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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ       

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ       

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      

Αριθμ. Απόφ.777/2021 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 25/2021 της έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Νέας Προποντίδας. 

 

ΘΕΜΑ: «Κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/ 15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 
της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, σε θέσεις προσωπικού πλήρους και μερικής 
απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του 
Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής για το διδακτικό έτος 2021-2022» 
 

Στα Νέα Μουδανιά και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 6η του μηνός 
Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνήλθε σε έκτακτη 
συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Προποντίδας, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 27064/05-8-2021 πρόσκληση του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020) 
«Κατεπείγοντα µέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», το άρθρο 42 της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α’/30-3-2020), την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 
71342/6.11.2020 ΚΥΑ, καθώς και τις υπ΄ αρ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-3-20, 
33282/29-5-20, 60249/22-9-20 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-20 εγκυκλίους του 
Υπουργείου Εσωτερικών, προέβη σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Η τηλεδιάσκεψη 
πραγματοποιήθηκε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας epresence.gov.gr. 

Διαπιστώθηκε ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
συμμετείχαν και ήταν παρόντα στην δια περιφοράς συνεδρίαση τα πέντε (5) μέλη, ήτοι:  

 
                  ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καρράς Εμμανουήλ, Πρόεδρος 
2. Χατζηαλέξης Δημήτριος, τακτικό μέλος 
3. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 
4. Καραπανταζής Ιωάννης, τακτικό μέλος 
5. Σαρόγλου Χαράλαμπος, αναπληρωματικό μέλος 
    της κ. Μηκέ Χριστίνας 
 

1. Τσούφης Δημήτριος 
2. Ιορδανίδου Πελαγία 
3. Γιακαγιάς Ιωάννης 
4. Τσιρούδας Φώτιος 

 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει εκ του νόμου 
απαιτούμενη συμμετοχή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη αποφάσεων 
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κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη δημοτική υπάλληλο 
Γκιόκα Αικατερίνη. 
 Ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι: Σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην αριθ. 55472/23.7.2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26.7.2021) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών και τις οδηγίες της αριθ. 56982/30.7.2021 εγκυκλίου του ιδίου 
Υπουργείου, «..Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κάθε Δήμου κατανέμονται οι 
εγκριθείσες (με την προαναφερθείσα απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
αριθ. 33/2006 ΠΥΣ) ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους ή μερικής απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022». 
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προηγείται της υπόλοιπης διαδικασίας, και στη 
συνέχεια ακολουθούν η έκδοση της σχετικής Ανακοίνωσης του Δημάρχου, η υποβολή 
αιτήσεων των ενδιαφερομένων, η κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, η 
υποβολή τυχόν αντιρρήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, η κατάρτιση των 
τελικών και των αναμορφωμένων πινάκων κατάταξης αλλά και των αναμορφωμένων 
πινάκων των υποψηφίων, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η.9.2021, ημερομηνία 
έναρξης του νέου διδακτικού έτους 2021-2022.» 
 
 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα για το κατεπείγον της 
συνεδρίασης.  
 
 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την 
κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/ 
15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, 
όπως ισχύει, σε θέσεις προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη 
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Προποντίδας του Νομού 
Χαλκιδικής για το διδακτικό έτος 2021-2022, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ.27110/06-8-2021 εισήγηση του Δημάρχου Ν. Προποντίδας, η 
οποία έχει ως εξής:  
 «Με την αριθ. 55472/23.7.2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26.7.2021) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών καθορίσθηκαν τόσο η διαδικασία, όσο 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. 
 Με την αριθ. 56982/30.7.2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ανακοινώθηκε 
στους Δήμους της χώρας ότι με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 απόφαση 
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, 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. 
 Σε ότι αφορά το Δήμο μας, εγκρίθηκε ως μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας 
απασχόλησης οι 211 ώρες, ο οποίος ισοδυναμεί με τον μέγιστο αριθμό ατόμων ημερήσιας 
απασχόλησης τριών (3) ωρών, ήτοι 70 άτομα. Ο αριθμός αυτός αποτελεί τον μέγιστο 
επιτρεπόμενο αριθμό προσλαμβανόμενων ατόμων. 
  
 Επιπλέον στην παραπάνω εγκύκλιο αναφέρονται και τα εξής:  

- Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που 
προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ορίων ωρών ημερήσιας 
απασχόλησης και αριθμού προσλαμβανόμενων ατόμων. 
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- Οι εγκρίσεις που χορηγήθηκαν με την προαναφερθείσα ΠΥΣ, αφορούν τον 
καθαρισμό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
συμπεριλαμβανομένων και των μειονοτικών σχολείων. Για τα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) θα 
εκδοθεί εγκριτική απόφαση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την 
πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις θα 
καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων–προσληπτέων, οι 
οποίοι θα προκύψουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις των οικείων Δήμων για τις 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

- Οι Δήμοι αμελλητί θα πρέπει να προβούν στην έκδοση ανακοίνωσης, τηρώντας 
απαρέγκλιτα τις προθεσμίες που τίθενται στο άρθρο 2 της παραπάνω Υπουργικής 
Απόφασης προκειμένου το προσληφθέν, από τους τελικούς πίνακες προσωπικό να 
έχει ήδη αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους. 

