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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
4Η Συνεδρίαση 21-01-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 9/2022
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν.4829/2021.
Πρακτικό της με αριθμό 4ης/2022 έκτακτης δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1101/20-01-2022 έγγραφη
πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής
Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την
αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την
εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Σταμέλος Ηλίας(αν.μέλος)
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 1100/21-01-2022 εισήγηση του
προϊσταμένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου η οποία έχει
ως εξής :

Παρακαλείται η οικονομική επιτροπή για τη λήψη της σχετικής απόφασης,

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε το αναπληρωματικό μέλος και επικεφαλής της ΛΑΪΚΗΣ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ κ. Σταμέλος Ηλίας για το έκτακτο θέμα λέγοντας τα εξής :
Είναι γεγονός ότι ο νόμος (Ν4829/2021 άρθρο 25)καθορίζει τον αριθμό των
καθαριστριών ανάλογα με τους μαθητές και την λειψή χρηματοδότησης προς τους
δήμους. Εμείς έχουμε εκφράσει επανειλημμένα την διαφωνία μας με την πολιτική αυτή
της κυβέρνησης.
Ο αριθμός των καθαριστριών που επιβάλλεται δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες
καθαρισμού των σχολείων γιατί
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Το προηγούμενο διάστημα όταν τα σχολεία λειτουργούσαν σε «κανονικές»
συνθήκες ο αριθμός των καθαριστριών ήταν ελλιπής.
Έχουμε την αύξηση των μαθητών με την λειτουργία των τμημάτων της
προσχολικής αγωγής, άρα και αυξημένες ανάγκες.
Η πανδημία , από ότι προβλέπουν οι ειδικοί δεν πρόκειται να τελειώσει, άρα και οι
ανάγκες θα είναι αυξημένες την ίδια περίοδο


Συνοψίζοντας ψηφίζω την πρόταση γιατί είναι αναγκαία για να προχωρήσει η
διαδικασία και ταυτόχρονα ζητάμε από την οικονομική επιτροπή να ζητήσει την αύξηση
του αριθμού των καθαριστριών με χρηματοδότηση από την κυβέρνηση
Η κ. Γραφίδου Γεσθημανή επικεφαλής της παράταξης ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ και η
κ. Παραγυιού Άννα επικεφαλής της παράταξης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ,
ψηφίζουν την πρόταση της δημοτικής αρχής και συγκεκριμένα της εισήγησης του
προϊσταμένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεώργιου , και
συμφωνούν με την πρόταση του κ. Σταμέλου να ζητηθεί χρηματοδότηση από την
Κυβέρνηση για την αύξηση του αριθμού των καθαριστριών λόγω των συνθηκών.
Τέλος Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής - Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος,
τοποθετούμενος στο θέμα, αναφέρει ότι συμφωνεί ότι είναι αναγκαία η αύξηση του
αριθμού των καθαριστριών των σχολείων, και ότι έχει επισημανθεί σε συνεδρίαση του
Δημ. Συμβουλίου για τα θέματα της παιδείας, η αναντιστοιχία μεταξύ των αποφάσεων
του Υπουργείου Παιδείας που εγκρίνει τον αριθμό των καθαριστριών χωρίς να λαμβάνει
υπόψη τις συνθήκες της πανδημίας, και το Υπ. Εσωτ. να θέτει άλλο πλαίσιο
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού και έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του προϊσταμένου διεύθυνσης διοικητικών υπηρεσιών
 Τις τοποθετήσεις & θέσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ΠροέδρουΔημάρχου κ. Χρήστου Βοσκόπουλου, επικεφαλής των παρατάξεων κ.κ Ηλία
Σταμέλου, Γεσθημανής Γραφίδου & Άννας Παραγυιού,
 Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021.
 Την εγκύκλιο 95989/26-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης έργου για το έτος 2022, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4829/2021, 15 ατόμων ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών
μονάδων με διάρκεια σύμβασης 10 μηνών από 01-09-2022 έως 30-06-2023 διάρκεια
διδακτικού έτους.
2. Ζητά από την Κυβέρνηση την χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού καθαριστριών
των σχολικών μονάδων λόγω και των έκτακτων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί με
την πανδημία.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Σταμέλος Ηλίας(αν.μέλος)
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
21/01/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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