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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 2/2022 της κατεπείγουσας συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας 

 

 

   Θέμα : «Έγκριση αιτήματος για πλήρωση θέσεων σχολικών καθαριστριών με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου στον Δήμο Πρέβεζας». 

 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 13:00 συνήλθε σε  

κατεπείγουσα συνεδρίαση με την διαδικασία της  δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή 

Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 

426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 1136/21-01-2022 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

παρακάτω μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

      2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

      3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

      4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

      5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

      6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

      7. Ανωγιάτης Αθαναάσιος-  Τακτικό μέλος    

      8. Ντόντης Γεώργιος-         Τακτικό μέλος  

      8. Αμάραντος Σταύρος  -    Τακτικό μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ.8/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως κατεπείγον διότι το σχετιζόμενο αρχείο της 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά έως την 21η 

Ιανουαρίου 2022.   Στο αρχείο  πρέπει να μνημονεύεται  η απόφαση Οικονομικής  επιτροπής για 

την έγκριση των σχολικών καθαριστριών σχολικών μονάδων. 

 

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα παρουσίασε την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών , του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπάλ.Αθ.Τσουτσάνη), που έχει ως εξής:   

«… Έχοντας υπ όψη 

   Α) Την υπ αριθμ.95989/26.12.2021 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με θέμα <Προγραμματισμός 

προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης 

έργου γι α  το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021. Σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του νόμου { άρθρ.25 ν.4829/2021}(Α΄166) <Ενίσχυση της Διαφάνειας και 

λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου 

Συστήματος Κινητικότητας & λοιπές διατάξεις>,   επεκτάθηκε το άρθρο 51 του 

ν.4622/2019(Α΄133)και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό 

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση  

μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γεν. Κυβέρνησης, όπως 

αυτή οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο φορέων Γεν. Κυβέρνησης. 

  Β) την εισήγηση του τμήματος παιδείας , προϊσταμένης κας Παπαγεωργίου, της  Δ/νσης 

Κοινωνικής  προστασίας , Παιδείας, Δ.Β.Μ. & Πολιτισμού, ότι , για  το σχολικό έτος 2022-2023  

είναι αναγκαία  η στελέχωση των σχολικών μονάδων  με  ( 40 )σαράντα καθαρίστριες , πλήρους 

απασχόλησης , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προκειμένου για τον 

καθαρισμό των σχολικών κτιρίων. 

  Γ)Το γεγονός ότι  στην ανωτέρω  εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  αναφέρεται  ότι  οι 

φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματά τους με φειδώ, και ιεραρχώντας τις ανάγκες τους 

υπό το πρίσμα του άρθρου 25 του Ν.4829/2021, περί περικοπής του συνολικού αριθμού των 

εγκρίσεων  σε ποσοστό 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος , και το γεγονός  ότι  κατά το 

έτος 2021 είχαν εγκριθεί  45 καθαρίστριες σχολικών  μονάδων , επομένως τηρείται η αναλογία, 
 
   Εισηγούμεθα την  έγκριση του αιτήματος πρόσληψης σαράντα (40) σχολικών καθαριστριών  

πλήρους απασχόλησης ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας….». 

                             

Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

Ο κ. Ανωγιάτης δήλωσε τα εξής: «Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πρόσληψης ικανού 

αριθμού καθαριστριών για τις σχολικές μονάδες, ιδίως εν μέσω πανδημίας, ψηφίζουμε θετικά, 

αλλά επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα κάλυψης των θέσεων αυτών από 

μόνιμο προσωπικό μιας και είναι ολοφάνερο πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες». 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 
• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

Εγκρίνει το αίτημα πρόσληψης σαράντα (40) σχολικών καθαριστριών  πλήρους απασχόλησης 

ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας. 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  10/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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