- 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 που εγκρίθηκαν και το σύνολο των ωρών απασχόλησής τους 
(τηρούνται σωρευτικά και τα δύο ανώτατα όρια).  

- 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 οριζόμενα στην αριθ. 55472/23.7.2021 (ΦΕΚ Β’ 3352) Υπουργική 
Απόφαση, 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. 

 
 Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η λήψη απόφασης από την Οικονομική 
Επιτροπή για την κατανομή των ανθρωποωρών που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/ 15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, όπως ισχύει, σε θέσεις προσωπικού πλήρους και μερικής 
απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας 
για το διδακτικό έτος 2021-2022», ως εξής:  
 
«Α. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης 6,5 ωρών ημερησίως: είκοσι τέσσερα (24) άτομα, τα οποία θα 
τοποθετηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:  
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Νέων Μουδανιών, 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 2ο Γυμνάσιο Νέων 
Μουδανιών, Γενικό Λύκειο Νέων Μουδανιών, ΕΠΑΛ-Εσπερινό ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών, 
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Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμαντος, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο παραλίας Διονυσίου, 
Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέας Ποτίδαιας, Δημοτικό 
Σχολείο Νέας Ποτίδαιας, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Νέας Προποντίδας 
(Πορταριά), Γυμνάσιο Σημάντρων, Δημοτικό Σχολείο Νέων Φλογητών, 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Καλλικράτειας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας, Γενικό Λύκειο Νέας 
Καλλικράτειας, Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος, Δημοτικό Σχολείο Νέων Συλλάτων, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας, Γυμνάσιο Νέας 
Τρίγλιας, Γενικό Λύκειο Νέας Τρίγλιας και Δημοτικό Σχολείο Νέων Πλαγίων. 
 
Β. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου μερικής 
απασχόλησης 3 ωρών ημερησίως: είκοσι πέντε (25) άτομα, τα οποία θα 
τοποθετηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:  
1ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 2ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 3ο Νηπιαγωγείο 
Νέων Μουδανιών,  4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 
6ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, Δημόσιο ΙΕΚ Νέων Μουδανιών, Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νέας Προποντίδας (Νέα Μουδανιά), Νηπιαγωγείο Αγίου Μάμαντος, Νηπιαγωγείο 
Νέας Ποτίδαιας, Νηπιαγωγείο Πορταριάς, 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Σημάντρων, Νηπιαγωγείο 
Νέων Φλογητών, 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 
3ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, Νηπιαγωγείο 
Λακκώματος, Νηπιαγωγείο Νέας Γωνιάς, 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Τρίγλιας, 2ο Νηπιαγωγείο 
Νέας Τρίγλιας, Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων, Νηπιαγωγείο Πετραλώνων, Νηπιαγωγείο 
Κρήνης και Νηπιαγωγείο Νέων Πλαγίων. 
 
Με την κατανομή αυτή: 
Α. τηρείται ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 89/15294/30.7.2021 ΠΥΣ. 
Β. αυξάνεται ο αριθμός των συνολικών ωρών ημερήσιας απασχόλησης του 
προσλαμβανόμενου προσωπικού και υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών 
ημερήσιας απασχόλησης που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 ΠΥΣ κατά είκοσι (20) ώρες, ήτοι: 
24 άτομα πλήρους απασχόλησης Χ 6,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης = 156 ώρες, και 
25 άτομα μερικής απασχόλησης Χ 3 ώρες ημερήσιας απασχόλησης = 75 ώρες, και 
συνολικά 231 ώρες σε σχέση με τις 211 που εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας. 
 
Στην περίπτωση αυτή η κάλυψη της δαπάνης αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών των 
προσλαμβανομένων, που προκαλείται λόγω της αύξησης των ωρών ημερήσιας 
απασχόλησης, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας. 
Το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 36,600,00 (τριάντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων) ευρώ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και επιμερίζεται ως εξής: 

- ποσό 14.640,00 (δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα) ευρώ για το τρέχον 
έτος, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως 31.12.2021, και 

- ποσό 21.960,00 (είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα) ευρώ για το έτος 2022, 
δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 30.6.2022.» 

 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:  

 Την εισήγηση του Δημάρχου Ν. Προποντίδας. 
 Την αριθ. 55472/23.7.2021 (ΦΕΚ 3352/Β΄/26.7.2021) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών 
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 την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ 

 την αριθ.  56982/30.7.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
 Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4713/2020, όπως ισχύουν, αναφορικά 

με την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου από τους Δήμους για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, 

 Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4821/2021 αναφορικά με την διάρκεια των 
συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που 
προσλαμβάνεται από τους Δήμους για την καθαριότητα σχολικών μονάδων, και 

