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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 10ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 

των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερίφου. 

Στη Σέριφο σήμερα, 01 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε έκτακτη δια 

περιφοράς συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 2489/01-08/2022 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 

σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

2. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

 

5. Μποφίλιος Πέτρος, μέλος 

6. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

7. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

 

            

             

                

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής την ανάγκη έγκρισης της πρόσληψης 3 ατόμων( 

καθαριστών-τριών) με  σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερίφου. Ο 

μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης για τον δήμο μας ορίζεται σε 10 

ώρες και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων σε 3, ωστόσο παρέχεται 

στο δήμο η  ευχέρεια να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης, αλλά 
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στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της αύξησης θα πρέπει να 

καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική 

συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν τις διατάξεις: 

•   Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

• Του Ν.4623/2019 και ιδιαίτερα τη παρ. 1 στ΄ του άρθρου 3, όπως ισχύει. 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για 

την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων». 

• Την εισήγηση του Δημάρχου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Την έγκριση της πρόσληψης 3 ατόμων( καθαριστών-τριών) με  σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων του Δήμου Σερίφου με μέγιστό αριθμό ωρών απασχόλησης τις 18 

ώρες εκ των όποιων οι 10 θα χρηματοδοτηθούν από το Υπουργείο Εσωτερικών και οι 

υπόλοιπες 8 από δημοτικούς πόρους. 

Β) Δεσμεύεται, ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Σερίφου για το οικονομικό έτους 

2023 θα εγγραφούν οι απαραίτητες πιστώσεις. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 126 /2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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