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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/7-9-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 178/2016 
Καθιέρωση 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                        
7 Σεπτεµβρίου 2016 ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 15246/2-9-2016 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 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 18 ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                  ΑΠΟΝΤΕΣ 
 
Μιχάλαρος Γεώργιος - Πρόεδρος 

 
Καράµπελας Κων/νος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ιωάννα 
Μαυροειδή Βασιλική Ρήγα Ελένη 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Παπαπανούσης Νικόλαος 
∆ήµας Ιωάννης Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος 
Σταµούλης Ιωάννης Ζάλης Αθανάσιος 
Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
Σωτηρίου Γεώργιος Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
Καστάνη Αικατερίνη Κόττας Βασίλειος 
Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Γρίβα Παναγιώτα 
∆ρυµούσης Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος 
Φωτίου Σταύρος του Κων. -------------- 
Μπερδελής Γεώργιος ∆ηµοσθένης .Λιώτας - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτικής 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 της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 188/2016 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Καράµπελας Κων/νος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται την συζήτηση του 
εκτός ηµερησίας ∆/ξεως θέµατος που αναφέρεται στην περίληψη, θεωρηθέντος ως 
κατεπείγοντος οµοφώνως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του και 
θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου την από 7-5-2015 εισήγηση του κ. 
∆ηµάρχου µε  θέµα: «Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση ωρών λειτουργίας των 
∆/νσεων: ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Οικονοµικών Υπηρεσιών, 
Προγραµµατισµού,  Οργάνωσης και Πληροφορικής,  Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας , Απασχόλησης , Πολιτισµού και Τουρισµού»,  η οποία 
έχει ως εξής: 
 
         Με την υπ’ αριθµ. 4/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , εγκρίθηκε η 
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των ∆/νσεων:  ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών , Οικονοµικών Υπηρεσιών , Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Απασχόλησης , Πολιτισµού και 
Τουρισµού .  
Η απόφαση αυτή εστάλη για έλεγχο στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής .  
         Με το υπ’ αριθµ. 4960/1940/2016 έγγραφό της , η ανωτέρω Υπηρεσία , 
ζήτησε την τροποποίηση της προαναφερόµενης απόφασης , ως προς τον αριθµό 
και τις ειδικότητες των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν κατά τις απογευµατινές 
ώρες και εµπεριστατωµένη αιτιολόγηση για τους λόγους που επιβάλουν την 
καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για τις ανωτέρω Υπηρεσίες . Το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ’ αριθµ. 79/2016 απόφασή του ενέκρινε την 
τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 4/2016 σύµφωνα µε τα ζητούµενα από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση  
         Με το υπ’ αριθµ. 34683/13080/2016 έγγραφό της , η ίδια ως άνω Υπηρεσία , 
ζήτησε τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 79/2016 απόφασης , εις τρόπο ώστε να 
συµπεριλαµβάνει και τα αναφερόµενα στην υπ’ αριθµ. 4/2016 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου . Ουσιαστικά ζητά , όχι τροποποίηση , αλλά µία νέα 
απόφαση , που να συµπεριλαµβάνει και τις δύο (2) αποφάσεις ( 4/2016 και 
79/2016 ) σε µία . 
Κατόπιν των ανωτέρω , θέτουµε υπόψην σας τα παρακάτω : 
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).  
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        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 προϋπολογισµό, του ∆ήµου Μεγαρέων οικονοµικού έτους 2016 και 
συγκεκριµένα τους παρακάτω Κ.Α. : 10.6012.0001  και 10.6022.0001  
 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούµαστε την καθιέρωση για το έτος 2016 :  
Α) 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, από 07:00 έως 
24:00. 
Β) 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, από 07:00 
έως 24:00. 
Γ) 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, από 07:00 έως 24:00. 
∆) 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 
Απασχόλησης Πολιτισµού και Τουρισµού, από 07:00 έως 24:00. 

