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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από το αρικμ.   1/31-1-2018  Πρακτικό   υνεδρίαςθσ 
του Περιφερειακοφ υμβουλίου Ηπείρου (άρκρο 113 Ν.3852/2010 και  αρικμ. 137/2014 ανακιρυξθ  του  Πολυμελοφσ  Πρωτοδικείου  Ιωαννίνων και τα από 
30/8/2014  και 15-12-2016 Πρωτόκολλα Ορκωμοςίασ),  το οποίο,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 167 του Ν. 3852/2010 -ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ.Αϋ,  ςυνιλκε ςε  
ςυνεδρίαςθ, ςτα Ιωάννινα και  ςτθν αίκουςα ςυνεδριάςεων Π.Σ.  (Διοικθτιριο βϋ όροφοσ),  ςτισ  τριάντα μία (31) του μθνόσ Ιανουαρίου του ζτουσ 2018, θμζρα 
Σετάρτθ  και ϊρα 15.00, κατόπιν τθσ με αρικμ. πρωτ.. οικ. 9603/404/25-1-2018,  Πρόςκλθςθσ του  Προζδρου του  
 
τθ ςυνεδρίαςθ  παραβρζκθκαν  οι :  
Α.  Αλζξανδροσ Καχριμάνθσ,  Περιφερειάρχθσ Ηπείρου. 
Β.  1. Σταφροσ Παργανάσ, Πρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     2. Πολυξζνθ  (Τηζνθ) Ταπραντηι – Κοίλια, Αντιπρόεδροσ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
     3. Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ, Γραμματζασ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου 
Γ.  1. Βαςίλειοσ Ψακάσ , Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Άρτασ 
     2. Θωμάσ Πιτοφλθσ,   Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Θεςπρωτίασ 
     3. Θεοδϊρα (Τατιάνα) Καλογιάννθ, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Ιωαννίνων   
     4. Ευςτράτιοσ Ιωάννου, Αντιπεριφερειάρχθσ Π.Ε. Πρζβεηασ 
Δ.   1.  Παπαδθμθτρίου Κωνςταντίνοσ (Ντίνοσ)  , Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      2. Δθμάκοσ Δθμιτριοσ, Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου   
      3. Τφρου – Οφηα Αναςταςία (Νατάςςα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      4. Παπαχριςτου Βαςίλειοσ, Θεματικόσ  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      5. Μθτροκϊςτα Παναγιϊτα (Γιοφλα), Θεματικι  Αντιπεριφερειάρχθσ Ηπείρου 
      6. Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Βθςςαρίωνα 
Ε. Περιφερειακοί Σφμβουλοι:  

1.Κατζρθσ Ιωάννθσ 2.Βαρζλθσ Δθμιτριοσ  3.Σίμου – Τάςιου Αναςταςία 4.Χουλιάρασ Βαςίλειοσ 5.Σπανοποφλου – Σάρρα Ηλιάνα 6.Φίλθ – Παςχάλθ Αντιγόνθ- 
Βαςιλικι 7.Λάμπρου Αλκιβιάδθσ 8.Καραμπίνασ Ιωάννθσ 9.Πότςθσ Οδυςςεφσ 10.Σιαράβασ Κων/νοσ 11.Καττισ Νικόλαοσ 12.Ντζτςικασ Κωνςταντίνοσ 13.Γοργόλθσ 
Βαςίλειοσ 14.Μπάγιασ Μιχαιλ 15.Λάηοσ Ιωάννθσ 16.Καραμάνθ Καλλιόπθ (Κζλλυ) 17.Μποφμπα Βαςιλικι 18.Σπυρζλθσ Μιχαιλ 19.Γοφςθσ Χριςτοσ 20. 
Μπαςιοφκασ Κων/νοσ 21. Τςίκαρθσ Βαςίλειοσ 22.Πάικασ Σπυρίδων 23. Ζάψασ Γεϊργιοσ  24.Χατηθεφραιμίδθσ Πρόδρομοσ (Μάκθσ) 25.Ζάκασ Γεϊργιοσ 26.Ζιϊβασ 
Βαςίλειοσ 27.Κωτςαντισ Κωνςταντίνοσ 28.Αναγνϊςτου Κωνςταντίνοσ 29.Μπαρτηϊκασ Σπυρίδων 30.Ζικοσ Νικόλαοσ 31.Γιολδάςθσ Βαςίλειοσ του Θεοδϊρου 
32.Γκοφντασ Κωνςταντίνοσ 33.Πάνθσ Χαράλαμποσ (Μπάμπθσ)    

