ημερών δεν μπορεί να
υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 και άλλες
ενενήντα έξι (96) κατά το δεύτερο .

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στις παραπάνω υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση
εγκρίνεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/11 όπως παρακάτω :
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ

ΩΡΕΣ
ΑΡΓΙΩΝ

ΩΡΕΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΑΡΓΙΩΝ

220
20.000
20.000
10.000
4.000
Η συνολική δαπάνη για υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν γραφεί στον
προϋπολογισμό του έτους 2015 (συνολικό ποσό 59.116,28 € ) για την αιτία αυτή, όπως παρακάτω :
ΚΑ Π/Υ 2015

ΠΟΣΟ

10-6012.001

13.323,00

10-6012.004

18.946,68

15-6012.001

1.719,30

20-6012.001

3.524,64

20-6022.001

2.832,00

20-6042.001

2.345,93

30-6012.001

1.000,00

30-6022.001

350,00

35-6012.001

4.240,05

35-6022.001

3.570,45

70-6012.001

3.630,96

70-6022.001

3633,27

Αύξηση των σχετικών πιστώσεων για την παραπάνω αιτία με μεταφορά κονδυλίων από πιστώσεις άλλων
κατηγοριών δαπανών δεν επιτρέπεται να γίνει
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006)
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Εσωτερική διανομή:
1.Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2.ΤΑΑΔ
3.Δ/σεις και τμήματα

ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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