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ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΑΡΙΘ.  1249/2022 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 

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

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 – Πρόγραμμα Καλλικράτης  (Α΄87), όπως ισχύουν 

5. 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) όπως τροποποιήθηκε με την 

υπ΄αριθμ. 41797/23-6-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ. 3327/Β΄/28-6-2022) και 

ισχύει. 

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση 

της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών 

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

7. Το υπ΄αριθ.45300/7-7-2022 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» - τροποποίηση της αριθμ.55474/23-7-2021 

Υ.Α 

8. Την αριθ.157/2022(ΑΔΑ:64Ι3ΩΗ7-ΗΩΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Τεμπών με την οποία έγινε η κατανομή των εγκριθεισών 

ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης, για 

ΑΔΑ: 95Π0ΩΗ7-Ω3Ψ



την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 

Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του 

Δήμου Τεμπών, σχολικού έτους 2022-2023 σε : 23 θέσεις 4ωρης απασχόλησης . 

9. Την αριθμ. 4607/1.8.2022 Ανακοίνωση (ΣΟΧ2/2022) του Δήμου Τεμπών , για την 

πρόσληψη συνολικά 23 ατόμων, μερικής απασχόλησης διάρκειας τεσσάρων (4) 

ωρών ημερησίως, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την καθαριότητα των σχολείων, για το διδακτικό έτος 2022-2023 και τους 

σχετικούς πίνακες: α) πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας β) πίνακας 

επιτυχόντων – προσληπτέων (τελικός) 

10. Το από 24-8-2022. 5094/26-8-2021 2ο πρακτικό της επιτροπής κατάρτισης των 

τελικών πινάκων κατάταξης 

11. Την υπ΄αριθμ. 1180/2022 απόφαση πρόσληψης σχολικών καθαριστριών 

12. Την αριθμ. πρωτ. 5195/1-9-2022 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης της κας 

Πολυξένης Αγγελακοπούλου του Κων/νου 

13. Τις ανάγκες των Δήμου Τεμπών σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την καθαριότητα 
σχολικής μονάδας του δήμου Τεμπών, για το διδακτικό έτος  2022-2023 ως εξής: 
 

 

 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  
 
 

A/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
Χρονικό διάστημα 

απασχόλησης 

1 ΦΟΥΣΙΚΑΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Διδακτικό έτος 2022-2023 
μερικής απασχόλησης (από 

5/9/2022 έως 30/6/2023) 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς 
επίσης να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο « διαύγεια» και στην ιστοσελίδα του δήμου. 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 
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