
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Της από  31/07/2020  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Ρόδου

Αριθ. Πρακτικού: 13/31-07-2020    Αριθ. Απόφασης: 235/2020

Στη Ρόδο σήμερα την 31η Ιουλίου του  2020  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  15.00
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση  κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα
στην Εγκύκλιο 163/33282/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών και τις  εκδοθείσες
υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
αρ.Δ1α/ΓΠ οικ.30612/16.05.2020 (Β΄1869) και την παρ.3 του άρθρου 14 της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης οικ.Δ1α/Γ.Π.  οικ.32009/23.05.2020 (Β 1988),  παρουσία του
Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ.  2/35667/27.07.2020  έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Μιχαήλ  Σοκορέλου,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  και
κοινοποιήθηκε  νομότυπα  σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ -Αντιδήμαρχος 26. ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 27.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 28.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 29.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- Αντιδήμαρχος 32.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
8. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 33.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

34.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος

35.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 36.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ-
Αντιδήμαρχος   

37.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 39.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος 40.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 41. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-  

Γραμματέας Δ.Σ.
17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.
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19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-
Αντιδήμαρχος 

42.ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ-
Επικεφαλής παράταξης 
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»

20.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
Αντιδήμαρχος

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος

24.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-Αντιδήμαρχος

25.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (δικ/νος) 4.ΚΡΗΤΙΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής  παράταξης  «ΡΟΔΟΣ
ΑΞΙΩΝ»

2. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(δικ/νος) 5.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  είναι,  η  Γενική  Γραμματέας  Δήμου  Ρόδου  κα  Κυριακή
Νικολαϊδου, η Πρόεδρος της Κοινότητας Ρόδου Κα Μάνθα Ζιώγου και ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Λίνδου κ. Χρυσοβαλάντης Λάμπης. 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  καθόσον  επί  σαράντα  εννέα  (49)
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι  σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ.
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.Μιχαήλ  Καφετζής  αποχώρησε  από  τη  Συνεδρίαση  στη
συζήτηση του 1ου εκτός Ημερήσιας. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»
κ.Κ.Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κωνσταντίνος Τσουρούτης αποχώρησαν μετά
την ψηφοφορία του 8ου θέματος.

Θ Ε  Μ Α  43ο:  Επέκταση ωραρίου  εργαζόμενης  με  σχέση εργασίας  Ιδιωτικού
Δικαίου  Αορίστου  χρόνου  κατηγορίας  ΥΕ  ειδικότητας  καθαριστριών  σχολικής
μονάδας, αρ. πρωτ. 2/33666/2020.

Ο  Αντιδήμαρχος  κ.  Νεκτάριος  Φλοσκάκης  εισηγούμενος  το  θέμα,  έθεσε  υπόψη  του
Σώματος την υπ΄αριθ. πρωτ. 2/33666/15-07-2020 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

