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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

Πληροφ. : κ.    Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασμα  

                   κα  Θεοδωρίδου Αθηνά                                            Από το πρακτικό της  19 - 3 - 2012 

                                                                                                              συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2313 313689 - 2313 313690 

 

Αριθμός  απόφασης 114/2012 

 

ΘΕΜΑ :  Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του χρόνου των Δ/νσεων 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας 

Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - 

Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού, του Αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης  - 

Προγραμματισμού - Οργάνωσης και Πληροφορικής και των αυτοτελών γραφείων 

του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και 12ωρης εργασίας του προσωπικού 

αυτών.  

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19
η
 του μήνα Μαρτίου του έτους 

2012 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 8
ην

 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση μετά από την 3591/15-3-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους σύμφωνα με το 

άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι 

από το σύνολο των 33 μελών  ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  

Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, 

Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, 

Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, 

Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, 

Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας 

Ηλίας.  

     

ΑΠΟΝΤΕΣ :  

Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Βαλάνος Νικόλαος. 

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 

του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 

κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά 

δεν παρέστησαν.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ον θέμα της ημερήσιας διάταξης και ο Αντ/ρχος κος Καζαντζίδης Γ. 

έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι : 
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Σύμφωνα με :  

1)  Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν.3584/07 στις οποίες ορίζονται τα εξής : 

«Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση των 

οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών 

και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων 

Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων και Κοινοτήτων 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 του 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 Δευτέρας.» 

2)  Τις διατάξεις των παρ. 8, 9 & 10 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζονται τα εξής : «8. Σε 

πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία, με απόφαση των οργάνων της παρ. 3, μπορεί να 

ορίζονται κατά υπηρεσία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή οι 

περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού κατά το Σάββατο ή τη Δευτέρα, εφόσον αυτό 

επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της 

μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. Το κατά τα ανωτέρω απασχολούμενο το Σάββατο ή 

τη Δευτέρα προσωπικό, καθώς και η υποχρεωτικά παρεχόμενη σε αυτό 

αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης καθορίζονται με απόφαση των ανωτέρω οργάνων. 

9. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης, ο εργαζόμενος οφείλει να απασχοληθεί λόγω 

εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης, μη δυναμένης να αναβληθεί. Στην περίπτωση αυτή 

χορηγείται, ως ημέρα ανάπαυσης, άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς 

εβδομάδας, καθοριζόμενη από την υπηρεσία. Κατά την ημέρα της ανάπαυσης δεν 

επιτρέπεται απασχόληση υπό μορφήν υπερωριακής ή άλλης μορφής πρόσθετης 

εργασίας, εκτός εάν πρόκειται για συμπλήρωση βάρδιας. 10. Το Σάββατο ή η Δευτέρα, 

κατά περίπτωση, δεν θεωρούνται ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες) και δεν καταβάλλονται 

οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία προσαυξήσεις». 

3)  Τις διατάξεις του άρθρου 16 (υπερωριακή εργασία) του Ν. 3205/03 επιτρέπεται η 

καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 

εργασίας είτε καθ' υπέρβαση αυτής, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που 

λειτουργούν, βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.  

3)  Τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β/27.6.2006) απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), με την οποία καθιερώνονται οι ώρες 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των 

Ν.Π.Δ.Δ. 

4) Το νέο Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 1928/31-08-11 τ. Β΄) 

5) Τη λειτουργία των Διευθύνσεων : Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, 

Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού, του αυτοτελούς 

τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμού - Οργάνωσης & Πληροφορικής και των 

αυτοτελών γραφείων του Δήμου μας, από την οποία προκύπτουν οι αυξημένες ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως αυτές ενδεικτικά περιγράφονται παρακάτω και 

αναφέρονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας : 

  

 Η λειτουργία του ιδιαίτερου γραφείου του Δημάρχου  

• Γραμματειακή υποστήριξη 

• Ρύθμιση συναντήσεων και επικοινωνιών του Δημάρχου  

• Διεξαγωγή κάθε υπηρεσίας που ανατίθεται από το Δήμαρχο και η οποία δεν ανήκει 

στην αρμοδιότητα των υπολοίπων υπηρεσιών.  
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• Υποδοχή και πληροφόρηση των δημοτών για κάθε δραστηριότητα του Δήμου.  

