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∆/ΝΣΗ ∆/ΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ  
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η      ΑΡΙΘ:   56/2018/Γ.Π. 
 

 ΘΕΜΑ:  «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης Υπαλλήλων ∆ήµου, για την αντιµετώπιση  
                 των εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν κατά το µήνα Αύγουστο 2018, λόγω της 
                 υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς». 
             
 
            Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, 
             
            Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του Ν. 3852/2010 [ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ], 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 [∆.Κ.Κ.], 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 [Κ.Κ.∆.Κ.Υ.], 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 [Μισθολογικές ρυθµίσεις των Υπαλλήλων 
του ∆ηµοσίου Τοµέα, των Ο.Τ.Α. κ.λ.π.], 

5. Την αριθ. 4/2018/Γ.Π. Απόφαση ∆ηµάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων [Καθιέρωση 
υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης για το έτος 2018, Υπαλλήλων ∆ήµου 
Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, για την αντιµετώπιση εποχιακών, έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών], η οποία έχει δηµοσιευθεί στο αριθ. ΦΕΚ. 69/τ. Β΄/2018, 

6. Τον Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, όπως δηµοσιεύθηκε στο αριθ. ΦΕΚ 
3131/τ.Β΄/30-12-2011, 

7. Την αριθ. 39/Γ.∆./2012 Απόφαση ∆ηµάρχου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων [Τοποθέτηση 
υπηρετούντων Υπαλλήλων ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων στις ∆/νσεις και τα 
Τµήµατα του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου και ανάθεση καθηκόντων σε αυτούς], 

8. Την αριθ. 70226/380/5-3-2018 Απόφαση του Περιφερειάρχη ∆υτ. Ελλάδας «Κήρυξη Τ.Κ. 
∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας, µέχρι την 28 Μαίου 2018», 

9. Το γεγονός πως, κατά το µήνα Αύγουστο ο ηµερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου 
πυρκαγιάς για το ∆ήµο και γενικότερα για όλο το Νοµό, ξεπερνά το βαθµό 
επικινδυνότητας [3] και θα πρέπει να απασχοληθούν Υπάλληλοι του ∆ήµου, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας τους, κατά τις απογευµατινές ώρες, για την εφαρµογή 
προγραµµάτων επιφυλακής, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 

1. Την καθιέρωση υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης, για το χρονικό διάστηµα 
µηνός Αυγούστου 2018, για τα κατωτέρω Τµήµατα του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου Ανδρίτσαινας - 
Κρεστένων, καθώς και για τον κατωτέρω αριθµό των ∆ηµοτικών Υπαλλήλων [Μονίµων, 
Ι.∆.Α.Χ. και Ι.∆.Ο.Χ.], οι οποίοι θα ενταχθούν σε συνεργεία επιφυλακής, µε σκοπό την 



αντιµετώπιση των εκτάκτων αναγκών που θα προκύψουν από την υψηλή 
επικινδυνότητα, λόγω πυρκαγιών,  από ως κατωτέρω: 

                   
ΤΜΗΜΑ  Ο.Ε.Υ.  ∆ΗΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας 5 
Τµήµα Τεχνικών Έργων – Ηλεκτρ/κών Έργων και Συγκ/νιών 10 
Τµήµα Καθαριότητας, Ανακ/σης και Πρασίνου 10 
Τµήµα Πολεοδοµίας, Περ/ντος και Πολιτικής Προστασίας 10 
Τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης  2 

 
1. Καθιερώνουµε ως ανώτατο όριο της υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης των 
ανωτέρω Υπαλλήλων, που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού τους ωραρίου 
εργασίας, κατά το µήνα Αύγουστο 2018, τις [20] ώρες ανά Υπάλληλο και ανά µήνα. 

2. Η δαπάνης της υπερωριακής απογευµατινής απασχόλησης των ανωτέρω Υπαλλήλων 
του ∆ήµου, για τις συγκεκριµένες εργασίες, θα βαρύνει τους 10-6022.001, 20-6012.001, 
20-6022.001, 25-6012.001, 25-6022.001, 30-6022.001, 70-6022.001 και 70-6042.001 
του Προϋπ/σµού του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων έτους 2018. 

 
 
                                                                                                  Ο ∆ήµαρχος 
 
                                                                                          ∆ιονύσιος Μπαλιούκος 


