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ΘΕΜΑ: «Τπεπυπιακή απαζσόληζη καηά ηον μήνα Δεκέμβπιο  ηπέσονηορ έηοςρ 

για κάλςτη επειγοςζών αναγκών ηηρ Σαμειακήρ Τπηπεζίαρ  Δ. Επμιονίδαρ»      

 

Ο ΔΗΜΑΡΥΟ 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ  Ν 3852/10 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν.3584//2007 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.3584//2007 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.4354/2015θεκ 176/α/16/12/2015 

5. Σν ππ΄ αξηζ  Οηθ 2/2/1015/ ΓΔΠ/5/1/2016 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ  

6. Σελ ππ’ αξηζ. 2/37190/0026/21.06.2001 (ΦΔΚ 915/17.07.2001 ηεύρνο Β’) 

Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ. 

7. Σνλ Ο.Δ.Τ. ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο 

8. Σελ ππ’ αξηζ. 287/2016 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Δξκηνλίδαο γηα ηελ 

θαζηέξσζε ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο, ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζην ΦΕΚ 

2948/β/16/9/2016. 

9. Σνλ αξηζκό ησλ ππεξεηνύλησλ ππαιιήισλ ζην Σμήμα  Εζόδυν  Πεπιοςζίαρ   

και  Σαμείος  Επμιονίδαρ  

10. Οη αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο θαη ε έιιεηςε πξνζσπηθνύ επηβάιινπλ όπσο νη 

ππάιιεινη απαζρνιεζνύλ ππεξσξηαθά γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαη 

απξόβιεπησλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ, όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη, θαηά ηνλ 

κήλα Γεθέκβξην   2016 :   

α) ρεηηθά κε ηελ  αλαδήηεζε ζηνηρείσλ από ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο γηα 

ηελ ηαθηνπνίεζε απζαηξέησλ θηηζκάησλ ζπκπιεξώλνληαο ζρεηηθνύο 

θαθέινπο  θαη απνζηνιή  πξνο ηνπο ηδηνθηήηεο  πξνο ρξέσζε ησλ  αλαιόγσλ 

ηειώλ θαη πξνζηίκσλ ( πνπ δελ θαηέβαιιαλ ζηνλ Γήκν  σο όθεηιαλ.), πξνο 

ελίζρπζε ησλ ηακεηαθώλ  ππνινίπσλ ηνπ  Γήκνπ. 
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β) ζρεηηθά κε λέεο πξόζζεηεο εξγαζίεο  θαη έθηαθηεο  θαη επείγνπζεο  πνπ 

αλαζέηνληαη από ηνλ ΟΓΑ ζηνπο αληαπνθξηηέο  όπσο ζπρλόηεξεο  

ειεθηξνληθέο ζεσξήζεηο βηβιηαξίσλ πγείαο  ιόγσ ξπζκίζεσλ  έθδνζε 

ειεθηξνληθώλ πηζηνπνηεηηθώλ , θαηαρσξήζεηο  λέσλ αζθαιηζκέλσλ θαη 

επηδόκαηα θνηλσληθήο αιιειεγγύεο  

γ) ζρεηηθά  κε   εξγαζίεο  ζύληαμεο ελεκέξσζεο θαηαρώξεζεο  θη ειέγρνπ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ  πνπ απνζηέιινληαη ειεθηξνληθά ζην  ππνπξγείν 

Δζσηεξηθώλ  ηόζν ηνπ Γήκνπ όζν θαη ησλ  Ννκηθώλ  Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ 

δεδνκέλνπ  θαη ησλ έθηαθησλ  επεηγνπζώλ αιιαγώλ πνπ γίλνληαη  αξθεηά 

ζπρλά.  

δ)ζρεηηθά κε  ηελ εμππεξέηεζε θαη ππνζηήξημε ζπγθεθξηκέλα  ησλ Ν.Π  ηνπ 

Γήκνπ  όπσο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο  θαη Αιιειεγγύεο Πνιηηηζκνύ θαη 

Παηδείαο,   ηνπ Γεκνηηθνύ Αζιεηηθνύ Κέληξνπ  Δξκηόλεο,  θαζώο θαη ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Σακείνπ   

ε) ζσεηικά με ηην γπαμμαηειακή ςποζηήπιξη ηυν Σοπικών ςμβοςλίυν  

Διδύμυν  και Φούπνυν                      ΤΓΚΡΟΣΕΙ 

πλεξγείν ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο ζηνπο θαησηέξσ ππαιιήινπο ηεο 

Σαμειακήρ Τπηπεζίαρ  Δ . Επμιονιδαρ»      

      

Ονομαηεπώνςμο Καηεγνξία/Δηδηθόηεηα Βαζκόο Μ.Κ. 

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΤΛ

Ο ΝΙΚΟΛΑΟ  

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    Α 6 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤ

ΛΟΤ  ΥΡΤΟΤΛΑ  

ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   Α 9 

Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ σξώλ ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο αλά ππάιιειν θαηά ην Β 

εμάκελν ηνπ 2016, δελ ζα ππεξβεί ηηο 120 ώξεο. 

Η δαπάλε πνπ ζα πξνθύςεη ζα αληηκεησπηζζεί από ηηο πηζηώζεηο ησλ ΚΑ 10-6012  

ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ Δξκηνλίδαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2016. 

                                     

    Ο ΔΗΜΑΡΥΟ  

                                                       Δ. ΦΤΡΗ  
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