
                      
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

       ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

  

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

Από το πρακτικό της με αριθμό 27/2021 συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κυθήρων 

 

Αρ. Απόφασης: 174/2021. 

Θέμα: «Κατανομή εγκριθεισών ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού καθαριστριών  σχολικών μονάδων  
του Δήμου Κυθήρων για  το σχολικό έτος 2021-2022». 
  

Σήμερα στις 07/10/2021, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη διά περιφοράς με τη 
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κυθήρων μετά την από 
07/10/2021, έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα από τα μέλη, σύμφωνα 
με:  

α) το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  

β) το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 

(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),  

γ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  

δ) το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  

ε) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  

στ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  

ζ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020  

η) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 

θ) την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021,   

ι) το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις-εγκυκλίους, 

ια) την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid19, 

 

Σύμφωνα με την από 07/10/2021 έγγραφη πρόσκληση διαπιστώθηκε η προβλεπόμενη απαρτία τουλάχιστον των 2/3 
του συνόλου των μελών που απαιτείται για τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διά περιφοράς, 
δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ευρέθησαν παρόντα δια της ψήφου τους 6, ήτοι: 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΠΑΡΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ 

1. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (Πρόεδρος) 
2. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
4. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

6. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ (ΑΠΟΝΤΑ) ΜΕΛΗ 

Καίτοι Νομίμως Κληθέντα 

7. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
αφού εισηγήθηκε το 1ο  της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε την έγκριση του κατεπείγοντος που ομόφωνα 
απεφασίσθη. Στη συνέχεια εξέθεσε τα ακόλουθα:  
Με την 131/2021 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής  του  δήμου  μας  κατανεμήθηκαν  οι  εγκριθείσες 
ανθρωποώρες  μερικής  απασχόλησης τριών  (3)  ατόμων   όπως  ακριβώς  μας είχαν εγκριθεί  από το Υπουργείο 
Εσωτερικών .  
Επειδή  παρά  τις επαναλαμβανόμενες  διαδικασίες  πρόσληψης οι -2- θέσεις  δεν έχουν καλυφθεί καθώς και το 
γεγονός  της από 30/09/2021 οριστικής  παραίτησης της υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  Ευγενίας 
Χάρου  που τελούσε χρέη καθαρίστριας σχολικών μονάδων  (Γυμνασίου – Λυκείου )Κυθήρων               
Εισηγούμαστε  την αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των προσλαμβανόμενων ατόμων σε αριθμό 
μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται απ’ την ΠΥΣ,  για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας  των  
σχολείων του Δήμου Κυθήρων  και αφορά δύο άτομα, τα οποία θα εργάζονται με πλήρη απασχόληση  (6,5 ώρες) 
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022.  
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Η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους που θα προκύψουν απ’ την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  έτους 2021 του Δήμου μας καθώς και την εγγραφή των απαραίτητων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2022 . 

     Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: 
 

1. Το άρθρο 184 Ν.4365/2019,  
2. Το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020) όπως κυρώθηκε με το Ν.4682/2020 

(ΦΕΚ Α' 76/03-04-2020) και όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α/18-09-2021),  

3. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 18318/13-03-2020,  

4. Το άρθρο 43 παρ.1 της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α/30-03-2020),  

5. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 40/20930/31-03-2020,  

6. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 33282/29-05-2020,  

7. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 60249/22-09-2020  

8. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 426/13-11-2020, 

9. Την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 643/69472/24-09-2021, 

10. Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, 

11. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006, 
12. Οι διατάξεις του Ν.3852/2010, 
13. Το υπ. αριθμ.πρωτ. 46830/23-06-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ « Στοιχεία απασχόλησης προσωπικού καθαρισμού σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  έτους 2020-2021 – Αίτημα για το σχολικό έτος 2021-2022, 

14. Το αρχείο που υπέβαλε ο Δήμος Κυθήρων στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ, 
15. Το υπ΄ άριθμ.56982/30-07-2021  έγγραφο ΥΠ.ΕΣ Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα με θέμα 

΄Έγκριση πρόσληψης προσωπικού  με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, 

16. Την  υπ΄αριθμ. 131/2021 Απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής    
 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των προσλαμβανόμενων ατόμων σε αριθμό 
μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται απ’ την ΠΥΣ,  για κάλυψη των αναγκών καθαριότητας  των  
σχολείων του Δήμου Κυθήρων  και αφορά δύο άτομα, τα οποία θα εργάζονται με πλήρη απασχόληση  (6,5 ώρες) 
διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 2021-2022.  

Η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους που θα προκύψουν απ’ την 
αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  έτους 2021 του Δήμου μας καθώς και την εγγραφή των απαραίτητων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2022 . 

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 174/2021. 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση. 
Γι΄ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

1. ΚΟΜΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

3. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

4. ΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

5. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κύθηρα, αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΡΡ1ΩΛΨ-ΡΨΩ



-Δήμαρχος Κυθήρων- 

ΑΔΑ: 6ΡΡ1ΩΛΨ-ΡΨΩ


