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Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η   Τ Ο Υ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων 

ΘΕΜΑ: Ετήσιος Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα για το έτος 2023, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021. 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) οι φορείς της Αυτοδιοίκησης 

που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που 

εμπίπτουν στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, υποβάλουν στην 

εφαρμογή του Μητρώου Ανθρώπινου Ελληνικού Δημοσίου τα αιτήματά τους μόνο για 

την πρόσληψη των κάτωθι κατηγοριών προσωπικού το έτος 2023 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 ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου άλλων κλάδων (από 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ή από ιδίους πόρους για ΝΠΙΔ των 

ΟΤΑ) 

σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς 

περιορισμούς και τη συνετή και ρεαλιστική εκτίμηση των αναγκών τους, με βάση τις 

ιδιαιτερότητες και τις άμεσες προτεραιότητες τους κατά την υποβολή των αιτημάτων 

τους, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να οδηγήσει στον αποτελεσματικότερο 

σχεδιασμό και εφαρμογή της πολιτικής προσλήψεων στο Δημόσιο. 

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αιτημάτων θα αξιολογηθεί εντός του 

ανώτατου ορίου προσλήψεων που θα εγκριθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ.25 

του ν. 4829/2021 στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του 

Σεπτεμβρίου 2022 και δεν θα ξεπερνά το ανώτατο όριο προσλήψεων του έτους 

2022. 

Η διαδικασία υποβολής του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 

μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 

2023, θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου (https://hr.apografi.gov.gr)  

και αφορά στις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και των 

εποπτευομένων φορέων τους, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους Ο.Τ.Α. α΄ και 

β΄ βαθμού και στους εποπτευόμενους αυτών φορείς καθώς και στις Ανεξάρτητες 

Αρχές. 



Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων του προσωπικού της παρ. 1 

εκάστου έτους εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο του μηνός 

Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους. 

Στον ως άνω μέγιστο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνονται και αιτήματα 

παράτασης ή ανανέωσης της διάρκειας συμβάσεων ανά φορέα που κατατίθενται το 

αργότερο μέχρι τον Αύγουστο εκάστου έτους προ της διενέργειας του τακτικού 

Υπουργικού 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω το Τμήμα Παιδείας - Δια βίου Μάθησης της Δ/νσης 

Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Αθλητισμού στο με αρ. πρωτ. 34841/02-09-2022 

έγγραφό του επισημαίνει πως οι ανάγκες για προσωπικό καθαριότητας στα σχολικά 

κτίρια του Δήμου Λαμιέων για το σχολικό έτος 2023 – 2024 είναι: 

   

Αριθμός ατόμων 

πλήρους 

απασχόλησης  

(6,5 ώρες) 

Αριθμός ατόμων 

3ωρης ημερήσιας 

απασχόλησης 

Συνολικός 

Αριθμός 

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός ατόμων 

80 2 526 82 

 

Τέλος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. πρωτ. 

ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3) όσον αφορά τις καθαρίστριες σχολικών μονάδων δεν 

απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων του αιτούμενου προσωπικού στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352 

Β) Υπουργικής Απόφασης και επιπλέον  στην περίπτωση των ΟΤΑ α΄ βαθμού, 

δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης παρέχεται μόνο για 

τους μουσικούς και το προσωπικό καθαριότητας σχολικών μονάδων, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του ν. 3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) 

Υπουργικής Απόφασης, αντίστοιχα. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 6 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.2 υποπαράγραφος 5 παράγραφος ζ άρθρο πρώτο 

του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222), 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4873/2021 (ΦΕΚ Α’ 248).  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 παρ. 8 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α’ 66), όπως 

τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) 

και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107). 

4. Τις διατάξεις της παρ. 20α του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α’ 54), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ 1α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α’ 47). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ Α’ 133). 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α’ 166). 

7. Τις διατάξεις του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’ 6). 

8. Την αρ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΛΤ246ΜΤΛ6-ΜΘ3). 



11. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λαμιέων, όπως αυτός ισχύει σύμφωνα με το ΦΕΚ 

4224/τ.Β΄/2020. 

12. Το με αρ. 34841/02-09-2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας - Δια βίου 

Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Αθλητισμού, με το οποίο 

καταγράφονται οι άμεσες ανάγκες κάλυψης σε προσωπικό. 

13. Την με αρ. πρωτ. ………/2022 βεβαίωση πιστώσεων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών, με την οποία βεβαιώνεται ότι οι ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν 

στον προϋπολογισμό οικ. Έτους 2023 και του επόμενου οικονομικού έτους.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2023 και του σχετικού 

αντίστοιχου πινάκα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και 

συγκεκριμένα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. 

ογδόντα (80) ατόμων πλήρους απασχόλησης και δύο (2) ατόμων μερικής 

απασχόλησης για τις ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου με 

σχετική πρόβλεψη κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας στον προϋπολογισμό του 

έτους 2023 και την αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του επόμενου 

οικονομικού έτους, ως εξής: 

 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
/ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ 

ΣΧΕΣΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΡΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΔΟΧ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

YE 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
80 

ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
6,5 

10 ΜΗΝΕΣ 

(ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2023-

2024) 

ΙΔΟΧ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

YE 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
2 

ΜΕΡΙΚΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
3,0 

10 ΜΗΝΕΣ 

(ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2023-

2024) 

 

 Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι οι 

ανάγκες κάλυψης σε προσωπικό, προκειμένου για την ανάγκη καθαριότητας των 

σχολικών μονάδων του Δήμου Λαμιέων. 

 Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα  τους κάτωθι Κ.Α. του 

προϋπολογισμού έτους 2023 του σκέλους των εξόδων του Δήμου μας: 

- Κ.Α 15.6041.0004 «Τακτικές αποδοχές Σχολικών Καθαριστριών ΙΔΟΧ» 

- Κ.Α 15.6054.0005 «Εργοδοτικές  εισφορές Σχολικών Καθαριστριών ΙΔΟΧ» 

Ο Εισηγητής 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών 
Ο Αντιδήμαρχος 

Κωνσταντίνα 

Τσούμα 
Ανδρέας Ανδρεωσάτος Παναγιώτης Φώσκολος 
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