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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 18ης Τακτικής δια περιφοράς συνεδρίασης έτους 2020  του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής 
 
   Αριθμός Απόφασης  161/2020 

Θέμα 
Αύξηση ωρών απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών 

 
 Στη Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα 18 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 11:00 και 
λήξης 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 163/2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-
ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και τις προβλέψεις του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 
3852/2010,’όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, σε δια περιφοράς συνεδρίαση, 
ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στις  14-9-2020. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι τα ονόματα παρόντων στη δια περιφοράς 
συνεδρίαση   ως εξής: 

 
Παρόντες: Παρόντες: Αδαμίδης Αδάμ, Αναστασόπουλος Δημήτριος, Αντωνοπούλου Χριστίνα, Βάγγερ Χρήστος, 
Γαρούφος Ευάγγελος, Γεροστάθης Νεκτάριος, Ζυγούνας Νικόλαος, Ηλιόπουλος Γεώργιος , Καλαντζή Αγγελική, 
Καραβάκος Βασίλειος, Καρπέτας Μιλτιάδης, Κολοβός Κωνσταντίνος, Λουσίδης Παναγιώτης, Μακρίδης Παναγιώτης, 
Μολύβας Γρηγόριος, Μπάλτας Ιωάννης, Νάνος Σάββας, Νικολοπούλου Χαρίκλεια, Παπαδόπουλος Φώτης, Πατέλη 
Νικολέττα, Πεπαρίδης Δημήτριος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Σαριδάκης Στυλιανός, Σκοπελίτη Δήμητρα, Τσεβά 
Δήμητρα, Τσίκνας Δημήτριος, Χρονόπουλος Γεώργιος. 
 
Απόντες: Ουδείς. 
 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι επί 
συνόλου 27 μελών, βρέθηκαν παρόντες 27, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Ευστράτιος Αντ. Σαραούδας, μετά από πρόσκληση καθώς και η 
υπάλληλος του Δήμου Άννα-Μαρία Γεωργία Καρανίκα, για την τήρηση των πρακτικών.  
H Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Αύξησης ωρών απασχόλησης των 
σχολικών καθαριστριών» και αναφέρει στο σώμα την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης της 
Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού & Αθλητισμού, που έχει ως εξής: 

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος, την αύξηση των ωρών απασχόλησης 
για το προσωπικό μερικής απασχόλησης που προσλήφθηκε με τη με αρ. 555/2020 απόφαση Δημάρχου για την 
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου.  

Αναλυτικότερα, με τις διατάξεις του αρθ. 34 του Ν.4713/20, ορίστηκε ότι από την έναρξη του διδακτικού έτους 
2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το μόνιμο 
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το 
διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 
33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 280).  

Με τη με αριθμ.  πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-08-2020 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α), εγκρίθηκε η πρόσληψη είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη των 
αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μεταμόρφωσης, εκ των οποίων οι δεκαπέντε (15) θέσεις 
αφορούσαν σε πλήρη απασχόληση (6 ώρες και 24 λέπτα) και οι οχτώ (8) σε μερική (3 ώρες). Κατόπιν αυτού, 
εκδόθηκε η με αρ. ΣΟΧ 6/2020 Ανακοίνωση του Δήμου και με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας (κατάρτιση 
προσωρινών πινάκων, υποβολή ενστάσεων και εξέταση τους, έκδοση οριστικών πινάκων) με τη με αριθμ. 555/11-
09-20 απόφαση Δημάρχου προσλήφθηκαν οι επιτυχούσες, οι οποίες στην πλειοψηφία τους ανέλαβαν καθήκοντα 
στις σχολικές μονάδες, στις 11/09/2020.   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                
ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

       
 

  
 
                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Ωστόσο, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει από την έξαρση του ιού (covid 19), το υπάρχον προσωπικό και 
ιδιαίτερα το προσωπικό μερικής απασχόλησης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών 
μονάδων.  

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 87 του 
Ν.4483/2017, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, 
υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικότερα η εν λόγω διάταξη, να αυξήσουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης 
φύσεως αποδοχών τους. 

