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          Στη Σπερχειάδα, σήμερα 13 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθανασίου και Μαίρης Ακρίδα του Δήμου 
Μακρακώμης στη Σπερχειάδα,  κατόπιν της υπ’ αρίθμ. πρωτ. οικ.245158/614 Πρόσκλησης 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου 
Ψυχογιού, στην 9η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, 
η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη 
ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. 
Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:       
 

Θέμα 8ο  

H.Δ. 
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) μειωμένου ωραρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος  Καραΐσκος 
 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
 
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Κυρίτσης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευάγγελος Κατσαγούνος, Φανή 

Παπαθωμά,  Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός  
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
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Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Ζαννιάς Αθανάσιος  √ 
4 Αργύρης Δημήτριος  √  4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος   √ 6 Μελισσάρης Ιωάννης   √ 
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος  √ 
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
9 Καλαντζή Αικατερίνη √  9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος  √  10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος   √ 
13 Κατσαρός Χαράλαμπος  √ 12 Γιαννάκης Μιχαήλ  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης  √  
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη  √ 16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία √  
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης   √ 19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 24 7 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 14 6 
 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα οκτώ (38), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Χρέη Υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε ο αναπληρωτής υπηρεσιακός  γραμματέας κ. 
Φώτης Παπαευσταθίου. 
 
        Ο    Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 8ου θέματος  ημερήσιας διάταξης, Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο,   ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ 
αριθμ. πρωτ.216717/4890/23-10-2017 εισήγησή του και ανέφερε τα ακόλουθα : 
 
Α. Σχετικά : 
 
1. Οι διατάξεις : 

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 ( ΦΕΑ΄ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του 

κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 87 

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 Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι 

Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107)». 
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β) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 241) όπως έχει 

τροποποιηθεί - επικαιροποιηθεί με την αριθμ. 3203/84663/22-06-2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Έγκριση Τροποποίησης - Επικαιροποίηση Οργανισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Β΄ 2201). 

δ) της υπ. αριθμ. 13514/2483/96 απόφασης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών 

και Επικοινωνιών, που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. Φ.Ε.Κ.   90/Τεύχος Γ΄/6-5-1996, που εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 & 11 του Ν. 2266/1994, σύμφωνα με την οποία η 

Χριστίνα Μαυρίκα του Κωνσταντίνου κατατάχθηκε σε προσωρινή οργανική θέση κατηγορίας ΥΕ και 

ειδικότητας Καθαρίστριας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) – 

μερικής απασχόλησης με πέντε (5) ώρες ημερήσιας εργασίας και τοποθετήθηκε στο Τμήμα 

Κ.Τ.Ε.Ο. Νομαρχίας Φθιώτιδας. 

2. Η από 8-8-2017 αίτηση της Χριστίνας Μαυρίκα του Κωνσταντίνου, υπαλλήλου της 

Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, κατηγορίας ΥΕ - ειδικότητας Καθαριστριών, με την οποία 

αιτείται την τροποποίηση της σύμβασής της, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της μέχρι και το 

ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΥΕ) και ειδικότητας 

(Καθαριστριών), δηλαδή σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. 

3. Η υπ. αριθμ. πρωτ. 204101/7855/4-10-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού - 

Δημοσιονομικού Ελέγχου  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

4. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : α) 1/9-1-2017 (ΑΔΑ 

: 6ΜΙ87ΛΗ-992) και β) 19/9-1-2017 (ΑΔΑ : Ω2Γ67ΛΗ-7ΘΧ). 

 

Β. Ιστορικό : 
 

      Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368/2016 (Α΄ 21) «Μέτρα 

για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν από τις 

όμοιες του άρθρου 87 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 Ο.Τ.Α. - 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107)» : 

«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 
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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». 

      Στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας υπηρετεί μία (1) υπάλληλος με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας ΥΕ - ειδικότητας Καθαριστριών, μερικής 

απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως) η οποία με την από 8-8-2017 αίτηση της αιτήθηκε την 

τροποποίηση της σύμβασής της, με αύξηση του ωραρίου εργασίας της μέχρι και το ανώτατο όριο 

της πλήρους απασχόλησης της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας (ΥΕ) και ειδικότητας 

(Καθαριστριών), σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. 

     Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Π. Ε. Φθιώτιδας με έδρα τη Λαμία 

στεγάζονται σε διαφορετικά κτίρια, απομακρυσμένα μεταξύ τους, τα οποία καλύπτουν μεγάλο 

εμβαδό και με αρκετούς βοηθητικούς χώρους.  

