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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

 

ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και της Υπηρεσίας Ύδρευσης (σε βάρδιες) του Δήμου 

Διονύσου για το έτος 2017». 

 

    Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει την έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας καθώς και 

λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, 

Ύδρευσης του Δήμου μας ώστε να αντιμετωπίζονται με διαρκή ετοιμότητα και με ταχεία επέμβαση οι 

αυξημένες πλέον ανάγκες στους τομείς της Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και συγκεκριμένα για την 

περισυλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων, πεσμένων κλαδιών κλπ, της Ύδρευσης για τον έλεγχο των 

αντλιοστασίων, δεξαμενών, βλαβών δικτύου και υδρομετρητών κλπ, καθώς επίσης και για την αντιμετώπιση 

έκτακτων καιρικών συνθηκών και φαινομένων (χιόνια, πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ). 

 

Σύμφωνα λοιπόν με: 

 

1. Την παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 ορίζεται «Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας, μετά από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης 

των Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, 

Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε: 

α. να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό 

υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του 

είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας, και 

β. να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες κλάδου, ή αριθμό υπαλλήλων 

από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή 

εργασίας τους, καθιερωμένης ως μη εργάσιμη ημέρας της Δευτέρας.» 

2. Με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου – Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (ΦΕΚ 176/Α’/2015) 

3. Το άρθρο 48 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) περί 

αποδοχών – υπερωριακής εργασίας – επιδομάτων.  

4. Το άρθρο 176 του Ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) περί 

υπερωριακής εργασίας – απασχόλησης κατά τις Κυριακές και αργίες του προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου 

5. Το άρθρο 41 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α’/16-6-2011)   και την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757 (ΦΕΚ 

1659 Β’/26-7-2011) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ.» 



 

6. Την Κ.Υ.Α οικ. 2/13917/0022/17-2-2012 «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών», η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. ΦΕΚ 414/τ.Β’/23-2-2012. 

Προτείνεται: 

 

Η καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Πολιτικής Προστασίας σε 

24ωρη εργασία και η λειτουργία της Υπηρεσίας Ύδρευσης στις ακόλουθες βάρδιες: α) 07:30 - 13:30, β) 13:30 

– 19:30, γ) 19:30 – 01:30, δ) 01:30 – 07:30, του Δήμου Διονύσου για το έτος 2017, επτά ημέρες την εβδομάδα 

(Κυριακές και Αργίες), των μονίμων και των με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και 

ορισμένου χρόνου υπαλλήλων σε ημερήσιο και νυκτερινό ωράριο και σύμφωνα πάντα με τους σχετικούς 

κανονισμούς και τις εντολές των αρμόδιων προϊσταμένων. 

 

    Για τη δαπάνη που θα προκύψει έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες πιστώσεις (σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 30877/9.11.2016 σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών) στον υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και συγκεκριμένα: 

 

 

Μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου & ορισμένου χρόνου υπάλληλοι: 

 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: 

• Κ.Α. 20.6012 (24000,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές». 

• Κ.Α. 20.6022 (45600,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές». 

• Κ.Α. 20.6042.0001 (18000,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων ορισμένου 

χρόνου». 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ: 

• Κ.Α. 25.6012 (42000,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές». 

• Κ.Α. 25.6022 (9000,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές». 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 

• Κ.Α. 70.6022 (4320,00 €), «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές». 

 

 
 
 Παρακαλούμε κ. Πρόεδρε όπως τεθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 

 
 

Εσωτερική Διανομή: 

1. Γραφείο Δημάρχου 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

3. Γραφείο Αντιδημάρχου Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού 

4. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας 

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

6. Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου 

Αρχείο: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Φ. Υπερωριών 2017 


