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οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων».

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 60740/1027
(Β΄ 246/1995) «Επαγγελματική Κατάρτιση οδηγών οχη−
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Έγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες πέραν της υποχρεωτικής και εργασίας,
προς συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου, τις νυ−
χτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και νυχτε−
ρινής ή ημερήσιας Κυριακών και λοιπών εξαιρέ−
σιμων ημερών των αορίστου χρόνου υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονί−
κης για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016. ........... 2
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ρέσιμων ημερών των μονίμων υπαλλήλων της Δι−
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Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για το
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λήλων (παράταση οχτάμηνου, ασφαλιστικά− προ−
σωρινή διαταγή και εποχικών με οχτάμηνη σύμβα−
ση) της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
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για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016....................... 4

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 του Π.δ. 355/94 (Α΄ 189) για την «Προ−
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις της οδηγίας 89/684 ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989
που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών
οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπο−
ρεύματα»,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιή−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄ 176) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»,
δ) του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
ε) Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
στ) του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός Υφυπουργών».
ζ) της υπ’ αριθμ. οικ. 68225/1135 (2405/Β΄/2015) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Πα−
ναγιώτη Σγουρίδη».
2. Την ανάγκη εξορθολογισμού της διαδικασίας έγκρι−
σης εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Επικίνδυνων
Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)
3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση διάταξης
Καταργείται η παράγραφος 7 του άρθρου 3 της
60740/1027/1995 (Β΄ 246) και η παράγραφος 8 του
άρθρου 3 αναριθμείται σε 7.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου 3 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 675
(2)
Έγκριση εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες πέραν της υποχρεωτικής και εργασίας, προς συ−
μπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου, τις νυχτερινές ώρες
των εργασίμων ημερών και νυχτερινής ή ημερήσιας
Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών των αορί−
στου χρόνου υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανακύκλω−
σης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου
Θεσσαλονίκης για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και κυ−
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Δη−
μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως αντικαταστάθη−
κε ή συμπληρώθηκε από την αντίστοιχη διάταξη του
άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (« Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007, σύμ−
φωνα με τις οποίες ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλη−
σης πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο, του προσωπικού
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

4. Το γεγονός ότι η Υπηρεσία βάσει του υπ’ αριθμ.
1848/2013 Β΄ ΦΕΚ λειτουργεί με βάρδιες σε 24ωρη βάση.
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4258/2014.
6. Την υπ’ αριθμ. 4013/596/67035/28−8−2015 απόφαση
Δημάρχου περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
8. Τον υπ’ αριθμ. Κ.Α 6022.01.01/20.001 της υπηρεσίας
20 «Αποζημίωση νια υπερωριακή εργασία και για εξαιρέ−
σιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου
χρόνου» ο οποίος έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου οικονομικού έτους 2016.
9. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης
Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων,
που λειτουργεί 24 ώρες και κατά τις ημέρες αργιών όπως
των Θεοφανείων, της Καθαρός Δευτέρας, του Ευαγγελι−
σμού της Θεοτόκου, της Μ. Παρασκευής, του Μ. Σαββά−
του, της Κυριακής του Πάσχα, της Δευτέρας του Πάσχα,
του Αγίου Πνεύματος και των λοιπών αργιών (Κυριακών),
οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο κανονικό
κυκλικό ωράριο βαρδιών εργασίας και ενισχύονται με επι−
πλέον εργαζόμενους με υπερωριακή απογευματινή, εξαι−
ρέσιμη και λοιπή απασχόληση καθώς και εργασία προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
τις νυχτερινές ώρες όποτε και όταν χρειαστεί καθώς οι
υπηρετούντες υπάλληλοι δεν δύνανται να διεκπεραιώ−
σουν τον όγκο των εργασιών εντός της βάρδιας τους.
Οι εργασίες που επιβάλλουν την έγκαιρη αντιμετώπι−
ση από την υπηρεσία μας μπορεί να είναι οι ακόλουθες
• η έκτακτη εκτέλεση του σαρώματος των οδών,
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων σε ικανοποιητικό
επίπεδο ευπρεπισμού
• η διαχείριση των δημόσιων αποβλήτων
• τα εκτελούμενα έργα αναπλάσεων, ανακατασκευών
οδών, πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και πλατειών
• η πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων οι οποίες
παρατείνονται ή λαμβάνουν χώρα πέραν του κανονικού
ωραρίου των υπαλλήλων σε διάφορες περιοχές της
πόλης μας
• η εφαρμογή διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων
(ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, εκδηλώσεις ενημέ−
ρωσης κ.λπ.
• η απρόβλεπτη αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων
μετά από ενημέρωση καταγγελία δημοτών
• η ανάγκη αποκομιδής επτά ημερών την εβδομάδα
• η σύσταση υπηρεσίας καθαριότητας των λαϊκών
αγορών, το ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού εγκαταλε−
λειμμένων ιδιωτικών οικοπέδων και εγκαταλελειμμένων
οικιών κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης
• η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών ώστε να αντιμε−
τωπίζονται άμεσα διάφορα έκτακτα περιστατικά όπως
ακραία φυσικά φαινόμενα κ.λπ.
• οι προγραμματισμένες και απρογραμμάτιστες πο−
ρείες, διαδηλώσεις κ.λπ. οι προγραμματισμένες και
απρογραμμάτιστες πορείες, διαδηλώσεις κ.λπ. όπως
επίσης και οι αθλητικοί αγώνες και εκδηλώσεις που
λαμβάνουν χώρο στην πόλη μας
• η δράση καθαρισμού στους περιβάλλοντες χώρους
των εκκλησιών λόγω θρησκευτικών εκδηλώσεων.
Η λειτουργία της υπηρεσίας σε 24ωρη βάση σε βάρδι−
ες απαιτεί και την συνδρομή όλων των τμημάτων ειδικό−
τερα του τμήματος ΣΜΑ προκειμένου να εξασφαλίζεται
η εύρυθμη αποκομιδή, μεταφόρτωση και απομάκρυνση

