
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΟΙΧΑΛΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18

και ισχύουν 

2. Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων, όπως ισχύουν

3. Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

ισχύουν 

4. Τις διατάξεις του ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

5. Την υπ’ αριθ. 55472/23

«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» (ΦΕΚ

6. Την υπ' αριθμ.  15294/30

του άρθρου 2 της ΠΥΣ:

Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28

7. Το υπ΄αριθ. 56982/30-

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων» 

8. Τις ανάγκες των Δήμου .Οιχαλίας . σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορ

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     Μελιγαλάς   
                            

 Αριθ. Πρωτ.: 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   573/2021 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί 

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων, όπως ισχύουν 

Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν

Την υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«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» (ΦΕΚ 3352 /Β/2021) 

Την υπ' αριθμ.  15294/30-7-2021  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.

2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 

Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

-7-2021  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων»  

Τις ανάγκες των Δήμου .Οιχαλίας . σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορ

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας 

Μελιγαλάς   6/9/2020                   

Αριθ. Πρωτ.: 8167 

του ν. 3870/2010 (Α’138 ) όπως  έχουν τροποποιηθεί 

Τις διατάξεις του ν.3584/2007 (Α΄143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Τις διατάξεις του ν.3463/2006 (Α΄114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως 

ν.3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν 

2021. Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 

«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 

2021  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 

33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο 

υργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών 

Τις ανάγκες των Δήμου .Οιχαλίας . σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 
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9. Την  171/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ1ΠΧΩΞ4-ΝΑΞ) 

10. Την με αριθ. πρωτ. 7810/25-8-21 ανακοίνωση πρόσληψης  

11.  Τις  αιτήσεις  των  επιτυχόντων  για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

σχολικών μονάδων με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , 

με μερική (3ωρη)  απασχόληση    
12. Τον  οριστικό πίνακα κατάταξης με Αρ. πρωτ. 8163/6-9-2021 
13. Τον πίνακα προσληπτέων με Αρ. πρωτ. 8164/6-9-2021 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
    Προσλαμβάνει με την ειδικότητα ΥΕ προσωπικό  καθαριότητας σχολικών 
μονάδων  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής 
(3ωρης)  απασχόλησης   και για το χρονικό διάστημα από  8/9/2021 και έως τη λήξη 
του σχολικού έτους 2021/2022 και τις τοποθετεί ως εξής:   
 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. 

ΜΕΛΙΓΑΛΑ 
2 ΓΟΥΡΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΔΩΡΙΟΥ 
3 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΑΧΙΛΕΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 
4 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΜΕΛΙΓΑΛΑ 
5 ΚΟΤΣΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΔΩΡΙΟΥ 

6 ΚΟΡΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΜΕΛΙΓΑΛΑ 

7 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ 
ΚΩΝ/ΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 

8 THANOA LILIANA BEHAR ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΕΡΟΠΗΣ 

9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 
10 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΡΟΠΗΣ 
 
   Οι  ανωτέρω συμβαλλόμενες  θα παρέχουν  τις υπηρεσίες τους  σύμφωνα με τις 
οδηγίες και υποδείξεις του Δήμου, αποδεχόμενες  τους κανόνες οργάνωσης και τις 
διαδικασίες της λειτουργίας του. Θα συνεργάζονται δε και με τους Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων που τοποθετούνται σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα , ώστε να 
υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι και το έργο τους . 
    Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, ο Δήμος δύναται 
να τις μετακινεί προσωρινά, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας στις 
σχολικές μονάδες του Δήμου.    
    Η σχέση εργασίας των ανωτέρω είναι ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης 
(3ωρη) , η δε διάρκειά της αρχίζει από  8/9/2021  και έως τη λήξη του σχολικού έτους 
2021-2022.                                                                                                                        
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Η εργασιακή σχέση λύεται με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου, χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση από τα συμβαλλόμενα μέρη.   
    Η Δαπάνη μισθοδοσίας θα βαρύνει τους 15.6041.5001 και 15.6054.5001   του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας και θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές 
συμβάσεις. 

 
             Η Δήμαρχος 
 
 
 

                                                                          Γεωργακοπούλου  Παναγιώτα 
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