 
Στθ ςυνεδρίαςθ δεν  παραβρζκθκαν οι κ.κ.:  

1.Κάτςιοσ Νικόλαοσ 2.Βαγγελισ Απόςτολοσ 3.Τςιάρα Σταυροφλα 4.Παπαγρθγορίου Νικόλαοσ 5.Βαςιλάκθσ Περικλισ 6.Πάντοσ Παναγιϊτθσ(δικαιολογθμζνα) 7.Κωνισ 
Δθμιτριοσ  8.Γκεςοφλθσ Ηλίασ 9. Ζάψασ Γεϊργιοσ και 10.Τςουμάνθ Όλγα (Όλυ) τακτικά μζλθ του Περιφερειακοφ Συμβουλίου, αν και νόμιμα κλικθκαν 
 
ΣΤ. Για τθ Γραμματειακι υποςτιριξθ παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι υπάλλθλοι τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου  Θεοδϊρα Μιτςιου  και Αργυρϊ Παππά 
 
Στθ ςυνεδρίαςθ παραβρζκθκαν επίςθσ,  υπθρεςιακοί παράγοντεσ και ενδιαφερόμενοι για τα κζματα. 
 
Το Περιφερειακό Συμβοφλιο Ηπείρου, ευριςκόμενο ςε απαρτία, ςυηιτθςε και αποφάςιςε για το παρακάτω,  Ημεριςιασ Διάταξθσ, κζμα: 

 
 

Θζμα 5 
ο 

======== 
Ζγκριςθ αφξθςθσ ωραρίου εργαςίασ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ ΙΔΑΧ μερικισ απαςχόλθςθσ, τθσ  Π.Ε. Άρτασ 

 
Σο Περιφερειακό  υμβοφλιο Ηπείρου, ζχοντασ  υπόψθ: 

 
1. Σισ διατάξεισ του Νόμου 3852/2010  (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τ. Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 

2. Σον Οργανιςμό τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου (Π.Δ. 140/2010 ΦΕΚ 233/27-12-2010 τ. Αϋ), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με τισ αρικμ. 

202855/27-12-2016 (ΦΕΚ 4400/30-12-2016 τ.Βϋ) και 163473/24-10-2017 (ΦΕΚ 3878/3-11-2017 τ.Βϋ), αποφάςεισ του  υντονιςτι Αποκ/νθσ 

Δ/ςθσ Ηπείρου –Δυτ. Μακεδονίασ 

 

3. Σον αρικμ. 16853/6-4-2011 πρότυπο κανονιςμό λειτουργίασ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, που εξζδωςε ο Τπουργόσ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ και δθμοςιεφκθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 661/20-4-2011 – τ. Βϋ)  

 

4. Σισ  διατάξεισ των ωσ κάτωκι ςχετικϊν επί τθσ απόφαςθσ Νόμων και Εγκυκλίων, ιτοι: 

