
 

                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Από το πρακτικό της αριθ. 28/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 193/2022 

Θέμα: Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 
ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (Α΄136) και της παρ.1 του άρθρου 67 του 
Ν. 3852/2010 (Α’ 87) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτοκόλλου 18885/04-11-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό και ηλεκτρονικά, σε 
καθένα χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε 
σύνολο 27 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 22 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπάντης Ιορδάνης, Πρόεδρος  Αντωνιάδης Θεοχάρης 
Γεώργου Τρύφων Αβραμίδης Ιωάννης 
Θωμαϊδης Χρήστος Ιωάννου Χρήστος 
Κιοσές Παναγιώτης Νάτσης Ιωάννης 
Κύρκου Κυριάκος Κρητικού Διαμαντούλα 
Τσαχειρίδης Σπύρος  
Μπερμπερίδης Πέτρος  
Τόμου Πέτρος  
Θεοδωρίδης Κων/ντίνος  
Θεοδώρου Απόστολος  
Χατζητιμοθέου Ιωάννης   
Σαργιαννίδης Παύλος   
Ιωαννίδου Ελένη   
Πέγιου Ιωάννης   
Καραούλη Αφροδίτη   
Γρομπανόπουλος Τρύφων  
Σαπαρδάνης Φώτιος  
Θεοδοσιάδης Πρόδρομος  
Γυρίκη Ελένη  
Δεμερτζίδης Στυλιανός  
Σονιάδου Σωτηρία   
Ελευθεριάδης Κυριάκος   

Παρών ο Δήμαρχος κ. Μπιτάκης Άνθιμος που κλήθηκε νόμιμα. 

Παρών ο υπάλληλος του Δήμου Θεοδωρίδης Αβραάμ για την τήρηση των 
πρακτικών. 

Παρόντες οι Πρόεδροι Κοινοτήτων Αετού κ. Γκιούλεκας Κωνσταντίνος, Αντιγόνου κ. 
Πατμάνογλου Νικόλαος, Ασπρογείων κ. Σταυρίδης Βασίλειος, Βεγόρας κ. 
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Αθανασιάδης Λάζαρος, Λεχόβου κ. Στεφανίδης Ευάγγελος και Πετρών κ. 
Κυριακόπουλος Γρηγόριος. 

Πριν  τη συζήτηση του 1ου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Κύρκου Κυριάκος και Σονιάδου Σωτηρία. 

Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν 
οι δημοτικοί σύμβουλοι Γεώργου Τρύφων και Τσαχειρίδης Σπύρος. 

Πριν τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, αποχώρησαν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Κιοσές Παναγιώτης και Σαργαννίδης Παύλος. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μπερμπερίδη Πέτρο ο οποίος   
έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής: 

Το άρθρο 8 του Ν. 4368/16 «Θέματα εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ωράριο 
βρεφονηπιοκόμων», ως ισχύει, ορίζει ότι: 

«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.  

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.»  

Επειδή από το 2015 έως σήμερα έχουν αποχωρήσει λόγω συνταξιοδότησης εφτά (7) 
καθαρίστριες Σχολικών Κτιρίων γεγονός που δυσχεραίνει την καθαριότητα των 
σχολείων, 

Επειδή  οι κυρίες Τσακουρίδου Ειρήνη (2,5 ώρες), Χριστοπούλου Ελένη (1,5 ώρες), 
Δημοπούλου Λαμπρινή (2 ώρες), Αναπολιοτάκη Μαρίνα (1 ώρα) και Δήμου Δάφνη (1 
ώρα), που ανήκουν στο προσωπικό ΙΔΑΧ καθαριστριών σχολείων έχουν καταθέσει 
σχετική αίτηση, 

Προτείνεται η αύξηση των ωρών εργασίας  σε τρεις (3) ώρες για όλες τις ανωτέρω. 
 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού σκέφθηκε νόμιμα και έλαβε υπόψη: 

 Την αριθ. 254/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 

 Την εισήγηση του αντιδημάρχου Μπερμπερίδη Π.  

 Την εισήγηση του Προέδρου 

ΑΔΑ: Ψ3ΣΤΩΨΛ-ΚΗΗ



Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την αύξηση των ωρών εργασίας σε τρεις (3) ώρες για τις Τσακουρίδου 

Ειρήνη (2,5 ώρες), Χριστοπούλου Ελένη (1,5 ώρες), Δημοπούλου Λαμπρινή (2 
ώρες), Αναπολιοτάκη Μαρίνα (1 ώρα) και Δήμου Δάφνη (1 ώρα), που ανήκουν στο 
προσωπικό ΙΔΑΧ καθαριστριών σχολείων Δήμου Αμυνταίου. 
 

Β. Ο δημοτικός σύμβουλος Ελευθεριάδης Κυριάκος  ψήφισε παρών σύμφωνα με τις 
θέσεις που διατύπωσε όπως αυτές καταγράφονται στα επίσημα αναλυτικά πρακτικά.  

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  193/2022 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
ΜΠΑΝΤΗΣ Ζ. ΙΟΡΔΑΝΗΣ 
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