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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 02.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 32/2022 

 
ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικός 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 2 η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση, μετά από την 

2543/01-02-2022 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 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου 

Κυριάκος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

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

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την 12/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων 

προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, έτους 2022 για τον 

Δήμο μας, προγραμματισμός ο οποίος και υποβλήθηκε εμπρόθεσμα (18-01-2022), σύμφωνα με τις οδηγίες του με 

Α.Π. 95989/26-12-2021 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών επανήλθε, και με τα με Α.Π. 3991/21-01-2022 και 4665/27-01-2022 έγγραφά του 

παράτεινε τελικά έως 04-02-2022 την αρχική (21-01-2022) προθεσμία υποβολής των αντίστοιχων αιτημάτων 

προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις οδηγίες του αρχικού εγγράφου ΥΠ.ΕΣ, 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.  

Η υπηρεσία μας επιθυμεί, επιπλέον του προσωπικού που αναφέρεται στην ανωτέρω 12/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής (υποβληθέν αίτημα της 18-01-2022), την πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
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Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ανάπτυξης Προγραμματισμού - Οργάνωσης & Πληροφορικής, ως εξής :  

 

 1 ΤΕ Πληροφορικής  

για το Αυτοτελές Τμήμα Ανάπτυξης Προγραμματισμού - Οργάνωσης & Πληροφορικής 

  

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 συμπληρωματικά του αρχικά υποβληθέντος 

προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης 

οκτώ (8) μηνών (Α.Ο.Ε. 12/2022), και τον προαναφερθέντα επιπλέον προγραμματισμό, 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 συμπληρωματικά του αρχικά υποβληθέντος προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ (8) μηνών (Α.Ο.Ε. 12/2022), και τον προαναφερθέντα 

επιπλέον προγραμματισμό, για το έτος 2022. 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 32/2022. 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  03.02.2022. 

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


