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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Περίληψη 

«Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με την απασχόληση προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δοξάτου για το διδακτικό έτος 

2022-2023». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 9η του μηνός 

Αυγούστου του έτους 2022 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε 

σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την 

αριθμ. 7957/05-08-2022 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε στους Δημοτικούς 

Συμβούλους που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών 

βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

Αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 

1.Δαλακάκης Δημήτριος , στο 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ.πρωτ. 7941/05-08-2022, 

εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών  Υπηρεσιών,  η οποία  έχει ως εξής:  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22/09-08-2022  

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 135/2022 
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«… 

ΘΕΜΑ:  Λήψη συμπληρωματικής απόφασης σχετικά με την απασχόληση προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Δοξάτου για το διδακτικό έτος 2022-

2023.  

  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

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

τροποποιηθεί και ισχύουν. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4722/2020 όπως έχει τροποποιηθεί με τις 

διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4735/2020.  

 Την υπ’ αριθ.πρωτ.55472/23-07-2021 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»  

 Την υπ΄αριθ. πρωτ.41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3327 Β΄) με 

την οποία επήλθε τροποποίηση της ανωτέρω υπ’ αριθμ.55472/23-7-2021 

Υπουργικής Απόφασης.  

 Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 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, με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των 

εξήντα εφτά (67) ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου 

προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός των είκοσι δύο (22) 

προσλαμβανόμενων ατόμων για το Δήμο Δοξάτου για το διδακτικό έτος 

2022-2023. 

 Το 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 αριθμ. 120/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 13 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων ως εξής: 

 
Αριθμός ατόμων 

πλήρους 
απασχόλησης 

(6,5 ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός 

ατόμων 4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανομένων 

ατόμων βάσει ΠΥΣ 

6 7 67 

(6x6,5= 39 

7x4=28) 

13 67 22 

  
εντός του πλαισίου της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 41797/23-06-2022  απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες: 

«Σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν δεν έχει 

εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να λάβει 

συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων 

των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006.»» 
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 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 της αριθμ. 41797/23-06-2022  απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες: 

«Σε περίπτωση λήψης συμπληρωματικής απόφασης της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1, η επιλογή γίνεται από 

τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται εκ νέου»». 

 Τις επιπλέον ανάγκες των Δήμου μας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας, όπως αυτές έχουν 

προκύψει λαμβάνοντας υπόψη την συνταξιοδότηση δύο (2) σχολικών 

καθαριστριών ΙΔΑΧ πλήρους απασχόλησης (σύνολο ωρών εργασίας και για 

τις δύο εργαζόμενες, δεκατρείς (13) ώρες ημερησίως.   

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά: 

 

Α)  Για την έγκριση της συμπλήρωσης της αριθμ. 120/2022 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

Β) Για την πρόσληψη επιπλέον τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του 

Δήμου στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας σε 

θέσεις προσωπικού μερικής απασχόλησης ως εξής: 

 

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός 

ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανομένων 

ατόμων βάσει ΠΥΣ 

Χρηματοδότηση 

Δαπάνης 

μισθοδοσίας  

3 12 

(3x4=12) 

Επιπλέον των 

67 ωρών 

απασχόλησης 

της ΠΥΣ  

3 67 22 Ίδιοι Πόροι 

 

Γ) Για την επιλογή των ανωτέρω,  από τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης της αριθμ. 

πρωτ. 7513/27-07-2022 Ανακοίνωσης  «για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών 

μονάδων» κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν 

διαθέσιμοι υποψήφιοι, η διαδικασία θα επαναληφθεί  εκ νέου.  

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, και θα βαρύνει 

τους Κωδικούς Εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 15/6041.02 & 

15/6054.01 (με δέσμευση για εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

έτους 2023) σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.πρωτ. 456/17-01-2022  & 7947/05-08-2022 

βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

….». 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 
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 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 50  

του Ν. 4873/2021 και τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του Ν. 4915/2022 

και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 

102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει. 

3. Την  αριθμ. 374/39135/30-05-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» 

(ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Το 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». 

6. Την αριθμ. 120/2022 απόφαση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την 

οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη 13 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων ως εξής: 

 
Αριθμός ατόμων 

πλήρους 
απασχόλησης 

(6,5 ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός 

ατόμων 4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανομένων 

ατόμων βάσει ΠΥΣ 

6 7 67 

(6x6,5= 39 

7x4=28) 

13 67 22 

  
εντός του πλαισίου της εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.  

7. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 41797/23-06-2022  απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες: 

«Σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν δεν έχει 

εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να λάβει 

συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων 

των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006.»» 

8. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 της αριθμ. 41797/23-06-2022  απόφαση 

του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες: 

«Σε περίπτωση λήψης συμπληρωματικής απόφασης της οικείας Οικονομικής 

Επιτροπής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 1, η επιλογή γίνεται από 

τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι, η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται εκ νέου»». 

9. Τις επιπλέον ανάγκες των Δήμου μας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των 

σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας, όπως αυτές έχουν 

προκύψει λαμβάνοντας υπόψη την συνταξιοδότηση δύο (2) σχολικών 
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καθαριστριών ΙΔΑΧ πλήρους απασχόλησης (σύνολο ωρών εργασίας και για 

τις δύο εργαζόμενες, δεκατρείς (13) ώρες ημερησίως.   

μετά από συζήτηση,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α)  Την  έγκριση της συμπλήρωσης της αριθμ. 120/2022 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του 

Δήμου στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας σε 

θέσεις προσωπικού μερικής και πλήρους απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2022-

2023.  

Β) Την πρόσληψη επιπλέον τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 

στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας σε θέσεις 

προσωπικού μερικής απασχόλησης ως εξής: 

 

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Μέγιστος 

αριθμός 

ωρών 

ημερήσιας 

απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός 

προσλαμβανομένων 

ατόμων βάσει ΠΥΣ 

Χρηματοδότηση 

Δαπάνης 

μισθοδοσίας  

3 12 

(3x4=12) 

Επιπλέον των 

67 ωρών 

απασχόλησης 

της ΠΥΣ  

3 

Εντός 

του 

πλαισίου 

των 22 

ατόμων 

της ΠΥΣ  

67 22 Ίδιοι Πόροι 

 

Γ) Την επιλογή των ανωτέρω,  από τον ισχύοντα πίνακα κατάταξης της αριθμ. πρωτ. 

7513/27-07-2022 Ανακοίνωσης  «για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων» 

κατά την σειρά εγγραφής σε αυτόν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι 

υποψήφιοι, η διαδικασία θα επαναληφθεί  εκ νέου.  

 

Η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα καλυφθεί από ίδιους πόρους, και θα βαρύνει 

τους Κωδικούς Εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 15/6041.02 & 

15/6054.01 (με δέσμευση για εγγραφή σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό 

έτους 2023) σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ.πρωτ. 456/17-01-2022  & 7947/05-08-2022 

βεβαιώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 135/09-08-2022. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
      (υπογραφή)          (υπογραφές) 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης 
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