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ΘΕΜΑ:

Σάμος, 02/09/ 2021
Αριθ. Πρωτ. : 11447

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου για το έτος
2021.
Απόφαση υπ' αριθ. 1382/ 2021
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου

Έχοντας υπόψη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α΄87).
Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 & 176 του ν.3584/07 (Α΄143).
Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α΄176).
Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003 (Α’ 297).
Την υπό στοιχεία οικ.2/1015/ΔΕΠ/15.01.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
Την υπ’ αρ. 10/2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Ανατολικής Σάμου όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 30131/24-06-2021 , απόφαση του
ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα
«Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης
εργασίας των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και
Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου» (Β΄3302).
Την επιτακτική ανάγκη λειτουργίας όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου, όπως αυτά
περιγράφονται στον ισχύοντα Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ανατολικής Σάμου (Β΄3252/2019),πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ,καθώς και τις απογευματινές ώρες για την
αντιμετώπιση των πάσης φύσεως απρόβλεπτων, εξαιρετικών, εποχιακών και εν γένει
εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας, που δεν είναι δυνατό
να καλυφθούν από το υπάρχον ολιγάριθμο εργατοτεχνικό προσωπικό, μέσα στο
ωράριο εργασίας τους και προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο πρωτίστως η δημόσια
υγεία και το περιβάλλον λόγω υστέρησης στο έργο της καθαριότητας, να εξασφαλιστεί
ένα λίαν ικανοποιητικό επίπεδο καθαριότητας και να εκτελείται το έργο κυρίως της
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αποκομιδής των απορριμμάτων κατά τις ώρες όπου θα επιφέρει την μικρότερη δυνατή
όχληση.
8. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στην αποκομιδή και στον καθαρισμό του
Δήμου μας ο οποίος αποτελείται από πολλούς διάσπαρτους οικισμούς, με στενούς
δρόμους και δυσκολία βατότητας και το γεγονός ότι όλα τα απορρίμματα του Δήμου
Δυτικής Σάμου μεταφέρονται στην μοναδική Ο.Ε.Δ.Α. που βρίσκεται στην Ανατολική
Σάμο.
9. Τον αυξημένο όγκο των αστικών απορριμμάτων κατά τη θερινή περίοδο καθώς και
σε περιόδους θρησκευτικών εορτών και αργιών.
10. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών εξαιτίας της διαχείρισης των
προσφυγικών ροών.
11. Tην λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για τον περιορισμό
της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού,
μετάλλου (μπλε κάδοι).
13. Την κατανομή του προσωπικού σε συνιστώμενες θέσεις του Μεταβατικού Ο.Ε.Υ. του
Δήμου Ανατολικής Σάμου (Β΄ 3253/2019) καθώς και την υπό στοιχεία 1490/06-102020 (ΑΔΑ: ΩΘ3846ΜΦΟΤ-ΤΔΨ) απόφαση Δημάρχου «Τοποθέτηση προσωπικού του
Δήμου Ανατολικής Σάμου σε οργανικές θέσεις – Ορισμός Αναπληρωτών
Προϊσταμένων Διευθύνσεων & Τμημάτων του Δήμου Ανατολικής Σάμου.
14. Την ανάγκη λειτουργίας της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης
Απορριμμάτων (Ο.Ε.Δ.Α.) , όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
15. Το μειωμένο προσωπικό του Δήμου, καθώς και του περιορισμού των προσλήψεων
νέων υπαλλήλων.
16. Την από 27-01-2021, βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ανατολικής
Σάμου περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης 10.000,00 € στον Κ.Α. 20.6012 και 10.000,00
€ στον Κ.Α. 20.6022 του προϋπολογισμού του Δήμου Ανατολικής Σάμου,
Οικονομικού έτους 2021.
17. Την υπ’ αρ. 30131/24-06-2021, απόφαση του ασκούντος Καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας
καθώς και εξαίρεσης της εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας των τμημάτων της
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής
Σάμου» (Β΄3302).
18. Το υπ΄αρ. 40865/31-08-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου ,
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Βορ. Αιγαίου, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ , παροχής
διευκρινήσεων επί της υπ΄ αρ. 10/27-01-2021 απόφασης Δ.Σ. Δήμου ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΣΑΜΟΥ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει την πραγματοποίηση πέραν της υποχρεωτικής εργασίας, υπερωριακής
απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα, νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή
ώρα και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, μέσα στα όρια που
προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για το έτος 2021 για το προσωπικό του
Δήμου μας που εργάζεται :
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α)Για το Τμήμα Αποκομιδής και Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, ως εξής:
(27) μόνιμοι υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου:
- ΔΕ Οδηγών: Τέσσερις (4)
- ΔΕ Οδηγών Φορτηγού: Ένας (1)
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου: Επτά (7)
- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: Δύο (2)
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Δέκα (10)
- ΥΕ Οδοκαθαριστών: Ένας (1)
-ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου: Δύο (2)
(31) υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
- ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου: Ένας (1)
- ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας: Δύο (2)
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Δεκαέξι (16)
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας-Συνοδών Απορριμματοφόρων: Δώδεκα (12)
β) Για το Τμήμα Περιβάλλοντος , ως εξής:
(1) μόνιμος υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου :
- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου: Ένας (1)
(3)υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
- ΥΕ Γενικών Καθηκόντων Καθαριότητας: Τρείς (3)
γ) Για το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, ως εξής:
(2) μόνιμοι υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου:
- ΔΕ Οδηγών: Ένας (1)
- ΔΕ Ηλεκτρολόγων Οχημάτων: Ένας (1)
(1) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου:
- ΥΕ Εργατών Καθαριότητας: Ένας(1)
Για το ανωτέρω προσωπικό οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας μέχρι 22η ώρα,
νυχτερινής εργασίας από 22η μέχρι 6η πρωινή ώρα και εργασίας κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, δεν μπορούν να υπερβούν κατά μήνα αυτές που αναφέρονται στην
παρ. 2β του άρθρου 20 του Ν.4354/15. Ειδικότερα τα όρια υπερωριακής απασχόλησης για
απογευματινή εργασία είναι έως 20 ώρες μηνιαίως και τα όρια υπερωριακής απασχόλησης
για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες είναι έως 30
ώρες μηνιαίως.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού ανωτέρω γίνεται κάθε φορά ανάλογα
με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, στον ιστότοπο «Διαύγεια» καθώς και στην ιστοσελίδα του
Δήμου. Επίσης να δημοσιευθεί σε μια τοπική εφημερίδα και στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Για οποιαδήποτε μεταβολή θα ακολουθήσει εκ νέου απόφαση Δημάρχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΝΤΖΟΣ

