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ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η Τ Ο Υ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Π ρ ο ς 

Την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λαμιέων  

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού μονάδων ΙΕΚ και ΣΔΕ και για το 

διδακτικό έτος 2022-2023. 

 

Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021, αν οι ανάγκες των δήμων 

για τον καθαρισμό α) των σχολικών μονάδων και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) 

δεν καλύπτονται από το τακτικό προσωπικό τους, μπορούν να καλύπτονται με 

συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος, 

οι οποίες καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, ύστερα από έγκριση της 

Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 280), που 

εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. 

α' της υποπερ. ββ' της περ. γ' ,της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 και του 

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό της περ. β' της υποπερ. 

ββ' της περ. γ', της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010. (υποπερ. ββ. της περ. γ. 

της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 34 του Ν.4713/20 και από την παρ. 1 του άρθρου 39 του 

Ν.4722/20, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 4735/20). 

  Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία 

Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου. (παρ. 8 άρθρο 2 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β'), όπως αναριθμήθηκε από 

την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος Β'). Με 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ρυθμίζονται η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι 

της σύμβασης εργασίας και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και κάθε άλλο 

ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας (υποπερ. ββ. της περ. γ. της παρ. 

1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 

34 του Ν. 4713/20 και το άρθρο 29 του Ν. 4735/20). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται 

με την ανωτέρω απόφαση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α’ βαθμού (άρθρο 8 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β'). 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 

Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-39-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-39-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-2-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4179723-06-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-332728-06-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-8-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-8-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7-2/
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έτος και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα. (παρ. 3 άρθρο 1 

απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β'). 

Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, 

με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες 

ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης (παρ. 2 

άρθρο 1 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 3352/26.07.2021 τεύχος Β'). Σε 

περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός των θέσεων που εγκρίθηκαν, δεν έχει 

εξαντληθεί από τον φορέα, η οικεία Οικονομική Επιτροπή δύναται να 

λάβει συμπληρωματική απόφαση για την κάλυψη και λοιπών θέσεων, τηρουμένων 

των οριζομένων στην εκάστοτε εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 (παρ. 4 άρθρο 1 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 55472/23.07.2021 (ΦΕΚ 

3352/26.07.2021 τεύχος Β'), όπως προστέθηκε από την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

41797/23.06.2022 (ΦΕΚ 3327/28.06.2022 τεύχος Β'). 

Οι ως άνω συμβάσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στον μέγιστο επιτρεπόμενο 

αριθμό των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του άρθρου 89 του ν. 

4604/2019 (Α΄ 50) και δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4765/2021 (Α’ 6) (υποπερ. 

ββ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε 

με την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν.4713/20 και το άρθρο 29 του Ν. 4735/20 και με 

το άρθρο 57 του Ν.4821/21). Αποκλείεται η μετατροπή των συμβάσεων σε 

συμβάσεις αορίστου χρόνου (υποπερ. ββ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 18 του 

ν. 3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν.4713/20 και 

το άρθρο 29 του Ν. 4735/20).  

Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 

164/2004 (Α’ 134), περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. (υποπερ. ββ. της περ. γ. της 

παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του 

Ν.4821/21). Οι ανωτέρω συμβάσεις δεν υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 

6 του π.δ. 164/2004. (υποπερ. ββ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 57 του Ν.4821/21). Η παρ. 1 του 

άρθρου δεύτερου του 4528/2018 (Α΄ 50) (περί του χρόνου εκκίνησης υπολογισμού 

της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων) εφαρμόζεται και για τις συμβάσεις της 

παρούσας (υποπερ. ββ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 34 του 

Ν.4713/20 και το άρθρο 29 του Ν. 4735/20). 

  Η δαπάνη καλύπτεται για κάθε διδακτικό έτος από ειδική πίστωση που 

εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και κατανέμεται κατ’ 

αναλογία στους οικείους δήμους με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 

Εσωτερικών και για το προσωπικό της περ. β) (σημ.: Δ.Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε) από τις 

πιστώσεις της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 

Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες 

μεταφέρονται μέσω του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών στους 

δικαιούχους Δήμους (υποπερ. ββ. της περ. γ. της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 

3870/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 34 του Ν.4713/20 και 

από την παρ.1 του άρθρου 39 του Ν.4722/20, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 29 του Ν. 4735/20 και αντικαταστάθηκε εκ νέου από το άρθρο 57 του 

Ν.4821/21). 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-1-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4179723-06-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-332728-06-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%80%cf%8c%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%cf%85%cf%80-%ce%b5%cf%83-4179723-06-2022-%cf%86%ce%b5%ce%ba-332728-06-2022-%cf%84%ce%b5%cf%8d%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%b2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-89-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%ad%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-89-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%ad%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%bf%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-6-%ce%b1%ce%bd%cf%8e%cf%84%ce%b1%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-37/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-37/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-18-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-2/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-34-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-39-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%cf%8c%cf%83%ce%b9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-29-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b6%ce%b7%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8c%cf%83%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%80%cf%81/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-57-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b9%ce%ba/
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την με αρ. 55472/2021 Απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΦΕΚ 3352/τ.Β’/26-07-2021), η οποία 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-06-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

3327/τ.Β΄/28-06-2022), καθορίστηκε η διαδικασία και τα κριτήρια για την πρόσληψη 

προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και 

των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.  