Α) τησ παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 4368 / 2016 ( ΦΕΚ 21 / Α΄ / 2016 ), όπωσ αντικαταςτάκθκε από τισ διατάξεισ του  άρθρου  
87  του Ν. 4483 / 2017 ( ΦΕΚ 107 / Α΄ / 2017 ), ςφμφωνα με τισ οποίεσ: 
1.α. Συμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου ……… χρόνου, μειωμζνου ωραρίου, των εργαηομζνων ςε Ο.Τ.Α. ….και βϋ βακμοφ……………., μποροφν να 
τροποποιοφνται, με αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ, μζχρι το ανϊτατο όριο τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ οικείασ εκπαιδευτικισ βακμίδασ και ειδικότθτασ, με 
αντίςτοιχθ αφξθςθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τουσ. Η τροποποίθςθ γίνεται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του οικείου …… Περιφερειακοφ Συμβουλίου……, 
κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερόμενου. Η απόφαςθ περιγράφει τθν υπθρεςιακι ι λειτουργικι ανάγκθ, που δικαιολογεί τθν αφξθςθ του ωραρίου και βεβαιϊνει 
τθν φπαρξθ των απαιτοφμενων πιςτϊςεων ςτον οικείο προχπολογιςμό. 
β. Η απόφαςθ του προθγοφμενου εδαφίου υπάγεται ςε υποχρεωτικό ζλεγχο νομιμότθτασ από τθν αρμόδια για τθν εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α………αρχι και 
περίλθψι τθσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

ΑΔΑ: 61Χ77Λ9-ΙΦΝ
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Β) τησ  αριθμ. οικ. 39456 / εγκ. 33 / 17-11-2017 εγκυκλίου  του Υπουργείου Εςωτερικϊν ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 4483 /  2017 ( ΑΔΑ: 
72ΒΣ465ΧΘ7-ΔΨΠ ), ςφμφωνα με τθν οποία:……………… 
Άρθρο 87: Δυνατότθτα επζκταςθσ ωραρίου προςωπικοφ Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ με ςυμβάςεισ ιδιωτικοφ δικαίου 
……………Η αφξθςθ του ωραρίου μζχρι το ανϊτατο όριο πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ εκάςτοτε εκπαιδευτικισ βακμίδασ και ειδικότθτασ ςυνοδεφεται με αφξθςθ 
των αποδοχϊν. 
 Η τροποποίθςθ του ωραρίου γίνεται κατόπιν αίτθςθσ του ενδιαφερομζνου με απόφαςθ του αντίςτοιχου οικείου Συμβουλίου. Η απόφαςθ πρζπει να είναι 
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ όςον αφορά τθν υπθρεςιακι ι λειτουργικι ανάγκθ που κακιςτά απαραίτθτθ τθν αφξθςθ του ωραρίου, κακϊσ επίςθσ και να 
περιλαμβάνει τθν βεβαίωςθ φπαρξθσ των απαραίτθτων πιςτϊςεων για τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ ςτον αντίςτοιχο οικείο προχπολογιςμό. 
  
Επιςθμαίνεται ότι θ διαδικαςία που είχε περιγραφεί ςτθν αρ. 9 εγκφκλιο ( ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ ) για τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω διάταξθσ εξακολουκεί να 
ιςχφει, με τθ διαφορά ότι πλζον απαιτείται αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του οικείου ςυμβουλίου, το οποίο, λόγω τθσ επζκταςθσ τθσ εν λόγω διάταξθσ ςτουσ ΟΤΑ 
βϋ βακμοφ μπορεί να είναι και το περιφερειακό ςυμβοφλιο. 
 Η απόφαςθ του εκάςτοτε αρμοδίου ςυμβουλίου υπόκειται ςτον ζλεγχο του άρκρου 225 του ν. 3852 / 2010,……., ενϊ περίλθψι τθσ δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, με μζριμνα τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ………………………………………  
 
Γ) τησ αριθμ. οικ. 8402 /εγκ. 9/ 16-3-2016 εγκυκλίου του Υπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι των διατάξεων 
του Ν. 4368 / 2016 (ΑΔΑ: ΩΕ1Χ465ΦΘΕ-ΠΨΙ ) ςε κζματα προςωπικοφ των Ο.Τ.Α., ςφμφωνα με τθν οποία:……………… 
Αφξηςη ωρών εργαςίασ προςωπικοφ ΙΔΑΧ μερικήσ απαςχόληςησ των ΟΣΑ α΄ βαθμοφ (άρθρο 8 παρ. 1) 
Με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 8 του ν.4368/2016 ……………………. 
Για τθν μετατροπι του ωραρίου απαιτείται καταρχιν αίτθςθ του ενδιαφερομζνου υπαλλιλου προσ τθ διοίκθςθ του ΟΤΑ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο 
ςυνολικόσ αρικμόσ εβδομαδιαίων ωρϊν τισ οποίεσ επικυμεί να απαςχολείται. Εν ςυνεχεία το οικείο..…ςυμβοφλιο κα αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ ι μθ τθσ 
μετατροπισ του ωραρίου του εργαηομζνου……Η ζγκριςθ μπορεί να είναι ολικι ι μερικι……………………………… 
                                                                                                                                                                  
Δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979 / 2011 ( ΦΕΚ 138 / Α΄ / 2011 ), όπωσ ιςχφει,  ςφμφωνα με τισ οποίεσ:…….5.α) Οι εβδομαδιαίεσ ϊρεσ εργαςίασ ορίηονται ςε 
ςαράντα ( 40 ): αα) για τουσ μόνιμουσ υπαλλιλουσ και το προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου του Δθμοςίου, των οργανιςμϊν 
τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ αϋ και βϋ βακμοφ……………….  

 
5. Σισ από 18-10-2017 αιτιςεισ  ςχετικά με τθν τροποποίθςθ – αφξθςθ του ωραρίου απαςχόλθςισ τουσ από μερικισ απαςχόλθςθσ  ςε 

πλιρθ απαςχόλθςθ,  που υπζβαλαν οι  κάτωκι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου,  υπάλλθλοι  τθσ Π.Ε.. Άρτασ, 

αναλυτικά ωσ εξισ:  

 Α) ΜΑΝΟΤΗ ΜΑΙΡΗ του ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ,   είναι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπάλλθλοσ ( 3 ϊρεσ τθν θμζρα) τθσ Διεφκυνςθσ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, τθσ κατθγορίασ / κλάδου ΥΕ Κακαριςτριϊν (μερικισ απαςχόλθςθσ), εκπαιδευτικισ 
βακμίδασ / ειδικότθτασ ΥΕ Κακαριςτριϊν (μερικισ απαςχόλθςθσ): 
 Φςτερα από τθν αρικμ. 13514 / 2483 / 1996  απόφαςθ του Τπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ( ΦΕΚ 90 / Γ΄ / 6-5-1996 ) με τθν οποία 

ςυςτάκθκαν, ςε εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 10 και 11 του Ν. 2266 / 1994, ςε περιφερειακζσ υπθρεςίεσ του ΥΠ.Μ.Ε. προςωρινζσ οργανικζσ 
κζςεισ  κατθγορίασ ΥΕ και ειδικότθτασ κακαριςτριϊν, με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου με μερική απαςχόληςη κατατάχθηκε ςε 
αντίςτοιχθ κζςθ με τρεισ ( 3 ) ώρεσ ημερήςιασ απαςχόληςησ. Ανζλαβε υπθρεςία τθν 1-6-1996. 

 Μετατάχθηκε - Μεταφζρθηκε αυτοδίκαια με τθν αρικμ. 2045 / 10-7-2001 απόφαςθ του Νομάρχθ Άρτασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 77 του 
Ν. 2910 / 2001, από το Τπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ςτη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηςη Άρτασ, ςε ςυνιςτϊμενθ προςωποπαγι κζςθ ιδιωτικοφ 
δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλου του κλάδου ΥΕ Κακαριςτριϊν ( ΦΕΚ 179 / ΝΠΔΔ΄ / 8-8-2001).   

 Κατζςτη αυτοδίκαια από 1-1-2011 υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου / Περιφερειακήσ Ενότητασ Άρτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 255 του Ν. 
3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»  και  κατατάχθηκε με τθν αρικμ. οικ. 1 / 3-1-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου  ( ΦΕΚ 37 / Βϋ / 24-1-
2011 ) ςε θζςη  υπαλλήλου με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου (προςωποπαγήσ) τθσ κατθγορίασ  / κλάδου  ΥΕ Κακαριςτριϊν  ( 
Μερικισ Απαςχόλθςθσ ), εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΥΕ Κακαριςτριϊν( (Μερικισ Απαςχόλθςθσ), τοποθετήθηκε δε με τθν αρικμ. 5019/568/ 3-
2-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου ςτθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ. 
 

 Β)  ΚΟΣΙΛΙΔΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ είναι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπάλλθλοσ ( 24 ϊρεσ τον μινα) τθσ Διεφκυνςθσ 
Ανάπτυξθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, τθσ κατθγορίασ / κλάδου ΥΕ Προςωπικοφ Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΥΕ 
Κακαριςτριϊν ( μερικισ απαςχόλθςθσ ): 
 Φςτερα από τθν αρικμ. 10583 / 4-5-2006 απόφαςθ των Τφυπουργών Εςωτερικών, Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αποκζντρωςησ και Οικονομίασ και 

Οικονομικών ( ΦΕΚ 634 / Β΄ / 22-5-2006 ) με τθν οποία ςυςτάκθκαν, ςε εφαρμογι του άρκρου 11 του Π.Δ. 164 / 2004  και τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
Ν. 3320 / 2005, ςτθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Άρτασ ( ΟΤΑ Βϋ  βακμοφ ) οργανικζσ κζςεισ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΥΕ και ειδικότθτασ κακαριςτριϊν, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου με μερική απαςχόληςη με είκοςι τζςςερεισ ( 24 ) ώρεσ μηνιαίωσ,  κατατάχθηκε με τθν αρικμ. 
ΔΔΥ 2819 / 1-6-2006 απόφαςθ του Νομάρχθ Άρτασ ςε αντίςτοιχθ κζςθ. Ανζλαβε υπθρεςία τθν 1-6-2006. 

 Κατζςτη αυτοδίκαια από 1-1-2011 υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου / Περιφερειακήσ Ενότητασ Άρτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 255 του Ν. 
3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»  και  κατατάχθηκε με τθν αρικμ. οικ. 1 / 3-1-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου  ( ΦΕΚ 37 / Βϋ / 24-1-
2011 ) ςε θζςη  υπαλλήλου με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ( προςωποπαγήσ ) τθσ κατθγορίασ / κλάδου  ΥΕ Προςωπικοφ 
Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΥΕ Κακαριςτριϊν ( Μερικισ     Απαςχόλθςθσ), τοποθετήθηκε δε με τθν αρικμ. 5019 / 568 / 3-2-
2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου ςτθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ. 

 

 Γ) ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΧΡΗΣΟΤ είναι ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπάλλθλοσ ( 50 ϊρεσ τον μινα ) τθσ Διεφκυνςθσ 
Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, τθσ κατθγορίασ / κλάδου ΥΕ Προςωπικοφ Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / 
ειδικότθτασ ΥΕ Κακαριςτριϊν (μερικισ απαςχόλθςθσ): 
 Φςτερα από τθν αρικμ. 10583 / 4-5-2006 απόφαςθ των Τφυπουργών Εςωτερικών, Δημόςιασ Διοίκηςησ και Αποκζντρωςησ και Οικονομίασ και 

Οικονομικών ( ΦΕΚ 634 / Β΄ / 22-5-2006 ) με τθν οποία ςυςτάκθκαν, ςε εφαρμογι του άρκρου 11 του Π.Δ. 164 / 2004 και τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του 
Ν. 3320 / 2005, ςτθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Άρτασ ( ΟΤΑ Βϋ   βακμοφ ) οργανικι κζςθ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΥΕ και ειδικότθτασ κακαριςτριϊν, με 
ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου με μερική απαςχόληςη με πενήντα ( 50 ) ώρεσ μηνιαίωσ,  κατατάχθηκε με τθν αρικμ. ΔΔΥ 2819 / 
1-6-2006 απόφαςθ του Νομάρχθ Άρτασ ςε αντίςτοιχθ κζςθ. Ανζλαβε υπθρεςία τθν 1-6-2006. 

