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««ΚΚααθθιιέέρρωωσσηη  υυππεερρωωρριιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς  ((ααπποογγεευυµµααττιιννήή,,  ΚΚυυρριιαακκώώνν  κκααιι  εεξξααιιρρέέσσιιµµωωνν  
ηηµµεερρώώνν))  έέττοουυςς  22001155,,  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΝΝέέααςς  ΙΙωωννίίααςς  µµεε  σσχχέέσσηη  εερργγαασσίίααςς  
∆∆ηηµµοοσσίίοουυ  ∆∆ιικκααίίοουυ,,  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ∆∆ιικκααίίοουυ  ΑΑοορρίίσσττοουυ  &&   ΟΟρριισσµµέέννοουυ  ΧΧρρόόννοουυ..  
 

Ο 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1 Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου». 
2 Τα άρθρα  48 και 176 του Ν. 3584/2007 
3 Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , ενιαίο µισθολόγιο – 
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής  2012-2015» όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ.1 
του άρθρου 176 του Ν.4261/2014. 
Την υπ’ αριθ. 117/23-3-2015) απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Νέας Ιωνίας, περί 
καθιέρωσης διακεκοµµένου ωραρίου, της εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, εβδοµαδιαίας απασχόλησης από Τρίτη µέχρι και Σάββατο καθιερωµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας την ∆ευτέρα, εφόσον δεν συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, 
και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και Αργίες για µέρος του προσωπικού της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για το έτος 2015.       

4 Το γεγονός ότι για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου µας 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπικό του ∆ήµου, 
επειδή οι υπηρεσίες µας σε µεγάλο βαθµό έχουν αποδυναµωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων 
και τη διαθεσιµότητα υπαλλήλων σύµφωνα µε το Ν. 4093/2012. Σύµφωνα µε το Ν. 
3852/2010  µεγάλος αριθµός νέων αρµοδιοτήτων ασκείται από τις υπηρεσίες µας    
Μετά την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (Ν. 4172/2013), πολλές αρµοδιότητες 
βάρυναν  τις υπόλοιπες υπηρεσίες,  
Επίσης, η ∆ιεύθυνση Υπηρεσίας ∆όµησης, πρώην ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας Βόρειου Τοµέα 
Νοµαρχίας Αθηνών, συνεχίζει να εξυπηρετεί τους επτά (7) ∆ήµους της αρµοδιότητας της. 
Ακόµη, κατά την διάρκεια του έτους, ενδεικτικά προκύπτουν οι παρακάτω εποχικές, 
έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες: 
•  Η άµεση αποκατάσταση και επισκευή των οδοστρωµάτων και αποκαταστάσεις βλαβών 
στα δηµοτικά δίκτυα, η αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλεκτροφωτισµού, παροχές 
ρεύµατος, τοποθετήσεις και συντήρηση εορταστικού στολισµού. 
•  Η αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται από ακραία φυσικά φαινόµενα, 
θεοµηνίες και φυσικές καταστροφές. 
•  Η διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων, η 
υλοποίηση επιµορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
•  Ο έλεγχος των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 
•  Η σύνταξη του ετήσιου απολογισµού, ισολογισµού, προϋπολογισµού και οικονοµικών 
καταστάσεων. 
•  Ο έλεγχος και η συντήρηση δικτύων πληροφορικής και του δικτύου οπτικών ινών. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Νέα Ιωνία  26/3/2015    

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Απόφ.: 107 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 8322 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
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•  Μεταδηµοτεύσεις, αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων. 
•   Σύγκλιση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και των λοιπών συλλογικών οργάνων και η 
τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων. 
•  Προετοιµασία διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων (προκήρυξη, υπηρεσιακά 
σηµειώµατα), πειθαρχικές διαδικασίες υπαλλήλων, προκηρύξεις για πλήρωση θέσεων 
προσωπικού κ.λ.π. 

5 Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους   
358.640,24 € , η οποία  θα βαρύνει τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου , οικ. έτους 
2015  και έχουν δεσµευθεί οι αντίστοιχες πιστώσεις των Κ.Α.10.6012.0001, 10.6012.0005, 
10.6012.0006, 15.6012.0001, 15.6012.0002, 20.6012.0001, 35.6012.0001, 30.6012.0001, 
40.6012.0001, 10.6022.0001, 10.6022.0004, 10.6022.0003, 15..6022.0001, 15.6022.0003, 
20.6022.0001, 35.6022.0001, 30.6022.0001, 40.6022.0001, 15.6042.0001, 20.6042.0001 
σύµφωνα µε την 6473/20-03-2015 βεβαίωση (Ορθή Επανάληψη) του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού & Λογιστηρίου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  

 
 Καθιερώνουµε για το προσωπικού του ∆ήµου Νέας Ιωνίας για το έτος 2015 υπερωριακή 
εργασία (απογευµατινή, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών) πέραν της υποχρεωτικής για την 
αντιµετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, όπως αναφέρονται στο 
ανωτέρω σκεπτικό, αναλυτικά ως εξής: 
 

1. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ  

ΗΜΕΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

98 92 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ & 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ               
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                        
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

58 –– 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

7 
–– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ 8 –– 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9 
–– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

20 
–– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 

25 
–– 
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2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ  

ΗΜΕΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 20 37 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑΣ & 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ               
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ                        
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

11 –– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4 –– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

9 –– 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΟΜΗΣΗΣ 

6 –– 

  
 

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ  

ΗΜΕΡΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 10 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

22 22 

  
Τα όρια των ωρών υπερωριακής (απογευµατινής) απασχόλησης ανά υπάλληλο για το 

προσωπικό όλων των ∆ιευθύνσεων πλην της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ορίζονται ως 
είκοσι (20) ώρες µηνιαίως. 

Τα όρια των ωρών απασχόλησης ανά υπάλληλο για το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος ορίζονται ως εξής: 

α. Υπερωριακή απογευµατινή εργασία, έως 20 ώρες µηνιαίως 
β.. Εργασία Κυριακών & εξαιρέσιµων ηµερών, έως 30 ώρες µηνιαίως    
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          Τα παραπάνω αναφερόµενα όρια αριθµού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι 
τα ανωτέρω επιτρεπόµενα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο εφόσον το επιβάλουν οι 
ανάγκες της υπηρεσίας.  Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, µε την 
προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώτατου αριθµού ωρών ανά υπάλληλο. 
 Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την βεβαίωση της πραγµατικής 
παροχής της υπερωριακής εργασίας, ορίζονται οι αρµόδιοι Προϊστάµενοι Τµηµάτων & 
Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων και στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση ∆ηµάρχου περί 
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης.  
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
2. Γενικός Γραµµατέας 
3. Γραφεία Αντιδηµάρχων 
4. Όλες τις ∆/νσεις και τα Τµήµατα 
 
 
 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 
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