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ΑΔΑ: ΩΩ4ΕΩ9Ο-2Ω4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 14/2016 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 404/2016
Περίληψη
Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας υπαλλήλου
του Δήμου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης
Σήμερα 11 Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 7-7-2016
γραπτή πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους
Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και
στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού
επί συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 29 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Χ. Κούτρας, 4) Τ.
Χατζηαθανασίου, 5) Β. Παπαδόπουλος, 6)Α.Σιδηρόπουλος,
7)Δ.Κουλουριώτης,
8)Δ.Τραπεζανλής,
9)
Θ.
Κορωνάς,
10)Σ.Διαμάντης,
11)Γ.Σοφιανίδης,
12)
Ν.
Μωυσιάδης,
13)Π.Τσαπαρόπουλος, 14) Β.Λυκοστράτης, 15) Γ. Κάκαρης, 16)Μ.
Παπαϊωάννου, 17)Σ.Ασλάνογλου, 18)Γ.Ορφανίδης, 19) Ν.
Μαυροκεφαλίδης, 20)Θ.Τέτος, 21)Κ.Καραπαναγιωτίδης, 22) Μ.
Σουμελίδης, 23) Α. Καγκελίδης, 24)Γ.Γουλτίδης, 25)Ι.Παπαγιάννης,
26)Η.Τσιφλίδης,
27)Ν.Μπέκης,
28)Α.Αποστολόπουλος,
29)Γ.Μελιόπουλος.

Απόντες
Ι.Χειμώνας, Λ.Ακριβόπουλος,
Ε.Ιακωβίδου, Χ. Γαϊτάνου,
Α.Σιακαβάρας, Ι.Κυρατλίδης,
Ν.Τσιαμήτρος, Ζ.Πατσίκας,
Σ.Ελευθεριάδου, Π.Παπαδίνα,
Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος

Παρόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ι.Καραγιάννης, Ν. Αγγέλου

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης,
Η.Σοφιανίδης, Σ. Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Γ.Λιλιόπουλος, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης, Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Χ. Τσανασίδης,
Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος, Α. Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.

Σημείωση: 1) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 381/2016 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Τσιφλίδης, Γ.Σοφιανίδης,
Κ.Καραπαναγιωτίδης, Γ.Κάκαρης, Π.Τσαπαρόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 382/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Σοφιανίδης, Π.Τσαπαρόπουλος
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 383/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μπέκης.
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 384/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης και αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Παπαγιάννης,
Γ.Μελιόπουλος, Γ.Ορφανίδης
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 385/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Αγγελίνας.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 389/2016 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ν.Μπέκης και προσήλθε ο κ.Γ.Ορφανίδης
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 392/2016 απόφασης προσήλθε ο κ.Ν.Μπέκης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 6-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου
Αθανασίου Σιδηρόπουλου, που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 8 του ν.
4368/2016 και την αριθ. οικ.8402/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών &
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
μειωμένου ωραρίου των εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, 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 απόφαση του
οικείου Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου και πρέπει να διαλαμβάνει
ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο
προϋπολογισμό. Η εν λόγω απόφαση υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την
αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. και περίληψή της δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Σε
περίπτωση που στον οικείο φορέα υπηρετούν ήδη υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου
χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας, η 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 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.
Η Αικατερίνη Κούντζουλα, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Δήμου μας κατηγορίας & ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με
βαθμό Δ΄, με την από 8-6-2016 αίτησή της, ζητάει τη μετατροπή του μειωμένου ωραρίου
εργασίας της των 2,5 ωρών/ημέρα σε πλήρες ωράριο οκτώ (8) ωρών/ημέρα, σύμφωνα με τις
παραπάνω διατάξεις.
Με την αριθ. πρωτ. 24207/2016 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 της παραπάνω υπαλλήλου που απασχολείται με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, έχει προβλεφθεί
αντίστοιχη πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού:
α) Στον ΚΑ 15.6021.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα» ποσό 5.500,00 €
β) Στον Κ.Α 15.6052.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με τίτλο
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου» ποσό 1.400,00 € για την
κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών,
ενώ ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.
Με την αριθ. 24208/5-7-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου
Βέροιας, βεβαιώνεται ότι στον Δήμο μας δεν υπηρετούν υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας & Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει για
την αύξηση ή μη του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου του Δήμου μας με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης Αικατερίνης Κούντζουλα,
Κατηγορίας & Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων με βαθμό Δ΄, από 2,5 ωρών/ημέρα που
είναι σήμερα, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας (δηλ. 8 ωρών/ημέρα), με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως
αποδοχών της, κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 του ν. 4368/2016.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
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Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 6-7-2016 εισηγητικό σημείωμα του αναπληρωτή Δημάρχου Αθανασίου
Σιδηρόπουλου.
2.- Την από 8-6-2016 αίτηση της Α.Κούντζουλα.
3.- Την με αρ. πρωτ. 24207/5-7-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4.- Την με αρ. πρωτ. 24208/5-7-2016 βεβαίωση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
5.- Την με αρ. πρωτ. οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
6.- Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016 και στους ΚΑ: 1) 15.6021.001 με τίτλο
«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» και 2) 15.6052.002 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
αορίστου χρόνου» υπάρχει γραμμένες οι σχετικές πιστώσεις
7.- Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016, του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.),
καθώς και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου του Δήμου με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Μερικής Απασχόλησης Αικατερίνης Κούντζουλα,
Κατηγορίας & Ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων με βαθμό Δ΄, από 2,5 ώρες/ημέρα που
είναι σήμερα, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας (δηλ. 8 ώρες/ημέρα), με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως
αποδοχών της, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 404 / 2016
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Α.
Θ.
Χ.
Β.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Κούτρας
Παπαδόπουλος

Α.
Δ.
Δ.

Σιδηρόπουλος
Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Γ.
Μ.
Σ.
Γ.
Ν.
Θ.
Κ.
Μ.
Α.
Γ.
Ι.
Η.
Ν.
Γ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Κάκαρης
Παπαϊωάννου
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Μαυροκεφαλίδης
Τέτος
Καραπαναγιωτίδης
Σουμελίδης
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Τσιφλίδης
Μπέκης
Μελιόπουλος

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ι.
Ν.

Καραγιάννης
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 18-7-2016
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