 Κατζςτη αυτοδίκαια από 1-1-2011 υπάλληλοσ τησ Περιφζρειασ Ηπείρου / Περιφερειακήσ Ενότητασ Άρτασ, ςφμφωνα με το άρκρο 255 του Ν. 
3852/2010 – «Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»  και  κατατάχθηκε με τθν αρικμ. οικ. 1 / 3-1-2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου  ( ΦΕΚ 37 / Βϋ / 24-1-
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2011 ) ςε θζςη  υπαλλήλου με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου ( προςωποπαγήσ ) τθσ κατθγορίασ  / κλάδου  ΥΕ Προςωπικοφ 
Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΥΕ Κακαριςτριϊν ( Μερικισ     Απαςχόλθςθσ ), τοποθετήθηκε δε με τθν αρικμ. 5019 / 568 / 3-2-
2011 απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Ηπείρου ςτθ Διεφκυνςθ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ. 

 

6. Σισ αρικμ. 5302/20-12-2017, οικ.5756/20-12-2017 και οικ.5757/20-12-2017 Βεβαιϊςεισ του Σμιματοσ Εςόδων, Λογιςτικισ Διαχείριςθσ και 

Πλθρωμισ Δαπανϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ,  ςχετικά με τθν φπαρξθ των απαραίτθτων πιςτϊςεων ςτον Προχπολογιςμό 

ζτουσ 2018 τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ για τθν αφξθςθ τθσ μιςκοδοςίασ των ανωτζρω μερικισ απαςχόλθςθσ υπαλλιλων φςτερα 

από τθν αιτοφμενθ τροποποίθςθ – αφξθςθ του ωραρίου απαςχόλθςισ τουσ ςε  πλιρθ απαςχόλθςθ.  

 

7. Σθν  αρικμ. οικ. 150446/12317/19-12-2017 Βεβαίωςθ του Σμιματοσ Προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου 

αναφορικά με το προςωπικό που απαςχολείται με τθν κακαριότθτα εςωτερικϊν χϊρων από τθν οποία προκφπτει ότι ςτθν Περιφερειακι 

Ενότθτα Άρτασ υπθρετοφν όςον αφορά το προςωπικό που απαςχολείται με τθν κακαριότθτα εςωτερικϊν χϊρων  μία (1) μόνιμθ 

υπάλλθλοσ με πλιρθ απαςχόλθςθ και τρεισ ( 3 ) μερικισ απαςχόλθςθσ υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου 

χρόνου.  

 

8. Σθν  αρικμ. οικ. 150450/12319/19-12-2017 Βεβαίωςθ του Σμιματοσ Προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ Διοίκθςθσ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου, 

από τθν οποία προκφπτει ότι ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Άρτασ δεν υπθρετεί προςωπικό με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

οριςμζνου χρόνου πλιρουσ ι μερικισ απαςχόλθςθσ.  

 

9. Σο γεγονόσ ότι οι Τπθρεςίεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, ιτοι οι ζξι ( 6 ) Διευκφνςεισ και τα τρία ( 3 ) Αυτοτελι Σμιματα, δεν είναι 

ςυγκεντρωμζνεσ ςε ζνα κεντρικό κτιριο   ( Διοικθτιριο ) αλλά ςτεγάηονται ςε ιςάρικμα κτιρια μζςα ςτθν πόλθ τθσ Άρτασ και οι ανάγκεσ 

τουσ για κακαριότθτα δεν μποροφν να καλυφκοφν μόνο με το υπάρχον προςωπικό που απαςχολείται (πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ) με 

τθν κακαριότθτα εςωτερικϊν χϊρων, ιτοι από τθν  μία (1) μόνιμθ υπάλλθλο με πλιρθ απαςχόλθςθ και από τισ τρεισ (3) 

προαναφερόμενεσ μερικισ απαςχόλθςθσ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου υπαλλιλουσ εργαηόμενεσ είτε με τρεισ (3) ϊρεσ θμεριςιασ 

απαςχόλθςθσ (Μανοφςθ Μαίρθ), είτε με είκοςι τζςςερεισ (24) ϊρεσ μθνιαίωσ (Κοτιλίδα Παραςκευι), είτε με πενιντα ( 50 ) ϊρεσ 

μθνιαίωσ ( Πλάκα Διμθτρα ) δεδομζνου ότι ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Άρτασ δεν υπθρετοφν και υπάλλθλοι με ςφμβαςθ εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου του ιδίου κλάδου και κατθγορίασ με τισ ανωτζρω. 

