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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18/03-08-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 112/2022
Θέμα 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και κατανομή σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος
2022-2023.
Σήμερα την 03η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.8490/02-08-2022 πρόσκληση του Προέδρου
της, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπή, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, στην Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Κοινότητας Ηράκλειας, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκοτούσσας, στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης και στη Γενική
Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού
σε σύνολο 7 μελών παρόντα ήταν 6:
Παρόντες οι :
Απόντες οι:

1
2
3
4

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Ανέστης
Αθανάσιος
Ελευθέριος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας
Στοΐλας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος
Κων/νος

Πρόεδρος
Ιωάννης Αβραμίδης
Αντιπρόεδρος Ο οποίος δεν προσήλθε
αν και κλήθηκε νόμιμα
Μέλος
Μέλος

Χατζηϊωαννίδης

Κων/νος

Μέλος

5 Στέφανος

Ονοματεπώνυμο
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Κοτσακιαχίδης
Μέλος
6 Κλεάνθης
Ιωάννης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Γιαννούλα Καλαϊτζή Πρόεδρος Κοινότητας Ηράκλειας
και κ. Βασιλική Βάκα, Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για την
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει
κατεπείγοντα χαρακτήρα αφού επιβάλλεται άμεσα η λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση
νόμιμου εκπροσώπου υπογραφής αίτησης προσχώρησης και χρηστών να ασκούν τα
αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης «Σύνδεση Φορέα στο ΔΙΑΣ PORTAL» της Τράπεζας της
Ελλάδος, την τροποποίηση σύμβασης λόγω χρονικής παράτασης, την έγκριση ή μη του
πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης τμήματος δημοτικής έκτασης, την έγκριση
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
κατανομή σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2022-2023, την επιμήκυνση
χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης σύμβασης έργου με τίτλο «Οργάνωση χώρου Δασικής
Αναψυχής στο Λόφο Πεύκων – Συμπλήρωση – Αντικατάσταση – Συντήρηση έργων Δασικής
Αναψυχής – Δράση 5.3.1 RIVER-PLUS», την έγκριση ή μη των πρακτικών πλειοδοτικής
δημοπρασίας της χρήσεως του χώρου για τοποθέτηση και λειτουργία Λούνα – Παρκ στην
παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Ηράκλειας και στην θρησκευτική
Εμποροπανήγυρη της Κοινότητας Σκοτούσσας, μεταβίβαση στη ΚΕΔΗ χρηματοδότησης ποσού
100.834,00€ και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Ηράκλειας χρηματοδότησης
από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 36.844,65€, για επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων για το έτος 2022.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του πέμπτου θέματος, ανέφερε
ότι ετέθη υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η υπ’ αρ.8170/26-07-2022 εισήγηση
του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας η οποία έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 45941/11-7-2022 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και
της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφασης 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 καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Ορισμένου Χρόνου καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο
γιατο διδακτικό έτος 2022-2023.
Στον σχετικό πίνακα αποδεκτών της ανωτέρω απόφασης, αποτυπώνεται στην πρώτη
στήλη ο μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης του Δήμου μας, ο οποίος ανέρχε
ται σε 59 ώρες και στη δεύτερη στήλη ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων
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ο οποίος ανέρχεται σε 20 άτομα. 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.
Η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ5547
2/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των
Δημόσιων Ινσιτούτων 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» (Φ.Ε.Κ. Β΄3352),η οποία τροποποιήθηκε με την αριθ.41797/23-6-2022
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3327), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι, αμελλητί θα πρέπει ο Δήμος να προβεί στην έκδοση
ανακοίνωσης, 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.
Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του
Δήμου μας που καλύπτονται από προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ. πλήρους και μερικής απασχόλησης έως
σήμερα, τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Δήμου μας κατά το
διδακτικό έτος 2021-2022 καθώς και τη χαρτογράφηση των αναγκών τους όπως αυτές
αποτυπώθηκαν σε όλο αυτό το διάστημα από το αρμόδιο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής
Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, την ευχέρεια που παρέχεται στο Δήμο,
τηρουμένου του μέγιστου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις
συνολικές ώρες ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού,
υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της ΠΥΣ, με
κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από ίδιους πόρους του Δήμου
προτείνεται ως καλύτερος δυνατός τρόπος καθορισμού των ατόμων και των ωρών
απασχόλησης προκειμένου να επιτευχθεί η ευελιξία και η όσο το δυνατόν μέγιστη
αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας καθώς και η βέλτιστη αξιοποίηση του προσλαμβανόμενου
προσωπικού, σύμφωνα και με το από 21/07/2022 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος
Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου μας, ως εξής:
• επτά (7) άτομα, πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως/άτομο)
• δύο (2) άτομα, μερικής απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως/άτομο)
• ένα (1) άτομο, μερικής απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως)
• δύο (2) άτομα, μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)
• τρία (3) άτομα, μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως/άτομο)
• ένα (1) άτομο, μερικής απασχόλησης (2 ώρες ημερησίως)
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Από την παραπάνω κατανομή προκύπτει υπέρβαση του ορίου στο σύνολο των ωρών
ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων κατά είκοσι δύο (22,5) ώρες ημερησίως (ήτοι 5.625 ώρες
για όλο το διδακτικό έτος).
Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας (υπολογιζόμενης με βάση αποζημίωση ωριαίας
απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ) έχει ως ακολούθως
 για τις εγκριθείσες ανθρωποώρες (59) ώρες ημερησίως (ήτοι 14.750 ώρες για όλο το
διδακτικό έτος) συνολικού ποσού 107.970,00 ευρώ για όλο το διδακτικό έτος,
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο
Εσωτερικών
 για την υπέρβαση κατά είκοσι δύο (22,5) ώρες ημερησίως (ήτοι 5.625 ώρες για όλο το
διδακτικό έτος) συνολικού ποσού 41.175,00 ευρώ για όλο το διδακτικό έτος θα
καλυφεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Ο Δήμος Ηράκλειας θα πρέπει να μεριμνήσει για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
τρέχοντος έτους ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν οι ενδεδειγμένες έγγραφες που αντιστοιχούν
στο 4μηνο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022, με ανάλογες προβλέψεις κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού του επομένου έτους. Τονίζεται ότι η διαδικασία αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού δεν κωλύει την διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού.
Τέλος σημειώνουμε ότι ο αριθμός των αιτούμενων ατόμων και οι ώρες ημερήσιας
απασχόλησής
τους
προκύπτει
από
την
επισυναπτόμενη
υπ’
αριθμ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της ΠΥΣ».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη του την
υπ’ αρ. αρ. υπ’ αρ.8170/26-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και
Διοικητικής Μέριμνας, τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική
συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την πρόσληψη:
 επτά (7) άτομα, πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες ημερησίως/άτομο)
 δύο (2) άτομα, μερικής απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως/άτομο)
 ένα (1) άτομο, μερικής απασχόλησης (5 ώρες ημερησίως)
 δύο (2) άτομα, μερικής απασχόλησης (4 ώρες ημερησίως)
 τρία (3) άτομα, μερικής απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως/άτομο)
 ένα (1) άτομο, μερικής απασχόλησης (2 ώρες ημερησίως)
2. Από την παραπάνω κατανομή προκύπτει υπέρβαση του ορίου στο σύνολο των ωρών
ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων κατά είκοσι δύο (22,5) ώρες ημερησίως (ήτοι
5.625 ώρες για όλο το διδακτικό έτος).
3. Η κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας (υπολογιζόμενης με βάση αποζημίωση ωριαίας
απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ) έχει ως ακολούθως:
 για τις εγκριθείσες ανθρωποώρες (59) ώρες ημερησίως (ήτοι 14.750 ώρες για όλο το
διδακτικό έτος) συνολικού ποσού 107.970,00 ευρώ για όλο το διδακτικό έτος,
καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του Δήμου από το Υπουργείο
Εσωτερικών
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για την υπέρβαση κατά είκοσι δύο (22,5) ώρες ημερησίως (ήτοι 5.625 ώρες για όλο το
διδακτικό έτος) συνολικού ποσού 41.175,00 ευρώ για όλο το διδακτικό έτος θα
καλυφεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
4. Ο αριθμός των αιτούμενων ατόμων και οι ώρες ημερήσιας απασχόλησής τους
προκύπτει από την επισυναπτόμενη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022
απόφαση της ΠΥΣ.
5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 112/2022.



Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:20.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 03-08-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