• Κάλυψη αναγκών για συσκέψεις με Δημ. Συμβούλους, φορείς κ.λ.π. 

• Εθιμοτυπικές επισκέψεις 

• Οργανωτική προετοιμασία και υποστήριξη ενημερωτικών συνεδρίων, συνελεύσεων, 

εορτών, δεξιώσεων και γενικά εκδηλώσεων του Δήμου. 

• Επικοινωνία με φορείς του εξωτερικού που ενδιαφέρουν τον Δήμο κ.α. 

  

 Η λειτουργία του γραφείου επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων  

• Παρακολούθηση δημοσιευμάτων του τύπου ή εκπομπών στα μέσα μαζικής 

επικοινωνίας και μέριμνα για την προετοιμασία ανάλογων δημοσιευμάτων με στόχο 

την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

• Συνεργασία με τους δημοσιογράφους και οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου. 

Συνεργασία με τον τοπικό τύπο για τα τοπικά θέματα.  

• Δημοσίευση διακηρύξεων και ανακοινώσεων των υπηρεσιών του Δήμου.  

• Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων προβολής του έργου και των 

υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.  

• Σχεδιασμός, εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης των ξένων ή 

γενικά των διερχομένων από το Δήμο.  

• Επιμέλεια ενημερωτικών εκδόσεων ή εκπομπών του Δήμου στα Μ.Μ.Ε.  

• Συγκέντρωση ειδήσεων από το χώρο του Δήμου, επεξεργασία υλικού, σχεδιασμός, 

εισήγηση και εφαρμογή προγραμμάτων διανομής τους.  

• Τήρηση πληροφοριακού αρχείου δημοσιεύσεων ή εκπομπών που αφορούν το Δήμο 

καθώς και των σχετικών απαντήσεων.  

• Συνεργασία με την Υπηρεσία Πληροφορικής για την τήρηση αρχείου τοπικών, 

εθνικών, διεθνών και ξένων φορέων (Αρχές, Δημόσιες Υπηρεσίες, Σωματεία, 

Προξενεία, Ιδρύματα Δήμοι άλλων χώρων κλπ.).  

 

 Η λειτουργία του αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμού - Οργάνωσης & 

Πληροφορικής  

• υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του 

Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων 

Προγραμμάτων Δράσης,  

• παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου 

κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του  

• σχεδιασμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών 

συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης  του επιθυμητού επιπέδου 

ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών  

• διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. 

ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τ.Π.Ε. 

(Τεχνολογιών - Πληροφορικής & Επικοινωνιών) του Δήμου, περιλαμβανομένης της 

ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε. (Κομβικό Σημείο Επαφής)  του Δήμου 

  

 Η λειτουργία των τμημάτων των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών  

• Οι ανακοινώσεις για την πρόσληψη προσωπικού. Η διευθέτηση - μεταφορά του 

αρχείου του Δήμου.  

• Η φύλαξη δημοτικών κτιρίων, χώρων προσωρινής ή μόνιμης φύλαξης υλικών ή 

μηχανημάτων του Δήμου κ.λ.π. . 

• Η εκκαθάριση των δημοτολογίων, η ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων.  
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• Ο συνολικός έλεγχος των καταστημάτων, κοινοχρήστων χώρων για καταλήψεις 

πεζοδρομίων κ.λ.π.  

• Ο συστηματικός έλεγχος λαϊκών αγορών για παράνομους πωλητές και παραγωγούς, 

σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.  

• Η σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού καθώς και απολογισμού. 

• Το κλείσιμο μηνός για συμφωνία ταμειακού υπολοίπου και απόδοσης κρατήσεων, 

εργασίες απολογισμού κ.λ.π. 

 

Η λειτουργία του τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού 

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των 

φύλων καθώς και η προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του 

Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών 

δραστηριοτήτων.  