 

10. Σο γεγονόσ ότι, ςε εφαρμογι των διατάξεων του άρκρου 12 του Ν. 2672 / 1998  ( ΦΕΚ 290 / Αϋ / 1998 ), όπωσ ιςχφουν, για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν κακαριότθτασ Τπθρεςιϊν τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ και ειδικότερα των Διευκφνςεων Σεχνικϊν Ζργων, Αγροτικισ 

Οικονομίασ και Κτθνιατρικισ, Δθμόςιασ Τγείασ και Κοινωνικισ Μζριμνασ κακϊσ και των Σμθμάτων Περιβάλλοντοσ και Τδροοικονομίασ 

και Πολιτικισ Προςταςίασ εγκρίνεται ανά οικονομικό ζτοσ θ κζςπιςθ παγίων κατ’ αποκοπι χορθγθμάτων κακαριότθτασ φςτερα από 

ςχετικι απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου, θ οποία δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 

11. Σο  με αρικμ. πρωτ. οικ. 5834/27-12-2017  ζγγραφο  τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ Π.Ε. Άρτασ, όπωσ κατατζκθκε  ςτο υμβοφλιο 

(Α.Π./Π.. 154968/5293/29-12-2017) (ςυνθμμζνα με α/α: 6 ςτο φάκελο /2018 ςυνθμμζνων ειςθγιςεων κ.λπ. ςτα κζματα του Π..), με το 

οποίο υποβλικθκαν όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του κζματοσ 

 

12. Σισ τοποκετιςεισ των επικεφαλισ των παρατάξεων και μελϊν του Π.. 

13. Σθν τοποκζτθςθ του κ. Περιφερειάρχθ  

     & ό,τι διατυπϊκθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνεδρίαςθσ, 
(αναλυτικά ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά τθσ ςυνεδρίαςθσ) 
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Αποφαςίηει ομόφωνα 

(απόφαςθ:1/4/31-1-2018) 

Α. Εγκρίνει τθν  αφξθςθ του ωραρίου εργαςίασ μζχρι και το ανϊτατο όριο πλιρουσ απαςχόλθςθσ τθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ ΤΕ/ ειδικότθτασ 

ΤΕ Κακαριςτριϊν, με αντίςτοιχθ αφξθςθ των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν τουσ των κατωτζρω υπαλλιλων μερικισ απαςχόλθςθσ τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ, ιτοι: 

α) Σθσ ΜΑΝΟΤΗ ΜΑΙΡΗ  του ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ, ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπαλλιλου, τθσ κατθγορίασ /κλάδου 

ΤΕ Κακαριςτριϊν ( μερικισ απαςχόλθςθσ), εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΤΕ Κακαριςτριϊν (μερικισ απαςχόλθςθσ) από τρεισ (3) ςε 

οκτϊ (8) ϊρεσ θμερθςίωσ, ιτοι  ςαράντα (40) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του πρ/ςμοφ τθσ Περιφζρειασ Ηπείρου –Π.Ε. 

Άρτασ οικ. ζτουσ 2018, ςτον φορζα 072 «ΔΙΟΙΚΗΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ και ΚΑΕ ωσ κατωτζρω :  

  ΜΑΝΟΤΗ ΜΑΙΡΗ 

ΚΑΕ  0211 ΒΑ. ΜΙΘΟ 10.908,00 

ΚΑΕ 0225 ΑΝΘΤΓ. ΕΠΙΔ.    1.800,00 

ΚΑΕ 0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ.    3.184,00 

 ΤΝ ΑΝΑ ΤΠΑΛ  15.892,68 

(ςχετ. θ αρικμ. 5302/20-12-2017 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Δ/κοφ Οικοφ Π.Ε. Άρτασ) 

 

β) Σθσ ΚΟΣΙΛΙΔΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπαλλιλου, τθσ κατθγορίασ / κλάδου 

