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Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Χίου 

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 

Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθμ. 19 της 28/11/2014 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 

Αριθμός απόφασης 

609/2014 
24ο θέμα Η.Δ. 

Περίληψη απόφασης 

Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας 

της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Χίου. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Ανδρέας Λοϊζος» Δ. Χίου σήμερα την 28η Νοεμβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα 17.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο προήδρευσε ο κ. 

Κλέαρχος Αλεξ. Χρύσης , ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  με ημερομηνία 24/11/2014, που δόθηκε 

σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι 

υφίσταται η νόμιμη απαρτία. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 

 1 Χρύσης Αλ. Κλέαρχος             2 Αμύγδαλος Ν. Ιάκωβος (16)      

 3 Βεργίτσης Ι. Ανδρέας            4 Γαβαλάς Π. Ιωάννης (10)        

 5 Γδύσης Ν. Ευστράτιος            6 Γεωργιάδης Β. Ιωάννης (14)     

 7 Ζουμίδης Ν. Σταμάτιος           8 Ζώας Σ. Γεώργιος (2)           

 9 Καλκούνη Ν. Ευαγγελία (9)       10 Καράλης Ι. Δημήτριος (1)       

 11 Καραμανής Κ. Γεώργιος (12)      12 Καρασούλης Γ. Νικόλαος (13)    

 13 Μπελέγρης Μ. Γεώργιος           14 Μπελέγρης Γ. Μιχαήλ            

 15 Νεαμονίτης Ν. Παντελής          16 Παπαδόπουλος Φ. Γεώργιος       

 17 Ποταμούση Η. Παρασκευή (3)(4)   18 Πυργάρης Ο. Λεωνίδας (11)      

 19 Σμυρνιούδης Ν. Ηλίας (7)(15)    20 Συριώδης Γ. Σωκράτης           

 21 Τζιώτης Γ. Απόστολος            22 Φαφαλιός Ν. Ματθαίος           

 23 Λαμπρινούδης Ε. Πολύδωρος       24 Αποστολίδης Ε. Παντελής (10)   

 25 Αφενδούλης Δ. Κυριάκος (8)      26 Καλαγκιάς Ν. Αντώνιος          

 27 Καμπούρης Ι. Στυλιανός (5)      28 Κλεισσάς Κ. Ηλίας (17)         

 29 Κοντούδης Σ. Μιχαήλ (8)         30 Λιγνός Ε. Γεώργιος (15)        

 31 Μαρτάκης Ε. Νικόλαος (8)        32 Νύκτας Α. Νικόλαος (13)        

 33 Στεφάνου Σ. Παντελής (8)        34 Φρεζούλη Δ. Ερμιόνη            

 35 Σκούφαλος Ι. Μάρκος (6)(18)           

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 

 1 Μπουμπάρης Ν. Αντώνιος          2 Παππής Ν. Παναγιώτης           

 3 Τσάκος Σ. Γεώργιος              4 Μυριαγκός Π. Βασίλειος         

 5 Φυτούσης Χ. Μιχαήλ              6 Τσαρδάκα Α. Δέσποινα           

    

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία και 

υπογράφονται. 

 

 

-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις- 

Η απαρτία που διαπιστώθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης, (30 μέλη), διατηρήθηκε μέχρι το τέλος της 

συνεδρίασης με τις παρακάτω μεταβολές  που παραπέμπουν στον ανωτέρω πίνακα των παρόντων.  

 

(1)   Αναχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε κατά την 

διάρκεια συζήτησης του 39ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 
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(2)   Αναχώρησε μετά το τέλος του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε κατά την διάρκεια 

συζήτησης του 39ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(3)   Αναχώρησε μετά το τέλος του 25ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε κατά την διάρκεια 

συζήτησης του 35ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(4)   Αναχώρησε μετά το τέλος του 37ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε κατά την διάρκεια 

συζήτησης του 46ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(5)   Αναχώρησε μετά το τέλος του 28ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης και επανήλθε κατά την διάρκεια 

συζήτησης του 39ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(6)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 29ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(7)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 35ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(8)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 38ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(9)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 39ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(10)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 41ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(11)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 44ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(12)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 48ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(13)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 49ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(14)   Αφίχθη κατά την διάρκεια συζήτησης του 50ου  θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

(15)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 50ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 

 

Το 53ο  Θέμα της ημερήσιας Διάταση προτάθηκε ομόφωνα και συζητήθηκε ως 51ο 

 

(16)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 53ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (51ο Θέμα σειράς συζήτησης)  

(17)    Αναχώρησε μετά το τέλος του 51ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (52ο Θέμα σειράς συζήτησης)  

(18)    Ήταν απών κατά την διάρκεια συζήτησης του 52ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης (53ο Θέμα σειράς 

συζήτησης) 

 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 

ΚΔ.Εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 

24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Χίου. 
 

