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Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ενός υπαλλήλου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Αρ. Αποφ. 20/2015
Ο Πρόεδρος του
Οργανισμού Πολιτιστικών Αθλητικών Κοινωνικών Δράσεων Αλοννήσου
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν.3584/07
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
4. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ΝΠΔΔ
5. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά μήνα για την τήρηση των πρακτικών
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση πρακτικογράφου
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
6. Το γεγονός ότι για τη δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση για το
σκοπό αυτό στον ΚΑ: 10.6022.01 του προϋπολογισμού του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, οικονομικού έτους 2016 , η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ
(900,00 €), σε βάρος της οποίας η δαπάνη που προκαλείται, για το έτος 2016.
7. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ: 10.6022.01 του Προϋπολογισμού
του ΟΠΑΚΔΑ, οικονομικού έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Καθιερώνουμε και εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών και μέχρι την 22η ώρα για το έτος 2016 και μέχρι είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως, για την υπάλληλο ΙΔΑΧ Ντινιακού Σμαραγδή του Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού ,
με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΝΠΔΔ με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ-ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» που
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τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας της.
Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται με τον Ν.4354/2015.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε μήνα με βεβαίωση του Προέδρου ανάλογα με τις
ανάγκες τις υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ.Α.1 του
άρθρου 20 του Ν.4354/15

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

