ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης/18-1-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του
Δήμου Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 3/2022

ΘΕΜΑ:

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 25 του Ν. 4829/2021.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 18η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 129/1401-2022 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη:
Παρόντες
Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
Κουκόλη Σοφία, μέλος
Εμμανουήλ Δημήτριος, μέλος
Τσιτσιόκας Νικόλαος, μέλος
Τέτος Νικόλαος, μέλος
Δήμου.

Απόντες

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Με το αριθμ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,
γνωστοποιείται ότι με το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 (Α’166) «Ενίσχυση διαφάνειας
και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας
του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας & Λοιπές διατάξεις», επεκτάθηκε το άρθρο 51
του ν. 4622/2019 (Α’133) και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον
προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης
των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Εν συνεχεία εκδόθηκε η υπ’ αριθ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 εγκύκλιος, κατόπιν της υπ’ αριθ. 50/4-112021 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, ο
μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού
ωριαίας αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α΄166), ο οποίος για το έτος 2022
προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (25.344)
προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τον αντίστοιχο
αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
4 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α΄166).
Στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό προσλήψεων του ως άνω προσωπικού, όσον
αφορά το προσωπικό των ΟΤΑ και των ΝΠΙΔ αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται οι

προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με
σύμβαση μίσθωσης έργου που αφορούν σε:
α) συμβάσεις έως οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και
επειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 36 του ν. 4765/2021 (Α` 6) και 212 του
ν. 3584/2007 (Α` 143)
β) προσωπικό που προσλαμβάνεται για απασχόληση έως πέντε (5) ημερομίσθια
τον μήνα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 210 του ν. 3584/2007
γ) προσωπικό που προσλαμβάνεται δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 206 του ν.
3584/2007, περί πρόσληψης υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών αναγκών
δ)
προσωπικό
που
η
δαπάνη
για
τις
αποδοχές
του
βαρύνει
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα,
καθώς και προσωπικό του οποίου η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται αποκλειστικά από
ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια ή υπό τη μορφή αντιτίμου
ή λοιπών αντικαταβολών.
Επίσης δεν συμπεριλαμβάνεται για το τρέχον έτος (και ως εκ τούτου δεν
θα αποσταλούν σχετικά αιτήματα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, καθότι δεν
χορηγήθηκαν εγκρίσεις από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για το προσωπικό αυτό
κατά το προηγούμενο έτος.
Ως εκ τούτου, οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην έγκριση της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, θα πρέπει να υποβάλλουν, τα αιτήματά τους για την
πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2022 που αφορούν:
•
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται
για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθ. 57 του ν.
4821/2021
•
προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των διευθυντικών
στελεχών επί θητεία (ΝΠΙΔ)
•
προσωπικό για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» μόνο σε περίπτωση
αντικατάστασης απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής
βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ, η οποία θα αναζητηθεί από την υπηρεσία μας μετά την
υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.
Για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, του Δήμου Βελβεντού, διδακτικού έτους 2022-2023 απαιτούνται τρία (3)
άτομα, πλήρους απασχόλησης.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων
προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα βαρύνει αντίστοιχα
τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους εξόδων του Δήμου Βελβεντού
έτους 2022.
α) στον Κ.Α. 15.6041.03, πίστωση ποσού 37.200,00 € με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων»
β) στον Κ.Α. 15.6054.03, πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για
τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κατά τις
διατάξεις του άρθ. 57 του ν. 4821/2021.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και πήρε υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 25 και 57 του Ν.4821/2021
2. το αριθμ. 95989/26-12-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1._ Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών
μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2022 2023 του Δήμου Βελβεντού, ως εξής:
Ειδικότητα
ΥΕ Καθαριστών/τριών σχολικών μονάδων

Αριθμός
προσωπικού
3

2.- Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα των σχολικών
μονάδων προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. και θα βαρύνει
αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού του σκέλους εξόδων του Δήμου
Βελβεντού έτους 2022.
α) στον Κ.Α. 15.6041.03, πίστωση ποσού 37.200,00 € με τίτλο «Τακτικές
αποδοχές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων»
β) στον Κ.Α. 15.6054.03, πίστωση ποσού 10.000,00 € με τίτλο «Εργοδοτικές
εισφορές υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων»
3.- Αναθέτει στον Δήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3 / 2022
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο
Βελβεντό, 18 Ιανουαρίου 2022
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού

