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«ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ»

Θέμα:« Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού»

                                                                                                                            
   Ο Πρόεδρος

                                                της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης
    Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου 
πρώτου του ν.4093/2012,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011,
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.
4. Τις διατάξεις του ν.1069/1980,
5. Την  πρόβλεψη  σχετικών  πιστώσεων  στον  ψηφισθέντα  προϋπολογισμό  του  έτους 

2013 της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. 
6. Την  επιβεβλημένη  και  επιτακτική  ανάγκη,  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  και 

εξαιρετικότητας  των  παρεχομένων  υπηρεσιών,  για  πρόσθετη  υπερωριακή 
απογευματινή και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές, 
τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, 
τακτική, εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών και των 
δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Θ.

7. Τη σχετική Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

1. Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι την 22η ώρα, 18 υπαλλήλων που 
απασχολούνται  στα  δίκτυα  ύδρευσης-αποχέτευσης,  στα  αντλιοστάσια  και  στις 
εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων  και  μέχρι  20  ώρες  το  μήνα  για  τον  κάθε 
εργαζόμενο  για  όλο  το  έτος  2013,  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης,  των  αντλιοστασίων  και  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας 
λυμάτων  την άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για 
την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών 
των δικτύων αποχέτευσης για την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων 
και προστασία της δημόσιας υγείας

2. Την ημερήσια και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 18 
υπαλλήλων που υπηρετούν στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και 
στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε 
εργαζόμενο  για  όλο  το  έτος  2013,  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  δικτύων 
ύδρευσης-αποχέτευσης,  των  αντλιοστασίων  και  των  εγκαταστάσεων  επεξεργασίας 
λυμάτων  και την άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης 
για  την  αδιάκοπη  υδροδότηση  των  δημοτών  καθώς  και  την  αποκατάσταση  των 
βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές 
λυμάτων και προστασία της δημόσιας υγείας.

3. Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέχεται από την 22η 
ώρα μέχρι την 6η πρωινή ,  18 υπαλλήλων που υπηρετούν στα δίκτυα ύδρευσης-
αποχέτευσης  ,στα αντλιοστάσια  και  στις  εγκαταστάσεις  επεξεργασίας  λυμάτων και 
μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον κάθε  εργαζόμενο για όλο το έτος  2013, για  την 
απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης, των αντλιοστασίων και 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων  και την άμεση αποκατάσταση διακοπών 
και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς 
και  την  αποκατάσταση  των  βλαβών  των  δικτύων  αποχέτευσης  για  την  πρόληψη 
πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία της δημόσιας υγείας.
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Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών απασχόλησης είναι 
τα ανώτερα και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες 
της Δ.Ε.Υ.Α.Θ..

4. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών ανά υπάλληλο

5. Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του κατά τις νυχτερινές ώρες, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του προσωπικού κατά την ημέρα 
ανάπαυσης (το Σάββατο ) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα 
ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας καθοριζόμενη από την 
υπηρεσία.

6. Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών για μεν τους υπαλλήλους της 
Τεχνικής Υπηρεσίας στον προϊστάμενο της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ στον 
προϊστάμενο της ΔΟΥ.

7. Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

8. Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπολογίζεται σε 12.000 € η οποία 
έχει  προβλεφθεί  και  θα  βαρύνει  τον  κ.α.  60-00-02-0002  «Αμοιβές  υπερωριακής 
απασχόλησης τεχνικής υπηρεσίας τακτικό προσωπικό» , και 60-00-02-0003 «Αμοιβές 
υπερωριακής απασχόλησης τεχνικής υπηρεσίας έκτακτο προσωπικό» ποσού 6.000,00 
του Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Θ. του έτους 2013.

9. Η παρούσα απόφαση έγκειται στην έγκριση του Δημάρχου του Δήμου Θέρμης.
10. Η παρούσα απόφαση μετά και  την έγκριση του Δημάρχου του Δήμου Θέρμης να 

διαβιβασθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευση.

                                                                                                         

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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