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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/20-01-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 2/2022
Θέμα 2ο: Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης
μίσθωσης έργου για το έτος 2022.
Σήμερα την 20η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.4830/2021 και ύστερα από την με αρ.485/19-01-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου
Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της
συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, αφού σε σύνολο 7 μελών
συμμετείχαν 7:
Παρόντες οι :

1
2
3
4

Συμμετέχοντες οι:

Όνομα

Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

Γεώργιος
Ανέστης
Αθανάσιος
Ελευθέριος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας
Στοΐλας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος
Κων/νος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος

Χατζηϊωαννίδης
Αβραμίδης

Κων/νος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

5 Στέφανος
6 Ιωάννης

Ονοματεπώνυμο

7 Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης
Ιωάννης
Μέλος
Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
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Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα
χαρακτήρα και πρότεινε την έγκριση της συζήτησης των θεμάτων, προκειμένου να ληφθεί
απόφαση για τον προγραμματισμό προσλήψεων άμεσα λόγω λήξης σχετικής προθεσμίας.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.
3852/2010, όπως ισχύει, ομόφωνα συμφώνησε με το κατεπείγον των θεμάτων της συνεδρίασης
και αποφάσισε τη συζήτησή τους.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος, έθεσε
υπόψη των μελών της την υπ’ αρ. 481/19-01-2022 εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’166), 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.
2) Με την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 εγκύκλιο εγκρίθηκαν για
το έτος 2022 είκοσι πέντε χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις 25.344 προσλήψεις.
3) Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 95989/26.12.2021 καλούνται οι φορείς της Αυτοδιοίκησης που
ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τις κατηγορίες που εμπίπτουν στην
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, να υποβάλουν στο ΥΠ.ΕΣ. και στο Α.Σ.Ε.Π.,
σύμφωνα με τις αναφερόμενες στην εγκύκλιο οδηγίες, 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 το ΥΠ.ΕΣ. μετά την υποβολή των αιτημάτων από τους φορείς.
4) Την επιβεβλημένη ανάγκη πρόσληψης προσωπικού, ιδιαίτερα Διοικητικού, καθώς ο Δήμος
μας Κινητικότητας που εφαρμόζεται τα τελευταία 5 χρόνια καθώς και από τον μεγάλο
αριθμό των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και συνάρτηση με τον μηδενικό αριθμό
προσλήψεων από το 2011 έως και σήμερα όπως και πολλοί Δήμοι της χώρας
«αιμορραγούν» λόγω του Ενιαίου Συστήματος
5) Την βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την πρόβλεψη πίστωσης του πρ/σμού έτους
2022 για την κάλυψη των αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών του εργοδότη-Δήμου
6) Την υποχρέωση υποβολής του αιτήματος του προγραμματισμού των προσλήψεων έως 21
Ιανουαρίου 2022 στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού
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Εισηγούμαστε
Τον Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης έργου
για το έτος 2022 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

Ειδικότητα
Ηλεκτ/Μηχ.

ΠΕ

Λογιστ-Οικονομικού

ΤΕ
1

ΔΕ

ΥΕ

Διάρκεια(μήνες)
8

2

8

Διοικητικού

6

8

Τεχνιτών
(Ηλεκτροσυγκολητής)
Χειριστής
Μηχανημάτων έργου
( γκρειντερ)

1

8

1

8

1

8

Ιατρικής
».
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, την υπ’ αρ. 481/19-01-2022 εισήγηση του Τμήματος
Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου, τις διατάξεις που αναφέρονται σε
αυτή και την υπ΄αρ.479/19-01-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηράκλειας
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ή σύμβασης μίσθωσης
έργου για το έτος 2022 και την υποβολή αίτησης για τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού για
το έτος 2022.
Ειδικότητα

ΠΕ

Ηλεκτ/Μηχ.
Λογιστικού- Οικονομικού

ΤΕ

ΔΕ

1
2

Διάρκεια (μήνες)
8
8

Διοικητικού
Τεχνιτών (Ηλεκτροσυγκολητής)

6
1

8
8

Χειριστής Μηχανημάτων έργου
(γκρέιντερ)

1

8

1
Ιατρικής

8
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2. Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού που θα προσληφθεί για την πλήρωση των
ανωτέρω θέσεων για το έτος 2022 συνολικά ένδεκα (11) ατόμων, με διάρκεια οκτώ μηνών & μία
(1) σύμβαση μίσθωσης έργου, θα προβλεφτεί άμεσα (στην επόμενη αναμόρφωση) αντίστοιχη
πίστωση στους παρακάτω ΚΑ του προϋπολογισμού:
Α) 10.6041 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα)» θα υπάρξει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 34.000,00€.
Β) 10.6054.03 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ υπαλλήλων ΙΔΟΧ» θα υπάρξει
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 7.900,00€.
Γ) 30.6041.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές συμβάσεις ΙΔΟΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) θα υπάρξει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους
13.400,00€.
Δ) 30.6054.02 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ
συμβάσεις ΙΔΟΧ» θα υπάρξει
εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 3.100,00€.
Ε) 15.6117.01 με τίτλο «Αμοιβή Ιατρού Κινητής Μονάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου , θα
υπάρξει εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00€.
3. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και στον προϋπολογισμό του επομένου έτους.
4. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:30.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 20-01-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