Επίσης με τις διατάξεις του αρθ. 34 του Ν.4713/20 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του πέμπτου άρθρου 
της από 22/08/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ 161 Α), προβλέφθηκε ότι η δαπάνη που προκύπτει 
από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπό στοιχεία 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.08.20 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης 
Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280), καλύπτεται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού ή από ειδική 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των 
ωρών μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση 
καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή 
άλλων ανειδίκευτων εσόδων. 

Σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η δαπάνη από την αύξηση των ωρών 
απασχόλησης συνολικά οκτώ (8) ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας εννέα (9) 
μηνών, αγγίζει τα 46.215 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αφού άκουσε την Πρόεδρό του και λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4713/2010. 
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 87 του Ν.4483/2017. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της από 22-08-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 161 Α΄). 
5. Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 Εγκριτική Απόφαση της της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006.  
6. Την υπ΄αριθμ. 555/2020 Απόφαση Δημάρχου περί πρόσληψης προσωπικού (ΑΔΑ: 6Τ38ΩΚΒ-ΚΓΞ)  
7. Τη βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών . 
8. Την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας και Δία Βίου Μάθησης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου. 
9. Την προφορική εισήγηση του Δημάρχου. 
10. Τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων, των δημοτικών συμβούλων, τη διαλογική συζήτηση και 
ανάγνωση εγγράφων κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα μαγνητοσκοπημένα πρακτικά. 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα  
 

Εγκρίνει την αύξηση των ωρών απασχόλησης και τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου από μερική (3 ώρες) σε πλήρη απασχόληση (6 ώρες και 24 λεπτά), για το προσωπικό που 
προσλήφθηκε για την κάλυψη των οχτώ (8) θέσεων μερικής απασχόλησης με τη με αριθμ. 555/2020 Απόφαση 
Δημάρχου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου.   

Η δαπάνη της μετατροπής των οχτώ (8) θέσεων από μερική απασχόληση σε πλήρη ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των 90.315,00€ εκ των οποίων το ποσό των 44.100,00€ θα καλυφθεί από πιστώσεις του κρατικού 
Προϋπολογισμού ή από ειδική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και το ποσό των 46.215,00€ θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους.  

Συγκεκριμένα για το έτος 2020, η επιπλέον δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 20.540,00€ και θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 70.6041.0001 (Τακτικές Αποδοχές) με το των 16.046,00€ και 70.6054 (Εργοδοτικές Εισφορές) με το ποσό των 
4.494,00€ του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2020.  

Για το έτος 2021 θα προβλεφθούν πιστώσεις ποσού 25.675,00€ που θα βαρύνουν τους Κ.Α. 
70.6041.0001(Τακτικές Αποδοχές) με το ποσό των 20.058,00€ και 70.6054(Εργοδοτικές Εισφορές) με το ποσό των  
5.617,00€ του υπό κατάρτιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020.   
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  161 
Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                       
             Χαρίκλεια Νικολοπούλου                                                                    Τα μέλη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αδαμίδης Αδάμ 
Αναστασόπουλος Δημήτριος 
Αντωνοπούλου Χριστίνα 
Βάγγερ Χρήστος 
Γαρούφος Ευάγγελος 
Γεροστάθης  Νεκτάριος  
Ζυγούνας Νικόλαος 
Ηλιόπουλος Γεώργιος 
Καλαντζή Αγγελική 
Καραβάκος Βασίλειος 
Καρπέτας Μιλτιάδης 
Κολοβός Κωνσταντίνος 
Λουσίδης Παναγιώτης 
Μακρίδης Παναγιώτης 
Μολύβας Γρηγόριος 
Μπάλτας Ιωάννης 
Νάνος Σάββας 
Παπαδόπουλος Φώτης 
Πατέλη Νικολέττα 
Πετρόπουλος Γεώργιος 
Σαριδάκης Στυλιανός 
Σκοπελίτη Δήμητρα  
Τσεβά Δήμητρα 
Τσίκνας Δημήτριος 
Χρονόπουλος Γεώργιος 
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