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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    35η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 18.07.2022 

              (Αριθμ. πρωτ.:  53879/18.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 52981/14.07.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη 

της Οικονομικής  Επιτροπής στις 14.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –256–  

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών 

μονάδων. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 53118/14.07.2022 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11.07.2022 απόφαση της Επιτροπής 

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

Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας 

απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων, καθώς και 

ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων για τον Δήμο Ιλίου για το διδακτικό έτος 2022-

2023, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΑΤΟΜΩΝ 

ΙΛΙΟΥ 331 110 

 

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 η αύξηση των ωρών 

ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών 

ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους 

του Δήμου. 

Οι εγκρίσεις που χορηγούνται 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 την προκήρυξη του Δήμου 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), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3327), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. 

Ο Δήμος μας αφού έλαβε υπόψιν τις υπηρεσιακές ανάγκες προτείνει την πρόσληψη 
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Καθαριστών/ριών Σχολικών Μονάδων ως εξής: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

60 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3 

ΩΡΩΝ 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 70 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν την αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των 

προσλαμβανόμενων ατόμων σε αριθμό μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται με 

την ΠΥΣ, η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα πρέπει καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Η ετήσια αυτή δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 151.890,00 € περίπου για το οποίο 

θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη (για το 4μηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022) στον  

προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2022 κατόπιν αναμορφώσεως, ενώ ανάλογη πρόβλεψη θα 

γίνει και στον προϋπολογισμό έτους 2023. 

Τέλος, επισημαίνεται το κατεπείγον του θέματος καθότι έπειτα από τροποποίηση της 

διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων (υποβολή μαζί με την αίτηση και των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών) οι προθεσμίες α) υποβολής και β) επεξεργασίας των αιτήσεων 

αυξάνονται από πέντε (5) σε δέκα (10) ημέρες. 

Ως εκ τούτου η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης, 

τηρώντας απαρέγκλιτα τις προθεσμίες, προκειμένου το προσληφθέν από τους τελικούς πίνακες 

προσωπικό να έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους. 

Παρακαλούμε για την σχετική έγκρισή σας.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών ως εξής:  
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΠΛΗΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

60 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ 

ΜΕΡΙΚΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 3 ΩΡΩΝ 

10 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝ 70 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν την αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των 

προσλαμβανόμενων ατόμων σε αριθμό μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται με 

την ΠΥΣ, η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα πρέπει καλυφθεί από ίδιους πόρους. 

Η ετήσια αυτή δαπάνη εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 151.890,00 € περίπου για το οποίο 

θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη (για το 4μηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2022) στον    

προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2022 κατόπιν αναμορφώσεως, ενώ ανάλογη πρόβλεψη θα 

γίνει και στον προϋπολογισμό έτους 2023. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                            Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              
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