ΤΕ Προςωπικοφ Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΤΕ Κακαριςτριϊν ( μερικισ απαςχόλθςθσ ) από είκοςι τζςςερεισ ( 24 ) 

ϊρεσ μθνιαίωσ ςε οκτϊ ( 8 ) ϊρεσ θμερθςίωσ, δθλαδι ςαράντα ( 40 ) ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του πρ/ςμοφ τθσ 

Περιφζρειασ Ηπείρου –Π.Ε. Άρτασ οικ. ζτουσ 2018, ςτον φορζα 072 «ΔΙΟΙΚΗΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ και ΚΑΕ ωσ κατωτζρω:  

  ΚΟΣΙΛΙΔΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

ΚΑΕ  0211 ΒΑ. ΜΙΘΟ 9.876,00 

ΚΑΕ 0225 ΑΝΘΤΓ. ΕΠΙΔ. 1.800,00 

ΚΑΕ 0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ. 2.925,96 

 ΤΝ ΑΝΑ ΤΠΑΛ 14.601,96 

  (ςχετ. θ αρικμ. οικ. 5756/20-12-2017 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Δ/κοφ Οικοφ Π.Ε. Άρτασ) 

 

γ) Σθσ ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ του ΧΡΗΣΟΤ, ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου μερικισ απαςχόλθςθσ υπαλλιλου, τθσ κατθγορίασ / κλάδου ΤΕ 

Προςωπικοφ Κακαριότθτασ, εκπαιδευτικισ βακμίδασ / ειδικότθτασ ΤΕ Κακαριςτριϊν ( μερικισ απαςχόλθςθσ ) από πενιντα (50) ϊρεσ 

μθνιαίωσ ςε οκτϊ ( 8 ) ϊρεσ θμερθςίωσ, δθλαδι ςαράντα ( 40 )ϊρεσ εβδομαδιαίωσ, ςε βάροσ των πιςτϊςεων του πρ/ςμοφ τθσ Περιφζρειασ 

Ηπείρου –Π.Ε. Άρτασ οικ. ζτουσ 2018, ςτον φορζα 072 «ΔΙΟΙΚΗΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ και ΚΑΕ ωσ κατωτζρω:  

  ΠΛΑΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ 

ΚΑΕ  0211 ΒΑ. ΜΙΘΟ 10.392,00 

ΚΑΕ 0225 ΑΝΘΤΓ. ΕΠΙΔ.    1.800,00 

ΚΑΕ 0291 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ.    3.055,32 

 ΤΝ ΑΝΑ ΤΠΑΛ  15.247,32 

(ςχετ. θ αρικμ. οικ. 5757/20-12-2017 Βεβαίωςθ τθσ Δ/νςθσ Δ/κοφ Οικ/κοφ Π.Ε. Άρτασ) 

 

Ανάλογεσ πιςτϊςεισ κα εγγραφοφν και ςτουσ πρ/ςμοφσ των επόμενων ετϊν 

 

Β) Οι επιτακτικζσ υπθρεςιακζσ – λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Άρτασ για τθν κακαριότθτα των κτθρίων που ςτεγάηονται 

οι Τπθρεςίεσ τθσ κακιςτοφν αναγκαία και απαραίτθτθ τθν εγκρινόμενθ αφξθςθ του ωραρίου των ανωτζρω υπαλλιλων ςε ςαράντα ( 40 ) ϊρεσ 

εβδομαδιαίωσ.   
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……………….……………………………………..……………………………………..………………………………………………………………………………………………… 
Σο παρόν Πρακτικό, αφοφ ςυντάχκθκε, αναγνϊςκθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ εξισ: 
        
                                          Ο Πρόεδροσ του Π.. 

   ταφροσ Παργανάσ 
                     
      

Η Αντιπρόεδροσ του Π.. 
Ακριβζσ Απόςπαςμα        Πολυξζνθ (Σηζνθ) Σαπραντηι-Κοίλια 
Η Πρακτικογράφοσ 
 

Ο Γραμματζασ του  Π..  
Δθμιτριοσ Χαμπίμπθσ 
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