     Η καθαριότητα των κτιρίων καλύπτεται από σύμβαση με εταιρεία καθαρισμού, η οποία όμως δεν 

επαρκεί για να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες. Ειδικά στην Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Π.Ε. Φθιώτιδας, όπου είναι τοποθετημένη η υπάλληλος, λόγω της αθρόας προσέλευσης κοινού, η 

ανάγκη για συμπληρωματική καθαριότητα καθ’ όλη την διάρκεια λειτουργίας της υπηρεσίας, 

καθημερινά, ώστε να τηρούνται οι όροι της υγιεινής και της ευπρέπειας, είναι τεράστια.  

     Δεδομένων των αυξημένων αναγκών που υπάρχουν στην Π. Ε. Φθιώτιδας, στην οποία 

απασχολείται η ανωτέρω υπάλληλος και λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς η υπάλληλος είναι 

μοναδική υπηρετούσα στην κατηγορία και στην ειδικότητα, καθίσταται αναγκαία η αύξηση των 

ωρών εργασίας της σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως, σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως. 

      Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 204101/7855/4-10-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού - 

Δημοσιονομικού Ελέγχου Π. Στ. Ε. βεβαιώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την 

αντίστοιχη - λόγω αύξησης του ωραρίου εργασίας - αύξηση των αποδοχών της ανωτέρω 

υπαλλήλου. 

 

Γ. Κόστος προκαλούμενης δαπάνης 
 
     Η απαιτούμενη δαπάνη, ανέρχεται : 

 

 

      Κατόπιν των ανωτέρω,  
 

Φορέας ΚΑΕ Ονομασία - Περιγραφή 

Ποσό  

(Επί πλέον  

για 3 μήνες) 

073 0211 Βασικός Μισθός 1.076,34 € 

073 0291 ΕΦΚΑ ΙΚΑ Εργοδότη 269,73 € 

Γενικό Σύνολο 1.346,07 € 
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

   Α.  Την αύξηση του ωραρίου εργασίας, της κατωτέρω υπαλλήλου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών 

με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, κατόπιν της από 8-8-2017 

αίτησής της, για κάλυψη υπηρεσιακώς αναγκών, ως εξής : 

 

α/
α 

Ονοματεπώνυ
μο Πατρώνυμο Κλάδος / 

Ειδικότητα 

Είδος 
απασχόλησης/ 
ώρες εργασίας 

Είδος απασχόλησης 
κατόπιν αύξησης / 

ώρες εργασίας 

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΜΑΥΡΙΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 

ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Μερική / 
μειωμένο 

ωράριο (25 
ώρες 

εβδομαδιαίως) 

Πλήρης / 40 ώρες 
εβδομαδιαίως 

 
 

    Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου 

εργασίας θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων, του 

προϋπολογισμού           έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας : 

α) Τον ΚΑ 0211 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Βασικός Μισθός» 

ποσό 1.076,34 €. 

β) Τον Κ.Α 0291 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «ΕΦΚΑ Εισφορές 

στο ΙΚΑ» ποσό 269,73 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. 

      Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 
   Β.  Η παρούσα, κατόπιν λήψης σχετικής απόφασης να κοινοποιηθεί στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  για τον απαραίτητο έλεγχο 

νομιμότητας. 
 
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα, εγκρίνει Α)την  αύξηση του ωραρίου εργασίας, της κατωτέρω υπαλλήλου, 

ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από μερικής σε πλήρους 

απασχόλησης, κατόπιν της από 8-8-2017 αίτησής της, για κάλυψη υπηρεσιακώς 

αναγκών, ως εξής : 
α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Κλάδος 

/Ειδικότητα 
Είδος 
απασχόλησης/ώρες 
εργασίας 

Είδος 
απασχόλησης 
κατόπιν 
αύξησης/ώρες 
εργασίας 

1 ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
ΜΑΥΡΙΚΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 

Μερική/μειωμλενο 
ωράριο (25 ώρες 
εβδομαδιαίως) 

Πλήρης/40 
ώρες 
εβδομαδιαίως 
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Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου 

εργασίας θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων, του 

προϋπολογισμού           έτους 2017 της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας : 

α) Τον ΚΑ 0211 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «Βασικός 

Μισθός» ποσό 1.076,34 €. 

β) Τον Κ.Α 0291 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «ΕΦΚΑ 

Εισφορές στο ΙΚΑ» ποσό 269,73 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών 

εισφορών. 

      Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων 

ετών. 

   Β.  Η παρούσα, κατόπιν λήψης της  σχετικής απόφασης θα κοινοποιηθεί στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας  για τον απαραίτητο έλεγχο 

νομιμότητας. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 
                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
 
            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
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