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ΚΑΛΑΜΑΤΑ

“Καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας για το έτος 2014”

ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2014
-ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Έχοντες υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 79 και 86 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006/τ.Α’).
2. Τις διατάξεις των παρ.2 & 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α΄/28.6.2007).
3. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/7.6.2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 45 παρ.1 του Ν.4071/2012 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του
Ν.4147/2013.
5. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν.2503/97.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής
285/13.2.2012/τ.Β΄).

Υπηρεσίας

του

Δήμου

Καλαμάτας

(ΦΕΚ

7. Τη με αριθ.179/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με
την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας (άρθρο 36 του Ν.3584/2007)
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΘΩΕΕ-ΗΕΑ), όπως εγκρίθηκε με την αριθ.22899/2842/29.5.2013
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΕΖΔΟΡ1Φ-ΧΤ0).
8. Τη με αριθ.427/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας σχετικά με
την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δήμου Καλαμάτας με την Ελληνική
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Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν.4172/2013, από τις 23.9.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΑΩΕΕ-ΖΧ9), όπως εγκρίθηκε με την αριθ.65423/2329/14.11.2013 Απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΟΡ1Φ-Β93).
9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο Καλαμάτας.
10. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται για το έτος 2014, οι οποίες
επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. Οι
ανάγκες αυτές προκύπτουν από: α) την εφαρμογή του Ν.3852/2010 και την
συνένωση των Δήμων, αφού τα όρια του νέου Δήμου Καλαμάτας είναι διευρυμένα
καθώς και τη μεταφορά υπηρεσιών από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση β) την
έλλειψη του Δήμου Καλαμάτας σε προσωπικό, οι οποίοι αποχώρησαν από την
Υπηρεσία, αφενός λόγω συνταξιοδότησης, αφετέρου λόγω της εφαρμογής του
Προγράμματος διαθεσιμότητας και κινητικότητας και ο όγκος της δουλειάς έχει
επιμεριστεί στους εναπομείναντες υπαλλήλους, γ) τη μη πρόσληψη τακτικού
προσωπικού από το έτος 2010 σε εφαρμογή της δημοσιονομικής πολιτικής, δ) τη
λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητος και του Τμήματος Αδειών & Ελέγχων,
καθόλο το εικοσιτετράωρο, ε) τη λειτουργία του Γραφείου του Δημάρχου μετά το
πέρας του κανονικού ωραρίου του Γραφείου λόγω των πολλών θεμάτων, που
ανακύπτουν καθημερινά, στ) τις συχνές μετακινήσεις, κυρίως προς Τρίπολη και
Αθήνα του Δημάρχου με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο που οδηγεί υπάλληλος του
Δήμου, ζ) τη λειτουργία του Δημοτικού Κοιμητηρίου Καλαμάτας, σύμφωνα με τον
κανονισμό, τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες όλου του χρόνου από το πρωί έως το
απόγευμα, η) τη λειτουργία υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης έργων,
καθώς και αποκατάστασης Η/Μ βλαβών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
11. Τη δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση και η οποία θα ανέλθει
στο ποσό των 42.000 € και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.
10.6012.01, 10.6012.02, 10.6012.03, 10.6022.01, 20.6012.01, 20.6022.01,
20.6042.01, 30.6012.01, 30.6022.01 και 45.6012.01 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2014.
12. Τη μη καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Διεύθυνσης, σύμφωνα
με την παρ.10 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε για το έτος 2014 για το τακτικό προσωπικό, μόνιμο με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και ορισμένου χρόνου του Δήμου
Καλαμάτας:
A) την εργασία με αμοιβή απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων των υπηρεσιών:


Διοικητικών για μέγιστο αριθμό απασχολουμένων τακτικών υπαλλήλων
είκοσι τριών (23), συμπεριλαμβανομένων των πρακτικογράφων του
Δημοτικού

Συμβουλίου

και

των

Συμβουλίων

των

Δημοτικών/τοπικών

Κοινοτήτων και των ληξιάρχων των τεσσάρων (4) Δημοτικών Ενοτήτων.


Νεκροταφείου για μέγιστο αριθμό απασχολουμένων υπαλλήλων τριών (3).
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Καθαριότητας για μέγιστο αριθμό απασχολουμένων μονίμων υπαλλήλων
τριάντα (30) υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου τριάντα
(30).



Τεχνικών για μέγιστο αριθμό απασχολουμένων υπαλλήλων δέκα (10).

B) για τις υπηρεσίας Καθαριότητας και του Τμήματος Αδειών & Ελέγχων, την
εργασία με αμοιβή, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής βάρδιας, κατά τις
νυχτερινές ώρες τις εξαιρέσιμες και τις αργίες, για εβδομήντα δύο (72)
υπαλλήλους, σύμφωνα με τις αναφερόμενες αποφάσεις.
Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής ή νυχτερινής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες, ανά υπάλληλο, μηνιαίως, καθώς και
στην καθ’υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες, κατά περίπτωση, το μήνα με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών
αναγκών του Δήμου. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως
ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και μετά από
βεβαίωση του Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο,

να τοιχοκολληθεί

στον πίνακα

ανακοινώσεων του Δήμου, περίληψή της να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και να
κοινοποιηθεί στο Γραφείο Δημάρχου, στο Γενικό Γραμματέα,

στις αναφερόμενες

Διευθύνσεις και στο Τμήμα Προσωπικού & Μισθοδοσίας.

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
Παναγιώτης Ε.Νίκας
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