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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 02.02.2011 
Συνεδρίασης Νο. 3/2011 του Δ.Σ. του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του ανωτάτου ορίου ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης, για το έτος 2011, της υπαλλήλου του Δήμου που 
εκτελεί τα καθήκοντα της (Ειδικής) Γραμματέως του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του» 
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος Διάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήμερα στις 02.02.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την 
αριθμ. πρωτ. 699/28.01.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 2/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου και επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στην κα 
Δήμαρχο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου η κα Πετρούλα 
Π. Τομπούλογλου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν παρόντες : 33 
και απόντες: 1,  ως ακολούθως: 
           
           
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής             Γεωργαμλής Λύσανδρος   
Κανταρέλης Δημήτριος                                                              
Μπόβος Χαράλαμπος       
Παπανίκα Αικατερίνη                           
Κότσιρας Παύλος               
Παϊδας Αδαμάντιος                 
Χωρινός Ζαχαρίας          
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη     
Σιμιγδαλά Ειρήνη    
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
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Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσμά Σταυρούλα 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής 
 Γκούμα Δανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
  
 
Οι επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πρίν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

Ο Πρόεδρος, παρουσία των μελών, κήρυξε την έναρξη της σημερινής δημόσιας 

συνεδρίασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Κατά την συζήτηση του 5ΟΥ θέματος και μετά, αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λ. 

Γεωργαμλής. 

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στο 18o θέμα συζήτησης της Η.Δ. που εισάγεται με βάση 

το υπ΄αρ. πρωτ. 729/28.01.2011 εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών-Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, και ανέπτυξε την εισήγηση 

του θέματος ως ακολούθως :  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
1.  Με βάση την υπ΄αριθμ. 1/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την 
υπ΄αριθμ. 17/2011 Απόφαση της Δημάρχου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, η υπάλληλος 
του Δήμου ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, κλάδου ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού, 
ορίστηκε (Ειδική) Γραμματέας του Δ.Σ. βάσει του άρθρου 64 παρ. 1 του Ν. 
3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης») και του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 
(Κ.Δ.Κ.) και παρίσταται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρώντας τα πρακτικά. 
 
2. Υπερωριακή απασχόληση σε σχέση με τις λοιπές ώρες υπερωριακής απασχόλησης. 
       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 4 του Ν. 3584/07 (Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) οι υπάλληλοι των Δήμων, οι 
οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας τους, τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του 
Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, δικαιούνται αποζημίωση. Με απόφαση των 
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Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομίας και Οικονομικών, καθορίζεται το ανώτατο όριο 
των ωρών της απασχόλησης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής. 
        Τονίζεται επίσης ότι με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του ιδίου ως άνω άρθρου 
49 του Ν. 3584/2007, <<η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις 
του άρθρου αυτού είναι καθ΄υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης>>.             
 
3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/19657/022 μέχρι σήμερα ισχύουσα Κ.Υ.Α. των 
Υπουργών Εσωτερικών  και Οικονομίας και Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 
τ.Β΄1085/5.06.2009), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, και τα όρια υπερωριακής 
απασχόλησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. που τηρούν τα πρακτικά των Συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:  
<< ….. Kαθορίζουμε τα ανώτατα όρια της ανωτέρω υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων Ο.Τ.Α., κατά μήνα, ως ακολούθως: 
Α) Για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. που τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. ως εξής: 
…………. ιιι) Με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν (30.001) κατοίκους και άνω, 
μέχρι σαράντα μία (41) ώρες το μήνα. 
…..3. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την 
αναφερόμενη εργασία καθορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 
3205/2003, όπως ισχύει κάθε φορά…….». 
 
4.  Ωστόσο σύμφωνα με τον Ν. 3833/2010 {(ΦΕΚ 40/Α/15.03.2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης»}, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 που αντικατέστησε το τέταρτο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. Α/297) καθώς και τις 
οδηγίες τόσο της υπ΄αριθμ. 2/14924/0022/1.04.2010 ερμηνευτικής Εγκυκλίου του 
Υφυπουργού Οικονομικών, όσο και του υπ΄αριθμ. πρωτ. 2/21814/0022/18.05.2010 
εγγράφου  του Γ.Λ.Κ, Δ/νση Μισθολογίου με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 
υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 2010», οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
σαράντα (40) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο. (από 60 ώρες που ίσχυε μέχρι 
28.02.2010). 
       Στο άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3833/2010, ορίζεται ότι τα όρια που έχουν 
καθοριστεί σε διαφορετικό ύψος από αυτά που προβλέπονται στις προηγούμενες 
παραγράφους, αναπροσαρμόζονται στα όρια αυτά. 
Ως εκ τούτου, τα ανωτέρω ισχύουν υποχρεωτικά για κάθε μορφής υπερωριακή 
απογευματινή εργασία και επομένως στην περίπτωση που έχουν εκδοθεί αποφάσεις 
που προβλέπουν αριθμό ωρών απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης (υπερωρίες 
υπαλλήλων του Δήμου που εκτελούν καθήκοντα Ληξιάρχου ή τηρούν τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) μεγαλύτερο των 40 ωρών, 
αυτομάτως η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση περιορίζεται, από 
1.03.2010, μέχρι του νέου ορίου, ήτοι μέχρι 40 ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο. 
 
