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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Αύξηση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας  

των σχολικών μονάδων Δήμου Δοξάτου.». 

 

Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ. 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 185/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 31ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. πρωτ.12192/30-10-

2020 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, το 

οποίο έχει ως κάτωθι: 

«… 
ΘΕΜΑ:  Αύξηση των ωρών απασχόλησης του προσωπικού για τον καθαρισμό των  

σχολικών μονάδων του Δήμου Δοξάτου 

  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

- Την υπ’αριθμ.50175/07.08.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών 

(ΦΕΚ 3324/Β΄/07.08.2020), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 51938/18.08.2020 

ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Εσωτερικών (ΦΕΚ 3447/Β΄/18.08.2020)  με την 

οποία καθορίστηκε η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη του προσωπικού 

καθαριότητας των σχολικών μονάδων της χώρας από του Δήμους με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  

- Tην υπ’αριθμ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19.08.2020 Εγκριτική Απόφαση της παρ.1 

του άρθρου 2 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού 

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  τεσσάρων (4) ατόμων πλήρους 

απασχόλησης και οχτώ (8) ατόμων μερικής απασχόλησης (διάρκειας τριών (3) ωρών 

ημερησίως) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του 

Δήμου μας.  

- Το άρθρο 34 του Ν.4713/2020, στο οποίο προβλέπονται τα εξής : 

«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’αριθμ.33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄280). Οι συμβάσεις του 

προηγούμενου εδαφίου δεν συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των 

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν.4604/2019 και δεν υπάγονται στις 

διατάξεις του Ν.2190/1994 αποκλείεται δε η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Η 

παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4528/2018 εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της παρούσης. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία 

πρόσληψης, οι όροι της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και 

κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας». 

 

- -Το πέμπτο άρθρο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

161/Α΄/22.08.2020 «Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό 

των σχολικών μονάδων» με το οποίο στο άρθρο 34 του Ν.4713/2020 προστίθεται η 

παρ. 3 που αναφέρει τα εξής:  

«3. Η δαπάνη που προκύπτει από τις συμβάσεις του άρθρου αυτού, οι οποίες εγκρίθηκαν με την 

υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/19.08.2020 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. Ειδικά 

για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους Δήμους αύξηση των ωρών μερικής απασχόλησης ή 

καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται 

αποκλειστικά από ίδιους πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες 

ή άλλων ανειδίκευτων εσόδων.» 

- -Το άρθρο 8 του Ν.4368/2016 (Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες 

διατάξεις) στο οποίο προβλέπεται ότι: 

«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου 

ωραρίου, των εργαζομένων ΟΤΑ 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 ην ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό. 

     β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από 

την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου ΟΤΑ ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».  
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- -Την υπ’αριθμ. 98/9511/07.09.2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΚΘΩ95-ΖΕΑ) Απόφαση Δημάρχου 

σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 

2020-2021. 

- -Τα υπ’αριθμ. πρωτ.100/08.10.2020 και 108/14.10.2020 έγγραφα του Προέδρου της 

Πρωτοβάθμιας και του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου 

Δοξάτου, σχετικά με την αύξηση του ωραρίου εργασίας των καθαριστριών μερικής 

απασχόληση που απασχολούνται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου τα σχολεία να καθαρίζονται επιμελώς 

σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλει η πανδημία του κορωνοιού 

στη χώρα μας. 

- -Τις υπ’αριθμ πρωτ.12033,12034,12035,12036,12038, και 12039/27.10.2020 αιτήσεις 

των Μαμάκου Μαργαρίτας, Μυλωνά Μαρίας, Σωτηρέλη Ευαγγελίας, Παπαγιαννίδου 

Δέσποινας, Κωφίδου Άννας και Σταματίου Δέσποινας αντίστοιχα με τις οποίες 

αιτούνται την αύξηση των ωρών απασχόλησής τους από τρεις (3) ώρες σε τέσσερις (4) 

ώρες ημερησίως, σύμφωνα με το σκεπτικό που τους αναπτύχθηκε από την υπηρεσία ότι 

με το συγκεκριμένο ωράριο υπάρχει ισοκατανομή σε ώρες εργασίας σε όλες τις 

σχολικές μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών και την ιδιαιτερότητα του κάθε 

σχολείου. 

