
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 24/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 112/2022 

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το 

διδακτικό έτος 2022-2023» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19 του μήνα Ιουλίου του 

έτους 2022 και ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα γραφεία 

του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 7011 – 15/07/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα 

της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος το οποίο δεν ήταν γραμμένο 

στην ημερήσια διάταξη, ως κατεπείγον, σύμφωνα με το άρθρο 75, του Ν. 3852/2010. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα προ 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και έχει ως εξής:   

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί 

και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων, 

όπως ισχύουν. 

3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν. 

5. Την υπ’ αριθ. 55472/26-7-2021  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία 

και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της 

Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» 

(ΦΕΚ 3352/Β/2021), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3327/Β/2022). 

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 45300/7-7-2022 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τις μεταβολές 

που επέρχονται στη διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής του εν λόγω προσωπικού με 

την αριθμ. 41797/23-6-2022 Υ.Α. 

7. Την υπ' αριθμ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022  Εγκριτική Απόφαση της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 

προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

8. Το υπ΄αριθ.  45941/11-7-2022 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», με το οποίο εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης 

του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με 

επισυναπτόμενο πίνακα. Στην πρώτη στήλη του πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος 

αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανά Δήμο, ο οποίος ισοδυναμεί με το μέγιστο 

αριθμό ατόμων ημερήσιας απασχόλησης τριών (3) ωρών που καταγράφεται στη 
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δεύτερη στήλη και αποτελεί το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων 

ατόμων. Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων 

που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων που 

αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα.  

Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, 

επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους 

πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, 

η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων. 

9. Με το παραπάνω έγγραφο για τον Δήμο μας εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανόμενων ατόμων σε ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) άτομα με μέγιστο αριθμό ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  (52). Με απόφαση της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής 

ή/και πλήρους απασχόλησης. Με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει 

να καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων με παράθεση των ωρών 

ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των οποίων προκύπτει η 

κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης) και σε περίπτωση 

κάλυψης δαπάνης από ίδιους πόρους, η εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής τόσο 

για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2023. 

10. Εάν επιλεγεί από τον Δήμο μας η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησης 

πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, 

η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους του δήμου. (πχ 6 

άτομα με πλήρη απασχόληση 6,5 ωρών και 4  άτομα με 4ωρη απασχόληση το επιπλέον 

ποσό που καλείται ο Δήμος να πληρώσει είναι 5.490,00€) 

11. Τις ανάγκες των Δήμου Στυλίδας  σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της 

χωρικής του αρμοδιότητας.  

Οι εγκεκριμένες ώρες (52 ώρες ημερησίως) δεν αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες των 

σχολικών μονάδων του Δήμου.  

 

Κατόπιν των παραπάνω η  Οικονομική επιτροπή καλείται να αποφασίσει για: 

 

Α) να καθορίσει τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν με παράθεση των 

ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους 

Εισηγούμαστε τον παρακάτω πίνακα που αναφέρεται στη διάθεση των εγκεκριμένων 

ωρών απασχόλησης οι οποίες κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών 

μονάδων: 
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α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

1 

 

7 

 

6,5 45,5 

2 

 

3 

 

4        12 

ΣΥΝΟΛΟ 10  57,5 

 

Β) να εκτιμήσει το ύψος της δαπάνης που πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους τόσο 

για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2023. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, η δαπάνη 

των επιπλέον ανθρωποωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων (αύξηση 5,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης) θα καλυφθεί από 

ίδιους πόρους και εκτιμάται (υπολογιζόμενης με βάση το μέγιστο αριθμό ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης και αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ) ως 

εξής:  

Για το τρέχον έτος: Αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης πέραν του μέγιστα 

καθοριζόμενου 5,5 (=57,5-52) Χ 7,32€/ώρα Χ 100ημέρες = 4.026 € 

Για το έτος 2023: Αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης πέραν του μέγιστα 

καθοριζόμενου 5,5 (=57,5-52) Χ 7,32€/ώρα Χ 150ημέρες = 6.039 € 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7091/18-07-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Στυλίδας βεβαιώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη 

της δαπάνης για το έτος 2022. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους ανάλογα και με την διάρκεια των συμβάσεων. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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1. Το κατεπείγον του θέματος. 

2. Καθορίζει τον αριθμό των ατόμων που θα απασχοληθούν με παράθεση των ωρών 

ημερήσιας απασχόλησής τους, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

 

α/α ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ 

ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

1 

 

7 

 

6,5 45,5 

2 

 

3 

 

4        12 

ΣΥΝΟΛΟ 10  57,5 

 

3. Εκτιμά το ύψος της δαπάνης που πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους τόσο για το 

τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2023. 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα και τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, η δαπάνη 

των επιπλέον ανθρωποωρών απασχόλησης του προσωπικού καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων (αύξηση 5,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης) θα καλυφθεί από 

ίδιους πόρους και εκτιμάται (υπολογιζόμενης με βάση το μέγιστο αριθμό ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης και αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ) ως 

εξής:  

Για το τρέχον έτος: Αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης πέραν του μέγιστα 

καθοριζόμενου 5,5 (=57,5-52) Χ 7,32€/ώρα Χ 100ημέρες = 4.026 € 

Για το έτος 2023: Αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης πέραν του μέγιστα 

καθοριζόμενου 5,5 (=57,5-52) Χ 7,32€/ώρα Χ 150ημέρες = 6.039 € 

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7091/18-07-2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 

Δήμου Στυλίδας βεβαιώνεται η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη 

της δαπάνης για το έτος 2022. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου έτους ανάλογα και με την διάρκεια των συμβάσεων.  

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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