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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 26ης/13-08-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
Βελβεντού. 

Αριθ. απόφασης: 110/2021 
 
ΘΕΜΑ: Κατανομή θέσεων προσωπικού για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας  σχολικών μονάδων. 

 
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 13η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Βελβεντού, συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των 
μέτρων προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 
2492/9-8-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  
άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7): 
 
Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   
2 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   
3 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   
4 Αγγέλης Δημήτριος   
5 Εμμανουήλ Δημήτριος   
6 Καμκούτης Θωμάς   
7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

Ο Πρόεδρος για το 1ο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα μέλη 
την εισήγηση, η οποία αναφέρει τα εξής: 

Με το αριθμ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
γνωστοποιείται ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης καθώς και ο 
μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μερικής ή πλήρους απασχόλησης σε υπηρεσίες καθαρισμού 
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό 
έτος 2021-2022.   

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, με την αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του 
άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 
Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 280/τ. Α’/28-12-2006), όπως  ισχύει, για το Δήμο Βελβεντού 
εγκρίθηκαν τα παρακάτω: 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 

 19,0 6 

 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
αριθμ.55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) 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».  
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Για την πρόσληψη του προσωπικού, εκδίδεται ανακοίνωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα 
της προαναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης, τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες 
που τίθενται στο άρθρο 2 αυτής προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς 
πίνακες προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού 
έτους.  
 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. 
 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 55472/23-7-2021 (Β’ 3352) Υπουργική 
Απόφαση 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 2022. 

Ο Δήμος Βελβεντού για τις ανάγκες καθορισμού των σχολικών μονάδων 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2021-2022 είχε 
υποβάλλει αίτημα έγκρισης τριών (3) ατόμων, πλήρους απασχόλησης, δηλ. 3 άτομα Χ 
6,5 ώρες ημερησίως = 19,5 ανθρωποώρες. 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την κατανομή ανθρωποωρών, ως εξής:  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ  

 ΩΡΕΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
 (ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 ΚΑΛΥΨΗ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΌ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

ΥΠΕΣ (με 7,32 €/ώρα Χ 
250 ημέρες) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣ 
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ 

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (με 
7,32 €/ώρα Χ 250 

ημέρες) 

2 6,5  13,0 23.790,00   

1 6,5 6,5 10.980,00 915,00 

3   19,5 34.770,00 915,00 

Η  προκαλούμενη δαπάνη από ίδιους πόρους εκτιμάται κατ΄έτος, ως εξής : 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΟΝ  ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ (με 7,32 €/ώρα Χ  

ημέρες κατ΄έτος) 

2021 0,5 100 366,00  

2022 0,5 150 549,00 

  
Η πρόσληψη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για κάλυψη αναγκών καθαριότητας  σχολικών μονάδων θα βαρύνει αντίστοιχα τους 
κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους των εξόδων του Δήμου Βελβεντού 
έτους 2021, ως εξής:  
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α) στον Κ.Α. 15.6041.03,  πίστωση ποσού 15.450,00 € με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων»  
β) στον Κ.Α. 15.6054.03, πίστωση ποσού 4.272,46 € με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων» 

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, εισηγούμαστε τη λήψη σχετικής απόφασης.  
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις 
στο συζητούμενο θέμα και αφού έλαβε  υπόψη:  
1. Τις διατάξεις : 
  του άρθρου 72 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 
του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197/A’), 
    της αριθμ.55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/26-07-2021/τ.Β΄) Απόφασης Υπουργού 
Εσωτερικών.  
2.       Το αριθμ. 56982/30-07-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
3. Την αριθ. πρωτ. 2537/12-08-2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών & 
Οικονομικών Υπηρεσιών  για τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 
Δήμου Βελβεντού  οικ. έτους 2021. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Κατανέμει τις εγκριθείσες με την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-07-2021 
Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, 
ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή πλήρους απασχόλησης,  για την 
κάλυψη αναγκών καθαρισμού σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Δήμου Βελβεντού για το διδακτικό έτος 2021-2022, ως εξής: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ  

 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

(ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣ 

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ (με 7,32 

€/ώρα Χ 250 ημέρες) 

3 6,5 19,5 915,00 

 
Με την κατανομή τηρείται ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων και 
αυξάνεται ο αριθμός των ημερήσιων συνολικών ανθρωποωρών απασχόλησης κατά 0,5 
ώρα. 
Β.  Εγκρίνει η επιπλέον προκαλούμενη δαπάνη να καλυφθεί από ίδιους πόρους το 
ύψος της οποίας εκτιμάται κατ΄ έτος,  ως εξής: 

ΕΤΟΣ 
ΕΠΙΛΕΟΝ  ΩΡΕΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤ’ 

ΕΤΟΣ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΌ ΙΔΙΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ (με 7,32 €/ώρα Χ 

ημέρες κατ΄έτος) 

2021 0,5 100 366,00  

2022 0,5 150 549,00 

 
 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 110/2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Ο Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό, 13 Αυγούστου 2021 
Ο Πρόεδρος  

 
Μανώλης Κ. Στεργίου 
Δήμαρχος Βελβεντού 
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