
 

 
 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

     (ΦΕΚ 1451/Β/28-4-2017) 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθµ. 6/22-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 
Αριθµ. Απόφ. 61/2017 ΘΕΜΑ :  «Παράταση ωραρίου λειτουργίας 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου» 

 
Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 22η-02-2017 ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 17:00 µ.µ. συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά από 
την υπ αριθµ. 5068/16-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 27 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Αναγνώστου Πασχάλης 

3 Αγοραστούδη Ευγενία 3 Κεφαλάς Ανέστης 

4 Βογιατζής ∆ηµήτριος 4 Πονερίδης Παναγιώτης 

5 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 5 Τιτέλης Κωνσταντίνος 

6 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 6 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

7 Γκιζάρης Στέργιος   

8 Γκουστίλης Θεόδωρος   

9 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

10 Ιωσηφίδης Ιωάννης   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Κουγιουµτζίδης Σταύρος   

14 Κοντοπίδης Γεώργιος   

15 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης)   

16 Λαγός Νικόλαος   

17 Λιάντας ∆ηµήτριος   

18 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

19 Μουστάκας Βασίλειος   

20 Μπίκος Κωνσταντίνος   

21 Πράτανος Απόστολος   

22 Σαραφιανός Χρήστος   

23 Σαµαράς Σωκράτης   

24 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    
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25 Τσολάκης Απόστολος   

26 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

27 Χρυσοχόου Παύλος   

 
κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα Πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Περήφανου Άννα υπάλληλο του ∆ήµου Θέρµης. 
 
Το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 1ο. 
Το 5ο και το 6ο θέµα συζητήθηκαν µαζί. Επίσης µαζί συζητήθηκαν το 13ο , 14ο και 15ο θέµα. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 9ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα έθεσε  στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
την από 13-2-2017 εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  σχετικά µε την ∆ιεύρυνση 
ωραρίου λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.  
   
Λαµβάνοντας υπόψη την από 7-12-2016 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
προτείνεται η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του προσωπικού της. 
 
Οι εργαζόµενοι στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος & Πρασίνου έχουν πενθήµερη εργασία και 
απασχολούνται κυρίως µε την κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, σχολεία, 
παιδικές χαρές), κούρεµα χλοοτάπητα, κλαδέµατα, κοπές ξερών δένδρων και θάµνων, 
φυτεύσεις, εγκατάσταση, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών αυτόµατου δικτύου 
άρδευσης κά.  
Η περίοδος αιχµής είναι συνήθως από το Μάρτιο ως το Οκτώβριο ανάλογα µε τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, λόγω έντονης ανάπτυξης των φυτών. Για τη λειτουργία της 
υπηρεσίας απασχολούνται τρεις (3) γεωπόνοι, ένας (1) δασολόγος (σχεδιασµός, επίβλεψη 
και παρακολούθηση εργασιών), εργάτες κήπων, δενδροκηπουροί, χειριστές 
πολυµηχανήµατος τύπου Unimog και τρακτέρ µε καταστροφέα (για την κοπή των χόρτων σε 
µεγάλους κοινόχρηστους χώρους).  
 Λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, του είδους και της µορφής της 
υπηρεσίας και της ανάγκης αποτελεσµατικότερης λειτουργίας προτείνεται η καθιέρωση της 
λειτουργίας της υπηρεσίας για όλες τις εργάσιµες ηµέρες του µήνα σε 12ωρη βάση. Το 
ωράριο θα είναι συνεχές σε βάρδιες ανάλογα µε τις ανάγκες λόγω των ιδιαιτεροτήτων των 
εργασιών (κοπή χόρτων, πότισµα, λίπανση, κλάδεµα κά), ιδιαιτέρως κατά την περίοδο 
αιχµής.  
Το ωράριο θα αφορά όλο το προσωπικό είτε είναι τακτικό, είτε µε σύµβαση αορίστου ή 
ορισµένου χρόνου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007 “Ώρες 
εργασίας και ηµέρες αργίας”  η υπηρεσία εισηγείται την καθιέρωση του ωραρίου λειτουργίας, 
για όλες τις ηµέρες του έτους, σε 12ωρη βάση, για το προσωπικό της  ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος κι Πρασίνου του ∆ήµου Θέρµης, ως εξής:  
 
∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
α΄ βάρδια: 06:00 − 14:00 
β΄ βάρδια: 10:00 − 18:00 
 
ΣΑΒΒΑΤΟ 
07:00 – 15:00 (εκτός Κυριακών και επισήµων αργιών) 

 
Ενδεικτικός αριθµός εργαζοµένων: δύο (2) εργάτες κήπων, δύο (2) δενδροκηπουροί, δύο (2) 
χειριστές  πολυµηχανήµατος τύπου Unimog, δύο (2) χειριστές τρακτέρ µε καταστροφέα. 
 
 Η εργασία θα είναι πενθήµερη εβδοµαδιαία και θα λειτουργεί µε κυλιόµενο 
πρόγραµµα από ∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή ή από Τρίτη µέχρι Σάββατο, (καθιερουµένης ως 
µη εργάσιµης ηµέρας της ∆ευτέρας), µε βάση το πρόγραµµα της υπηρεσίας και τις 
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προκύπτουσες ανάγκες. Στο απασχολούµενο προσωπικό το Σάββατο ή τη ∆ευτέρα 
παρέχεται υποχρεωτικά αναπληρωµατική ηµέρα ανάπαυσης. 
 
 Το Σάββατο ή η ∆ευτέρα, κατά περίπτωση, δε θεωρούνται ηµέρες αργίας 
(εξαιρέσιµες) και δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες προσαυξήσεις. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τις 
εισηγήσεις  της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 
καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       οµόφωνα 

 
Καθορίζει  ωράριο λειτουργίας του προσωπικού της ∆/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε 
12ωρη βάση, εκτός Κυριακών και επίσηµων αργιών (εξαιρεσίµων) στις κάτωθι βάρδιες: 
 
Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
Α΄ βάρδια: 06.00 – 14.00 
Β΄ βάρδια: 10.00 -  18.00 
 
Σάββατο 
                 07.00 - 15.00 
(Εκτός Κυριακών και Επίσηµων αργιών) 
 
Η εργασία θα είναι πενθήµερη εβδοµαδιαία και θα λειτουργεί, µε κυλιόµενο πρόγραµµα από 
∆ευτέρα µέχρι Παρασκευή ή από Τρίτη µέχρι Σάββατο (καθιερωµένης ως µη εργάσιµης 
ηµέρας της ∆ευτέρας) µε βάση το πρόγραµµα της υπηρεσίας και τις προκύπτουσες ανάγκες. 
Στο απασχολούµενο προσωπικό το Σάββατο ή τη ∆ευτέρα παρέχεται υποχρεωτικά 
αναπληρωµατική ηµέρα ανάπαυσης. 
Το Σάββατο ή η ∆ευτέρα, κατά περίπτωση, δε θεωρούνται ηµέρες αργίας (εξαιρέσιµες) και 
δεν καταβάλλονται οι προβλεπόµενες προσαυξήσεις. 
 
H υπηρεσία θα εξυπηρετείται από ενδεικτικό αριθµό εργαζοµένων: δύο (2) εργάτες κήπων, 
δύο (2) δενδροκηπουροί, δύο (2) χειριστές  πολυµηχανήµατος τύπου Unimog, δύο (2) 
χειριστές τρακτέρ µε καταστροφέα. 
 
Η ισχύς της παραπάνω τροποποίησης αρχίζει  από τη ∆ηµοσίευση στο ΦΕΚ.  
 
Η παρούσα απόφαση : 
 
Α. να κοινοποιηθεί προς κάθε  εµπλεκόµενο  οργανισµό  ή  Υπηρεσία και  
Β. να δηµοσιευθεί σε µία τουλάχιστον τοπική εφηµερίδα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
79 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 61/2017 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 

                   ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ  ΑΘΗΝΑ 
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