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Βέροια 15-4-2019

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη καθιέρωσης λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου,
κατά την ημέρα Σάββατο.
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» ορίζεται ότι:
1.Ο υπάλληλος οφείλει να εργάζεται ανελλιπώς κατά τον καθορισμένο χρόνο και πέραν αυτού ή και
σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες το απαιτούν. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται στον υπάλληλο αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
2.Οι ημέρες εργασίας ορίζονται σε πέντε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, χωρίς μείωση του κατά
περίπτωση ισχύοντος ή εφαρμοζόμενου συνολικού αριθμού ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
επιφυλασσομένων των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
3.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…
…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 μορφή 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».

Σύμφωνα με το από 2-4-2019 έγγραφο του Αντιδημάρχου Καθαριότητας-ΑνακύκλωσηςΠεριβάλλοντος-Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να προστατευθεί το δασικό περιβάλλον του
Δήμου και να υπάρξει συμμόρφωση με τις παρακάτω κείμενες διατάξεις:
 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΜΑ-ΘΡΑ, 5109/13-7-2011/ΦΕΚ
1606 Α, «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας Νομού
Ημαθίας».
 Νόμος 998/ΦΕΚ 289 Α/29-12-1979, «Περί προστασίας των δασών και των εν γένει
δασικών εκτάσεων της Χώρας».
 Νόμος 3013/ΦΕΚ 102 Α/1-5-2002, «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές
διατάξεις».
 Νόμος 4042/ΦΕΚ 24 Α/13-2-2012 «Ποινική Προστασία του Περιβάλλοντος».
 Πυροσβεστική Διάταξη 9/2000/ΦΕΚ 1459 Β, «Κανονισμός Ρύθμισης Μέτρων για την
πρόληψη πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις».
 Πυροσβεστική Διάταξη 9Α/2005/ΦΕΚ 1554 Β, «Τροποποίηση και συμπλήρωση της Π.Δ.
9/2000».
 Πυροσβεστική Διάταξη 6/2004 «Κανονισμός Ρύθμισης Μέτρων για την πρόληψη
πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας».
 Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών
πυρκαγιών – 2018, Μέρος Τέταρτο: Ρόλοι, αρμοδιότητες και κύριες δράσεις Δήμων,
Περιφερειών και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω
δασικών πυρκαγιών. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Προτείνεται:
1. Η απασχόληση το Σάββατο προσωπικού, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το δασικό
περιβάλλον του Δήμου και να αντιμετωπιστούν θέματα Πολιτικής Προστασίας.
2. Η απασχόληση κατά το Σάββατο θα αφορά τρείς (3) υπαλλήλους του Τμήματος
Περιβάλλοντος – Γραφείο Προστασίας Δασών και συγκεκριμένα έναν (1) ΠΕ Δασολόγων
και δυο (2) ΥΕ Δασοφυλάκων, με ωράριο από 07:00 έως 15:00.
3. Η παραπάνω λειτουργία των υπηρεσιών περιβάλλοντος δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2019 αλλά και τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, για την προστασία του
δασικού περιβάλλοντος του Δήμου και για να αντιμετωπιστούν θέματα Πολιτικής Προστασίας, να
αποφασίσει για την υποβολή ή μη πρότασης προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ΜακεδονίαςΘράκης για την καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος Περιβάλλοντος, Σάββατο για συνολικά
τρείς (3) μόνιμους ή με σχέση ΙΔΑΧ υπαλλήλους του εν λόγω Τμήματος, των παρακάτω Κλάδων
ή Ειδικοτήτων, καθιερωμένης της Δευτέρας ως μη εργάσιμης ημέρας:
 Ενός υπαλλήλου Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων
 Δυο (2) υπαλλήλων Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Δασοφυλάκων.
Το ωράριο απασχόλησης των παραπάνω υπαλλήλων κατά το Σάββατο θα είναι από
ώρα 07:00 έως ώρα 15:00.
Ακροτελεύτια Διάταξη
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος και επόμενων ετών.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

