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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασμα 

   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                            από το πρακτικό της  17 - 7 - 2012 

                      συνεδρίασης του Δ.Σ. 

Τηλ. : 2313 313689-690 

 

Αριθμός  απόφασης :  252/2012 

 

ΘΕΜΑ :  Προγραμματισμός για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2012. 

 

 Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17ην του μήνα Ιουλίου του έτους 

2012 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8
η
 μμ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 

Μενεμένης σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση μετά από την 9602/17-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 

3852/10. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 33 

μελών  ήταν : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εμμανουήλ, 

Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Μεζίκης Βασίλειος, 

Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κουσενίδης 

Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πατσιάς Γεώργιος, Σουσλόγλου 

Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, 

Αθανασιάδης Αθανάσιος, Αγοραστός Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη, Κυριλλίδης Γεώργιος, 

Λεμονίδου Δέσποινα, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος, Παπαδήμας Αναστάσιος, Τσιριγώτης 

Αρσένιος, Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :  -  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 

κράτησε ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  

 

Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Μενεμένης, αλλά δεν  

παρέστησαν.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 

κος Παπαγεωργίου έθεσε υπόψη του Συμβουλίου ότι : στο ΦΕΚ 85/Α' δημοσιεύθηκε ο Ν. 

4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση - Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». Από τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, σε 

συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (54/Α'), προκύπτει το νέο 

θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τις περιπτώσεις προσλήψεων που υποβάλλονται για έγκριση στην 

Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει, ή τα λοιπά προβλεπόμενα όργανα. 

Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 20α του Ένατου άρθρου του Ν. 4057/2012 προβλέφθηκε 

ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με 
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σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους Ο.Τ.Α. και 

τις επιχειρήσεις αυτών, απαιτείται έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως ισχύει. 

Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν. 4071/2012, συγκεκριμένες κατηγορίες 

προσωπικού που προσλαμβάνονται στους Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Ι.Δ. της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε 

εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση χορήγησης έγκρισης από οποιοδήποτε όργανο (έκτακτο 

προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε 

ημερομισθίων μηνιαίως, υδρονομείς άρδευσης, καθώς και προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το 

πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών), είτε 

υπήχθησαν σε διακριτή διαδικασία έγκρισης (προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και προσωπικό ορισμένου χρόνου ή 

συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή προέρχεται αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει 

ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας).  

 

Σύμφωνα λοιπόν με τις προαναφερόμενες διατάξεις, όπως περιγράφονται και συνοψίζονται στην 

εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με Α.Π. οικ. 28115/12.07.2012, για τον προγραμματισμό και την έγκριση των 

προσλήψεων ορίζονται, μεταξύ άλλων φορέων και για τους Ο.Τ.Α.  α΄ βαθμού, τα εξής :  

 

1.  Δεν απαιτείται έγκριση κανενός οργάνου για τις εξής περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού 

 ορισμένου χρόνου :  

α.  έκτακτο προσωπικό για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία,  

β.  εργατοτεχνικό προσωπικό έως πέντε ημερομισθίων μηνιαίως,  

γ.  υδρονομείς άρδευσης,  

δ.  προσωπικό με συμβάσεις δίμηνης το πολύ διάρκειας, για την αντιμετώπιση 

κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών)  

ε.  δεν απαιτείται ούτε μετά την ισχύ του ν.4057/2012 έγκριση για το  προσωπικό ειδικών 

θέσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού (ειδικοί σύμβουλοι,  ειδικοί συνεργάτες, επιστημονικοί 

συνεργάτες κ.λπ.), καθώς εξομοιώνεται  από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς 

υπαλλήλους. 

 

2.  Απαιτείται έγκριση των θέσεων μέσω της έκδοσης Κ.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 

 14 άρθρο 12 ν. 4071/2012 για τις κάτωθι περιπτώσεις : 

α. προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα,  

β.  προσωπικό ορισμένου χρόνου ή συμβασιούχοι έργου των οποίων η αμοιβή  προέρχεται 

αποκλειστικά από αντίτιμο που εισπράττει ο εργοδότης φορέας από τους ωφελούμενους 

για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας.  (Σχετ.  η ΥΠ.ΕΣ. με αριθμό 37/28-5-2012)  

 

3.  Απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. 33/2006 για τις κάτωθι περιπτώσεις :  

α.  Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης διάρκειας οκτώ ή 

(προκειμένου για παιδικούς σταθμούς) έντεκα μηνών για την κάλυψη παροδικών 

αναγκών. Εδώ εντάσσονται και οι συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή 

λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και 

β. Συμβάσεις μίσθωσης έργου  

 

Στην παρούσα φάση λοιπόν πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για την κατηγορία β της 

περίπτωσης 3 (συμβάσεις μίσθωσης έργου) και σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. και 

το 56895/13-7-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, τα αιτήματα 

των Δήμων και των φορέων τους πρέπει να αποσταλούν στην Α.Δ.Μ.Θ. το αργότερο μέχρι την 

Τετάρτη 18-7-2012, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται σε αυτά τα 

έγγραφα και μεταξύ των οποίων είναι και η απόφαση δημοτικού ή διοικητικού συμβουλίου 

(ανάλογα αν πρόκειται για δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου), με την οποία θα 
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περιγράφεται λεπτομερώς ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη τέτοιου είδους 

προσωπικού, κατά βαθμίδα εκπαίδευσης και ειδικότητα. 

