
1 

 

 

 

 

                                                                               ΑΔΑ: 6145ΩΨΕ-8ΨΣ 

 

  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 17.1.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 12/2022 

 
ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την κάλυψη 

εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων και άλλων αναγκών των υπηρεσιών μας, για το έτος 2022. 

 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 763/13-

01-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος  2) Καζαντζίδης Γεώργιος 3) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το  6
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, για το έτος 2022, 

με το με Α.Π. 95989/26-12-2021 έγγραφό του, μας καλεί να υποβάλουμε, μέχρι 21-01-2022, τα αιτήματά μας, μεταξύ 

άλλων, για προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων (άρθρο 57 Ν. 

4821/21), αλλά και προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. άλλων κλάδων (π.χ. άρθρο 205 παρ. 1 Ν. 3584/07), βάσει των αναγκών μας 

και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4622/19, σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 25 του Ν. 

4829/21.  

Οι ανωτέρω διατάξεις προβλέπουν ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης, μεταξύ άλλων, προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. 

στους Ο.Τ.Α. κ.λπ., απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του ανωτέρω εγγράφου, για την πρόσληψη Ι.Δ.Ο.Χ. προσωπικού από τους Ο.Τ.Α. α΄ 

βαθμού, με κάλυψη δαπάνης από τον προϋπολογισμό τους (άρθρο 205 παρ. 1 του ν. 3584/07), έτους 2022, 

απαιτείται, μεταξύ άλλων και απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία θα αναφέρονται τα 

αντίστοιχα στοιχεία του αρχείου xls, το οποίο συμπληρωμένο θα αναρτηθεί στον ειδικό, για θέματα προσωπικού, 

διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.  

Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης γ) της παραγράφου  1 του άρθρου 18 του Ν. 3870/10, όπως 
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έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ορίζουν ότι : «Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των 

δήμων για τον καθαρισμό: α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να 

καλύπτονται με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, οι οποίες 

καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής της υπ' αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού 

Συμβουλίου (Α' 280), που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α' και 

του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της περ. β). Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό 

έτος για το προσωπικό της περ. α) από ειδική πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου 

Εσωτερικών και κατανέμεται κατ' αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) από τις πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες 

μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους δικαιούχους Δήμους.  

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των συμβάσεων εργασίας 

ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 4604/2019 (Α' 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α' 6), 

αποκλείεται δε, η μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 

του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α' 134), περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται 

στους περιορισμούς του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004. …» 

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 205 (Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών - 

περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών) του Ν. 3584/07 ορίζουν ότι : «1. Οι Ο.Τ.Α. επιτρέπεται να απασχολούν 

προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων 

περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των παρ. 2 - 17 του άρθρου 21 του Ν. 

2190/1994, όπως ισχύει (σ.σ. τώρα πλέον των άρθρων 38 - 42 του Ν. 4765/21). Ο αριθμός των απασχολουμένων 

καθορίζεται με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας τους ….» 

Στην παρούσα λοιπόν φάση πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός για τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού και το 

σχετικό αίτημα να αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, με ανάρτηση του σχετικού αρχείου xls, στον ειδικό 

διαδικτυακό τόπο του, για θέματα προσωπικού. 

Με βάση τα ανωτέρω, και την ανάγκη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών για το έτος 2022, η υπηρεσία μας 

επιθυμεί την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέγιστης διάρκειας σύμβασης 

οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών  των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών - Πολεοδομίας - 

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος, του τμήματος Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - Πολιτισμού και του Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης - Προγραμματισμού - 

Οργάνωσης & Πληροφορικής  ως εξής : 

52 Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων ΥΕ 

για το τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - 

Πολιτισμού,  

για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μας μονάδων 

1 Κτηνίατρο ΠΕ  

για το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - 

Αθλητισμού - Πολιτισμού  

            2 Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ και 

            2 Εργοδηγών - Δομικών έργων ΔΕ 

για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  

            2  Εργάτες - Φύλακες ΥΕ  

 για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης του συνόλου των δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων του 

Δήμου 

            5  Εργάτες κήπων ΥΕ 

 Για το τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
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Στον ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 5541/30-11-2021 τ. Β΄) και ειδικότερα στο άρθρο 25, προβλέπονται εκατόν 

δέκα (110) θέσεις προσωπικού πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών - περιοδικών - πρόσκαιρων ή άλλων αναγκών κ.λπ., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

Επίσης, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσληφθησόμενου προσωπικού, έχουν προβλεφθεί 

στον προϋπολογισμό του Δήμου οι σχετικές πιστώσεις για το έτος 2022, και θα προβλεφθούν αντίστοιχες πιστώσεις 

και στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, εφόσον οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31-12-2022. 

Καλείται λοιπόν η Οικονομική Επιτροπή, βάσει των ανωτέρω, να εγκρίνει τον προαναφερθέντα προγραμματισμό 

προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για 

το έτος 2022. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης διάρκειας 

σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για το έτος 2022 ως εξής: 

 52 Καθαριστές- στριες σχολικών μονάδων ΥΕ 

για το τμήμα Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - Αθλητισμού - 

Πολιτισμού,  

για την αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μας μονάδων 

 1 Κτηνίατρο ΠΕ  

για το Τμήμα Υγείας - Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας - Παιδείας - 

Αθλητισμού - Πολιτισμού  

             2           Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ και 

 2 Εργοδηγών - Δομικών έργων ΔΕ 

για τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης  

            2  Εργάτες - Φύλακες ΥΕ  

 για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης του συνόλου των δημοτικών χώρων και εγκαταστάσεων του 

Δήμου 

            5  Εργάτες κήπων ΥΕ 

 Για το τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε λευκό. 

 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 12/2022. 

 

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

Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 18.1.2022 
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Η  Πρόεδρος 

 

 
Αποστολίδου Μαρία 

 


