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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
                                                                ΑΡ. 639 

 
ΘΕΜΑ: «2η τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1514/2021 απόφασης  
                Δημάρχου για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και με  
                σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του  
                Δήμου Περάματος για το έτος 2022» 

 
Ο Δήμαρχος Περάματος 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις της παρ. 1  του άρθρου 58 του  Ν. 3852/2010. 
2. Τη με αριθμό 1/2020 (ΑΔΑ: ΨΓΛΦΩΞΔ-ΗΕΤ) απόφαση Δημάρχου περί ανάθεσης 

αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών στον Γενικό Γραμματέα του 
Δήμου Περάματος, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 1440/2020 (ΑΔΑ: 
ΨΛΝΝΩΞΔ-Η47) απόφαση. 

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και το άρθρο 176 του Ν.3584/07. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176). 
6. Την υπ΄ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Περάματος, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3257/τ. 

Β΄/06.12.2012. 
8. Τη με αριθμ. 34467/28480/05.07.2013 Απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου των υπηρεσιών του 
Δήμου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1769/τ. Β΄/22.07.2013. 

9. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Δήμο Περάματος. 
10. Την υπ΄ αριθμ. 1514/2021 (ΑΔΑ: 6Ω7ΦΩΞΔ-ΕΡΚ) απόφαση Δημάρχου σχετικά με 

την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος έτους 
2022, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5995/τ. Β΄/20.12.2021. 

11. Την υπ΄ αριθμ. 299/2022 (ΑΔΑ: Ω2ΛΟΩΞΔ-24Φ) απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1514/2021 απόφασης Δημάρχου 
για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του μόνιμου και με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος για το 
έτος 2022», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 906/τ. Β΄/01.03.2022. 

12. Το γεγονός ότι έχει επέλθει αλλαγή ως προς τον αριθμό του υπηρετούντος 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού 
του Δήμου Περάματος, λόγω παραιτήσεων, αποσπάσεων και μετατάξεων 
προσωπικού στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 
έτους 2022. 

13. Την ανάγκη αντιμετώπισης εξαιρετικών έκτακτων και επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών και πέραν των υποχρεωτικών ωραρίων εργασίας που δημιουργούνται 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας. 
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14. Το γεγονός ότι από την απόφαση προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό 
των 290,00€ και θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου 
Περάματος οικονομικού έτους 2022 ως εξής: K.A 15-601: 150,00€ και 15-602: 
140,00€, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό έτους 2021. 

15. Το ΦΕΚ 5710/τ. Β΄/08.11.2022 στο οποίο δημοσιεύθηκε η παρούσα. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

    Την 2η τροποποίηση και συμπλήρωση της  υπ΄ αριθμ. 1514/2021 απόφασης 
Δημάρχου για την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας μόνιμου και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού του Δήμου Περάματος 
για την αντιμετώπιση εξαιρετικών εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για το έτος 2022, η οποία και είχε 
τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 299/2022 απόφαση Δημάρχου Περάματος, ως εξής: 
     Στην  παρ. Ι, ο αριθμός του υπηρετούν μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού,  διαμορφώνεται σε εκατόν είκοσι πέντε 
(125) και σε πενήντα επτά (57) αντίστοιχα. 
    Η απαιτούμενη για την πληρωμή δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των 
αντίστοιχων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. 
    Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1514/2021 απόφαση Δημάρχου σχετικά με την 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού έτους 2022, ως έχει. 
 
         
                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                                    και με εντολή του 
                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
          
 
                                                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ 
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