 
Ειδικότερα το ωράριο των Υπηρεσιών κατά τις απογευµατινές ώρες και 

ειδικότητες των υπαλλήλων  ανά Υπηρεσία , αναλύονται ως εξής : 
Α. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών : 
Απαιτείται η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για 4 Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης , για τους παρακάτω λόγους και για το κάτωθι προσωπικό ανά 
ειδικότητα  

� Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων : 
Έως τρεις (3) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού και 2 ∆Ε ∆ιοικητικού , για τις ανάγκες 
στήριξης των Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου , προκειµένου να προετοιµάζονται οι 
Συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Μεγάρων και των διαφόρων Επιτροπών , καθώς επίσης και να τηρούνται τα 
πρακτικά των προαναφεροµένων συνεδριάσεων 

� Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου : 
Έως τέσσερις (4) υπάλληλοι : ∆Ε ∆ιοικητικού , για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Ληξιαρχείου κυρίως , οι εν λόγω υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται και 
απογευµατινές ώρες , προκειµένου να συντάσσονται και εκδίδονται τα απαραίτητα 
έγγραφα των εκτάκτων περιστατικών που τυχαίνουν , καθώς επίσης και η τέλεση 
πολιτικών γάµων που γίνονται κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες.  

� Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού : 
Έως τρεις (3) υπάλληλοι :1 ΠΕ ∆ιοικητικού και 2 ∆Ε ∆ιοικητικού  , για έκτακτες 
ανάγκες της Υπηρεσίας , που λόγω έλλειψης προσωπικού απαιτείται η 
απογευµατινή εργασία των υπαλλήλων προκειµένου να ολοκληρωθούν 
υποχρεωτικές εργασίες εντός οριζοµένων προθεσµιών , προβλεποµένων είτε εκ 
του νόµου είτε εξ εντολών εποπτευουσών Αρχών  (π.χ. έλεγχος αιτήσεων 
πρόσληψης προσωπικού , η επιτακτική ανάγκη µισθολογικής και βαθµολογικής 
επανακατάταξης  όλου του προσωπικού του ∆ήµου κλπ) που οι τρέχουσες και 
καθηµερινές  υποχρεώσεις του Τµήµατος δεν επιτρέπουν στους υπαλλήλους να 
διεκπεραιώσουν τις έκτακτες αυτές εργασίες κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας . Επίσης , υπάλληλοι του Τµήµατος συµµετέχουν στην Οµάδα 
υποστήριξης της ιστοσελίδας του ∆ήµου και της διαχείρισης του Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης αιτηµάτων πολιτών , εργασίες που δεν ανάγονται στα 
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συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων και απαιτούν εργασία εκτός του κανονικού 
ωραρίου . 

� Τµήµα Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών µε έδρα την Νέα Πέραµο : 
Έως τρεις (3) υπάλληλοι : 3 ∆Ε ∆ιοικητικού , προκειµένου να προετοιµάζονται οι 
Συνεδριάσεις  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου και της 
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής,  καθώς επίσης και να τηρούνται τα πρακτικά 
των προαναφεροµένων συνεδριάσεων . Επίσης, για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Ληξιαρχείου Νέας Περάµου,  προκειµένου να συντάσσονται και εκδίδονται τα 
απαραίτητα έγγραφα των εκτάκτων περιστατικών που τυχαίνουν , καθώς επίσης και 
η τέλεση πολιτικών γάµων που γίνονται κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες 
Β. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
Απαιτείται η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για τα 4 Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης , για τους παρακάτω λόγους και για το κάτωθι προσωπικό ανά 
ειδικότητα : 

� Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου 
Έως πέντε (5) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ΤΕ Οικονοµικού-Λογιστικού , 2 ∆Ε 
∆ιοικητικού και 1 ∆Ε προσωπικού Η/Υ 

� Τµήµα Εσόδων  
Έως πέντε (5) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού , 1 ΤΕ ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού και 3 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Ταµείου  
Έως έξι (6) υπάλληλοι : 5 ∆Ε ∆ιοικητικού και 1 ∆Ε Ελεγκτών Εσόδων- Εξόδων 

