
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 226/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  27ης κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 5-8-2021 ηµέρα Πέµπτη  και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
διεξήχθη, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου , έκτακτη / κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.16724/5-8-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που 
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε 
το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ33506/28-5-2021 
(ΦΕΚ Β’ 2233), β) της υπ’αριθµ. 163/10556/1-6-2021 εγκ του ΥΠΕΣ , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας.» 

………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµητριος Σπόντης 
5. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 

 

6. Τερζοπουλου Αθηνα 
7. Μπίγγας Στεφανος 

 

8.Κοκκινιδης Ευστάθιος  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπροεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης έθεσε υπόψη των µελών 
ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδοµένου ότι το θέµα το οποίο συµπεριλαµβάνεται στην 
πρόσκληση είναι απαραίτητο να συζητηθεί και να ληφθεί άµεσα η σχετική απόφαση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην πρόσκληση και πιο συγκεκριµένα:  
«Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10, όπως τροπ/κε και ισχύει, ορίζονται τα εξής: 
5.Ο Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, ……........................... 
6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στα 
µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε 
κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της 
συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 
χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
Το θέµα της ηµερήσιας διάταξης, της κατεπείγουσας συνεδρίασης  όπως καταρτίσθηκε είναι το εξής: 
«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ., για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 
σχολικών µονάδων του ∆ήµου Εορδαίας.» 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγο του ότι θα πρέπει η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού να 
γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί στις προβλεπόµενες, από την ως άνω Υπουργική Απόφαση, προθεσµίες προκειµένου το 
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προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία µε την έναρξη του 
διδακτικού έτους 
 
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής  αφού έλαβαν υπόψη τους 

� την εισήγηση του Αντιπροέδρου ,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως τροπ/κε και ισχύει  
� το περιεχόµενο του θέµατος  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγο του ότι θα πρέπει η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού να 
γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αριθµ.55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση και θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί στις προβλεπόµενες, από την ως άνω Υπουργική Απόφαση, προθεσµίες προκειµένου το 
προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες, προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία µε την έναρξη του 
διδακτικού έτους 

Θέτουµε υπόψη σας την από 4-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. στους ∆ήµους για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας σχολικών µονάδων»    

Σχετικό:56982/30-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  

 Με την υπ΄αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 της 
παρ. 1 της αριθµ. 33/2006 ΠΥΣ εγκρίθηκε ο µέγιστος αριθµός των ωρών ηµερησίας απασχόλησης του 
προσλαµβανόµενου προσωπικού καθώς και ο µέγιστος αριθµός προσλαµβανόµενου προσωπικού  ατόµων 
ανά ∆ήµο για το διδακτικό έτος 2021-2022. 
 Για τον ∆ήµο µας εγκρίθηκε µέγιστος αριθµός ωρών ηµερήσιας απασχόλησης  185 ώρες και µέγιστος 
αριθµός προσλαµβανόµενων ατόµων  62. 
 Ο ∆ήµος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ηµερήσιας απασχόλησης των ατόµων που προσλαµβάνει , υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των µέγιστων ορίων .Σε περίπτωση που, τηρουµένου του ανώτατου αριθµού 
προσλαµβανόµενων ατόµων, επιλεγεί από τους ∆ήµους η αύξηση των ωρών  ηµερήσιας απασχόλησης 
πέραν του καθοριζόµενου µέγιστου αριθµού ανθρωποωρών ηµερήσιας απασχόλησης, η προκαλούµενη 
δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ιδίους πόρους των ∆ήµων . Για την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας 
εξ ολοκλήρου από τη χρηµατοδότηση του ∆ήµου από το ΥΠ.ΕΣ. (υπολογιζόµενη µε βάση το µέγιστο αριθµό 
ωρών ηµερησίας απασχόλησης και αποζηµίωση ωριαίας απασχόλησης ίσης µε 7,32 Ε),ο µέγιστος αριθµός 
των ατόµων που προσλαµβάνονται από το ∆ήµο δεν µπορεί να υπερβαίνει τον αριθµό των ατόµων της 
έγκρισης της ΠΥΣ και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους(τηρούνται σωρευτικά και τα δύο 
ανώτατα όρια).Παρέχεται ωστόσο ευχέρεια στο ∆ήµο, τηρουµένου του µέγιστου αριθµού 
προσλαµβανοµένων ατόµων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες ηµερήσιας απασχόλησης του 
προσλαµβανόµενου προσωπικού του, υπερβαίνοντας το µέγιστο αριθµό ανθρωποωρών ηµερησίας 
απασχόλησης της ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω αύξησης 
θα πρέπει να καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου. 
 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 τελικών πινάκων της ανακοίνωσης της οποίας  εκδίδει. 
 Οι ∆ήµοι  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-∆εκεµβρίου 
2021. Η διαδικασία αναµόρφωσης του προϋπολογισµού δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του 
προσωπικού. 
  Αµελλητί θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ώστε το προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει 
υπηρεσία µε την έναρξη του διδακτικού έτους 
 Μετά από τα παραπάνω και έχοντας γνώσει των αναγκών που έχουν προκύψει στα σχολεία του ∆ήµου 
µας όσον αφορά την καθαριότητά τους για το διδακτικό έτος 2021-2022  εισηγούµαστε την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών µονάδων µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου 
Χρόνου: 
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• ∆έκα (10) θέσεων πλήρους απασχόλησης(εξηµιση (6,5) ώρες ηµερησίως) 

• Πενήντα δύο (52) θέσεων  µερικής απασχόλησης (τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως) 

• Ο συνολικός αριθµός ωρών ηµερήσιας απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2021-2022 είναι 273 
ώρες» 

 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφησαν θετικά  

                                      Αριθµ. Απόφ. 226/2021 

                                       Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
 
1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την υπ’αριθµ. 56982/30-07-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
3. την από 4-8-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1.Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας για τις σχολικές µονάδες του ∆ήµου Εορδαίας, µε 
σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021-2022 , ως εξής: 

• ∆έκα (10) θέσεις πλήρους απασχόλησης( µε έξι µιση (6,5) ώρες ηµερησίως) 

• Πενήντα δύο (52) θέσεις  µερικής απασχόλησης ( µε τέσσερις  (4) ώρες ηµερησίως) 

Ο συνολικός αριθµός ωρών ηµερήσιας απασχόλησης για το διδακτικό έτος 2021-2022 είναι 273 ώρες. 

2. Η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν οι 
ενδεδειγµένες εγγραφές που αντιστοιχούν στο 4µηνο Σεπτεµβρίου-∆εκεµβρίου 2021, θα γίνει σε εποµένη 
συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Η διαδικασία αναµόρφωσης του προϋπολογισµού δεν κωλύει τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 226/2021. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. ∆ηµήτρης Σπόντης 
5. Αθηνά Τερζοπουλου 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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