
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 215/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 16/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδων. 

Στο Αμύνταιο, την 01 του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Έκτακτη Συνεδρίαση δια περιφοράς (τηλεφωνικά), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (Α’ 136), του άρθρου 67 παρ.5 και του άρθρου 
75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
13222/29-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                                                         
2. Μπάντης Ιορδάνης  
3. Μπερμπερίδης Πέτρος                                  
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
5. Σαργιαννίδης Παύλος 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει 
ως εξής:  

 Σύμφωνα με :  

τα οριζόμενα στην αριθμ. 41797/23-6-2022 (ΦΕΚ 3327/τ.Β’/28-06-2022) Απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών για την διαδικασία και τα κριτήρια πρόσληψης 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 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 και  
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 έχοντας υπόψη :  

1. την αριθμ. Πρωτ. 45941/11-07-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για την 
έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών 
μονάδων,  

2. την αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, με την οποία εγκρίθηκε ο μέγιστος 
αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού 
καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων ανά Δήμο για το διδακτικό 
έτος 2022-2023 (στον αναλυτικό πίνακα αναφέρεται ότι για τον Δήμο Αμυνταίου ο 
μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης είναι 92,5 και ο μέγιστος αριθμός 
προσλαμβανόμενων ατόμων είναι 31) και  

3. Το αριθμ. πρωτ. 13190/29-7-2022 υπηρεσιακό σημείωμα από το γραφείο Δημάρχου 
Αμυνταίου, όπου αναφέρεται ότι είναι απολύτως αναγκαία η πρόσληψη 11 ατόμων 
πλήρους απασχόλησης και 7 ατόμων μερικής απασχόλησης, με σύμβαση εργασίας 
ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου 
Αμυνταίου για την περίοδο 2022-2023,  

προτείνεται 

να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου για την 
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών 
καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και πιο συγκεκριμένα έντεκα 
(11) ατόμων πλήρους απασχόλησης (δηλαδή 6,5 ώρες/ημέρα) και επτά (7) ατόμων 
μερικής απασχόλησης (δηλαδή 3 ώρες/ημέρα), για το διδακτικό έτος 2022 -2023.  

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής 

Μέριμνας Δ. Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την 
κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων και 
πιο συγκεκριμένα έντεκα (11) ατόμων πλήρους απασχόλησης (δηλαδή 6,5 
ώρες/ημέρα) και επτά (7) ατόμων μερικής απασχόλησης (δηλαδή 3 
ώρες/ημέρα), για το διδακτικό έτος 2022 -2023. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 215/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

      Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΣΑΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
                                                                                           6. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                               
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