
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   292/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 28/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Τροποποίηση της αριθ. 245/2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του 
δημοσίου τομέα, έτους 2023. 

Στο Αμύνταιο, στις 25 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 18127/21-10-2022 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. Γρομπανόπουλος Τρύφων  
6. Γυρίκη Ελένη 
7. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Γραφείου 
Προσωπικού Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη :  

1. την αριθμ. 245/9-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΛΔΑΩΨΛ-Λ7Φ) που αφορά τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνο ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του 
δημοσίου τομέα έτους 2023,  

2. Το με αριθμ. Πρωτ. 18185/21-10-2022 Υπηρεσιακό σημείωμα του Γραφείου 
Αντιδημάρχου Αμυνταίου, που υπογράφεται από τον Δήμαρχο, με το οποίο 
ζητείται η τροποποίηση της αριθμ. 245/9-9-2022 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΛΔΑΩΨΛ-Λ7Φ) για τον ετήσιο 
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προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνο ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, ώστε να γίνει η χρήση του 
ανώτατου ορίου των 92 ωρών σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής 
μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για το έτος 2023-2024,  

3. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου για πρόσληψη προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον 
καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024,  

προτείνεται 

να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου για την 
τροποποίηση της αριθμ. 245/9-9-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Αμυνταίου (ΑΔΑ: ΨΛΔΑΩΨΛ-Λ7Φ) και να αντικατασταθεί το κείμενο στο 
αποφασιστικό μέρος, ως εξής : αντί του «εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών 
μονάδων του Δήμου, συνολικά 26 ατόμων και πιο συγκεκριμένα δύο (2) ατόμων με 
5ωρη απασχόληση, δέκα (10) ατόμων με 4ωρη απασχόληση και δεκατεσσάρων (14) 
ατόμων με 3ωρη απασχόληση για το διδακτικό έτος 2023 -2024» να γραφεί : «εγκρίνει 
την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων 
του Δήμου Αμυνταίου για το σχολικό έτος 2023 - 2024, μέχρι την χρήση του ανώτατου 
ορίου των 92 ωρών, σύμφωνα και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».» 

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 αριθ. 245/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Αμυντάιου 
3. Την εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού Δ. Αμυνταίου 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 245/2022 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής και αντικαθιστά την παράγραφο του αποφασιστικού μέρους ως 
εξής:  

«Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των 
σχολικών μονάδων του Δήμου Αμυνταίου για το σχολικό έτος 2023 - 2024, 
μέχρι την χρήση του ανώτατου ορίου των 92 ωρών, σύμφωνα και ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.» 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 292/2022 
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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