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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 1/20-1-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 4/2016 

Περί της καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση ωρών 
λειτουργίας των ∆/νσεων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης και Πληροφορικής, Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισµού 
και Τουρισµού. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα                       
20 Ιανουαρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 701/15-1-2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. 
Μιχάλαρου Γεωργίου που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού 
ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα 
µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 30 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Κολάτας Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 

Μαυροειδή Βασιλική Μαρινάκης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πιλίλης Σωτήριος  

∆ήµας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος  

Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος  
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ.  

Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  

Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα  

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης  

Ρήγα Ελένη Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων 
κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 1/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 2/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 
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Στην αρχή της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Λέλης Μελέτιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 14/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σ/λος κ. Λέλης Μελέτιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Ακολούθως  ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως και 
θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆.Σ/λίου την από 22-12-2015 εισήγηση  της 
Προϊσταµένης του Τµήµατος Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου µας, κας Φωτ. 
Στυλιανοπούλου µε  θέµα: «Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των 
∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού και Τουρισµού», η οποία έχει ως εξής:  

 
            Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 : «Με 
απόφαση του οικείου Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας (Γενικού Γραµµατέα 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), µετά από πρόταση των οικείων ∆ηµοτικών 
Συµβουλίων µπορεί οποτεδήποτε: α) να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την 
εφαρµογή πενθήµερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθµό υπαλλήλων, 
χρόνο ή περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας ή τους είδους και της µορφής της υπηρεσίας ή εργασίας και β) να 
καθορίζεται η πενθήµερη εβδοµάδα εργασίας για ορισµένες υπηρεσίες, κλάδου ή 
αριθµό υπαλλήλων από την Τρίτη µέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται 
λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους, καθιερουµένης ως µη 
εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας» . 
           Με το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 ορίζονται τα σχετικά µε την µισθοδοσία  
των υπαλλήλων, για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες . 
        Με την ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.1/14757/25-7-2011 ( ΦΕΚ 1659/2011 τ.Β΄ ) του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, καθιερώνονται οι 
ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών 
και των Ν.Π.∆.∆.  
        Με τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/5-5-2014) 
αντικαταστάθηκαν οι όµοιες της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 που 
αφορούν στην υπερωριακή µε αµοιβή απασχόληση των υπαλλήλων (σχετική η 
οικ.2/41768/0022/20-5-2014 ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονοµικών).  
        Με βάση τις προαναφερόµενες διατάξεις και για τις υπηρεσιακές ανάγκες που 
προκύπτουν εξαιρετικά και απρόβλεπτα και απαιτούν την απασχόληση του 
υπάρχοντος προσωπικού πέραν του ωραρίου και κατά τις απογευµατινές ώρες, 
καθίσταται αναγκαία η καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας, των 
∆ιευθύνσεων ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας, Απασχόλησης Πολιτισµού και Τουρισµού.  
Η καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των ανωτέρω ∆ιευθύνσεων, 
προκαλεί δαπάνη , συνολικού ποσού 10.576,20 ΕΥΡΩ, η οποία έχει προβλεφθεί 
στον υπό ψήφιση και έγκριση  προϋπολογισµό, του ∆ήµου Μεγαρέων οικονοµικού 
έτους 2016 και συγκεκριµένα τους παρακάτω Κ.Α. : 10.6012.0001  και 
10.6022.0001  
Ύστερα από τα ανωτέρω , εισηγούµαστε την καθιέρωση, για το έτος 2016  : 
Α)Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, από 07:00 έως 
24:00. 
Β)Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, από 07:00 έως 
24:00. 
Γ)Την  17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, από 07:00 έως 24:00. 
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∆)Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Απασχόλησης Πολιτισµού και Τουρισµού, από 07:00 έως 24:00. 
          Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις και επειδή έκρινε απαραίτητο να προβεί στην 
λήψη απόφασης για την εξαίρεση της εφαρµογής του πενθηµέρου εργασίας, εφ’ 
όσον επιβάλλεται και κατόπιν εντολής του ∆ηµάρχου.  
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν.3854/07, του άρθρου 20 
του Ν.4024/2011 και την την υπ’ αριθµ. ∆ΙΑ∆Π/Φ.Β.1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 
1659/2011 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και  τις ∆/ξεις του άρθρου του άρθρου 176 του 
Ν.4261/2014. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ   ΤΡΙΑΝΤΑ  (30) 

∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ Σ/ΛΩΝ 
 Α) Εγκρίνει για το έτος 2016, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά 
στο σκεπτικό της παρούσης, την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
των παρακάτω υπηρεσιών του ∆ήµου Μεγαρέων (άρθρο 36 παρ. 3 Ν. 3584/07) 
ως εξής: 
1. Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, από 07:00 

έως 24:00. 
2. Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, από 07:00 

έως 24:00. 
3. Την  17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής, από 07:00 έως 24:00. 
4. Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Απασχόλησης Πολιτισµού και Τουρισµού, από 07:00 έως 24:00. 
 Ο ∆ηµοτικός Σ/λος Αντ. Χοροζάνης µειοψηφεί. 

 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 4/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Πιλίλης Σωτήριος 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Φωτίου Σταύρος του Κων. 

 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 

 Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Ο Πρόεδρος της  Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Γρίβα Παναγιώτα 

 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Βογιατζή Εµµανουέλα Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων  
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