Σύμφωνα με την με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 50 / 6644/2022  Απόφαση της 

Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ. 1) περί 

Έγκρισης για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επί θητεία σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, που έλαβε αρ. πρωτ. οικ. 35549/07-09-2022,  εγκρίθηκε η κίνηση των 

διαδικασιών για την πρόσληψη ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των 

αναγκών καθαριότητας των δομών ΙΕΚ και ΣΔΕ και ειδικότερα για το Δήμο Λαμιέων 

ως εξής:  

ΚΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ  2 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

9 ΜΉΝΕΣ  

(ήτοι από 01/10/2022 έως 30/06/2023) 

ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ  1 

ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ        

(3ωρη καθημερινή) 

9,5 ΜΗΝΕΣ  

(ήτοι από 15/09/2022 έως 30/06/2023) 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για 

την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από 

τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ 

Β΄3352), και οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης 

επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι προέκυψαν από την αντίστοιχη ανακοίνωση 

του Δήμου μας για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπ’ όψιν: 
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1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ. Α΄/7-6-

2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α’138) όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄143) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων», όπως ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (Α΄114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

όπως ισχύουν. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001, όπως ισχύουν. 

6. Την υπ’ αριθ.45941/11-07-2022 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

«Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των 

Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με 

σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΦΕΚ 3352/τ.Β’/26-

07-2021), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 41797/23-06-2022 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3327/τ.Β΄/28-06-2022). 

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-2022 Απόφαση της 

Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 (Αναστολή διορισμών 

και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα (ΦΕΚ 280/τ. Α΄/28-12-2006), όπως 

ισχύει. 

8. Το υπ’ αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με 

θέμα «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της Χώρας για την κάλυψη αναγκών 

καθαριότητας σχολικών μονάδων». 

9. Την με αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 50 / 6644/2022  Απόφαση της Επιτροπής της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 (άρθρο 2, παρ. 1) περί Έγκρισης για 

την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και επί θητεία σε φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης, που ελαβε αρ. πρωτ. οικ. 35549/07-09-2022 

10. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας (ΦΕΚ 4224/τ.Β/2020).  

11. Τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών 

μονάδων των ΙΕΚ και ΣΔΕ της χωρικής του αρμοδιότητας, όπως 

αποτυπώνονται στο υπ’ αριθ. 27480/13-07-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων των 

αναγκών για την καθαριότητα των Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε. 

12. Το γεγονός ότι η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης θα καλυφθεί με 

χρηματοδότηση του Δήμου από το ΥΠ. ΕΣ. και θα προβλεφθούν ανάλογες 

πιστώσεις οικον. Έτους 2023. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
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Την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, διάρκειας ίσης με το διδακτικό 

έτος και ως εξής: 

ΚΤΗΡΙΑΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΙΕΚ ΛΑΜΙΑΣ  2 
ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

9 ΜΉΝΕΣ  

(ήτοι από 01/10/2022 έως 30/06/2023) 

ΣΔΕ ΛΑΜΙΑΣ  1 

ΜΕΡΙΚΗΣ  

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ        

(3ωρη καθημερινή) 

9,5 ΜΗΝΕΣ  

(ήτοι από 15/09/2022 έως 30/06/2023) 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην υπ’ αριθ. 55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για 

την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από 

τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (ΦΕΚ 

Β΄3352), και οι θέσεις θα καλυφθούν από τους τελικούς πίνακες κατάταξης 

επιτυχόντων – προσληπτέων, οι οποίοι προέκυψαν από την με αρ. πρωτ.  28758/20-

07-2022 Ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας 

τοιυ Δήμου Λαμιέων.  

Οι προκαλούμενες δαπάνες θα καλυφθούν από την χρηματοδότηση από το 

Υπουργείο Εσωτερικών και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ……………. βεβαίωση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι απαιτούμενες πιστώσεις υπάρχουν στον 

προϋπολογισμό οικ. Έτους 2022 και θα προβλεφθούν αντίστοιχα στον 

προϋπολογισμό οικον. έτους 2023 του σκέλους των εξόδων του Δήμου μας.   

 Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

  

 

Ο Εισηγητής Ο αν. Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

 

  

  Ο Αντιδήμαρχος 

 

 

Κωνσταντίνα Τσούμα 

 

 

Ανδρεωσάτος Ανδρέας 

 

 

Παναγιώτης Φώσκολος 
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