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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 31.07.2020
Αριθμ. πρωτ.: 7009

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
9ης/

106/2020

από το πρακτικό της
30.07.2020 κεκλεισμένων των θυρών
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 6ο :

Τροποποίηση σύμβασης εργασίας της Ζιούρκα Ευγενίας, υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς με
σύμβαση Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης με κλάδο /ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών
Σχολείων.

Στην Αγιά, σήμερα Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 18:00, συνήλθε σε κεκλεισμένων των θυρών τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου 6823/26.07.2020 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Γιάνναρος Γεώργιος
5.
6.
Καφετσιούλης Απόστολος
7.
8.
Κρανιώτης Ευάγγελος
9.
10.
Μπαρμπέρης Πέτρος
11.
12.
Μπελιάς Αντώνιος
13.
14.
Σκαρκάλης Χρήστος
15.
16.
Σωτηρίου Βασίλειος
17.
18.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
19.
20.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
22.
23.
Ευσταθίου Ηλίας
24.
25.
Κατσιάβας Αστέριος
26.
27.
Ολύμπιος Αθανάσιος

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αναστασίου Ιωάννης
Κασίδας Ιωάννης
Κορδίλας Δημήτριος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπατζιόλας Ζάχος
Ντάγκας Νικόλαος
Σμυρλής Βασίλειος
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Τσιντζιράκος Ιωάννης
Γαλλής Γεώργιος
Καλαγιάς Γρηγόριος
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 30.07.2020, ώρα 20:45.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρόντες οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Ευάγγελος Λάμπρου (Μεγαλοβρύσου), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου), Τσάκνης Βασίλειος (Καρίτσας) και Τσιντζιράκος Βασίλειος
(Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 6ο :

Τροποποίηση σύμβασης εργασίας της Ζιούρκα Ευγενίας, υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς με
σύμβαση Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης με κλάδο /ειδικότητα ΥΕ Καθαριστριών
Σχολείων.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Ν. Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Μες την παρ.1α,1β,1γ του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του
Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» προβλέπονται τα εξής:
«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.».
Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 6508/16-07-2020 αίτησή της η υπάλληλος του Δήμου Αγιάς Ζιούρκα
Ευγενίας με ειδικότητα/κλάδο ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αιτείται την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας με αύξηση του
ωραρίου εργασίας κατά (4) τέσσερις ώρες (πλήρους απασχόλησης) λόγω αυξημένων αναγκών που
προέκυψαν στο δημοτικό Σχολείο Μελιβοίας το οποίο έχει απορροφήσει το δημοτικό σχολείο της
Σωτηρίτσας και λόγω των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν με την πανδημία του κορωνοϊού.
Με την υπ’ αριθμ. 2/2011 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Αγιάς η ανωτέρω υπάλληλος διαπιστώνεται
προσωπικό του νέου Δήμου Αγιάς (ν.3852/2010) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
και καθεστώς απασχόλησης μειωμένου ωραρίου σύμφωνα με την 2928/Δ4/10-1-2007 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η οικονομική Υπηρεσία με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6723/22-07-2020 έγγραφό της βεβαιώνει ότι στον
προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς οικονομικού Έτους 2020 υπάρχει σχετική πίστωση για την κάλυψη της
δαπάνης.
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Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαι:
Α. Την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας με αύξηση του ωραρίου εργασίας (πλήρους απασχόλησης) με
αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών, της υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς Ζιούρκα Ευγενία ΥΕ
Καθαριστριών Σχολείων.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου εργασίας θα βαρύνουν
αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου και
συγκεκριμένα: α) Κ.Α 15.6021.01 και β) Κ.Α. 15.6052.01.
Ακολούθησαν τοποθετήσεις:
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», είπε στην
τοποθέτησή του: «Θα υπερψηφίσουμε. Όμως θα πρέπει να εξετασθεί συνολικά το καθεστώς εργασίας των
καθαριστριών στα σχολεία μας ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 του Ν.4368/16 (Α’21): «Μέτρα για την επιτάχυνση του
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 87
του Ν.4483/17 (Α’107): «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με
την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι
Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις.»,
- την 2928/Δ4/10-1-2007 απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα:
«Κατάταξη σε οργανικές θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών σχολικών μονάδων Π/βαθμιας και
Δ/θμαιας Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.»,
- την εγκύκλιο 9/8402/16.03.2016 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α, με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4368/2016 (Α'21), σε θέματα προσωπικού των Ο.Τ.Α.»,
- την εγκύκλιο.33/οικ.39456/17.11.2017 του ΥΠ.ΕΣ., με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.)- Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη
λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
- την υπ’ αριθμ. 2/2011 διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Αγιάς,
- τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγιάς έτους 2020 σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. πρωτ.: 6723/22-07-2020 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς,
- την με αριθμό πρωτοκόλλου 6508/16-07-2020 αίτηση της υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς Ζιούρκα
Ευγενίας,
- τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν στο δημοτικό σχολείο Μελιβοίας που απασχολείται η ανωτέρω
υπάλληλος,
- την τοποθέτηση του Ιωάννη Κασίδα, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς»,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Εγκρίνουμε την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας με αύξηση του ωραρίου εργασίας (πλήρους
απασχόλησης) με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών, της υπαλλήλου του Δήμου Αγιάς
Ζιούρκα Ευγενία, με ειδικότητα/κλάδο ΥΕ Καθαριστριών Σχολείων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου εργασίας της υπαλλήλου
του Δήμου Αγιάς Ζιούρκα Ευγενία, θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους
2020 του σκέλους των εξόδων του Δήμου: α) Κ.Α 15.6021.01 και β) Κ.Α. 15.6052.01, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. πρωτ.: 6723/22-07-2020 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς.
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Β. Η παρούσα να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον απαραίτητο έλεγχο νομιμότητας και
για την δημοσίευση της περίληψή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 106/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

