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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 21/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
19. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν.4829/2021 
 

   Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 860/27-1-2022 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 έξι (6) από 
τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Αναπλ. Μέλος, 

5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης - Αναπλ. μέλος, 
6. Δημήτριος Γιώγας - Αναπλ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 

3. Ευάγγελος θωμάς – Τακτ. μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 

 
 

           Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στο εξής δεν συμμετείχε το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Δημήτριος Γιώγας. 

           Το μέλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
            Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιγνάτιος Κετσιτζίδης και Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια 
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ζώσης ενώ τα μέλη κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης, Δημήτριος Γιώγας και Ιωάννης 
Τσεπκεντζής με τηλεδιάσκεψη. 

            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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά:1ο, 2ο, 4ο, 3ο. 13ο – 
18ο, 27ο – 29ο, 7ο -10ο, 21ο, 11ο, 5ο, 6ο, 25ο, 26ο, 20ο, 19ο, 22ο -24ο & 12ο. 
 

 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 19ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 636/20-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
 Σχετ.:  
1.το με αριθμ.πρωτ. 556/19-01-2022 αίτημα της διεύθυνσης Κοιν.Προστασίας, 

Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς του δήμου μας                      
2. Το με αριθμ.πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
3. Το με αριθμ.πρωτ. 626/20-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας 
 
Με την επέκταση του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α’133) που αφορά τον 

προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης 
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, και εν συνεχεία με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 εγκυκλίου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
50/04-11-2021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ο 
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον 
αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 
προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
με σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις. 

Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής 
της ΠΥΣ 33/2006, παρακαλούνται να υποβάλουν στην Διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α. 
της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα τα αιτήματα του 
για την πρόσληψη προσωπικού το έτος 2022 που αφορά σε προσωπικό ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των 
σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του αρθ. 57 του ν. 4821/2021.  

Σημειώνεται ότι οι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα τους με φειδώ, 
ιεραρχώντας τις ανάγκες τους υπό το πρίσμα των δημοσιονομικών περιορισμών και 
της πρόβλεψης του άρθρου 24 του ν. 4829/2021 περί περικοπής του συνολικού 
αριθμού των εγκρίσεων σε ποσοστό 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο οποίος 
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ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344) 
προσλήψεις για το σύνολο των φορέων Γενικής Κυβέρνησης. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή  
να αποφασίσει για την υποβολή αιτήματος του Δήμου, καθώς υπάρχουν 

διαθέσιμες πιστώσεις (σύμφωνα με το 3ο σχετικό έγγραφο), για την πρόσληψη ΥΕ 
σχολικών καθαριστριών ΙΔΟΧ (βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-07-2021 
ΦΕΚ 3352 Β) για κάλυψη των αναγκών του διδακτικού  έτους 2022-2023 ως εξής: 
      

Αριθμός ατόμων 

πλήρους 
απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
μερικής (4ωρης) 

ημερήσιας 
απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
μερικής (3ωρης) 

ημερήσιας 
απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός ατόμων 

23 6 32 61 

   
          Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής 

Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, προκειμένου να 
δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα 
μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε 

υπόψη της την αριθ. πρωτ. 636/20-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης, το με αριθμ. πρωτ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, το με αριθμ. πρωτ. 556/19.1.2022 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής 
Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τη με αριθμ. 

πρωτ. 626/20.1.2022 Βεβαίωση πίστωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς 
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 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 

ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος του Δήμου, καθώς υπάρχουν διαθέσιμες 
πιστώσεις (σύμφωνα με το 3ο σχετικό έγγραφο), για την πρόσληψη ΥΕ σχολικών 
καθαριστριών ΙΔΟΧ (βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-07-2021 ΦΕΚ 

3352 Β) για κάλυψη των αναγκών του διδακτικού  έτους 2022-2023 ως εξής: 
 

Αριθμός ατόμων 

πλήρους 
απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
μερικής (4ωρης) 

ημερήσιας 
απασχόλησης 

Αριθμός ατόμων 
μερικής (3ωρης) 

ημερήσιας 
απασχόλησης 

Συνολικός 

αριθμός ατόμων 

23 6 32 61 

 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 11:20 π.μ. 
 

 



 4 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2022 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 1.2.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος), Δημήτριος 
Γιώγας (Αναπλ. μέλος), Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ. 

μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου. 
 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. 

Ψυχογυιού 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Νέας Γενιάς  Χ. Μπάκο 
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. 

Καλούση 

 
. 

 
 