• Η φροντίδα για την προβολή και την διαφήμιση των Βιβλιοθηκών του Δήμου και του 

έργου τους καθώς και για την δημιουργία πλατύτερου αναγνωστικού κοινού.  

• Η συνεργασία με Βιβλιοθήκες, Ιδρύματα, Οργανισμούς, Κοινωνικούς φορείς κ.λπ. 

που ασχολούνται με το βιβλίο. 

• Παρακολούθηση των νέων εκδόσεων και των αναγκών του αναγνωστικού κοινού και 

μέριμνα για τον εμπλουτισμό των συλλογών του με κάθε φύσεως υλικό τόσο έντυπο 

(βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, αφίσες, χάρτες κ.τ.λ.) όσο και μη έντυπο 

(οπτικοακουστικό), είτε με αγορές είτε με δωρεές.  

• Φροντίδα για την συντήρηση, βιβλιοδέτηση και διαφύλαξη των εντύπων των 

συλλογών του, για απόσυρση φθαρμένου υλικού, για την ενημέρωση των 

καταλόγων.  

• Παρακολούθηση των συνδρομών σε εφημερίδες και περιοδικά και εισηγείται την 

αγορά νέων τίτλων. Φροντίδα για την καταλογογράφηση και ταξινόμηση των νέων 

τίτλων, την ενημέρωση των καταλόγων, τη βιβλιοδέτηση των νέων τόμων της 

συλλογής και τη διενέργεια της σχετικής αλληλογραφίας.  

• Συνεργασία με όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και στήριξη των προγραμμάτων 

σπουδών, μέσα στις δυνατότητές του.  

• Φροντίδα για τον εκσυγχρονισμό της μορφής της Βιβλιοθήκης ώστε να λειτουργεί 

αυτή και σαν κέντρο πληροφόρησης.  

 

καθίσταται ανάγκη για την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας, με το κάτωθι καθημερινό 

ωράριο εργασίας του προσωπικού των Διευθύνσεων : Διοικητικών Υπηρεσιών & 

Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού, του αυτοτελούς 

τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμού - Οργάνωσης & Πληροφορικής και των αυτοτελών 

γραφείων του Δήμου μας, το οποίο (προσωπικό) θα απασχολείται σε 12ωρη βάση, σε δύο 

(2) βάρδιες, ως εξής : 

 

Διοικητικοί υπάλληλοι, βιβλιοθηκονόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, προσωπικό 

Η/Υ, εργάτες - φύλακες - θυρωροί, κ.λπ. 

 

Ώρες εργασίας : 

8 ώρες 

 

Ωράριο ανά βάρδια : 
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Α΄ βάρδια        :  07.00 - 15.00 (ή όπως επιλέγεται σύμφωνα με την 

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/06 (ΦΕΚ 769 Β/27-6-2006) Υ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 (ΦΕΚ 1659 Β/26-7-2011) 

Υ.Α. 

     

Β΄ βάρδια :  14.00 - 22.00   

   12.30 - 20.30  (βιβλιοθηκονόμοι) 

    

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω, για το έτος 2012, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους 

κάτωθι κωδικούς του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011: 

-  Κ.Α. 10.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού»,  

-  Κ.Α. 10.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 20.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

-  Κ.Α. 20.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 30.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

-  Κ.Α. 30.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 35.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 35.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

-  Κ.Α. 35.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 35.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 50.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

 

Ενώ η δαπάνη για υπερωρίες των ανωτέρω, για το έτος 2012, θα καλυφθεί βαρύνοντας 

τους κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 : 

  

-  Κ.Α. 10.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  10.000,00 €,  

-  Κ.Α. 20.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  80.000,00 € 

-  Κ.Α. 30.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»    5.000,00 € 

-  Κ.Α. 35.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»    2.000,00 € 

-  Κ.Α. 50.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  15.000,00 € 

-  Κ.Α. 10.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

- Κ.Α. 20.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»  40.000,00 € 

-  Κ.Α. 30.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

-  Κ.Α. 35.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

 

        Συνολικού ποσού  158.000 €. 

 

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου,  ετησίως.  

