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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 
4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 87 του ν. 4483/2017: 
«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των 
εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να 
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 
φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή 
Περιφερειακού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που 
δικαιολογεί την αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων 
στον οικείο προϋπολογισμό.
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την 
αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση α΄, μπορούν, με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου, που 
εκδίδεται ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να 
απασχολούνται και σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους».

      Στο Δήμο Βέροιας λειτουργούν συνολικά 90 περίπου σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πολλά εκ των οποίων στεγάζονται σε μεγάλα συγκροτήματα (με 
απαίτηση απασχόλησης μέχρι και 4-5 καθαρίστριες ανά συγκρότημα) και άλλα έχουν την 
ιδιαιτερότητα να στεγάζονται σε κτίρια που βρίσκονται στις κοινότητες του Δήμου (με απαίτηση 
απασχόλησης μιας καθαρίστριας).
Για τις υπηρεσίες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου, κατά το τρέχον σχολικό έτος, 
έχουν εγκριθεί με σχετική Π.Υ.Σ. και έχουν προσληφθεί συνολικά 81 υπάλληλοι με σχέση εργασίας 
ΙΔΟΧ (32 άτομα με πλήρη απασχόληση και 49  άτομα με μερική απασχόληση), όσοι δηλ. ήταν και 
την περσινή σχολική χρονιά.
      Ο Δήμος μας από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρακολουθεί την κατάσταση και έχει 
καταγράψει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την μέχρι σήμερα λειτουργία των σχολείων και 
που κυρίως αφορούν στην καθαριότητα που πρέπει να γίνεται και κατά τη διάρκεια του σχολικού 
ωραρίου λόγω covid-19. 
     Από τα ανωτέρω προκύπτει επιτακτικά η αναγκαιότητα για επέκταση του ωραρίου εργασίας 
υπαλλήλων μερικής απασχόλησης.
      Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν πλήρως οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών 
κτιρίων του Δήμου μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά και μετά το σχόλασμα 
για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και της 
προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτών κατά τη λειτουργία των σχολείων, όπως ορίζονται στην 
ισχύουσα Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 64Α΄), θα πρέπει ο Δήμος μας να προβεί σε αύξηση-επέκταση του ωραρίου 



εργασίας σε υπαλλήλους της μερικής απασχόλησης, για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτών 
και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στους χώρους των σχολείων.

       Στο Δήμο μας απασχολούνται 31 εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μερικής απασχόλησης (3 ώρες/ημερησίως), ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών 
Μονάδων, διάρκειας 10 μηνών (από 8-9-2020 έως 30-6-2021).  
  
      Εκ των ανωτέρω εργαζόμενων οι δεκαπέντε (15)  υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις για την αύξηση 
του ωραρίου απασχόλησής τους για την κάλυψη των αναγκών καθαρισμού των σχολικών μονάδων 
στις οποίες έχουν τοποθετηθεί, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ως εξής:

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΒΕΡΟΙΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 10 ΜΗΝΩΝ, ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 

ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1. ΖΟΥΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ-Ν.Π. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (παράρτημα)
3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ

4. ΚΡΗΤΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ
7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9. ΣΚΗΠΙΤΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΛ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
10. ΣΚΗΠΗΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 5ο ΓΕΛ
11. ΣΠΑΤΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
12. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΕΛ
13. ΣΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
14. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΑΛ 

15. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (παράρτημα)

    Για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή 
η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση 
καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές 
υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων. (παρ.3 άρθρο 34 Ν.4713/20, όπως προστέθηκε από 
το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 161/22.08.2020 τεύχος Α’)  η οποία 
κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 2 του Ν. 4722/20 (ΦΕΚ 177/15.09.2020 τεύχος Α').

Η αύξηση  του μειωμένου ωραρίου των παραπάνω αιτούντων υπαλλήλων κατά  μία ώρα 
έως και δύο ώρες ανά ημέρα, κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι 
αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των σχολικών κτιρίων του Δήμου μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
σχολικού ωραρίου αλλά και μετά το σχόλασμα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού covid-19 και της προστασίας των μαθητών και εκπαιδευτών κατά τη 
λειτουργία των σχολείων.

Με την αριθ. πρωτ. 18948/23-9-2020 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου μας, βεβαιώνεται ότι για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας που προκύπτει από την 
αιτούμενη αύξηση του ωραρίου εργασίας των παραπάνω υπαλλήλου που απασχολείται με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου, έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες 
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πιστώσεις στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και ότι 
ανάλογες θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του Δήμου του  επόμενου έτους:
α) Στον ΚΑ 15.6041.002 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα» ποσό 18.456,00 € 
β) Στον Κ.Α 15.6054.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου» ποσό 4.887,15 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών.

Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την 
έγκριση ή μη της αύξησης του μειωμένου ωραρίου εργασίας των παρακάτω υπαλλήλων του Δήμου 
Βέροιας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, Κατηγορίας & Ειδικότητας ΥΕ 
Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 8 του ν. 4368/2016, όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 
87 του ν. 4483/2017, προκειμένου να καλυφθούν πλήρως οι αυξημένες ανάγκες καθαριότητας των 
σχολικών κτιρίων του Δήμου μας, καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου αλλά και μετά το 
σχόλασμα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid-19, 
με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας υγείας  και ειδικότερα ως εξής:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΣΗ 
(ώρες/ημέρα)

1. ΖΟΥΠΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Ν.ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ-Ν.Π. 
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1

2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
(παράρτημα)

1

3. ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΎΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ 2

4. ΚΡΗΤΙΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2

5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

2

6. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

2

7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

8. ΡΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

1

9. ΣΚΗΠΙΤΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΛ 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

2

10. ΣΚΗΠΗΤΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 5ο ΓΕΛ 2

11. ΣΠΑΤΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2
12. ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΕΛ 2

13. ΣΤΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2

14. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΠΑΛ 2
15. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (παράρτημα) 1

 
                                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ


