
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ  

ΛΟΚΟ ΘΟΡΗΛΘΗΑ                                 

ΓΖΚΟ ΒΔΙΟΤ- ΒΟΥΑ                  

ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ            

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

Από ηο Πραθηηθό ηες αρηζ. 29/09 ΑΤΓΟΤΣΟΤ  2021 ΣΑΘΣΗΘΖ  

                  ζσλεδρίαζες ηες ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηοσ Γήκοσ ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.- 

 

ΑΡΗΘΚΟ  ΑΠΟΦΑΖ   216 /2021. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Τξσγάδε Βαζίιεην, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε  

Γεκήηξην, ε) Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν,  

σο κέιε, ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 9ε Ασγούζηοσ 2021, εκέρα  Γεσηέρα θαη ώρα 11:00  

ζε ΣΑΘΣΗΘΖ ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση.  

5945/04.08.2021  πνπ θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο     

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα  

αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα  

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο, Πξόεδξνο, β] 

Τξσγάδεο Βαζίιεηνο, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Μπεθηάξεο Γεκήηξηνο ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο, ζη]  Μαλάβεο 

Π. Αζαλάζηνο θαη απώλ ν θ.  Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία. 

  Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθώλ.          

Θέκα 1ο  : Πρόζιευε προζφπηθού κε ζτέζε εργαζίας ηδηφηηθού δηθαίοσ ορηζκέλοσ τρόλοσ γηα 

ηελ θαζαρηόηεηα ηφλ ζτοιηθώλ κολάδφλ  ηοσ Γήκοσ Βέιοσ- Βότας. 

 
  Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην  πρώηο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ,  

όηη κε ηελ ππ’αξηζ. πξση. 55472/23-07-2021 (ΦΔΚ 3352/η. Β΄/26.07.2021) Απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ  

Δζσηεξηθώλ, θαζνξίζζεθαλ  ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο  

ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ Γεκόζησλ Ιλζηηηνύησλ  

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.) θαη ησλ Σρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) ηεο ρώξαο από ηνπο  

Γήκνπο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ». 

  Σηε ζπλέρεηα ζέηεη ππόςε ησλ κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκνδίνπ Γξαθείνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη : 

Θέμα: Περί προζλήυεφς προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ΙΔΟΧ ζηο Δήμο Βέλοσ Βότας, για ηην κάλσυη 

αναγκών καθαριόηηηας Στολικών Μονάδφν. 

 

  Σύμθφνα με ηην αρίθμ.πρφη.56982/30-7-2021 εγκύκλιο ηοσ σποσργείοσ εζφηερικών ποσ αναθέρεηαι ζηην έγκριζη 

πρόζληυης προζφπικού με ζτέζη εργαζίας ιδιφηικού δικαίοσ οριζμένοσ τρόνοσ ζηοσς Γήμοσς για ηην κάλσυη 

αναγκών καθαριόηηηας ζτολικών μονάδφν θα πρέπει να καθοριζθεί ο μέγιζηος αριθμός ηφν φρών ημερήζιας 

απαζτόληζης ηοσ προζλαμβανόμενοσ προζφπικού καθώς και  ο μέγιζηος αριθμός προζλαμβανόμενφν αηόμφν για ηο 

διδακηικό έηος 2021-2022. 

ΑΔΑ: ΨΡΠΕΩ9Π-Η5Ζ



Προηείνεηαι ζύνολο αηόμφν 10 εκ ηφν οποίφν οι οκηώ θα είναι πλήροσς απαζτόληζης (6,5 ώρες ημερηζίφς) και οι δύο 

θα είναι μερικής απαζτόληζης (3 ώρες ημερηζίφς). 

        Ο Γήμαρτος Βέλοσ Βότας 

         Αννίβας Παπακσριάκος 

 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κε απόθαζή ηεο, ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη ηηο εγθξηζείζεο 

αλζξσπνώξεο ζε ζέζεηο πξνζσπηθνύ κεξηθήο ή θαη πιήξνπο απαζρόιεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε θνξέαο 

ηνπνζεηεί ην πξνζσπηθό ζηα ζρνιεία, κεηά ηελ έθδνζε ησλ ηειηθώλ πηλάθσλ. Δλόςεη ησλ νξίσλ πνπ 

ηίζεληαη ζηελ ΠΥΣ, κε ηελ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

πξνζιακβαλόκελσλ αηόκσλ κε παξάζεζε ησλ σξώλ εκεξήζηαο απαζρόιεζεο ηνπο (από ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ησλ νπνίσλ πξνθύπηεη ε θαηαλνκή ησλ εγθξηζέλησλ αλζξσπνσξώλ εκεξήζηαο 

απαζρόιεζεο) θαη ε θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπο ζα θαιπθζεί εμ’ νινθιήξνπ από 

ρξεκαηνδόηεζε. 

  Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαιεί ηε Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  

  Η Ο.Δ. κεηά από ζπδήηεζε θαη αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     ΟΚΟΦΩΛΑ 

  Θαζορίδεη ηνλ αξηζκό ησλ πξνζιακβαλόκελσλ αηόκσλ θαη ησλ σξώλ εκεξήζηαο απαζρόιεζήο  ηνπο κε  

ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ  

κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, σο θάησζη : 

ΚΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΚΟ ΩΡΩΛ ΖΚΔΡΖΗΑ 

ΑΠΑΥΟΙΖΖ ΒΑΔΗ ΠΤ 

ΚΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΚΟ 

ΠΡΟΙΑΚΒΑΛΟΚΔΛΩΛ ΑΣΟΚΩΛ ΒΑΔΗ 

ΠΤ 

58 19 

Δλαιιαθηηθέο 

Πεξηπηώζεηο 

Αξηζκόο  

αηόκσλ 

πιήξνπο 

απαζρόιεζεο 

(6,5 ώξεο 

εκεξεζίσο) 

Αξηζκόο 

αηόκσλ3σξεο 

εκεξήζηαο 

απαζρόιεζεο 

Αξηζκόο 

 αηόκσλ 2σξεο 

εκεξήζηαο 

απαζρόιεζεο 

σλοιηθός αρηζκός 

εκερήζηφλ 

αλζρφποφρώλ  

σλοιηθός αρηζκός 

αηόκφλ 

 8 2 0 58 10 

 

  Η πξόζιεςε ηνπ αλσηέξσ πξνζσπηθνύ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’αξηζ. 55472/23-07- 

2021 (ΦΔΚ 3352/η. Β΄/26.07.2021) Απόθαζε  ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ «Γηαδηθαζία θαη θξηηήξηα γηα  

ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαζαξηόηεηαο ζρνιηθώλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο  

Δθπαίδεπζεο, ησλ Γεκόζησλ Ιλζηηηνύησλ Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Γ.Ι.Δ.Κ.) θαη ησλ Σρνιείσλ  

Γεύηεξεο Δπθαηξίαο (Σ.Γ.Δ.) ηεο ρώξαο από ηνπο Γήκνπο κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ  

ρξόλνπ», γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ην δηδαθηηθό έηνο, όπσο αθξηβώο  θαη αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη  

αλσηέξσ ζην ηζηνξηθό ηεο παξνύζεο. 

ΑΔΑ: ΨΡΠΕΩ9Π-Η5Ζ



  H θάιπςε ηεο δαπάλεο κηζζνδνζίαο ησλ αλσηέξσ ζα θαιπθζεί εμ’ νινθιήξνπ από ρξεκαηνδόηεζε. 

 

Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 216/2021 

  Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 

      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.                                     ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ. 

                                                                               1.- Σρφγάδες Βαζίιεηος 

                                                                               2.- ηάτος Αλδρέας 

                                                                               3.- Γαιεβίγθας Γεώργηος     

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ                                  4.- Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

            5.- Καλάβες Αζαλάζηος 

 

Αθρηβές απόζπαζκα 

Εεσγοιαηηό.- 

O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ      

 

  ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΡΠΕΩ9Π-Η5Ζ
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