      

Καλείται λοιπόν το Δ.Σ. να προτείνει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, προκειμένου αυτός να αποφασίσει για τη λειτουργία των 

Διευθύνσεων : Διοικητικών Υπηρεσιών & Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας 
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Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - 

Αθλητισμού - Πολιτισμού, του αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμού - 

Οργάνωσης & Πληροφορικής και των αυτοτελών γραφείων του Δήμου μας, όπως 

αναφέρονται παραπάνω, σε 12ωρη βάση, για όλες τις ημέρες του μήνα. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με ψήφους 24 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, Μπουντούρη 

Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Καραλιόπουλος 

Σωτήρης, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, 

Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Ακτσελής Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, 

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεμονίδου Δέσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, 

Αγοραστός Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος), κατά 

4 (Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία), αποχή 

1 (Βούζας Ηλίας) 

 

Α) Προτείνει στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 

την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας για όλες τις ημέρες του χρόνου των Δ/νσεων 

Διοικητικών Υπηρεσιών και Οικονομικών Υπηρεσιών, του τμήματος Υγείας Πρόνοιας και 

Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - 

Πολιτισμού, του Αυτοτελούς τμήματος Ανάπτυξης  - Προγραμματισμού - Οργάνωσης και 

Πληροφορικής και των αυτοτελών γραφείων του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης και 

12ωρης εργασίας του προσωπικού αυτών, ως ακολούθως : 

 

Διοικητικοί υπάλληλοι, βιβλιοθηκονόμοι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, προσωπικό 

Η/Υ, εργάτες - φύλακες - θυρωροί, κ.λπ. 

Ώρες εργασίας : 

8 ώρες 

 

Ωράριο ανά βάρδια : 

Α΄ βάρδια        :  07.00 - 15.00 (ή όπως επιλέγεται σύμφωνα με την 

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ.1692/06 (ΦΕΚ 769 Β/27-6-2006) Υ.Α., όπως 

τροποποιήθηκε με την ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 (ΦΕΚ 1659 Β/26-7-2011) 

Υ.Α. 

     

Β΄ βάρδια :  14.00 - 22.00   

   12.30 - 20.30  (βιβλιοθηκονόμοι) 

    

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω, για το έτος 2012, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους 

κάτωθι κωδικούς του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011: 

-  Κ.Α. 10.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 10.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού»,  

-  Κ.Α. 10.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 10.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 20.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 
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-  Κ.Α. 20.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 30.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 30.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

-  Κ.Α. 30.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 30.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 35.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 35.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

-  Κ.Α. 35.6021  «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» &  

 Κ.Α. 35.6052 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού», 

-  Κ.Α. 50.6011  «Τακτικές αποδοχές τακτικού προσωπικού» &  

 Κ.Α. 20.6051 «Εργοδοτικές εισφορές τακτικού προσωπικού», 

 

Η δαπάνη για υπερωρίες των ανωτέρω, για το έτος 2012, θα καλυφθεί βαρύνοντας τους 

κάτωθι κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 : 

  

-  Κ.Α. 10.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  10.000,00 €,  

-  Κ.Α. 20.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  80.000,00 € 

-  Κ.Α. 30.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»    5.000,00 € 

-  Κ.Α. 35.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»    2.000,00 € 

-  Κ.Α. 50.6012  «Υπερωρίες τακτικού προσωπικού»  15.000,00 € 

-  Κ.Α. 10.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

- Κ.Α. 20.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»  40.000,00 € 

-  Κ.Α. 30.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

-  Κ.Α. 35.6022  «Υπερωρίες έκτακτου προσωπικού»    2.000,00 € 

 

        Συνολικού ποσού  158.000 €. 

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους Κ.Α. του 

προϋπολογισμού του Δήμου,  ετησίως.  

 

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 114/2012 

 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 

Ακτσελής Γεώργιος                           

                                       Ακριβές  Απόσπασμα  

                                        

                                       Αμπελόκηποι 20 -3-2012                                                

                                                

Ο Ειδικός Γραμματέας                                       Ο Πρόεδρος   

 

 

 

     Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


