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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ                                                           
   ………………………..
Δ/ΝΣΗ     : Διοικητικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ   : Διοικητικό
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προσωπικού                                                                                              

Θέμα : “Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη    
έκτακτων αναγκών για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19”.

  Α Π Ο Φ Α Σ Η 

  H ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α'/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α'/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 36 και 48, της παρ. 4 του άρθρου 49 και του 
άρθρου 176 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ. Α'/ 28-6-2007 ') « Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 και 34 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 /16-12-2015 τ.Α') 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων».

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 
4354/2015(Α΄176).

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγίου Δημητρίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το άρθρο 69 του Ν.4886/2022(Α΄12) περί υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των  

ΚΕΠ για παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την κάλυψη έκτακτων αναγκών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

7. Τα υπό στοιχεία ΔΥΜΣ/Φ.5/1/17-02-2022 & ΔΥΜΣ/Φ.5/5/12-04-2022 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Υπηρεσιών μιας Στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης .

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη για υπερωριακή εργασία κατά το έτος 2022 έχει προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου και συγκεκριμένα στον Κ.Α.10.6012.01 για το μόνιμο προσωπικό και στον Κ.Α. 
10.6022.01 για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.

9. Την με αρ. πρωτ. 31083/26-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΤΒΣΩ63-4ΓΥ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: 
«Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες απασχόλησης για το προσωπικό του Δήμου Αγίου Δημητρίου» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ Β΄ 5771. 

10. Την με αρ.  πρωτ.: 9085/13-04-2022  Βεβαίωση  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
περί εξασφαλισμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου για το 
οικονομικό έτος 2022.

11.Την αναγκαιότητα  υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων της Διεύθυνσης ΚΕΠ για το 
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Α΄ Εξάμηνο του έτους 2022 προκειμένου να καλυφθούν, α) οι έκτακτες ανάγκες για την 
διεκπεραίωση υποθέσεων που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι 
κορωνοϊού COVID-19  και λοιπές έκτακτες ανάγκες που θα ανακύψουν λόγω της πανδημίας  
COVID-19  και β) οι διευρυμένες επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες εξαιτίας της συνεχούς 
ανάθεσης  στα ΚΕΠ νέων αρμοδιοτήτων με αυξημένο όγκο εργασιών ,επιπρόσθετων των 
ήδη υπαρχουσών, της χρήσης νέων ηλεκτρονικών εφαρμογών και της διαπεραίωσης των 
υποθέσεων των πολιτών εντός προβλεπόμενων από τις κείμενες διατάξεις χρονικών 
προθεσμιών.

12. Την με αρ.πρωτ.316/05-01-2022(ΑΔΑ:Ω8ΑΝΩ63-ΦΨ0) Απόφαση  Δημάρχου με θέμα: 
«Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων».

                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α) Καθιερώνουμε για το  Α΄ εξάμηνο, του έτους 2022 υπερωριακή απογευματινή εργασία για 
τους κάτωθι αναφερόμενους μόνιμους υπαλλήλους  και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με αμοιβή. Ειδικά για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2022 έως και 31/03/2022, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 69 του ν. 
4886/2022(Α΄12), ο αριθμός ωρών της απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. καθορίζεται έως σαράντα (40) ώρες μηνιαίως, υπό την προϋπόθεση της 
χορήγησης βεβαίωσης από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών μιας στάσης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης ,σχετικά με τη χρήση κωδικών διαπιστευτηρίων στην εφαρμογή «Κωδικοί 
Δημόσιας Διοίκησης» από τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. και την πρόσβαση τους στη θυρίδα του 
Κ.Ε.Π., στο οποίο υπηρετούν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 3

ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 1

ΤΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΙ 2

ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΙΜΟΣ 1

ΔΕ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

ΙΔΑΧ 1

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ 1
                              

Β) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του αναφερόμενου προσωπικού θα γίνεται κάθε φορά 
ανάλογα με τις ανάγκες τις Υπηρεσίας.
Γ) Ρητά δηλώνεται ότι οι καθ’ υπέρβαση ώρες δεν θα ξεπερνούν το συγκεκριμένο εξάμηνο  και 
ανά υπάλληλο τις 180 ώρες για απογευματινή εργασία ,κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 69 του ν.4886/2022 (Α΄12).
Δ) Ο αριθμός των ωρών των υπαλλήλων θα βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών(Κ.Ε.Π.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
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Ε) Ο αριθμός των ωρών του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(Κ.Ε.Π.) του Δήμου Αγίου Δημητρίου θα βεβαιώνεται από την Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη και Ισότητας των Φύλων. 

                       Η παρούσα να δημοσιευθεί στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Εσωτερική Διανομή:                                                                            Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

1. Γραφείο Δημάρχου              καα
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
3. Αντιδήμαρχο Εξυπηρέτησης Πολίτη & Ισότητας των φύλων          ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Κ.Ε.Π.
7. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
8. Τμήμα Λογιστικό – Γρ. Μισθοδοσίας
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