
 
   Λόγσ απμεκέλσλ αλαγθώλ ζην Γήκν καο επηβάιιεηαη λα απαζρνινύκε ην επί ζπκβάζεη 
πξνζσπηθό Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Χξόλνπ ( Ηκεξνκηζζίνπο ) επί 24ώξνπ βάζεσο ,θαζώο 
θαη Κπξηαθέο θαη Δμαηξέζηκεο αξγίεο επί 5σξεο απαζρνιήζεσο  , ζύκθσλα κε ηα άξζξα 7 , 9 
θαη 10 ηνπ Β.Γ. 748/1966 θαη ηνπ Π.Γ 410/1988 . 
   Παξαθαιώ όπσο εγθξίλεηε ηελ 24σξε απαζρόιεζε πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ , θαζώο 
θαη θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη Δμαηξέζηκεο αξγίεο , όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε , ζην πξνζσπηθό κε 
ζρέζε εξγαζίαο Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (Ηκεξνκηζζίνπο)  Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο θαη 
Οδεγνύο Απνξξηκκαηνθόξσλ, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ . 

 

Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 67 ηνπ Ν. 3852/2010 θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 410/1988 
όπσο ηζρύεη, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 176 ηνπ Ν. 3584/2007 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΨΖΦΗΑ 

 

Τελ έγθξηζε ηεο 24σξεο απαζρόιεζεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ σξαξίνπ, θαζώο θαη θαηά 
ηηο Κπξηαθέο θαη Δμαηξέζηκεο αξγίεο, όηαλ παξίζηαηαη αλάγθε, ζην πξνζσπηθό κε ζρέζε 
εξγαζίαο Ανξίζηνπ θαη Οξηζκέλνπ Χξόλνπ (Ηκεξνκίζζηνπο) Δξγάηεο Καζαξηόηεηαο θαη 
Οδεγνύο Απνξξηκκαηνθόξσλ, σο θαησηέξσ: 

1)Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ ηεο ππεξεζίαο 
θαζαξηόηεηαο, πνπ αλέξρεηαη ζε είθνζη ηξία (23) άηνκα, ήηνη ηξεηο (3) νδεγνί θαη δεθαελλέα 
(19) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο: 

Πξνζσπηθό ανξίζηνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο  

19 εξγάηεο θαζαξηόηεηαο ρ120 ώξεο =2.280 ώξεο  

 3 νδεγνί ρ120=360 

2) Όζνλ αθνξά ην πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο, ζε ηξηάληα 
ηξία (33) άηνκα, ήηνη πέληε (5) νδεγνί θαη είθνζη νρηώ (28) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο. 

Πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο  

Δίθνζη (28) εξγάηεο θαζαξηόηεηαο ρ 120=3.360 ώξεο 

Πέληε (5) νδεγνί ρ120=600 ώξεο 

Μεηνςήθηζε ν Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Καβαιιάξεο Ισάλλεο ν νπνίνο ςήθηζε Λεπθό. 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  11/11 

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηελ 

Πξόεδξν θαη ηα Μέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ 
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