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ΜΟΝΑΔΩΝ & ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟ ΜΕ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023 »

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:
Με το υπ’ αρ. πρωτ.
Εσωτερικών

μας

45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου

ανακοινώθηκε

ότι

με

την

αριθμ.

πρωτ.

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της Επιτροπής του
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει, κατόπιν των
αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός
των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού
καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το
διδακτικό έτος 2022-2023.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3870/2010, όπως έχει αντικατασταθεί & ισχύει
(άρθρα 34 του Ν. 4713/2020, άρθρο 39 του Ν. 4722/2020 & άρθρο 29 του Ν.
4735/2020), αν οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό α) των σχολικών
μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό
προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες καταρτίζονται από
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τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280).
•

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την
κάλυψη για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, οι όροι της
σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο
ειδικότερο ζήτημα.

•

Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος για το προσωπικό των σχολικών
μονάδων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και για το
προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

•

Ειδικά για τις περιπτώσεις που επιλέγεται από τους δήμους αύξηση των ωρών
μερικής απασχόλησης ή η καταβολή υπερωριακής απασχόλησης, η δαπάνη που
προκαλείται από την αύξηση καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους,
συμπεριλαμβανομένων εσόδων από ανταποδοτικές υπηρεσίες ή άλλων
ανειδίκευτων εσόδων. (παρ.3 άρθρο 34 Ν.4713/20).
-Με το αριθ. 1 σχετικό καθορίστηκε η Διαδικασία και τα 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. Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης
ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας
Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις
προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής

απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος και ωραρίου ανάλογου με τις
ανάγκες του κάθε φορέα.
-Με το αριθ. 2 σχετικό εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας
απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός
προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2021-2022.
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-Με το αριθ. 3 σχετικό, προκύπτει ότι για το Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας

ο

μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανέρχεται σε 367,0
ώρες ενώ ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων
αντιστοιχεί σε 122.
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που
προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ως άνω μέγιστων ορίων. Σε
περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων,
επιλεγεί από ορισμένους Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους
πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η
προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.
Επιπλέον, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι
εγκριθείσες

ανθρωποώρες

σε

θέσεις

προσωπικού

μερικής

ή/και

πλήρους

απασχόλησης και στη συνέχεια κάθε φορέας τοποθετεί το προσωπικό στα σχολεία
μετά την έκδοση των τελικών πινάκων.
Ενόψει των ορίων που τίθενται στην ΠΥΣ, με την απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής θα πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων με
παράθεση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των
οποίων

προκύπτει

η

κατανομή

των

εγκριθέντων

ανθρωποωρών

ημερήσιας

απασχόλησης) και σε περίπτωση κάλυψης δαπάνης από ίδιους πόρους, η εκτίμηση του
ύψους της δαπάνης αυτής τόσο για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2022.

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του ν. 4713/2020 (Α' 147).
2.Την αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26-7-2021) Απόφαση του ΥΠΕΣ.
3.Την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30-7-2021 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει.
4.Το αριθ. πρωτ: 56982/30-7-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
5.Το γεγονός ότι η απόφαση καθορισμού των εργατοωρών της Επιτροπής του
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άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ εκδόθηκε στις 30/7/2021 και θα
πρέπει να τηρηθεί το αυστηρό χρονοδιάγραμμα της απόφασης ΥΠΕΣ 55472/23-72021 ώστε οι καθαρίστριες/ καθαριστές σχολικών μονάδων να έχουν προσληφθεί
και τοποθετηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
6.Τις ανάγκες των Δήμου Καλαμάτας σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων
της χωρικής του αρμοδιότητας.
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 από ορισμένους
Δήμους η αύξηση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους πέραν του
καθοριζόμενου μέγιστου αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η
προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από ίδιους πόρους των Δήμων.
Για τον Δήμο Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας ισχύει:
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ
ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗ
ΣΗΣ
367,0

122

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην

αριθμ.

41797/28-06-2022

(ΦΕΚ

3327/Β/28-06-2022

)

Υπουργικής Απόφασης με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-72021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας
από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου» (Β΄ 3352)..
Για

την

κάλυψη

της

δαπάνης

μισθοδοσίας

εξ’

ολοκλήρου

από

τη

χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ. (υπολογιζόμενης με βάση το
μέγιστο αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης και αποζημίωση ωριαίας
απασχόλησης ίσης με 7,32 ευρώ), ο μέγιστος αριθμός των ατόμων που
προσλαμβάνονται από το Δήμο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των
ατόμων της δεύτερης στήλης του πίνακα και το σύνολο των ωρών
απασχόλησής τους, το μέγιστο αριθμό ωρών της πρώτης στήλης (τηρούνται
σωρευτικά και τα δύο ανώτατα όρια).
Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των
ατόμων που προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων
αριθμών που αποτυπώνονται στις δύο (2) στήλες του πίνακα. Παρέχεται
ωστόσο