� Τµήµα Προµηθειών  
Έως Τρεις (3) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ΤΕ Τεχνολόγων Μάρκετινγκ και 1 
∆Ε ∆ιοικητικού  
Οι λόγοι που επιβάλουν την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας  για όλα τα 
Τµήµατα της εν λόγω ∆ιεύθυνσης είναι : προκειµένου να ολοκληρωθούν 
υποχρεωτικές εργασίες εντός οριζοµένων προθεσµιών , προβλεποµένων είτε εκ 
του νόµου είτε εξ εντολών εποπτευουσών Αρχών , που οι τρέχουσες και 
καθηµερινές  υποχρεώσεις της ∆ιεύθυνσης δεν επιτρέπουν στους υπαλλήλους να 
διεκπεραιώσουν τις έκτακτες αυτές εργασίες κατά την διάρκεια του κανονικού 
ωραρίου εργασίας . Επίσης, λόγω της φύσεως του αντικειµένου της εν λόγω 
∆ιεύθυνσης υπάλληλοί της υποχρεούνται να παρευρίσκονται στις περισσότερες 
συνεδριάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , το οποίο συνεδριάζει τις βραδινές ώρες 
.Γ. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού , Οργάνωσης και Πληροφορικής 
Απαιτείται η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για τα 2 παρακάτω 
Τµήµατα της ∆ιεύθυνσης , για τους παρακάτω λόγους και για το παρακάτω 
προσωπικό ανά ειδικότητα  

� Τµήµα Προγραµµατισµού , Ανάπτυξης και Οργάνωσης 
Έως δύο (2) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού και 1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
Έως ένας (1) υπάλληλος ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρονικού  
Οι λόγοι που επιβάλουν την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας  για όλα τα 
Τµήµατα της εν λόγω ∆ιεύθυνσης είναι :  
Οι υπάλληλοι της εν λόγω ∆ιεύθυνσης στηρίζουν τις ζωντανές µεταδόσεις των 
Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του ∆ήµου καθώς επίσης και των 
διαφόρων εκδηλώσεων , που µεταδίδονται απ’ ευθείας µέσω του ∆ικτυακού 
καναλιού του ∆ήµου . Έχουν την ευθύνη της ιστοσελίδας των ∆ήµου , η λειτουργία 
της οποίας απαιτεί την εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας. Επίσης, 
έχουν τον συντονισµό της Οµάδας διαχείρισης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής 
∆ιαχείρισης αιτηµάτων πολιτών , εργασίες που δεν ανάγονται στα συνήθη 
καθήκοντα των υπαλλήλων και απαιτούν εργασία εκτός του κανονικού ωραρίου . 
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∆. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Απασχόλησης , 
Πολιτισµού και Τουρισµού:  
Απαιτείται η καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας για  3  Τµήµατα της 
∆ιεύθυνσης , για τους παρακάτω λόγους και για το παρακάτω προσωπικό ανά 
ειδικότητα  

� Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Έως τρεις (3) υπάλληλοι : 2 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων 
Έως  δύο (2) υπάλληλοι : 2 ∆Ε ∆ιοικητικού 
Οι λόγοι που επιβάλουν την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας των δύο 
(2) ανωτέρω Τµηµάτων , είναι ότι, η ανωτέρω ∆ιεύθυνση υλοποιεί προγράµµατα 
Κοινωνικής Πρόνοιας και συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη των 
ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (σίτιση , διανοµή τροφίµων , κοινωνική προστασία 
κλπ) γεγονός που απαιτεί την λειτουργία της υπηρεσίας και εκτός του κανονικού 
ωραρίου εργασίας  

� Τµήµα Παιδείας 
Έως ένας (1) υπάλληλος : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού  
Γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών 
Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν 
διαθέτουν προσωπικό , προετοιµασία των συνεδριάσεων και τήρηση των 
πρακτικών των εν λόγω συνεδριάσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται τις 
απογευµατινές ώρες . 
  
 Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν.3854/07, του άρθρου 20 
του Ν.4024/2011 της 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, τις 
υπ’ αριθ. 4/16 και 79/16 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Σ/λίου και τα υπ’ αριθ. 
4960/1940/2016 και 34683/13080/2016 έγγραφα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκηση 
Αττικής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

 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: 
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. 
δ) Την 17ωρη λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Απασχόλησης Πολιτισµού και Τουρισµού, από 07:00 έως 24:00. 
Ειδικότερα : 
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών : 

� Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων : Έως τρεις (3) υπάλληλοι :  
1 ΠΕ ∆ιοικητικού και 2 ∆Ε ∆ιοικητικού , για τις ανάγκες στήριξης των 
Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου , προκειµένου να προετοιµάζονται οι 
Συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μεγάρων και των διαφόρων Επιτροπών , καθώς επίσης και να 
τηρούνται τα πρακτικά των προαναφεροµένων συνεδριάσεων 
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� Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου : Έως τέσσερις (4) 
υπάλληλοι : ∆Ε ∆ιοικητικού , για τις ανάγκες λειτουργίας του Ληξιαρχείου 
κυρίως , οι εν λόγω υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται και απογευµατινές 
ώρες , προκειµένου να συντάσσονται και εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα 
των εκτάκτων περιστατικών που τυχαίνουν , καθώς επίσης και η τέλεση 
πολιτικών γάµων που γίνονται κατά τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες.  

� Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού : Έως τρεις (3) υπάλληλοι : 1 ΠΕ 
∆ιοικητικού και 2 ∆Ε ∆ιοικητικού  , για έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας , 
που λόγω έλλειψης προσωπικού απαιτείται η απογευµατινή εργασία των 
υπαλλήλων προκειµένου να ολοκληρωθούν υποχρεωτικές εργασίες εντός 
οριζοµένων προθεσµιών , προβλεποµένων είτε εκ του νόµου είτε εξ 
εντολών εποπτευουσών Αρχών  (π.χ. έλεγχος αιτήσεων πρόσληψης 
προσωπικού , η επιτακτική ανάγκη µισθολογικής και βαθµολογικής 
επανακατάταξης  όλου του προσωπικού του ∆ήµου κλπ) που οι τρέχουσες 
και καθηµερινές  υποχρεώσεις του Τµήµατος δεν επιτρέπουν στους 
υπαλλήλους να διεκπεραιώσουν τις έκτακτες αυτές εργασίες κατά την 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας . Επίσης , υπάλληλοι του 
Τµήµατος συµµετέχουν στην Οµάδα υποστήριξης της ιστοσελίδας του 
∆ήµου και της διαχείρισης του Συστήµατος Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης 
αιτηµάτων πολιτών , εργασίες που δεν ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα 
των υπαλλήλων και απαιτούν εργασία εκτός του κανονικού ωραρίου . 

� Τµήµα Αποκεντρωµένων Υπηρεσιών µε έδρα την Νέα Πέραµο : Έως 
τρεις (3) υπάλληλοι : 3 ∆Ε ∆ιοικητικού , προκειµένου να προετοιµάζονται 
οι Συνεδριάσεις  του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Περάµου και 
της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής,  καθώς επίσης και να τηρούνται τα 
πρακτικά των προαναφεροµένων συνεδριάσεων . Επίσης, για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Ληξιαρχείου Νέας Περάµου,  προκειµένου να συντάσσονται 
και εκδίδονται τα απαραίτητα έγγραφα των εκτάκτων περιστατικών που 
τυχαίνουν , καθώς επίσης και η τέλεση πολιτικών γάµων που γίνονται κατά 
τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες 

2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών  
� Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου : Έως πέντε (5) υπάλληλοι : 

1 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ΤΕ Οικονοµικού-Λογιστικού , 2 ∆Ε ∆ιοικητικού και 1 ∆Ε 
προσωπικού Η/Υ 

� Τµήµα Εσόδων : Έως πέντε (5) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού , 1 ΤΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού και 3 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Ταµείου : Έως έξι (6) υπάλληλοι : 5 ∆Ε ∆ιοικητικού και 1 ∆Ε 
Ελεγκτών Εσόδων- Εξόδων 

