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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΩΝ, ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕΡΙΚΗΣ Η/ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
(Δ.Ι.Ε.Κ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (Σ.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΈΔΕΣΣΑΣ.
Σήμερα Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα
συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, και σε εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18.161/31-12-2020 του Προέδρου της, που είχε
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα
Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα τέσσερα (4) από τα
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. μέλος.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:
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► Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών, σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/ και
πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας ( Σ.Δ.Ε.) του
Δήμου Έδεσσας.
Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα προκειμένου να
τηρηθούν οι προβλεπόμενες από την υπ΄αριθμ. 55472/23-7-2021 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.ΕΚ.) και των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ3352/Β/26-7-2021).
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί
σχετική απόφαση.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ .πρωτ. 10874/3-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου σε
συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 56982/30-7-2021 εγγράφου του ΥΠΕΣ/Δ/νση Προσωπικού
Τ.Α, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο εγκρίθηκαν για τον Δήμο Έδεσσας
μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης εκατόν ενενήντα (190) ώρες και μέγιστος
αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων εξήντα τρεις (63), και προκειμένου να τηρηθούν οι
προβλεπόμενες από την υπ΄αριθμ. 55472/23-7-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Δ.Ι.ΕΚ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους
Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ3352/Β/26-72021) παρακαλούμε για την λήψη απόφασης, γνωρίζοντας ότι ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις
ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης
των μέγιστων ορίων.
Η Διεύθυνσή μας έπειτα από συνεργασία με τους προέδρους των Σχολικών Επιτροπών
εισηγείται την κατανομή των ωρών ημερήσιας απασχόλησης και των προσλαμβανομένων
ατόμων ως εξής:
Αριθμός
ατόμων
πλήρους
απασχόλησ
ης
(6,5
ώρες
ημερησίως
)
15

Αριθμός
ατόμων
4ωρης
ημερήσιας
απασχόλησ
ης

Αριθμός
ατόμων
3ωρης
ημερήσιας
απασχόλησ
ης

Αριθμός
ατόμων
2,5ωρης
ημερήσιας
απασχόλησ
ης

Αριθμός
ατόμων
2ωρης
ημερήσιας
απασχόλησ
ης

Συνολικός
αριθμός
ημερησίων
ανθρωποωρ
ών

Συνολικό
ς
αριθμός
ατόμων

3

24

1

3

190

46

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό
της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ .πρωτ. 10874/3-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου,
το αριθμ. πρωτ. 56982/30-7-2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ, Δ/νση Προσωπικού Τ.Α καθώς
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και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 παρ. 1ίστ εδαφ. η του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του
Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα,
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών,
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Κατανέμει τις εγκεκριμένες ανθρωποώρες για το Δήμο Έδεσσας, δυνάμει της αριθ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ./ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2
παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, (ΦΕΚ 280/Α΄), σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και
πλήρους απασχόλησης, για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα:
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Αριθμός
Συνολικός
Συνολικ
ατόμων
ατόμων
ατόμων
ατόμων
ατόμων
αριθμός
ός
πλήρους
4ωρης
3ωρης
2,5ωρης
2ωρης
ημερησίων αριθμός
απασχόλη ημερήσιας ημερήσιας ημερήσιας ημερήσιας ανθρωποωρ ατόμων
σης
(6,5 απασχόλη απασχόλη απασχόλη απασχόλη ών
ώρες
σης
σης
σης
σης
ημερησίω
ς)
15
3
24
1
3
190
46
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:15μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 239/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,
Ιωάννης Χατζόγλου.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 5-8-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων κι Ανθρώπινου Δυναμικού (για την έκδοση
σχετικής προκήρυξης.
-Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του
Δήμου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
- Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Λειτουργίας και
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Προγραμματισμού.
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