
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 27ην του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 10:30’ π.μ. 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11230/22-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Παπαχρόνη Γεώργιο, 

6. Ξυριδάκη Παντελή, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας  (1)  ήτοι ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου 

Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο), περί λήψης των αποφάσεων των πάσης φύσεως 

συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών 

τους προσώπων.  

Ως εκ τούτου στη συνεδρίαση συμμετείχαν δια ζώσης  ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γαλάνης και οι δημοτικοί 

σύμβουλοι κ.κ. Ζέππου- Χαρλαύτη Ελένη, Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα και Χανακούλας Αθανάσιος, ενώ με τη 

μέθοδο της τηλεδιάσκεψης συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Παπαχρόνης Γεώργιος και 

Ξυριδάκης Παντελής. 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου η κ. Αλεξάνδρα 

Δρογγίτη.  

O Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 
ΘΕΜΑ  8o H.Δ. 

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε:  

Με το με αριθ. πρωτ. 45941/11-7-2022 έγγραφό του το Υπουργείο Εσωτερικών μας ενημερώνει για τα εξής: 

     «Με την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 

1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει, 

κατόπιν των αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών 

ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός 

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

αναφερόμενο 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 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. 

     Οι εγκρίσεις που χορηγούνται στους Δήμους με την παρούσα ΠΥΣ, αφορούν τον καθαρισμό των σχολικών 

μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών 

σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας 

(Σ.Δ.Ε.) θα εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την πρόσληψη του 

προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης 

επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις 

σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

     Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-7-2021 

Υπουργική Απόφαση «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 Β΄3352), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. 

     Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αμελλητί θα πρέπει οι Δήμοι να προβούν στην έκδοση ανακοίνωσης, σύμφωνα με 

το υπόδειγμα της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο 
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άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία 

με την έναρξη του διδακτικού έτους. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

     Για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ. 

(υπολογιζόμενης με βάση το μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης και αποζημίωση ωριαίας απασχόλησης 

ίσης με 7,32 ευρώ), ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τον αριθμό των ατόμων της δεύτερης στήλης του πίνακα και το σύνολο των ωρών 

απασχόλησής τους, το μέγιστο αριθμό ωρών της πρώτης στήλης (τηρούνται σωρευτικά και τα δύο 

ανώτατα όρια). Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, 

υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα. 

     Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο Δήμο, τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, 

να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, 

υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η 

δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Ακολουθούν: 

 Παράδειγμα Α: Κάλυψη μισθοδοσίας εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση και  

Παράδειγμα Β: Κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας από ιδίους πόρους 

     Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-7-2021 (Β’ 3352) Υπουργική Απόφαση «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», με 

απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις 

προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης και στη συνέχεια κάθε φορέας τοποθετεί το προσωπικό 

στα σχολεία μετά την έκδοση των τελικών πινάκων. Ενόψει των ορίων που τίθενται στην ΠΥΣ, 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. 

Οι Δήμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, ώστε να 

αποτυπωθούν σε αυτόν οι ενδεδειγμένες εγγραφές που αντιστοιχούν στο 4μηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022, με 

ανάλογες προβλέψεις κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους.  

Τονίζεται ότι η διαδικασία αναμόρφωσης του προϋπολογισμού δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του 

προσωπικού». 

Σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 

1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ για το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού για το διδακτικό έτος 2022-2023 η έγκριση έχει ως εξής: 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΠΥΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ 

144 48 
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Σύμφωνα με τον αριθμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού και τον αριθμό των αιθουσών, οι ανάγκες σε προσωπικό για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 

έχουν ως εξής: 

 24 άτομα πλήρους απασχόλησης και  

 9 άτομα μερικής απασχόλησης 

 

α/α Αριθμός 
ατόμων 

Πλήρους 
απασχόλησης 

(6,5ώρες 
ημερησίως) 

Αριθμός 
ατόμων 

3ωρης 
ημερήσιας  

Απασχόλησης 

Συνολικός 
αριθμός 

ημερήσιων  
ανθρωποωρών 

Συνολικός  
αριθμός 

ατόμων  

Αριθμός ωρών 
ημερήσιας 

πέραν του 
μέγιστα 

καθοριζόμενου 

Εκτιμώμενη 
ετήσια 

δαπάνη σε € 
προς 

κάλυψη από 
ιδίους 

πόρους 

(7,32€/ώρα, 
250 ημέρες 

1. 24 9 183 33 39 (=183-

144) 

71.370 

 

H κάλυψη της μισθοδοσίας των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

 

Μετά τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για το 

διδακτικό έτος 2022-2023 ως ανωτέρω. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

                                    Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 

παρ. 1 του Ν. 4623/2019 και με το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/2020 και ισχύει, 

4. Την  με  αριθμ. 55472/23-7-2021 Υπουργική  Απόφαση  «Διαδικασία  και  κριτήρια  για 

την   Πρόσληψη   προσωπικού   καθαριότητας σχολικών  μονάδων  Πρωτοβάθμιας   και 

Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης,   των   Δημόσιων   Ινστιτούτων   Επαγγελματικής 

Κατάρτισης  (ΔΙΕΚ)  και των Σχολείων Δεύτερης  Ευκαιρίας   (Σ.Δ.Ε.) της  χώρας  από 

τους    Δήμους  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ Β΄ 

3352) η    οποία  τροποποιήθηκε  με  την  41797/23-6-2022  Υπουργική  απόφαση 

(ΦΕΚ     Β΄3327), 

5.  Το με αριθ. πρωτ. 45300/7-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

6.     Τη με αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της Επιτροπής του 

άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα» (Α΄280), 

7.      Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, 

                     μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού για το διδακτικό έτος 2022-2023 και συγκεκριμένα:  

 24 άτομα πλήρους απασχόλησης και  

 9 άτομα μερικής απασχόλησης 

 

α/α Αριθμός 
ατόμων 

Πλήρους 
απασχόλησης 

(6,5ώρες 

ημερησίως) 

Αριθμός 
ατόμων 

3ωρης 
ημερήσιας  

Απασχόλησης 

Συνολικός 
αριθμός 

ημερήσιων  
ανθρωποωρών 

Συνολικός  
αριθμός 

ατόμων  

Αριθμός ωρών 
ημερήσιας 

πέραν του 
μέγιστα 

καθοριζόμενου 

Εκτιμώμενη 
ετήσια 

δαπάνη σε € 
προς 

κάλυψη από 

ιδίους 
πόρους 

(7,32€/ώρα, 
250 ημέρες 

1. 24 9 183 33 39 (=183-

144) 

71.370 

 

H κάλυψη της μισθοδοσίας των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 242/2022 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης  

της Οικονομικής Επιτροπής  

την 27ην Ιουλίου 2022 

Ψυχικό, 27-07-2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                             ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα  

Γκιζελή Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος  

  

ΑΔΑ: Ψ83ΘΩΗ8-ΗΥΕ
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