Εισήγηση: 

<<Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007, δίνεται η δυνατότητα στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, με απόφασή του και μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, να καθιερώνει εξαιρέσεις από 

την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, εφόσον 

αυτό επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών, καθώς και να καθορίζει 

το καθημερινό ωράριο εργασίας. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 και τις όμοιες του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και 

του άρθρου 31 του Ν. 4258/14, για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. α' βαθμού, με απόφαση του αρμόδιου για διορισμό 

οργάνου διαπιστώνεται η εξαιρετική ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας. 

Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής ή καθ υπέρβαση αυτής, σε 

υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα. 

Όπως ορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Χίου και τον Κανονισμό της 

Καθαριότητας αλλά και στη απόφαση 57/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης έχει τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

1. Αποκομιδή Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών. 

2. Η απρόσκοπτη εργασία συνεχίζεται τις Κυριακές και τις αργίες, λόγω της φύσεως του έργου που παρέχεται, 

η οποία επιβάλλει την παρέκκλιση από το θεσπιζόμενο ωράριο εργασίας. Είναι αναγκαία η αποκομιδή 

απορριμμάτων/ανακυκλώσιμων υλικών, οι οδοκαθαρισμοί και το σκούπισμα πλατειών κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες από το κέντρο της πόλης και άλλα κεντρικά σημεία των Δημοτικών Ενοτήτων, λόγω της 

αυξημένης προσέλευσης πολιτών, της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων το Σάββατο και των 

λοιπών καταστημάτων εστίασης, αναψυχής και ψυχαγωγίας το Σαββατοκύριακο. 

3. Αποκομιδή απορριμμάτων όταν οι καταστάσεις το επιβάλλουν πχ νοσοκομεία , τουριστικές περιοχές κλπ. 

4. Αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων αποκομιδής απορριμμάτων ή καθαρισμών κοινοχρήστων χώρων για 

τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

5. Ταχεία εξυπηρέτηση σε αιτήματα πολιτών σε θέματα καθαριότητας.  

6. Αντιμετώπιση αυξημένων και μη προβλέψιμων αναγκών κατά τους θερινούς μήνες καθώς και τα 

Χριστούγεννα και το Πάσχα, από την προσέλευση τουριστών. 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους είναι απαραίτητη η εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 

καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου. 
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Στη Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αναμένεται να απασχολούνται μεταξύ άλλων για το έτος 2015 με 

βάση τις αναμενόμενες υπηρεσιακές μεταβολές στο μόνιμο ή ΙΔΑΧ προσωπικό: 

Στον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων 9 υπάλληλοι 

Στο συνεργείο της Υπηρεσίας 4 υπάλληλοι 

Στην αποκομιδή των απορριμμάτων 54  υπάλληλοι 

Οι ανωτέρω υπάλληλοι εκτελούν βάρδιες σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και απαιτείται υπερωριακή 

απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ημερήσια και νυχτερινή, νυχτερινές ώρες καθώς και νυχτερινή 

εργασία για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.  

Το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθεί κατά τη διάρκεια του έτους και του 

οποίου ο αριθμός δεν δύναται να προσδιορισθεί αυτή τη στιγμή θα ακολουθεί το ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας 

Καθαριότητας.  

Για το ανωτέρω προσωπικό ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορούν να υπερβούν κατά μήνα αυτές που 

αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/14, και στην παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 3731/08. Τα 

όρια υπερωριακής απασχόλησης είναι για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τα Κυριακές και εξαιρέσιμες  

ημέρες έως 30 ώρες μηνιαίως. 

Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού και σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια για το έτος 2015 προκαλείται 

δαπάνη που εκτιμάται στις 50.000 ευρώ αναλύεται στους παρακάτω κωδικούς της υπηρεσίας: 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 

40.000 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 

10.000 € 

Ο προϋπολογισμός του 2015 βρίσκεται υπό σύνταξη. 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και: 

Ø Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης" (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07/06/2010). 

Ø Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων" (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28/06/2007) 

Ø Τον υπό σύνταξη  προϋπολογισμό του 2015  του Δήμου Χίου. 

 

Π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε 

 

1. Την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας της 

υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου για το έτος 2015, από 1.1.2015 έως 

31.12.2015 για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται, μόνιμο ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ. 

