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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 38ηΠρ./38ηΣυν./18856/29-7-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2)Κανλή Χρήστο, Αντιπρόεδρο, 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό 
μέλος, 4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5)Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος 6)Χατζή 
Ελένη τακτικό μέλος 7) Καναβό Μιλτιάδη, τακτικό μέλος . 
            Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τσομπάνογλου Φώτιος και Κατιμερτζόγλου 
Κων/νος τακτικά μέλη,   παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ,  υπ’ αριθμ, 38ηΠρ./38ηΣυν./18856/29-7-2022 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 
             

Ο Πρόεδρος εισάγει  το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Καθορισμός 
θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής / 
πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων 
για το διδακτικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 18589/28-7-2022 εισήγηση 
από τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Προσωπικού, στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 

Με το υπ’ αριθμό 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας κοινοποιήθηκε 
η υπ’ αρ. 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, με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών 
ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος 
αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων που για το  Δήμο Νέας Ιωνίας αντιστοιχούν σε 272 
ώρες και 91 άτομα αντίστοιχα  για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων για 
το διδακτικό έτος 2022-2023. 
 
Με το υπ΄ αριθμ. 18357/25-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης και 
Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας μας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη 
πρόσληψης σαράντα (40) ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων πλήρους 
απασχόλησης   και τεσσάρων (4) ΥΕ Καθαριστών-στριών σχολικών μονάδων μερικής 
απασχόλησης – τρίωρης (3) απασχόλησης.    

 
Λαμβάνοντας 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 
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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. 41797/23-6-2022 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 3327/Β/28-6-2022). 

6. 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. 

7. 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» 

8. Το υπ΄ αριθμ. 18357/25-7-2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας, δια βίου μάθησης 
και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας στο οποίο αναφέρονται οι 
ανάγκες του Δήμου Νέας Ιωνίας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την  καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας.  

9. Την υπ΄ αριθμ. 18522/27-7-2022 σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών στην οποία αναφέρεται ότι η δαπάνη που θα προκύψει για τη μισθοδοσία 
του προσωπικού θα καλυφθεί εξολοκλήρου από το Υπουργείο Εσωτερικών 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή καλείται :  

 
      Όπως εγκρίνει τον προγραμματισμό συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας 
για το διδακτικό έτος 2022-2023 ως εξής: 

 

 Σαράντα (40) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης    

 Τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης - 
τρίωρης (3) απασχόλησης    
 
 

      Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι 
Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022  του σκέλους των εξόδων του Δήμου έτους 2022 
και του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2023 ως εξής: 
Κ.Α. 15.6041.0006 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων» 
Κ.Α. 15.6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων» 
Η δαπάνη που θα προκύψει για τη μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα 

καλυφθεί εξολοκλήρου από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 Κατόπιν  ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

 την υπ΄ αριθμ.18522/2022 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

 το υπ΄ αριθ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,,  

 Το υπ΄αριθ.18357/2022 έγγραφο  της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, 

 την υπ’αριθμ.18589/2022 εισήγηση. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 (Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής) 
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Α.  Εγκρίνει τον προγραμματισμό συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Ιωνίας για 
το διδακτικό έτος 2022-2023 ως εξής: 

 

 Σαράντα (40) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων πλήρους απασχόλησης    

 Τέσσερις (4) ΥΕ Καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων μερικής απασχόλησης - 
τρίωρης (3) απασχόλησης    
 

      Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι 
Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022  του σκέλους των εξόδων του Δήμου έτους 2022 
και του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2023 ως εξής: 
Κ.Α. 15.6041.0006 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων» 
Κ.Α. 15.6054.0003 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
Καθαριστριών Σχολικών Κτιρίων» 
Η δαπάνη που θα προκύψει για τη μισθοδοσία του προσλαμβανόμενου προσωπικού θα 

καλυφθεί εξολοκλήρου από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
                  

                                     
 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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