ΑΔΑ: ΩΟΦΚΩΞΡ-4ΞΡ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Ελληνική Δημοκρατία
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.10.19 13:27:21
EEST
Reason:
Location: Athens

Αρ. Απόφ. : 189/2018
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πληρ. : Π. Παυλίδης- Τηλ.2343350122 - e-mail : dimospaionias.ds@gmail.com

ΘΕΜΑ 10ο
(Ημερήσιας διάταξης)

Αύξηση ωραρίου εργασίας των καθαριστριών σχολικών κτιρίων ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Σήμερα την 25-09-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 16.640/21-09-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (14):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (17):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
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ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΣΤΑΘΗ
*Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
αποφασίσθηκε ομόφωνα η συζήτηση και ψήφιση του παρακάτω θέματος:
-Έγκριση μελέτης του έργου «Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις –
συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας».
Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Συμεωνίδου Σοφία.

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ.
Ευθυμιάδη Λάζαρο ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα παρακάτω :
Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 ορίζονται τα εξής :
« Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου
ωραρίου των εργαζομένων σε ΟΤΑ α βαθμού και Νομικά Πρόσωπα
δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται με αύξηση ωραρίου
εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης της
οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας με αντίστοιχη αύξηση των
πάσης φύσεως των αποδοχών τους. Η Τροποποίηση γίνεται με απόφαση
του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού συμβουλίου του
νομικού προσώπου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και πρέπει να
διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση
του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.
Β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό
έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή
του ΝΠ αρχή και περίληψη της δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Γ. σε περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας ή
κατά τα προηγούμενα εδάφια αύξηση
του ωραρίου εργασίας του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας
αορίστου χρόνου δεν μπορεί να
πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου προσωπικού
που καλύπτει ισόποσες ώρες πριν τη λήξη των συμβάσεων του έκτακτου
προσωπικού που καλύπτει ισόποσες ώρες εργασίας.
Ειδικά για τις κατηγορίες και κλάδους για τους οποίους η πρόσληψη
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπόκειται σύμφωνα με
την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία σε έγκριση τυχόν αύξηση του ωραρίου
των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων της ίδιας κατηγορίας και κλάδου
λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση της έγκρισης κατά το έτος που
ακολουθεί.
Δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας
μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΣ και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης.»»
Ήδη υπέβαλλαν αιτήσεις οι παρακάτω υπάλληλοι κλάδου ΥΕ καθαριστριών
σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης και ζητούν την αύξηση των
ωρών εργασίας
τους μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους
απασχόλησης της εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας τους
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟΝΟΜΑ
ΙΣΧΥΟΝ ΩΡΑΡΙΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΩΡΑΡΙΟ
Πετρομελίδου Δέσποινα
2 ώρες/ημέρα
Πλήρες
Μαντσίδου Αλεξάνδρα
1,30 ώρες/ημέρα
Πλήρες
Μπότσου Χρυσούλα
2 ώρες/ημέρα
Πλήρες
Νίκογλου Ματίνα
1 ώρες/ημέρα
Πλήρες
Ευθυμιάδου Βασιλική
2,30 ώρες/ημέρα
Πλήρες
Σμαρλαμάκη Γιαννούλα
1,30 ώρες/ημέρα
Πλήρες
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Με βάση την Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι οι
δαπάνες που θα προκύψουν από την αύξηση του ωραρίου των
εργαζομένων επαρκούν και θα καλυφθούν από τους ΚΑ. 15.6021.000
« Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου Χρόνου » και ΚΑ
15.6052.000 ΙΚΑ Αορίστου καθώς επίσης θα προβλεφθεί αντίστοιχη και
στους προϋπολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών
Προτείνεται η αύξηση των ωρών εργασίας κατά πλήρες ωράριο .
Έπειτα από τα παραπάνω καλείται το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του
Την παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/16
Την εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΑ 9/8402/16-3-2016
Την εκάστοτε συλλογική σύμβαση.
Τις αιτήσεις των εργαζομένων
Την βεβαίωση της οικονομικής πίστωσης για τις εξασφαλισμένες πιστώσεις
στον πρ/σμό του Δήμου Παιονίας
Τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων του Δήμου μας
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Κάνει δεκτές τις παρακάτω αιτήσεις των έξι (6) εργαζομένων
και
τροποποιεί τις συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
μερικής απασχόλησης αυξάνοντας το ωράριο εργασίας τους μέχρι και το
ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής
βαθμίδας
και ειδικότητας με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως
αποδοχών τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.
4368/16 ήτοι :
1.Πετρομελίδου Δέσποινα
2.Μαντσίδου Αλεξάνδρα
3.Νίκογλου Ματίνα
4.Ευθυμιάδου Βασιλική
5.Σμαρλαμάκη Γιαννούλα
6.Μπότσου Χρυσούλα
Οι δαπάνες που θα προκύψουν από την αύξηση
του ωραρίου των
εργαζομένων θα πληρωθούν σε βάρος του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου Παιονίας από τους ΚΑ. 15.6021.000 « Τακτικές αποδοχές
υπαλλήλων αορίστου Χρόνου » και ΚΑ 15.6052.000 ΙΚΑ Αορίστου καθώς
επίσης θα προβλεφθεί αντίστοιχη και στους προϋπολογισμούς
των
επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 189/2018.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 11ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