 
Έχοντας υπόψη:
1.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  87  του  Ν.  4483/2017  «Δυνατότητα  επέκτασης
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ωραρίου  προσωπικού  ΟΤΑ  με  συμβάσεις  ιδιωτικού  δικαίου»  σύμφωνα  με  τις
οποίες  «1  α.  Συμβάσεις  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  και
ορισμένου  χρόνου  μειωμένου  ωραρίου  των  εργαζομένων  σε  ΟΤΑ  α  κσι  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
Συμβουλίου  κατόπιν  αίτησης  του  ενδιαφερομένου.  β.  Η  απόφαση
περιγράφει  την  υπηρεσιακή  ή  λειτουργική  ανάγκη  που  δικαιολογεί  την
αύξηση  του  ωραρίου  και  βεβαιώνει  την  ύπαρξη  των  απαιτούμενων
πιστώσεων  στον  οικείο  προϋπολογισμό  Η  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου  υπάγεται  σε  υποχρεωτικό  έλεγχο  νομιμότητας  από  την  αρμόδια
για  την  εποπτεία  του  οικείου  ΟΤΑ  αρχή  και  περίληψή  της  δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
γ.  οι  καθαριστές/καθαρίστριες  σχολικών  μονάδων  των  οποίων  το  ωράριο
εργασίας  μετατρέπεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  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 »
2. την  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  με  αρ.  πρωτ.
Οικ.  39456/17-11-2017  ΑΔΑ:72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ  καθώς  την  όμοια  του
Υπουργείου  Εσωτερικών  με  αρ.  9  και  αριθ.  Πρωτ.  Οικ.8402/2016
(ΑΔΑ:ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ)  για  όσα  διαλαμβάνονται  επι  του  θέματος  της
μετατροπής  ωραρίου  απασχόλησης  αύξησης  ωρών  εργασίας  προσωπικού
ΙΔΑΧ .
Συγκεκριμένα  τίθεται  ως  προϋπόθεση  η  μη  απασχόληση  έκτακτου
προσωπικού  και  η  λήξη  των  συμβάσεων  εργασίας  αυτού  λόγω  του  ότι
τυχόν  έκτακτο  προσωπικό  καλύπτει  ισόποσες  ώρες  εργασίας  καθώς  επίσης
και  η  υποχρεωτική  συνεκτίμηση  της  αύξησης  ωρών  εργασίας  'κατά  τη
χορήγηση  έγκρισης  πρόσληψης  προσωπικού  ορισμένου  χρόνου  από  τα
αρμόδια  όργανα  (επιτροπή  της  ΠΥΣ  για  την  πρόσληψη  προσωπικού
ανταποδοτικού χαρακτήρα ή επι αντιτίμω). Για το λόγο αυτό είναι επίσης υποχρεωτική
και  η  γνωστοποίηση  της  μεταβολής  αυτής  στο  αρμόδιο
υπουργείο.
Η  μετατροπή  επίσης  του  ωραρίου  απασχόλησης  μέχρι  το  ανώτατο  όριο
πλήρους  απασχόλησης  πραγματοποιείται  αυτοτελώς  όπως  περιγράφεται  στο
άρθρο  87  του  Ν.4483/2017  το  οποίο  και  αντικατέστησε  το  άρθρο  8  του
Ν.4368/2016  και  δεν  συνδέεται  με  τη  σύσταση  αντίστοιχων  οργανικών
θέσεων ή προσωποπαγών
3. τη  με  αριθμό  οικ.29154/10103  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της
Περιφέρειας  Νοτίου  Αιγαίου  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στο  ΦΕΚ  με  αριθμό
2048/τΒ/31-12-2010  και  σύμφωνα  με  την  οποία  διαπιστώθηκε  η
αυτοδίκαιη  μεταφορά  της  Παναγιώτας  Ζιάκη  του  Σταματίου  καθαρίστριας
ΙΔΑΧ  με  μερική  απασχόληση  (4  ώρες/ημέρα)  στο  δήμο  Ρόδου  με  την  ίδια
σχέση  εργασίας  σε  συνιστώμενη  προσωποπαγή  θέση  ίδιας  εκπαιδευτικής
βαθμίδας  και  ειδικότητας  στο  Γυμνάσιο  Εμπωνα  Ρόδου  στη  Δημοτική
ενότητα Αταβύρου από 1-01-2011.
4. τη  με  αριθμό  9/84221/14-10-2016  πρώτη  αίτηση  της  υπαλλήλου
Παναγιώτας  Ζιάκη  του  Σταματίου  για  μετατροπή  του  ωραρίου  εργασίας  της
μερικής  απασχόλησης  σε  πλήρους  απασχόλησης  της  ίδιας  εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών της
5. τη  με  αρ.  πρωτοκόλλου  238/21-09-2017  βεβαίωση  του  Διευθυντή  του
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Γυμνασίου  Εμπωνας  Μιχαήλ  Μπούτη  με  την  οποία  ο  Διευθυντής
καταδεικνύει  την  ανάγκη  υπερωριακής  απασχόλησης  εκ  μερους  της
Παναγιώτας Ζιάκη του Σταματίου
6. το  με  αριθμό  πρωτ.  2/68360/2017  έγγραφο  του  Προϊσταμένου  της
Διεύθυνσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  Παναγιώτη  Μάτση  σύμφωνα
με  το  οποίο  ο  καθαρισμός  των  χώρων  της  απασχόλησης  της  εργαζομένης
με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου  Παναγιώτας
Ζιάκη  του  Σταματίου  και  συγκεκριμένα  του  Γυμνασίου  -Λυκείου  Εμπωνας
Δημοτικής  Ενότητας  Αταβύρου  δεν  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί  λόγω  του
ωραρίου  μερικής  απασχόλησης  4ωρης  εργασίας  και  προτείνεται  η  αύξηση
του  ωραρίου  απασχόλησης  σε  πλήρες  ωράριο  ώστε  να  καλυφθούν  οι  εν
λόγω ανάγκες καθαρισμού της παραπάνω αναφερόμενης σχολικής μονάδας
7. τη  λήξη  σύμβασης  εργασίας  έκτακτου  προσωπικού  το  οποίο  απασχολείτο
με σύμβαση μίσθωσης έργου
8. τη  με  αριθμό  βεβαίωση  της  Διεύθυνσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών  γι  α  την
ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου.

Για  όλους  τους  αμέσως  παραπάνω  αναφερόμενους  λόγους  κρίνεται
απαραίτητη  η  αύξηση  του  ωραρίου  εργασίας  της  εργαζόμενης  του  Δήμου
Ρόδου  Παναγιώτας  Ζιάκη  του  Σταματίου  από  μερικής  και  συγκεκριμένα
τετράωρης  απασχόλησης  σε  πλήρους  απασχόλησης  και  αντίστοιχης
αύξησης των πάσης φύσεως αποδοχών της .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.  Μ.Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  2/33666/2020  εισήγηση  του  Αντιδημάρχου  κ.  Νεκτάριου

Φλοσκάκη,
 Τις  διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το

άρθρο  74  του  Ν.4555/19-7-2018  (ΦΕΚ Α΄133/2018)  και  του  άρθρου  93  του
Ν.3463/2006,

 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος,  ήτοι  επί  σαράντα
(40)  παρόντων  μελών  και  τριών  (3)  απόντων  των  κ.κ.  Καλετού  Πότσου-
Eπικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», Κων/νου Τσουρούτη και Μιχαήλ
Καφετζή ψήφισαν «Υπέρ»  και οι σαράντα  (40 ) Δημοτικοί Σύμβουλοι,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  αύξηση  του  ωραρίου  εργασίας  της  εργαζόμενης  του  Δήμου
Ρόδου  κας  Παναγιώτας  Ζιάκη  του  Σταματίου,  από  μερικής  και  συγκεκριμένα
τετράωρης  απασχόλησης  σε  πλήρους  απασχόλησης  και  αντίστοιχης
αύξησης των πάσης φύσεως  αποδοχών της  για  τους  λόγους  που αναφέρονται  στην
αναλυτικά στην ανωτέρω εισήγηση.

 

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ       
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