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ΘΕΜΑ: «Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, υπερωριακής εργασίας
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών (ημερησίων και νυχτερινών), του μόνιμου
προσωπικού του Δήμου Σκύρου για όλη την διάρκεια του έτους 2022»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 το Ν. 3852/2010 που αφορά «αρμοδιότητες
Δημάρχου» (Α΄87)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176)
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48,49 και 176 «περί υπερωριακής απασχόλησης» του ν.
3584/2007 (Α΄143)
4. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4147/2013.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και
Κοινοτήτων» (Α’ 114).
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σκύρου (ΦΕΚ 1723/Β/18.05.2012).
8. Την υπ’ αριθ. 162/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκύρου περί
«Καθιέρωσης εικοσιτετράωρης λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου» με ΑΔΑ : 6ΞΖ3Ω1Σ7Ν8
9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 1375/22-3-2022 Βεβαίωση ’Ύπαρξης Πιστώσεων της Προϊσταμένης
του Τμήματος Διοικητικού-Οικονομικού του Δήμου Σκύρου, σύμφωνα με την οποία
στον προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου οικονομικού έτους 2022 έχουν προβλεφθεί
πιστώσεις για υπερωριακή απασχόληση καθώς και για υπερωριακή απασχόληση
Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσωπικό του Δήμου στους Κ.Α. Εξόδων: ΚΑ 106012.002, ΚΑ 10-6012.003, 10-6012.004, ΚΑ 20-6012.001, ΚΑ 25-6012.001, ΚΑ 306012.001, ΚΑ 35-6012.001
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 103335/11.07.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 3184/03.08.2020
για την «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες ημέρες Υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου».
11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων, επειγουσών και όλως
απροβλέπτων υπηρεσιακών αναγκών υπάρχει ανάγκη υπερωριακής εργασίας
απογευματινής, στο μόνιμο προσωπικό του Δήμου και συγκεκριμένα:
Α. Στους Διοικητικούς υπαλλήλους του Δήμου Σκύρου που απασχολούνται στις
Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες καθώς για την αντιμετώπιση της αυξημένης
εργασίας λόγω συνεχούς διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Δήμου, αλλά και
διευθέτηση εργασιών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των
υπηρεσιών, λόγω της εξυπηρέτησης του κοινού (σύνταξη ισολογισμών, απολογισμών,
τακτοποίηση ταμείου, σύνταξη προϋπολογισμού, γραμματειακή υποστήριξη των
συνεδριάσεων του ΔΣ , την λειτουργία του Ληξιαρχείου).
Β. Στους απασχολούμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας για την αντιμετώπιση
εκτάκτων αναγκών , την λειτουργία της υπηρεσίας σε εξαιρέσιμες ημέρες και ώρες ,
καθώς και για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών κατά την διάρκεια της
τουριστικής περιόδου.
Γ. Στους απασχολούμενους της Υπηρεσίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης για την
αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών των δικτύων καθώς επίσης και διαφόρων άλλων
εργασιών που δεν είναι δυνατόν να γίνουν στο σύνηθες ωράριο των υπηρεσιών.
Δ. Στους απασχολούμενους της Τεχνικής Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση αναγκών
εκτελούμενων έργων, διενέργεια αυτοψιών, έλεγχος καταγγελλομένων παραβάσεων,
καθώς και ανάγκες που προκύπτουν για την πολιτική προστασία
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Ε. Στους απασχολούμενους της Υπηρεσίας Πρασίνου για την αντιμετώπιση των
αυξημένων αναγκών κυρίως εντός της θερινής- τουριστικής περιόδου. (επιφυλακή για
περιπτώσεις πυρκαγιών, πλημμυρών, πτώσεων δένδρων, που μπορεί να συμβούν
καθ’ όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες του χρόνου, καθαρισμό ρεμάτων, φρεατίων,
αγωγών).
12. Επιπλέον κρίθηκε απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση του παρακάτω μόνιμου
προσωπικού για ορισμένες Κυριακές και εξαιρέσιμες, πέραν της υποχρεωτικής, σε
ημερήσια νυχτερινή βάρδια (μόνο για την Υπηρεσία Καθαριότητας), ανάλογα με τις
ανάγκες, προς αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, εποχιακών και όλως
απροβλέπτων υπηρεσιακών αναγκών ως εξής:
Στους απασχολουμένους στην Υπηρεσία Καθαριότητας, διότι ο καθαρισμός στο νησί
θα πρέπει να πραγματοποιείται ορισμένες Κυριακές και αργίες του 2022 σε ημερήσια
βάρδια, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της υπηρεσίας. Το Σάββατο που λειτουργούν
τα καταστήματα υπάρχει σημαντική ρύπανση των οδών και σωρεύεται μεγάλη
ποσότητα απορριμμάτων εντός της θερινής- τουριστικής περιόδου. Θα επιτρέψει την
αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων (Πράσινων Κάδων), της ανακύκλωσης (Μπλε
Κάδων), των ογκωδών αντικειμένων και τον καθαρισμό των καλντεριμιών του
παραδοσιακού οικισμού. Καθώς επίσης, θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία του
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και των Δημοτικών Σφαγείων.
Σε νυκτερινή βάρδια αφού το συγκεκριμένο προσωπικό απασχολείται στην Πολιτική
Προστασία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Πυρκαγιές, πλημμύρες,
αποχιονισμό).
Στους απασχολούμενους της Υπηρεσίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης για την
αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών των δικτύων καθώς επίσης και των αντλιοστασίων
Ύδρευσης- Αποχέτευσης.
13. Την υποχρέωση του Δήμου για πρόβλεψη προκειμένου να αντιμετωπίζονται έκτακτες
και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες και που πιθανά θα προκύψουν κατά το έτος
2022
14. Τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων κατά κλάδο που είναι:
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός υπαλλήλων
01
01
03
09
01
01
01
01
04
01
01
02
01
01
28

