
1 
 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                  ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                      
Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                        Από το πρακτικό της  
21 - 03 - 2016 
                                                                                                         συνεδρίασης του 
∆.Σ. 

Αριθµός Απόφασης : 085 / 2016 

ΘΕΜΑ : “Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζοµένων στον ∆ήµο µας µε συµβάσεις 
Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου  (Ι.∆.Α.Χ.) µειωµένου ωραρίου”. 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα 
Μαρτίου έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20.00 συνήλθε το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από 
τη µε Α.Π. 3620/17-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου,  που δόθηκε 
στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο 
των τριάντα τριών (33) µελών - δηµοτικών συµβούλων ήταν παρόντες είκοσι επτά 
(27) και απόντες έξι (6) , οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 

2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Μεζίκης Βασίλειος 

3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 

4 Αποστολίδου Μαρία 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 

5 Κωνσταντίνου Κυριάκος 5 Λαδάς Ευάγγελος 

6 Βαλάνος Νικόλαος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

7 Κουσενίδης Αλέξανδρος 7  

8 Γυµνόπουλος Κοσµάς 8  

9 Εµεινίδης Αναστάσιος  9  

10 Κατζικάς Γεώργιος 10  

11 Γρούγιος Ηλίας 11  

12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  12  

13 Κεσόγλου Παύλος 13  

14 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 14  

15 Σιδηρόπουλος Σάββας 15  

16 Καρράς Ευστράτιος 16  

17 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 17  

18 Σουσλόγλου Νικόλαος  18  

19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  

20 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 20  

21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  

22 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 22  

23 Αβραµίδης Μωϋσής 23  

24 Λαδάς Παράσχος 24  

25 Ράπτου Ολγα  25  

26 Νοτάκης Ιωάννης  26  

27 Σµήλιος Ηλίας 27  

28  28  

29  29  
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30  30  

31  31  

32  32  

33  33  

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης 
κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος 
κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης κα Παληκαρίδου 
Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆ήµαρχος 
έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τ. Α’) 
ορίζουν τα εξής: «1. α. 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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του νοµικού προσώπου, κατόπιν 
αίτησης του ενδιαφερόµενου 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 
Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου αρχή και περίληψή της δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως. γ. 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. δ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας 
µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής 
Ανασυγκρότησης.» 

Οι κάτωθι Ι.∆.Α.Χ. εργαζόµενοι στον ∆ήµο µας, µε µειωµένο ωράριο εργασίας, 
υπέβαλαν αντίστοιχες αιτήσεις, µε τις οποίες ζητούν την τροποποίηση του 
ωραρίου εργασίας τους, µε αύξηση αυτού σε ωράριο πλήρους απασχόλησης 
της οικείας εκπαιδευτικής βαθµίδας και ειδικότητας, µε αντίστοιχη αύξηση των 
πάσης φύσεως αποδοχών τους : 

  Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΠΑΤΡΩΝΥΜ

Ο 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΒΑΘΜΙ∆Α - 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.Π. / 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΙΤΗΣΗΣ 
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1. 
Τσοµπανοχρήστος 
Στυλιανός 

Ιωάννης 
ΠΕ ∆ιοικητικού - 
Οικονοµικού 

2478 / 23-2-2016 

2. Πραβήτα  Ανδρονίκη Βίκτωρ 
ΥΕ Εργάτρια Γενικών 
καθηκόντων 

2553 / 24-2-2016 

3. 
Γραµµατικού 
∆έσποινα 

Χρήστος 
ΥΕ Καθαρίστρια 
Σχολικών κτηρίων 

2611 / 25-2-2016 

4. 
Σαρασίδου 
Ευαγγελία 

Γεώργιος 
ΥΕ Καθαρίστρια 
Σχολικών κτηρίων 

2612 / 25-2-2016 

∆εδοµένων των αυξηµένων αναγκών που υπάρχουν στις υπηρεσίες που 
εργάζονται οι ανωτέρω, και οι οποίες (αυξηµένες ανάγκες) έχουν δηµιουργηθεί 
εξαιτίας της αποχώρησης µεγάλου αριθµού υπαλλήλων λόγω συνταξιοδότησης, 
σε συνδυασµό µε την υφιστάµενη αναστολή των προσλήψεων και των 
διορισµών τακτικού προσωπικού, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη αύξησης των 
ωρών εργασίας τους, σε σαράντα (40) εβδοµαδιαίως (ν. 3979/2011 άρθρο 41),  
για την αποτελεσµατική κάλυψη αυτών των αναγκών. 

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2016 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες 
πιστώσεις για να καλύψουν τη δαπάνη που θα προκληθεί από την αύξηση του 
ωραρίου του προσωπικού αυτού και θα προβλεφθούν ανάλογες και στους 
προϋπολογισµούς  των επόµενων ετών.  

Καλείται λοιπόν το ∆.Σ.  να εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας των 
κάτωθι Ι.∆.Α.Χ. εργαζοµένων, µε µειωµένο ωράριο εργασίας, στον ∆ήµο µας, σε 
σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως (ν. 3979/2011 άρθρο 41), µε αντίστοιχη αύξηση 
των πάσης φύσεως αποδοχών τους :  

   Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1. 
Τσοµπανοχρήστος  
Στυλιανός 

Ιωάννης ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2. Πραβήτα  Ανδρονίκη  Βίκτωρ 
ΥΕ Εργάτρια  Γενικών  
καθηκόντων 

3. Γραµµατικού  ∆έσποινα Χρήστος 
ΥΕ Καθαρίστρια  Σχολικών  
κτηρίων 

4. Σαρασίδου  Ευαγγελία Γεώργιος 
ΥΕ Καθαρίστρια  Σχολικών  
κτηρίων 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη 
του, τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου και τις αναλυτικές 
τοποθετήσεις των µελών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)  Εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας των κάτωθι εργαζοµένων στον 

∆ήµο µας, µε συµβάσεις εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου 
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(Ι.∆.Α.Χ.) µειωµένου ωραρίου, σε σαράντα (40) ώρες εβδοµαδιαίως (ν. 

3979/2011 άρθρο 41), µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών 

τους :  

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α / 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

1. 
Τσοµπανοχρήστος  
Στυλιανός 

Ιωάννης ΠΕ ∆ιοικητικού - Οικονοµικού 

2. Πραβήτα  Ανδρονίκη  Βίκτωρ ΥΕ Εργάτρια  Γενικών  καθηκόντων

3. Γραµµατικού  ∆έσποινα Χρήστος ΥΕ Καθαρίστρια  Σχολικών  κτηρίων

4. Σαρασίδου  Ευαγγελία Γεώργιος ΥΕ Καθαρίστρια  Σχολικών  κτηρίων

Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας έτους 2016 έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες 

πιστώσεις για να καλύψουν τη δαπάνη που θα προκληθεί από την αύξηση του 

ωραρίου του προσωπικού αυτού και θα προβλεφθούν ανάλογες και στους 

προϋπολογισµούς  των επόµενων ετών.  

Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 085/2016 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως 
εξής: 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 – 2016 

 

                                                       Ακριβές Απόσπασµα 

 

  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                         Βαλάνος Νικόλαος 


