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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος  27 Ιανουαρίου 2015 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  

∆∆ ΗΗ ΜΜ ΟΟ ΣΣ   ΒΒ ΟΟ ΡΡ ΕΕ ΙΙ ΑΑ ΣΣ   ΚΚ ΥΥ ΝΝ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΙΙ ΑΑ ΣΣ      Αριθµός Πρωτοκόλλου : 650 
 

Γραφείο ∆ηµάρχου  

  

Ταχ. Κώδικας 22 001 Άστρος  

Πληροφορίες: Τερζάκης Γεώργιος 

Μποβολανέα Βασιλική  - Αλεξάνδρα 

 

Τηλ.: 27553-60100 / 60101 

Fax: 27553-60169 

E-mail: astros@otenet.gr 
 

Απόφαση ∆ηµάρχου 18/2015 
Ο ∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
‘Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-

2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης  

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 

143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20  του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α'/27-10-

2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015». 

4. Την εγκύκλιο  µε αριθµό πρωτοκόλλου 2/78400/0022/14-11-2011 του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αφορά παροχή οδηγιών για την 

εφαρµογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011. 

5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου – Ο.Ε.Υ.  (ΦΕΚ 

2146/Β΄/26-9-2011). 

6. Το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

7. Την απόφαση µε αριθµό 104/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουρίας, µε την οποία ορίστηκε ως ειδικός γραµµατέας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ο υπάλληλος του ∆ήµου µας κ. Τερζάκης Γεώργιος 

του Νικολάου, η οποία δεν έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα 

8. Την απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας µε αριθµό 492/2014 και 

την υπ’ αριθµό 74336/4806/16-9-2014 Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου, 

µε τις οποίες ανατέθηκαν τα καθήκοντα του Ληξιάρχου ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας, στον υπάλληλο του ∆ήµου µας κ Ηλιόπουλο Σπύρο του Γεωργίου 
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9. Την απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας µε αριθµό 519/2014, περί 

ορισµού υπαλλήλων για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Άστρους και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου 

Βόρειας Κυνουριας. 

10. Την απόφαση του ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας µε αριθµό 615/2014, περί 

επανατοποθέτησης του προσωπικού στις  οργανικές µονάδες του Ο.Ε.Υ. του 

∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

11. Την έλλειψη  προσωπικού στο ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας,   γεγονός που 

οφείλεται στο ότι τα τελευταία έτη έχει αποχωρήσει και αποχωρεί µεγάλος 

αριθµός υπαλλήλων λόγω συνταξιοδοτήσεων, µετατάξεων κλπ. (πρόγραµµα 

ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, περιορισµός προσλήψεων στο δηµόσιο, 

κατάργηση θέσεων  δηµοτικής αστυνοµίας µε τα άρθρα 81 και 90 του Ν. 

4172/2013). 

12. Την υποχρέωση του ∆ήµου για  την εύρυθµη, αποτελεσµατική και αποδοτική 

λειτουργία του συνόλου των  δηµοτικών υπηρεσιών και συγκεκριµένα : 

Τις υπηρεσιακές ανάγκες : 

α) για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

(Ειδικός Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), κατά τις απογευµατινές 

ώρες των εργασίµων ηµερών (∆ευτέρα – Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα 

β) για την σύνταξη Ληξιαρχικών Πράξεων (Ληξίαρχος) κατά τις απογευµατινές 

ώρες των εργασίµων ηµερών (∆ευτέρα – Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα 
γ) για τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Άστρους και των Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου και των λοιπών επιτροπών. 

δ) για τις λοιπές έκτακτες, επείγουσες και εποχικές ανάγκες των υπηρεσιών 

του ∆ήµου µας, που τυχόν θα προκύψουν εντός του έτους 2015 και οι οποίες 

για να αντιµετωπιστούν, επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του 

κανονικού ωραρίου εργασίας, τις απογευµατινές δηλαδή ώρες των εργασίµων 

ηµερών (∆ευτέρα – Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα και που κατά 

πρόβλεψη είναι οι παρακάτω : 

� Την διοργάνωση αθλητικών, πολιτιστικών και λοιπών κοινωνικών εκδηλώσεων  
� Την διοργάνωση εορταστικών και επετειακών εκδηλώσεων (Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιάς, Αποκρεών, Β’ Εθνοσυνέλευσης, τοπικών εορτών κλπ) 

� Την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών των ∆ιοικητικών, Οικονοµικών, 

Τεχνικών Υπηρεσιών, των Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, του  

Αυτοτελούς Γραφείου Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και του Αυτοτελούς 

Γραφείου Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

13. Το γεγονός ότι στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού 

έτους 2015, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την καταβολή υπερωριακής 

απασχόλησης στους υπαλλήλους που θα απασχοληθούν και συγκεκριµένα  

στους Κ.Α. του σκέλους των εξόδων :  10-6012 ποσό 15.000,00 €, 15-6012  

ποσό 1.000,00 €,  20-6012 ποσό 10.000,00 €, 30-6012 ποσό 9.000,00 € 

και 40-6012 ποσό 2.000,00 € για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής 

απασχόλησης προσωπικού 
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Αποφασίζουµε τα παρακάτω : 
 

1) Καθιερώνουµε και εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση,   πέραν του 

κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευµατινές ώρες  των εργάσιµων ηµερών 

(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα, από 01/02/2015 µέχρι 

31/12/2015 και µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαίως για έναν (1) υπάλληλο,  µε την 

προβλεπόµενη από το νόµο αποζηµίωση, για την κάλυψη της υπηρεσίας τήρησης 

των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βόρειας Κυνουρίας 

2) Καθιερώνουµε και εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση,   πέραν του 

κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών (∆ευτέρα 

έως και Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα, από 01/02/2015 µέχρι 31/12/2015 

και µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαίως για έναν (1) υπάλληλο,  µε την προβλεπόµενη 

από το νόµο αποζηµίωση, για την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας του 

Ληξιαρχείου του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας 

3) Καθιερώνουµε και εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση,   πέραν του 

κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευµατινές ώρες  των εργάσιµων ηµερών 

(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα, από 01/02/2015 µέχρι 

31/12/2015 και µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο,  µε την 

προβλεπόµενη από το νόµο αποζηµίωση, για την κάλυψη των λοιπών 

προαναφερόµενων υπηρεσιακών αναγκών, σε σαράντα τρείς (43) τακτικούς 

υπαλλήλους του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας,   όπως παρακάτω : 

� ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, δώδεκα (12) υπάλληλοι 

� ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, οκτώ (8) υπάλληλοι 

� ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας, δέκα επτά (17) υπάλληλοι 

� Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, ένας (1) υπάλληλος 

� Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων, ένας (1) 

υπάλληλος 

� Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, πέντε (5) υπάλληλοι 

4) Καθιερώνουµε επίσης και εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση,   πέραν 

του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευµατινές ώρες  των εργάσιµων ηµερών 

(∆ευτέρα έως και Παρασκευή) και µέχρι την 22η ώρα, από 01/02/2015 µέχρι 

31/12/2015 και µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαίως ανά υπάλληλο,  µε την 

προβλεπόµενη από το νόµο αποζηµίωση,  σε  έξι (6)  υπαλλήλους  του ∆ήµου  
Βόρειας Κυνουρίας,  µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου.   

 

Η υπερωριακή απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού, πλην του Ειδικού 

Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του Ληξιάρχου του ∆ήµου Βόρειας 

Κυνουρίας, θα γίνεται κάθε φορά µε απόφαση ∆ηµάρχου και όταν αυτό χρειαστεί, 

ανάλογα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας. 

Από την εφαρµογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη, σε βάρος του 

προϋπολογισµού έτους 2015 του   ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δηµοσίευσή της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου, Τέρµα Ερυθρού Σταυρού,-  
22 100 Τρίπολη 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ  
Γραφείο ∆ηµάρχου 
Προϊστάµενοι Οργανικών Μονάδων ∆ήµου 
Οικονοµική Υπηρεσία 
Γραφείο Ανθρώπινου ∆υναµικού  & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας 
Υπάλληλοι ∆ήµου 

Ο  
∆ήµαρχος Βόρειας Κυνουρίας 

 
 
 

Μαντάς Παναγιώτης 
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