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
-ΑΕγκρίνουμε και καθιερώνουμε την καθ’ υπέρβαση (υπερωριακή: απογευματινή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών) και την προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας (νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ) του υποχρεωτικού ωραρίου εργασία με αποζημίωση, για
το υπηρετούν μόνιμο προσωπικό του Δήμου Σκύρου, σύμφωνα με τα όρια που προβλέπουν
οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 για όλη την διάρκεια του 2022, ως εξής:
Ειδικά για την Υπηρεσία Καθαριότητας καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία ,
υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 6:00 π.μ.– 22:00 μ.μ,
υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 22:00μ.μ-6:00 π.μ., νυχτερινή
υπερωριακή εργασία από 22:00μ.μ.- 6:00 π.μ. πέραν της υποχρεωτικής, σύμφωνα με τα όρια
που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις για όλη την διάρκεια του 2022.
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Επίσης για την Υπηρεσία Ύδρευσης- Αποχέτευσης καθιερώνουμε απογευματινή
υπερωριακή εργασία, υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 6:00π.μ. –
22:00μ.μ, υπερωριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών από 22:00μ.μ-6:00π.μ.,
νυχτερινή υπερωριακή εργασία από 22:00μ.μ.- 6:00π.μ. πέραν της υποχρεωτικής, σύμφωνα
με τα όρια που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις για όλη την διάρκεια του 2022.
Επιπρόσθετα για τις Οικονομικές - Διοικητικές Υπηρεσίες καθιερώνουμε απογευματινή
υπερωριακή εργασία από 18:00 μ.μ. – 22:00 μ.μ.
-ΒΟρίζεται ανώτατο όριο ωρών υπερωριακής απασχόλησης ετησίως ( για το α και β εξάμηνο
έτους 2022) ως ακολούθως:
Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 10.6012.002 (Οικονομικές/Διοικητικές
Υπηρεσίες
Α/Α
1.

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

04

960

2.

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

01

240

01
06

240

3.

ΣΥΝΟΛΟ

Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 10-6012.003 (ληξίαρχος)
Α/Α
1.

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

01

240

ΣΥΝΟΛΟ

01

Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 10-6012.004 (πρακτικογράφος)
Α/Α
1.

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

01

240

ΣΥΝΟΛΟ

01

Β. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 20.6012.001 (Υπηρεσία Καθαριότητας)
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΤΟΜΑ

1.
2.
3.

ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

01
01
03

240
240
720

360
360
1080

192
192
576

4.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

09
14

2160

3240

1728

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣ.
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
6:00 π.μ.
22:00 μ.μ
22:00μ.μ.
6:00 π.μ.

Γ. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 25.6012.001 (Υπηρεσία ΎδρευσηςΑποχέτευσης)
Α/Α

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΤΟΜΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

1.
2.
3.

ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ

01
01

240
240

01

240

03

ΩΡΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣ.
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
6:00 π.μ.
22:00 μ.μ
22:00μ.μ.
6:00 π.μ.
192
192
192
192
192

192
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Δ. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 30.6012.001 (Τεχνική Υπηρεσία)
Α/Α
1.

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΤΟΜΑ
01

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ
240

2.

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

01

240

01
01
04

240
240

3.
4.

ΣΥΝΟΛΟ

Ε. Για το προσωπικό που αμείβεται από τον Κ.Α. 35.6012.001 (Υπηρεσία Πρασίνου)
Α/Α
1.

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΑΤΟΜΑ

ΩΡΕΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

01

240

ΣΥΝΟΛΟ

01

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε φορά
ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών, καθορίζεται στα όρια των πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου για το 2022.
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης δε θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο για το έτος
2022, τις 240 ώρες απογευματινές (20 ώρες μηνιαίως), τις 192 ώρες Κυριακών και
εξαιρέσιμων ημερών (16 ώρες μηνιαίως) και τις 192 ώρες νυχτερινών (16 ώρες μηνιαίως).
Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας Καθαριότητας που λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη
βάση το σχετικό όριο για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς
και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά υπάλληλο τις 360 ώρες (30 ώρες
ανά μήνα) κατά περίπτωση.
Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από υπηρεσιακό
σημείωμα των προϊσταμένων των τμημάτων του Δήμου Σκύρου.
Για την ετήσια δαπάνη της υπερωριακής εργασίας του προσωπικού που ανέρχεται στο
συνολικό ποσό των 12.500,00 €, έχουν προβλεφθεί πιστώσεις που βαρύνουν τους:








Κ.Α. 10-6012.002
Κ.Α. 10-6012.003
Κ.Α. 10-6012.004
Κ.Α. 20-6012.001
Κ.Α. 25-6012.001
Κ.Α. 30-6012.001
Κ.Α. 35-6012.001

με ποσό
με ποσό
με ποσό
με ποσό
με ποσό
με ποσό
με ποσό

2.000,00€
1.500,00€
1,500.00€
3.000,00€
2.000,00€
1.500,00€
1.000,00€

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Σκύρου έτους 2022.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Δήμαρχος Σκύρου
Μαυρίκος Κ. Νικόλαος

