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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1341
Ο Δήμαρχος Αιγάλεω,
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως –
Πρόγραμμα Καλλικράτη».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 344/76 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 «Αποζημίωση υπαλλήλων που εκτελούν
πρόσθετη υπηρεσία» του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ143/28-06-2007) « Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε με τις
όμοιες του .
4. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 »,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν.
4047/12 και αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.
4071/12 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/13.
5. Την υπ' αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου
κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α)», σύμφωνα με την οποία η παρ. 5 του
άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 παύει να ισχύει και ως εκ τούτου με τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου και μέχρι
του ορίου των είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως καταβάλλεται αποζημίωση
στους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρεσία των
Ληξιαρχείων των Δήμων, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους.
6. Την αριθ. 4559/3814/29-01-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 394/19-02-2014
Φ.Ε.Κ. (τ. β΄) με την οποία ορίζεται Ληξίαρχος για τα ληξιαρχικά γεγονότα που
συμβαίνουν στον Δήμο Αιγάλεω ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου μας Ζουρνατζής
Ιωάννης του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων με βαθμό Δ.
7. Το γεγονός ότι ο Ληξίαρχος είναι υποχρεωμένος να διεκπεραιώνει τα
ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στον Δήμο μας και εκτός ωραρίου της
υπηρεσίας του καθώς και όλες τις ημέρες της εβδομάδας

Αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση του υπαλλήλου μας Ζουρνατζή Ιωάννη
του κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με βαθμό Δ΄, λόγω αυξημένων αναγκών
της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου πέραν των κυρίων καθηκόντων του 20 ώρες τον
μήνα από 19-02-2014, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
Η παραπάνω 20ωρη μηνιαία υπερωριακή εργασία θα προσφέρεται υποχρεωτικά
τα Σαββατοκύριακα και τις άλλες μη εργάσιμες των υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να τοιχοκολληθεί αυτούσια στο Δημοτικό Κατάστημα και περίληψή
της σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Επίσης να καταχωρηθεί στην
ιστοσελίδα του Δήμου.
Κοινοποίηση:
1.Τμήμα Διοικητικό
2.Τμήμα Προσωπικού
3.Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών
και Μισθοδοσίας
4.Ενδιαφ. υπάλληλο

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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