ευχέρεια

στο

Δήμο,

τηρουμένου

του

μέγιστου

αριθμού

προσλαμβανομένων ατόμων, να επιλέξει να αυξήσει τις συνολικές ώρες
ημερήσιας

απασχόλησης

του

προσλαμβανόμενου

προσωπικού

του,

υπερβαίνοντας το μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης της
ΠΥΣ, αλλά στην περίπτωση αυτή η δαπάνη που προκαλείται λόγω της εν λόγω
αύξησης θα πρέπει να καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου.
Σύμφωνα με τα περσινά στοιχεία στο Δήμο Καλαμάτας απασχολήθηκαν
δώδεκα (20 ) καθαρίστριες/τες με πλήρη απασχόληση (6,5 ώρες
ημερησίως) και εβδομήντα τέσσερις

(102 ) καθαρίστριες/τες μερικής

απασχόλησης (3 ώρες ημερησίως).
Α. Λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό με αριθμ. πρωτ. 72998/28-07-

2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών με θέμα : «Προσδιορισμός
αριθμού ατόμων που θα προσληφθούν για τον καθαρισμό των σχολικών
μονάδων

του

Δήμου

Καλαμάτας

το

σχολικό

έτος

αντιστοίχων ωρών απασχόλησής τους», το οποίο

2022-2023

και

επισυνάπτεται με την

παρούσα εισήγηση και αναφέρει :
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<< Σχετικά με την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ. για το σχολικό
έτος 2022-2023, σας διαβιβάζομε συνημμένα αντίγραφο «προσδιορισμού της
ετήσιας δαπάνης». Η ετήσια δαπάνη προκύπτει από εξήντα εννέα (69) ώρες
ημερήσιας υπέρβασης που ζητήθηκαν πέραν των εγκεκριμένων με το αριθμ.
πρωτ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την
εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας. Η θετική
τοποθέτηση του Δημάρχου επιβεβαιώνεται με την υπογραφή του με το στο
έγγραφο >>.
Επιπροσθέτως

Β.

επισυνάπτεται

το

συνημμένα

ψηφιακό

αντίγραφο

«προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης», υπογεγραμμένο από τον κ. Δήμαρχο
Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
Συμπερασματικά βάσει των ανωτέρω για το σχολικό έτος 2022 – 2023 προτείνεται,
τηρουμένου του ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων για το Δήμο μας ,
ήτοι του αριθμού 122 , η κάτωθι κατανομή σε αριθμό θέσεων ( πλήρους και μερικής
) καθαριστριών και ωρών αντιστοίχως, με την αντίστοιχη αύξηση ωρών ημερήσιας
απασχόλησης πέραν του μέγιστα καθοριζόμενου, καθώς επίσης και η εκτιμώμενη
ετήσια δαπάνη σε € προς κάλυψη από ιδίους πόρους (7,32€/ώρα, 250 ημέρες)
συνέπεια της υπέρβασης αυτής .
Έτσι προκύπτει η παρακάτω ετήσια δαπάνη:
Αριθμός

Αριθμός

Συνολικός

Συνολικός

Αριθμός

Εκτιμώμενη

ατόμων

ατόμων

αριθμός

αριθμός

ωρών

ετήσια δαπάνη

πλήρους

3ωρης

ημερήσιων

ατόμων

ημερήσιας

σε € προς

απασχόλησης

ημερήσιας

ανθρωποωρών

απασχόλησης

κάλυψη από

(6,5 ώρες)

απασχόλησης

πέραν του

ιδίους πόρους

μέγιστα

(7,32€/ώρα,
250 ημέρες)

καθοριζόμενου
20

102
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Συμπερασματικά βάσει των ανωτέρω για το σχολικό έτος 2022 – 2023 προτείνεται, τηρουμένου του
ανώτατου αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων για το Δήμο μας , ήτοι του αριθμού 122 , η κάτωθι
κατανομή σε αριθμό θέσεων ( πλήρους και μερικής ) καθαριστριών και ωρών αντιστοίχως :

Προσδιορίζεται:
• ο αριθμός των απασχολουμένων με πλήρη απασχόληση (6,5 ώρες ημερησίως)
σε 20 και
• ο αριθμός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση (3 ώρες ημερησίως)
σε 102.
Σύνολο προσλαμβανομένων ατόμων : 122.
Σύνολο ωρών ημερήσιας απασχόλησης : 436.
Σύμφωνα λοιπόν με τα προεκτεθέντα και επειδή για την έκδοση προκήρυξης
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας

για την κάλυψη

αναγκών καθαριότητας

σχολικών μονάδων απαιτείται, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 45941/11-7-2022
έγγραφο