 

- -Την υπ’αριθμ.πρωτ.12037/27.10.2020 αίτηση της κ.Μαντζιώρη Σοφίας, η οποία 

αποδεχόμενη την πρόταση της υπηρεσίας να αυξήσει το χρόνο εργασίας της κατά δύο 

(2) ώρες, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η προϋπόθεση της ισοκατανομής σε όλες τις 

σχολικές μονάδες ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών και την ιδιαιτερότητα του κάθε 

σχολείου, διότι η κ. Δούραλη Ολυμπία η οποία εργάζεται στο ίδιο σχολείο δεν ζητά 

αύξηση των ωρών απασχόλησής της, αιτείται την αύξηση των ωρών απασχόλησής της 

από τρεις (3) ώρες σε πέντε (5) ώρες ημερησίως.  

- -Την υπ’αριθμ πρωτ. 12022/27.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την 

κάλυψη της μισθοδοσίας. 

  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

 

Με την αύξηση των ωρών απασχόλησης, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για τη 

σχολαστική και καθημερινή απολύμανση όλων των χώρων, επιφανειών και αντικειμένων των 

κατωτέρω σχολικών μονάδων σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλει η 

πανδημία του κορωνοιού στη χώρα μας, 

α) Κατά μία (1) ώρα ημερησίως , ήτοι από τρεις (3) σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως  

του κάτωθι προσωπικού: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ 

ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΚΩΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΝΑ 

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 
 

β) Κατά δύο (2) ώρες ημερησίως , ήτοι από τρεις (3) σε πέντε (5) ώρες ημερησίως της:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 

Η δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση θα καλυφθεί αποκλειστικά από ίδιους 

πόρους, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων ανειδίκευτων 
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εσόδων, όπως προκύπτει από την επισυναπτόμενη βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου μας …»  

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9).  

5. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12022/27.10.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σχετικά με την ύπαρξη των 

απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας. 

6. Τα υπ’ αριθμ.πρωτ.100/08.10.2020 και 108/14.10.2020 έγγραφα του 

Προέδρου της Πρωτοβάθμιας και του Προέδρου της Δευτεροβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, σχετικά με την αύξηση του ωραρίου 

εργασίας των καθαριστριών μερικής απασχόληση που απασχολούνται στα 

σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

προκειμένου τα σχολεία να καθαρίζονται επιμελώς σύμφωνα με όλα τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλει η πανδημία του κορωνοιού στη χώρα 

μας.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 87 του Ν. 4483/2017. 

8. Το πέμπτο άρθρο της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 161/Α΄/22.08.2020 «Ρύθμιση ζητημάτων πρόσληψης προσωπικού για 

τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων».  

9. Τις υπ’ αριθμ πρωτ.12033,12034,12035,12036,12038, και 12039/27.10.2020 

αιτήσεις των Μαμάκου Μαργαρίτας, Μυλωνά Μαρίας, Σωτηρέλη Ευαγγελίας, 

Παπαγιαννίδου Δέσποινας, Κωφίδου Άννας και Σταματίου Δέσποινας 

αντίστοιχα με τις οποίες αιτούνται την αύξηση των ωρών απασχόλησής τους 

από τρεις (3) ώρες σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως.  

10. Την υπ’αριθμ.πρωτ.12037/27.10.2020 αίτηση της κ. Μαντζιώρη Σοφίας, η 

οποία αποδεχόμενη την πρόταση της υπηρεσίας να αυξήσει το χρόνο εργασίας 

της κατά δύο (2) ώρες.  

11. Την ανωτέρω εισήγηση.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αύξηση των ωρών απασχόλησης, λόγω της επιτακτικής ανάγκης για τη 

σχολαστική και καθημερινή απολύμανση όλων των χώρων, επιφανειών και 

αντικειμένων των κατωτέρω σχολικών μονάδων σύμφωνα με όλα τα υγειονομικά 

πρωτόκολλα που επιβάλει η πανδημία του κορωνοιού στη χώρα μας ως εξής: 

α) Κατά μία (1) ώρα ημερησίως , ήτοι από τρεις (3) σε τέσσερις (4) ώρες ημερησίως  

του κάτωθι προσωπικού: 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ & 
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΤΕΛΙΑΣ 

ΣΩΤΗΡΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

ΚΩΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑΣ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΩΝΑ 

ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ 1Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

ΜΑΜΑΚΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ 

 

β) Κατά δύο (2) ώρες ημερησίως , ήτοι από τρεις (3) σε πέντε (5) ώρες ημερησίως της 

εργαζόμενης:  

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΑΝΤΖΙΩΡΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου 

εργασίας θα βαρύνουν τους κωδικούς 15/6041.2 «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

ορισμένου χρόνου» και 15/6054.01 «Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ» του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2020. 

Η δαπάνη που προκαλείται για το επόμενο έτος θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 

Κ.Α του προϋπολογισμού έτους 2021.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 185/04-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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