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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  17/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  296/2017 
 
«Περί αυξήσεως ωραρίου εργασίας της ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑΣ του ΤΕΛΗ». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις 3  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 17,30, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 17/30.10.2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε 
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα εννέα (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βουνελάκης Γεώργιος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  6. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  7. Κουλουβάκος Βασίλειος 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  8. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Πετράκης Χρήστος   
15. Δουμάνη  Σοφία   
16 Κόκκορης Παναγιώτης   
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
19. Σταθάκης Νεκτάριος   

     Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, 
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Σταθάκη Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός 
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. 
Συκέας. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
   Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') 
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ορίζονται 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 Δημοτικού 
Συμβουλίου ή του Διοικητικού 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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης». 
  Σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων έχει εκδοθεί και η υπ' αριθμ. 9 εγκύκλιο 
(αρ.πρωτ. οικ.8402/16-03-16) του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 
   Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ.9/8402/16.03.2016 επισημαίνεται ότι η έγκριση μπορεί να 
είναι ολική ή μερική, π.χ. εργαζόμενος με τρέχον ωράριο είκοσι ωρών εβδομαδιαίως να αιτηθεί 
τη μετατροπή του ωραρίου του σε πλήρες (σαράντα ώρες), αλλά το συμβούλιο να καθορίσει 
ωράριο τριάντα ωρών εβδομαδιαίως. 
   Τέλος, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η μετατροπή 
του ωραρίου απασχόλησης του εργαζομένου μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης 
πραγματοποιείται αυτοτελώς διά της περιγραφείσας διαδικασίας, χωρίς να συνδέεται με τη 
σύσταση αντίστοιχων οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων στους Οργανισμούς Εσωτερικής 
Υπηρεσίας των φορέων. Σκόπιμο είναι ωστόσο, κατά την πρώτη τροποποίηση των ΟΕΥ των 
ΟΤΑ, να συσταθούν θέσεις αντίστοιχες με τις μεταβολές που θα έχουν πραγματοποιηθεί, στις 
οποίες θα καταταγεί το προσωπικό, ιδίως αν απασχολείται πλέον με πλήρες ωράριο εργασίας. 
   Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2400/9-10-2017 αίτησή της η  ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑ του ΤΕΛΗ 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων,  ζητά την αύξηση των ωρών εργασίας της  
στο 2ο Νηπιαγωγείο Μολάων από πέντε (5) ώρες εβδομαδιαίως  σε δέκα (10) ώρες 
εβδομαδιαίως. 
   Με την με αριθμ. πρωτ. 14367/2010 (ΦΕΚ 2088/τ. Β΄/31-12-2010) Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου μεταφέρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας , Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων  στο νέο Καλλικρατικό Δήμο Μονεμβασίας με σύμβαση  εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου , μερικής απασχόλησης (1 ώρα την ημέρα ήτοι 5 
ωρών/εβδομαδιαίως) κατηγορίας  ΥΕ και ειδικότητας Καθαριστριών σχολικών μονάδων.  
   Με την αριθ. πρωτ. 25257/26-10-2017 Βεβαίωση του προϊσταμένου Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών βεβαιώνεται ότι στο Δήμο Μονεμβασίας δεν υπηρετούν υπάλληλοι με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου του ίδιου κλάδου και κατηγορίας. 
   Δεδομένων των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στο 2ο Νηπιαγωγείο Μολάων που 
απασχολείται η ανωτέρω υπάλληλος, λόγω του γεγονότος ότι το Νηπιαγωγείο έχει μεταφερθεί 
σε νέο κτήριο και οι χώροι του είναι διπλάσιοι από τον προηγούμενο καθίσταται αναγκαία η 
αύξηση των ωρών εργασίας της από  (1 ώρα ημερησίως ήτοι 5 ωρών/ εβδομαδιαίως) σε (2 ώρες 
ημερησίως ήτοι 10 ωρών/ εβδομαδιαίως) για την αποτελεσματική κάλυψη αυτών των αναγκών. 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ 
   Η τροποποίηση της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου 
ωραρίου στην εργαζόμενη του Δήμου μας ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑ του ΤΕΛΗ, με αύξηση του ωραρίου 
εργασίας της από Μερική απασχόληση (1 ώρα ημερησίως ήτοι 5 ωρών/ εβδομαδιαίως) σε  
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Μερική Απασχόληση (2 ώρες ημερησίως ήτοι 10 ωρών εβδομαδιαίως) της οικείας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και ειδικότητας ως εξής: 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα         από μετατροπή 

1. ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑ ΤΕΛΗΣ 

ΥΕ 
Καθαρίστρια 
Σχολικών 
Mονάδων 

Μερική 
απασχόληση 
(1 ώρα 
ημερησίως 
ήτοι 5 ωρών/ 
εβδομαδιαίως) 

Μερική Απασχόληση 
(2 ώρες ημερησίως 
ήτοι 10 ωρών 
/εβδομαδιαίως) 

   Οι δαπάνες μισθοδοσίας σύμφωνα με την αρ. πρωτ.25261/26-10-2017  Βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου 
εργασίας θα καλυφθούν  αντίστοιχα από τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
σκέλους των εξόδων του Δήμου .  

 Κ.Α. 15-6021.001 «Τακτικές αποδοχές καθαριστριών». 
 Κ.Α. 15-6052 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ». 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 Αποφασίζει Ομόφωνα  

   Την τροποποίηση της σύμβασης εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου μειωμένου 
ωραρίου της εργαζόμενης στο Δήμο μας  ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑ του ΤΕΛΗ, με αύξηση του ωραρίου 
εργασίας  της  από μερική απασχόληση  (1 ώρα ημερησίως ήτοι 5 ώρες εβδομαδιαίως)  σε  
μερική απασχόληση  (2 ώρες ημερησίως ήτοι 10 ώρες εβδομαδιαίως) της οικείας εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και ειδικότητας ως εξής: 

 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Ειδικότητα         από μετατροπή 

1. ΚΕΤΑ ΕΝΤΜΙΡΑ ΤΕΛΗΣ 

ΥΕ 
Καθαρίστρια 
Σχολικών 
Mονάδων 

Μερική 
απασχόληση 
(1 ώρα 
ημερησίως 
ήτοι 5 ώρες 
εβδομαδιαίως) 

Μερική Απασχόληση 
(2 ώρες ημερησίως 
ήτοι 10 ώρες 
εβδομαδιαίως) 

   
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  296/2017. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή  Αλεξάνδρα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 

 