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

να

προηγηθεί

απόφαση

της

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία να κατανέμονται οι εγκριθείσες
ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης,
παρακαλούμε όπως ληφθεί υπόψη η παρούσα εισήγησή μας για τη λήψη της
σχετικής απόφασης.
Σχετ.:
1. Τ η ν αριθμ. 41797/28-06-2022 (ΦΕΚ 3327/Β/28-06-2022 ) Υπουργικής
Απόφασης με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης
«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» (Β΄ 3352) .
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών μας
ανακοινώθηκε ότι με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-72022 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ
«Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει,
κατόπιν των αιτημάτων των δήμων του πίνακα αποδεκτών εγκρίθηκε ο μέγιστος
αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού
καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το
διδακτικό έτος 2022-2023.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1.Την κατανομή των εγκριθεισών ανθρωποωρών της ΠΥΣ σε θέσεις πλήρους & μερικής
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απασχόλησης του προσωπικού που θα προσληφθεί για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας
σχολικών μονάδων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου & για χρονικό
διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος 2022-2023,
2.Τον καθορισμό του αριθμού των προσλαμβανόμενων ατόμων & των ωρών ημερήσιας
απασχόλησής τους με εκτίμηση του ύψους της δαπάνης από ίδιους πόρους, τόσο για το
τρέχον έτος 2022. όσο και για το έτος 2023, ως εξής :
ο αριθμός των απασχολουμένων με πλήρη απασχόληση (6,5 ώρες ημερησίως)
σε 20 και
• ο αριθμός των απασχολουμένων με μερική απασχόληση (3 ώρες ημερησίως)
σε 102.
Σύνολο προσλαμβανομένων ατόμων : 122.
Σύνολο ωρών ημερήσιας απασχόλησης : 436.
•

3.Την αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των προσλαμβανόμενων ατόμων
σε αριθμό μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται με την ΠΥΣ & με τήρηση
του μέγιστου αριθμού 122 προσλαμβανόμενων ατόμων της ΠΥΣ, ως ακολούθως:
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΥΣ

367,0
Αριθμός
ατόμων πλήρους
Απασχόληση ς (6,5
ώρες)

20

Αριθμός
ατόμων
3ωρης
ημερήσιας
απασχόλησ
ης

102

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΒΑΣΕΙ
ΠΥΣ

122
Συνολικός Συνολικό
Αριθμός
αριθμός
ς
ωρών
Ημερήσι
αριθμό
ημερήσιας
ων
ς
απασχόλησ
ανθρωπο ατόμων
ης
ωρών
πέραν του
μέγιστα
καθοριζόμε
ν ου
436,0

122

Εκτιμώμενη
ετήσια δαπάνη σε
€ προς
κάλυψη από
ιδίους πόρους
(7,32€/ώρα,
250 ημέρες)

69,0

126.270,0

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην

αριθμ.

41797/28-06-2022

(ΦΕΚ

3327/Β/28-06-2022

)

Υπουργικής Απόφασης με θέμα Τροποποίηση της υπ’ αρ. 55472/23-72021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
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(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας
από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου» (Β΄ 3352) , για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.

•

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα γίνει εξ’ ολοκλήρου από τη χρηματοδότηση του

Δήμου από το ΥΠ.ΕΣ. για τις 367,0 εγκριθείσες ώρες ημερήσιας απασχόλησης,
σύμφωνα με την ΠΥΣ, τηρουμένου του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού
προσλαμβανόμενων ατόμων (122).

•

Η κάλυψη μέρους της μισθοδοσίας για τις επιπλέον ανθρωποώρες, ήτοι του

αριθμού 69,0

που αντιστοιχεί σε εκτιμώμενη

ετήσια δαπάνη ποσού

126.270,0 θα γίνει από ίδιους πόρους.

Η Αντιδήμαρχος
Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
Παιδείας, Επιχειρηματικότητας & ΚΕΠ
ΑΓΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
Ταχ. Δ/νση:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Email:

ΑΘΗΝΩΝ 99– Τ.Κ. 24134

ΠΡΟΣ:

Καλαμάτα

Λαγωνικάκος Σπυρίδων
2721360630

Τμήμα Διοίκησης, Πρωτοκόλλου &
Προσωπικού

s.lagonikakos@kalamata.gr

Δήμου Καλαμάτας

Θέμα : «Προσδιορισμός αριθμού ατόμων που θα προσληφθούν για τον
καθαρισμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας το σχολικό
έτος 2022-2023 και αντιστοίχων ωρών απασχόλησής τους»

Σχετικά με την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών Ι.Δ.Ο.Χ. για το
σχολικό έτος 2022-2023, σας διαβιβάζομε συνημμένα αντίγραφο
«προσδιορισμού της ετήσιας δαπάνης».
Η ετήσια δαπάνη προκύπτει από εξήντα εννέα (69) ώρες ημερήσιας
υπέρβασης που ζητήθηκαν πέραν των εγκεκριμένων με το αριθμ. πρωτ.
45941/11-7-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για την εύρυθμη
λειτουργία των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας.
Η θετική τοποθέτηση του Δημάρχου επιβεβαιώνεται με την υπογραφή
του με το στο έγγραφο .

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«με εντολή»
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Διοικητικών
Λαγωνικάκος Σπυρίδων
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