 

Με βάση τα ανωτέρω και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 

2012, οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να 

υποβληθούν τα αιτήματα για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. 

 

Η υπηρεσία μας λοιπόν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 2012, επιθυμεί 

τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων, ως εξής : 

 

Για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού μας Πολυϊατρείου : 

•  2 ιατρούς παιδίατρους (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιδιά 

των κατοίκων του Δήμου μας)  

•  1 ιατρό γυναικολόγο (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες 

κατοίκους του Δήμου μας)        

•  1 ιατρό παθολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους 

κατοίκους του Δήμου μας) 

•  1 γενικό - οικογενειακό ιατρό (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε 

όλες τις οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο μας) 

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 28.980 € 

Οι συγκεκριμένες, πλήρους εξειδίκευσης θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γι΄ 

αυτό το λόγο και δεν προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

Επίσης οι παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες δεν αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν 

είναι εξηρτημένη εργασία), δεν πραγματοποιούνται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό 

ωράριο, και τέλος η αμοιβή δεν είναι ανάλογη με αυτή των υπαλλήλων μας. 

 

Για την υποστήριξη των προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Διαπολιτισμικής επικοινωνίας : 

• 1 Ειδικό Επιστήμονα για θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και πολυπολιτισμικής 

 διαχείρισης ΠΕ (για παροχή υπηρεσιών στήριξης για την επίτευξη της Κοινωνικής ένταξης 

 και την προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν 

 πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές, με 

 προτεραιότητα στην ομάδα των Ρομά). 

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 21.350 € 

Η συγκεκριμένη εξειδικευμένη θέση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γι΄ αυτό το λόγο 

και δεν προβλέπεται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Επίσης οι παρεχόμενες αυτές 

υπηρεσίες δεν αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν είναι εξηρτημένη εργασία) και 

δεν πραγματοποιούνται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο. 

 

Για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας : 

• 36 καθαρίστριες σχολικών κτηρίων (για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των σχολείων 

του  Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 άρθρο 18 παρ. 1, περ. γ ii,)   

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δέκα (10) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 271.114,56 € 

Το έργο της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων ανήκει πλέον στους Δήμους και οι Ι.Δ.Α.Χ. 

καθαρίστριες σχολικών κτηρίων ΥΕ που υπηρετούν στο Δήμο μας, έχουν μεταφερθεί, από 1-1-

2011, αυτοδίκαια από τις σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

σε αντίστοιχες συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 3870/10 (ΦΕΚ138/9-8-10 τ. Α΄).  



[4] 
 

Σύμφωνα μάλιστα με τις διατάξεις του Ν. 3870/10 άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ, όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 69 του ν. 4002/2011: «γ.i. …. ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 

2012 - 2013 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν 

καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που 

καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. iii. Για το κόστος 

της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό 

έτος 2012-2013 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους 

δήμους…» 

Την 30-6-2012 έχουν λήξει οι συμβάσεις μίσθωσης έργου τριάντα τεσσάρων (34) καθαριστριών 

που απασχολούνταν στην καθαριότητα των σχολικών κτηρίων, έχουν συνταξιοδοτηθεί δύο (2) 

από τις Ι.Δ.Α.Χ. καθαρίστριες, και όπως γίνεται αντιληπτό το έργο της καθαριότητας των σχολικών 

κτηρίων δεν θα είναι δυνατόν να εκτελεστεί μόνο από τις Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους του Δήμου, εάν δεν 

συναφθούν οι αιτούμενες τριάντα έξι (36) νέες συμβάσεις μίσθωσης έργου, από 1-9-2012. 

 

Στον Κ.Α.  00.6131.02 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 

100.000 €, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου. 

 

Καλείται λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των προαναφερθέντων, να εγκρίνει τον 

παραπάνω προγραμματισμό για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 2012. 

 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 

διατάξεις του Δ.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Κατά πλειοψηφία 

 

Με ψήφους 28 υπέρ (Αβραμίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 

Εμμανουήλ, Μπουντούρη Παρασκευή, Κουσίδης Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Καρράς 

Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης 

Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, 

Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεμονίδου Δέσποινα, 

Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαμπος), κατά 4 (Τσιριγώτης Αρσένιος, 

Παυλίδου Λαμπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας, οι οποίοι διαφωνούν σύμφωνα με  τις 

συγκεκριμένες απόψεις που έχουν στα θέματα των προσλήψεων).  