        Επίσης σύμφωνα με την προαναφερόμενη Εγκύκλιο του Υπ. Οικ. 
2/14924/0022/01.04.2010, στη μείωση του 12%, δεν υπόκειται η αποζημίωση του 
άρθρου 16 του Ν. 3502/2003, δηλ. οι δαπάνες για υπερωριακή απασχόληση. Οι εν 
λόγω δαπάνες αμείβονται με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003. Η 
υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 6 του 
Ν. 3584/2007 είναι όπως προαναφέραμε και στην παράγραφο 2 της παρούσας 
εισήγησής μας, καθ΄υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.  
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5. Δυνάμει της υπ΄αρ. 36/2010 Πράξεως του Τμήματος Ι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
η υπερωριακή απασχόληση του δημοτικού υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθ΄υπέρβαση των λοιπών ωρών 
υπερωριακής εργασίας που πραγματοποιούνται βάσει των διατάξεων των άρθρων 48 
του Ν. 3584/2007 και 16 παρ. 1 του Ν. 3205/2003 και συνακόλουθα δεν εμπίπτει 
στον περιορισμό των εξήντα (60) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως (πλέον 40 ωρών), 
που τίθεται με την τελευταία διάταξη ως ανώτατο όριο απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας. 
 
6.   Στον Κ.Α.Ε. 6012 του Προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. εγγράφεται η αναγκαία 
πίστωση για την αμοιβή του υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων 
του Δ.Σ. 
 
7. Το γεγονός ότι ο συνολικός πληθυσμός των 2 τέως Δήμων Νέας Φιλαδέλφειας και 
Νέας Χαλκηδόνας αντιστοίχως, οι οποίοι συνενώθηκαν σε έναν βάσει του 
Προγράμματος Καλλικράτης, ανέρχεται σε 35.607 κατοίκους, βάσει των στοιχείων της 
απογραφής του 2001.  
 
Δεδομένων όλων των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως λάβει 
απόφαση και εγκρίνει τον καθορισμό των 40 ωρών μηνιαίως για υπερωριακή 
απασχόληση της δημοτικής υπαλλήλου που έχει οριστεί (Ειδική) Γραμματέας του 
Δημοτικού Συμβουλίου και τηρεί τα πρακτικά των Συνεδριάσεων αυτού, για το έτος 
2011, μέσα στα πλαίσια πάντα των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν. 
3584/2007 που συνεχίζει να ισχύει και προβλέπει ότι η εν λόγω υπερωριακή 
απασχόληση είναι καθ΄υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης. 
 
 
Ακολούθως έλαβαν τον λόγο οι επικεφαλείς των παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές, 
οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και τις προτάσεις τους που κατεγράφησαν 
αναλυτικά στα πρακτικά της Συνεδριάσεως. 
 
Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος έθεσε το όλο θέμα σε ψηφοφορία ως εισήχθη και κάλεσε 
το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,  
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 

1. Εγκρίνει, δυνάμει των λόγων που καταγράφηκαν στην πιο πάνω εισήγηση, την 

υπερωριακή απασχόληση, για το έτος 2011, της υπαλλήλου του Δήμου ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ 

ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ, κλάδου ΠΕ-Διοικητικού-Οικονομικού, που έχει οριστεί ειδικά επί 

τούτου και εκτελεί τα καθήκοντα της Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου, 

τηρώντας τα πρακτικά των συνεδριάσεών του και καθορίζει σε 40 ώρες μηνιαίως 

την υπερωριακή της απασχόληση για τον λόγο αυτό, με την υποσημείωση ότι η 

υπερωριακή αυτή απασχόληση είναι καθ΄υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής 
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της απασχόλησης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 παρ. 6 του Ν. 3584/2007 που 

συνεχίζει να ισχύει. 

 
2. Η παρούσα Απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.  

 
 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  23/2011. 
 
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                              ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 

Μπόβος Χαράλαμπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

 

 6



Γραμμένος Σπυρίδων 

                Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσμά Σταυρούλα 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούμα Δανάη-Εύα 

     Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                       ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

Αρχείου-Πρωτοκόλλου 

 

Ελ. Σούλα 

 

 
Κοιν.: 

1. Τμήμα Προσωπικού 
2. Τμήμα Μισθοδοσίας 
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