
 

 

 

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Νεστόριο: 27/01/2023 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ        Αριθ.πρωτ:  866 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ              

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 6/2023 

Ο Δήμαρχος Νεστορίου 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ: 

87/Α΄/2010) περί αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης 

Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» όπως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις 

του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015) «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζεται, από 1/1/2016, το θέμα της 

απασχόλησης του προσωπικού, μεταξύ άλλων και των Ο.Τ.Α., πέρα από το 

υποχρεωτικό ωράριο εργασίας, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 

επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4354/2015, σύμφωνα με τις οποίες 

οι αποφάσεις καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ226/Α/2011), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», 

5. Την υπ’αριθμ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του 

Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)», σύμφωνα με την οποία για τους υπαλλήλους των 

Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης έγκρισης 

υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, είναι ο οικείος Δήμαρχος ή 

Περιφερειάρχης, 

 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 

του Κεφαλαίου Β’ του Ν.4354/2015». 
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7. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

8. Τον αριθμό (28) των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο 

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2023 για την 

αντιμετώπιση Ληξιαρχικών γεγονότων για την Δημοτική Ενότητα Νεστορίου – 

Δημοτική Ενότητα Ακριτών – Δημοτική Ενότητα Αρρένων και Δημοτική 

Ενότητα Γράμμου, καθώς και την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου και των Τοπικών Συμβουλίων Νεστορίου, Πτελέας-

Κρανοχωρίου, και Διποταμίας και των Σχολικών Επιτροπών Δήμου Νεστορίου  

οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας Διοικητικού  

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας. 

10. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό 

των 4.500,00 ευρώ . 

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ/10.6012.01 του 

Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2023 . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Καθιερώνουμε για το έτος 2023 ( Α΄ & Β΄ Εξαμήνου ) απογευματινή υπερωριακή 

εργασία, με αμοιβή, έως εκατόν είκοσι (120) ώρες  ανά εξάμηνο  για τους  τρείς   (3)  

(τρεις Ληξίαρχοι και τέσσερις πρακτικογράφοι) υπαλλήλους του Δήμου,  για το έτος 2023 

και έως είκοσι (20)  ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως (δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 20 

ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως), 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 θα ισχύει  για το έτος 2023  . 

Η  παρούσα θα δημοσιευθεί   στην  Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

   ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 
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