 

Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το έτος 

 2012, με άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων, ως εξής : 

 

-  Για τη συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού μας Πολυϊατρείου : 

• 2 ιατρούς παιδίατρους (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα παιδιά 

των κατοίκων του Δήμου μας)  

• 1 ιατρό γυναικολόγο (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στις γυναίκες 

κατοίκους του Δήμου μας)        

• 1 ιατρό παθολόγο (παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλους τους 

κατοίκους του Δήμου μας) 

• 1 γενικό - οικογενειακό ιατρό (για παροχή ιατρικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλες 

τις οικογένειες που κατοικούν στο Δήμο μας) 
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Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 28.980 € 

Οι συγκεκριμένες, πλήρους εξειδίκευσης θέσεις δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γι΄ 

αυτό το λόγο και δεν προβλέπονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

Επίσης οι παρεχόμενες αυτές υπηρεσίες δεν αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν 

είναι εξηρτημένη εργασία), δεν πραγματοποιούνται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό 

ωράριο, και τέλος η αμοιβή δεν είναι ανάλογη με αυτή των υπαλλήλων μας. 

 

-  Για την υποστήριξη των προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας & Διαπολιτισμικής 

 επικοινωνίας : 

• 1 Ειδικό Επιστήμονα για θέματα διαπολιτισμικής επικοινωνίας και πολυπολιτισμικής 

 διαχείρισης ΠΕ (για παροχή υπηρεσιών στήριξης για την επίτευξη της Κοινωνικής ένταξης 

 και την προώθηση στην απασχόληση ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων που βιώνουν 

 πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζουν υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές, με 

 προτεραιότητα στην ομάδα των Ρομά). 

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δώδεκα (12) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 21.350 € 

Η συγκεκριμένη εξειδικευμένη θέση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες, γι΄ αυτό το λόγο 

και δεν προβλέπεται στον οικείο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Επίσης οι παρεχόμενες αυτές 

υπηρεσίες δεν αφορούν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (δεν είναι εξηρτημένη εργασία) και 

δεν πραγματοποιούνται κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο. 

 

- Για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου μας : 

• 36 καθαρίστριες σχολικών κτηρίων (για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των σχολείων 

του Δήμου μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 άρθρο 18 παρ. 1, περ. γ, όπως 

ισχύει)   

Η διάρκεια του έργου για τις προαναφερόμενες συμβάσεις θα είναι για δέκα (10) μήνες, με 

προβλεπόμενη δαπάνη : 271.114,56 € * 

Το έργο της καθαριότητας των σχολικών κτηρίων ανήκει πλέον στους Δήμους και οι Ι.Δ.Α.Χ. 

καθαρίστριες σχολικών κτηρίων ΥΕ που υπηρετούν στο Δήμο μας, έχουν μεταφερθεί, από 1-1-

2011, αυτοδίκαια από τις σχολικές μονάδες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, 

σε αντίστοιχες συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του 

Ν. 3870/10 (ΦΕΚ138/9-8-10 τ. Α΄).  

Την 30-6-2012 έχουν λήξει οι συμβάσεις μίσθωσης έργου τριάντα τεσσάρων (34) καθαριστριών 

που απασχολούνταν στην καθαριότητα των σχολικών κτηρίων, έχουν συνταξιοδοτηθεί δύο (2) 

από τις Ι.Δ.Α.Χ. καθαρίστριες, και όπως γίνεται αντιληπτό το έργο της καθαριότητας των σχολικών 

κτηρίων δεν θα είναι δυνατόν να εκτελεστεί μόνο από τις Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλους του Δήμου, εάν δεν 

συναφθούν οι αιτούμενες τριάντα έξι (36) νέες συμβάσεις μίσθωσης έργου, από 1-9-2012. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3870/10 άρθρο 18 παρ. 1 περ. γ, όπως έχει τροποποιηθεί με το 

άρθρο 69 του ν. 4002/2011: «γ.i. …. ii. Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2012 - 2013 και 

εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από 

το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους 

οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

* iii. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του προσωπικού του προηγούμενου 

εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2012-2013 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον 

προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, 

κατ' αναλογία στους οικείους δήμους…» 
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Στον Κ.Α.  00.6131.02 του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 

100.000 €, για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί από τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

έργου. 

 

Β) Αναθέτει στο Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 252/2012 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

 

Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 

 

 

Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασμα  

                                                    

                                                             Αμπελόκηποι 18 - 7 - 2012                                           

 

 Ο Ειδικός Γραμματέας                                          Ο Πρόεδρος   

 

     

     Ε. Κουκουλιώτης                                          Ακτσελής Γεώργιος 