2. Στη Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης αναμένεται να απασχολούνται μεταξύ άλλων για το έτος 2015 

με βάση τις αναμενόμενες υπηρεσιακές μεταβολές στο προσωπικό: 

Στον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων 9 μόνιμοι υπάλληλοι 

Στο συνεργείο της Υπηρεσίας 4 μόνιμοι υπάλληλοι 

Στην αποκομιδή των απορριμμάτων 54 μόνιμοι υπάλληλοι 

3. Οι ανωτέρω υπάλληλοι εκτελούν βάρδιες σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και απαιτείται υπερωριακή 

απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ημερήσια και νυχτερινή, νυχτερινές ώρες καθώς και 

νυχτερινή εργασία για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.  

4. Για το ανωτέρω προσωπικό ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορούν να υπερβούν κατά μήνα αυτές που 

αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/14, και στην παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 3731/08. 

Τα όρια υπερωριακής απασχόλησης είναι για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τα Κυριακές και 

εξαιρέσιμες  ημέρες έως 30 ώρες μηνιαίως. 

5. Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού και σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια για το έτος 2015 

προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται στις 50.000 ευρώ αναλύεται στους παρακάτω κωδικούς της υπηρεσίας: 

6.     

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 

40.000 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 

10.000 € 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του 

α)την εισήγηση της Υπηρεσίας. 

β)Τις υποχρεώσεις της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτές απορρέουν από τον Ο.Ε.Υ. του 

Δήμου. 

γ)Την ελλιπή στελέχωση της ανωτέρω Δ/νσης και την απαγόρευση προσλήψεων. 

δ)Το γεγονός ότι για τη σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης είναι απαραίτητη η 

εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας της. 

ε)Την αριθ. 57/2012 Α.Δ.Σ. 

στ)Τα άρθρα 36 και 48 του Ν. 3584/2007, το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011, το άρθρο 31 του Ν. 4258/14, το άρθρο 

18 του Ν.3731/08, το Ν.3463/06 και το Ν.3852/10, (άρθρο 280) 

 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 

Προτείνει στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:  

1. Την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση της 24ωρης λειτουργίας της 

υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Χίου για το έτος 2015, (από 1.1.2015 έως 

31.12.2015), για το σύνολο του προσωπικού που απασχολείται, μόνιμο ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ.  

Συγκεκριμένα η ανωτέρω εξαίρεση θα ισχύει για το κάτωθι προσωπικό που αναμένεται να απασχοληθεί στη 

Δ/ση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για το έτος 2015, λαμβάνοντας υπόψη και τις αναμενόμενες 

υπηρεσιακές μεταβολές:  

Στον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων 9 μόνιμοι υπάλληλοι.  

Στο συνεργείο της Υπηρεσίας 4 μόνιμοι υπάλληλοι.  

Στην αποκομιδή των απορριμμάτων 54 μόνιμοι υπάλληλοι.  

Οι ανωτέρω υπάλληλοι εκτελούν βάρδιες σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου και απαιτείται υπερωριακή 

απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ημερήσια και νυχτερινή, νυχτερινές ώρες καθώς και 

νυχτερινή εργασία για τη συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.  

2. Για το ανωτέρω προσωπικό ο αριθμός των ωρών υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορούν να υπερβούν κατά μήνα αυτές που 

αναφέρονται στην παρ.2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/14, και στην παρ. 12 του άρθρου 18 του Ν. 3731/08. 

Τα όρια υπερωριακής απασχόλησης είναι για νυχτερινή εργασία και εργασία κατά τα Κυριακές και 

εξαιρέσιμες  ημέρες έως 30 ώρες μηνιαίως.  

3. Για την απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού και σύμφωνα με τα ανωτέρω όρια για το έτος 2015 

προκαλείται δαπάνη που εκτιμάται στις 50.000 ευρώ, η οποία αναλύεται στους παρακάτω κωδικούς της 

υπηρεσίας:  

ΦΟΡΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ 

20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων 

40.000 € 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ΙΔΑΧ 

10.000 € 

 

Οι πιστώσεις αυτές θα εξασφαλιστούν στον προϋπολογισμό του έτους 2015.  

 

Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου μαζί με την 57/2012 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, στη Δ/νση Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης, στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, στη Δ/νση Οικονομικών 

Υπηρεσιών και στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δ. Χίου 

 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 609/2014 

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 

Ακριβές απόσπασμα 

Χίος 11/12/2014 

Η επί των πρακτικών 

 

Κούτσουρα Νίκη 

ΑΔΑ: ΩΙ9ΒΩΗΝ-ΝΜΣ