� Τµήµα Προµηθειών : Έως Τρεις (3) υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ΤΕ 
Τεχνολόγων Μάρκετινγκ και 1 ∆Ε ∆ιοικητικού  

Προκειµένου να ολοκληρωθούν υποχρεωτικές εργασίες εντός οριζοµένων 
προθεσµιών , προβλεποµένων είτε εκ του νόµου είτε εξ εντολών εποπτευουσών 
Αρχών , που οι τρέχουσες και καθηµερινές  υποχρεώσεις της ∆ιεύθυνσης δεν 
επιτρέπουν στους υπαλλήλους να διεκπεραιώσουν τις έκτακτες αυτές εργασίες 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας . Επίσης, λόγω της φύσεως 
του αντικειµένου της εν λόγω ∆ιεύθυνσης, υπάλληλοί της υποχρεούνται να 
παρευρίσκονται στις περισσότερες συνεδριάσεις  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , το 
οποίο συνεδριάζει τις βραδινές ώρες . 
3. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού , Οργάνωσης και Πληροφορικής 

� Τµήµα Προγραµµατισµού , Ανάπτυξης και Οργάνωσης : Έως δύο (2) 
υπάλληλοι : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού και 1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών : Έως ένας 
(1) υπάλληλος : ∆Ε Τεχνιτών Ηλεκτρονικού  
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Επειδή , οι  υπάλληλοι της εν λόγω ∆ιεύθυνσης στηρίζουν τις ζωντανές µεταδόσεις 
των Συνεδριάσεων των Συλλογικών Οργάνων του ∆ήµου καθώς επίσης και των 
διαφόρων εκδηλώσεων , που µεταδίδονται απ’ ευθείας µέσω του ∆ικτυακού 
καναλιού του ∆ήµου . Έχουν την ευθύνη της ιστοσελίδας των ∆ήµου , η λειτουργία 
της οποίας απαιτεί την εργασία και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας . 
Επίσης , έχουν τον συντονισµό της Οµάδας διαχείρισης του Συστήµατος 
Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης αιτηµάτων πολιτών , εργασίες που δεν ανάγονται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων και απαιτούν εργασία εκτός του κανονικού 
ωραρίου . 
4. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας , Απασχόλησης , 
Πολιτισµού και Τουρισµού:  

� Τµήµα Κοινωνικής Αρωγής και Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών : 
Έως τρεις (3) υπάλληλοι : 2 ΠΕ ∆ιοικητικού , 1 ∆Ε ∆ιοικητικού 

� Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων : 
Έως  δύο (2) υπάλληλοι : 2 ∆Ε ∆ιοικητικού 

Για την υλοποίηση προγραµµάτων Κοινωνικής Πρόνοιας και την συµµετοχή σε 
δράσεις που στοχεύουν στη στήριξη των ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (σίτιση , 
διανοµή τροφίµων , κοινωνική προστασία κλπ) και οι οποίες γίνονται , εκτός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας  

� Τµήµα Παιδείας : Έως ένας (1) υπάλληλος : 1 ΠΕ ∆ιοικητικού  
Για την γραµµατειακή υποστήριξη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και των 
Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης , την 
προετοιµασία των συνεδριάσεων και τήρηση των πρακτικών των εν λόγω 
συνεδριάσεων, οι οποίες πραγµατοποιούνται τις απογευµατινές ώρες . 

 Η δαπάνη συνολικού ποσού 10.576,20 € θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 
του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2016 και συγκεκριµένα τους ΚΑΕ : 10.6012.0001  
και 10.6022.0001. Ανάλογη δαπάνη θα βαρύνει και τον προϋπολογισµό των 
εποµένων ετών. 

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

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 178/2016. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 
 ∆ήµας Ιωάννης Φυλακτός Κων/νος 
 Μαυροειδή Βασιλική Καστάνη Αικατερίνη 
Ο Πρόεδρος της  Κοσµόπουλος Ελευθεριος Κολάτας Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Σταµούλης Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
Μουσταϊρας Ηλίας Κορώσης Σπυρίδων Σωτηρίου Γεώργιος 
 Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Καράµπελας Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος . Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