 Τις ανάγκες του Δήμου Νέας Προποντίδας σε προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην 
καθαριότητα σαράντα εννέα σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Κατανέμει τις ανθρωποώρες που εγκρίθηκαν με την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/ 
15294/30.7.2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, 
όπως ισχύει, σε θέσεις προσωπικού πλήρους και μερικής απασχόλησης για την κάλυψη 
αναγκών καθαριότητας σαράντα εννέα σχολικών μονάδων του Δήμου Νέας Προποντίδας 
του Νομού Χαλκιδικής για το διδακτικό έτος 2021-2022 ως εξής:  
 
Α. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
πλήρους απασχόλησης 6,5 ωρών ημερησίως: είκοσι τέσσερα (24) άτομα, τα οποία 
θα τοποθετηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:  
1ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Νέων Μουδανιών, 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέων Μουδανιών, 2ο Γυμνάσιο Νέων 
Μουδανιών, Γενικό Λύκειο Νέων Μουδανιών, ΕΠΑΛ-Εσπερινό ΕΠΑΛ Νέων Μουδανιών, 
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμαντος, Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο παραλίας 
Διονυσίου, Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Νέας 
Ποτίδαιας, Δημοτικό Σχολείο Νέας Ποτίδαιας, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-
Λύκειο Νέας Προποντίδας (Πορταριά), Γυμνάσιο Σημάντρων, Δημοτικό Σχολείο Νέων 
Φλογητών, 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Καλλικράτειας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Καλλικράτειας, Γενικό Λύκειο Νέας Καλλικράτειας, Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος, Δημοτικό 
Σχολείο Νέων Συλλάτων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Τρίγλιας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας 
Τρίγλιας, Γυμνάσιο Νέας Τρίγλιας, Γενικό Λύκειο Νέας Τρίγλιας και Δημοτικό Σχολείο Νέων 
Πλαγίων. 
 
Β. Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου μερικής 
απασχόλησης 3 ωρών ημερησίως: είκοσι πέντε (25) άτομα, τα οποία θα 
τοποθετηθούν στις παρακάτω σχολικές μονάδες:  
1ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 2ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 3ο Νηπιαγωγείο 
Νέων Μουδανιών,  4ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 5ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, 
6ο Νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, Δημόσιο ΙΕΚ Νέων Μουδανιών, Σχολείο Δεύτερης 
Ευκαιρίας Νέας Προποντίδας (Νέα Μουδανιά), Νηπιαγωγείο Αγίου Μάμαντος, Νηπιαγωγείο 
Νέας Ποτίδαιας, Νηπιαγωγείο Πορταριάς, 1ο και 2ο Νηπιαγωγεία Σημάντρων, Νηπιαγωγείο 
Νέων Φλογητών, 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 2ο Νηπιαγωγείο Νέας 
Καλλικράτειας, 3ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Καλλικράτειας, 
Νηπιαγωγείο Λακκώματος, Νηπιαγωγείο Νέας Γωνιάς, 1ο Νηπιαγωγείο Νέας Τρίγλιας, 2ο 
Νηπιαγωγείο Νέας Τρίγλιας, Νηπιαγωγείο Ελαιοχωρίων, Νηπιαγωγείο Πετραλώνων, 
Νηπιαγωγείο Κρήνης και Νηπιαγωγείο Νέων Πλαγίων. 
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Με την κατανομή αυτή: 
Α. τηρείται ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 89/15294/30.7.2021 ΠΥΣ. 
Β. αυξάνεται ο αριθμός των συνολικών ωρών ημερήσιας απασχόλησης του 
προσλαμβανόμενου προσωπικού και υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό ανθρωποωρών 
ημερήσιας απασχόλησης που εγκρίθηκαν με την αριθ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./89/15294/30.7.2021 ΠΥΣ κατά είκοσι (20) ώρες, ήτοι: 
24 άτομα πλήρους απασχόλησης Χ 6,5 ώρες ημερήσιας απασχόλησης = 156 ώρες, και 
25 άτομα μερικής απασχόλησης Χ 3 ώρες ημερήσιας απασχόλησης = 75 ώρες, και 
συνολικά 231 ώρες σε σχέση με τις 211 που εγκρίθηκαν για τον Δήμο μας. 
 
Στην περίπτωση αυτή η κάλυψη της δαπάνης αποδοχών και εργοδοτικών εισφορών των 
προσλαμβανομένων, που προκαλείται λόγω της αύξησης των ωρών ημερήσιας 
απασχόλησης, θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Νέας Προποντίδας. 
Το ύψος της συγκεκριμένης δαπάνης εκτιμάται στο ποσό των 36,600,00 (τριάντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων) ευρώ για όλο το διδακτικό έτος 2021-2022 και επιμερίζεται ως εξής: 

- ποσό 14.640,00 (δέκα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα) ευρώ για το τρέχον 
έτος, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 1.9.2021 έως 31.12.2021, και 

- ποσό 21.960,00 (είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα) ευρώ για το έτος 2022, 
δηλαδή για το χρονικό διάστημα από 1.1.2022 έως 30.6.2022. 

 
  

        Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 777/2021 
Έτσι συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          ΤΑ ΜΕΛΗ 
                        Υπογραφή                                    Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
Ν. Μουδανιά 06/8/2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡOΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

  Εμμανουήλ Δημ. Καρράς 
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