
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
Π.Ε.   ΛΑΡΙΣΑΣ               
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
Από το αριθ. 4/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  08 του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1315/03-03-22 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ.  (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                     Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1.    Κρικώνης  Χρήστος  

2. Κυρίτσης Γεώργιος*  
 

3. Κολλάτος Κων.     *                    

4. Βλάχος Αθαν.*  
 

5. Ζαρδούκας Κων/νος*  
 

6. Κοντογιάννης Ιωάν.*  
 

7. --               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

*Δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (7ο) «Προγραμματισμός Προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου 
Χρόνου και σύναψης συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, με κάλυψη της δαπάνης από τα 
Ανταποδοτικά τέλη»             
Αριθμός   Απόφασης   ( 46) 
 

Ο Πρόεδρος Εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
 

Όπως γνωρίζετε, 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. 
Στο πλαίσιο αυτό, μας απέστειλαν την Α.Π. : 95989/26-12-2021 (ΑΔΑ: 6Σ0346ΜΤΛ6-Τ22) 
σχετική εγκύκλιό αναφορικά με την αποστολή των αιτημάτων προσωπικού ΙΔΟΧ και 
συμβάσεων μίσθωσης έργου των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Αυτοδιοίκησης που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. 
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Κατά τα λοιπά, διατηρείται το πλαίσιο προγραμματισμού των προηγούμενων ετών για τα 
αιτήματα που αφορούν α) την έκδοση υπουργικής απόφασης κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 107 του ν.4483/2017 (αφορά φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης) και β) 
την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, προκειμένου για φορείς εκτός Γενικής 
Κυβέρνησης (συνηθέστερα Α.Ε. ΟΤΑ). 
Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
έτους 2022 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, 
Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης, παρακαλούνται οι φορείς για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των 
αιτημάτων τους για το έτος 2022, για τις κατηγορίες: 

• από ίδιους πόρους 

• ανταποδοτικού χαρακτήρα και 

• με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών 
 σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και 
την ανάγκη περιστολής των κρατικών δαπανών. 
  

Συνεπώς, για τον προγραμματισμό έτους 2022 θα πρέπει να τηρηθεί η κατωτέρω 
διαδικασία ανά κατηγορία αιτήματος. 

• ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (άρθρο 107 του ν.4483/2017 ΦΕΚ 
107/Α/2017) 

  

Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 2α και 2β, με υποχρεωτική 
συμπλήρωση των υποδειγμάτων. Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις 
ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του 
φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί 
στον προϋπολογισμό του φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές 
υπηρεσίες.  
Κοιμητήρια: 
Επισημαίνεται ότι τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη 
επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει 
λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των δήμων που 
προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και 
επομένως η υπηρεσία του δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών 
κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Γ. 
Ειδικά για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία ισχύει το άρθρο 100 
παρ. 1 του ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α), (σχετική η αριθ. πρωτ.36567/10- 5-2019 εγκύκλιός μας, 
ΑΔΑ:978Τ465ΧΘ7-Κ65). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου 
προσωπικού έτους 2022, καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που θα 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για την    
α. πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το 
προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του δήμου, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη 
χρονική περίοδο: 
Α. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

• Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητες (Συνοδοί απορριμματοφόρου) ΥΕ για χρονικό διάστημα 
απασχόλησης οχτώ (8) μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού 
αυτού είναι α) για την επάνδρωση των απορριμματοφόρων του Δήμου Τεμπών ( συνοδοί 
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απορριμματοφόρων) και την ομαλή και έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων, ειδικά κατά 
τους θερινούς μήνες  που ο όγκος δουλειάς είναι μεγάλος λόγω τουριστικής κίνησης . 
Να σημειωθεί εδώ ότι το μόνιμο προσωπικό, που διαθέτει ο Δήμος Τεμπών είναι ελλιπές. Πέντε 
(5) εργάτες καθαριότητας βρίσκονται με απόσπαση σε άλλους φορείς . Επίσης με το με αρ. 
πρωτ. 5428/4-3-2015 ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και 
Κοινοτήτων Ν. Λάρισας μας ενημέρωσε ότι 1-4-2015 η εκτέλεση των εργασιών αποκομιδής 
ανακυκλώσιμων υλικών διακόπτεται από το φορέα και θα πρέπει να εκτελείται από τον Δήμο 
μας.   

 

• Έναν (1)  Οδηγό ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών. Ο λόγος για τον 
οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού ίδιος με τον λόγο που αναφέρθηκε 
παραπάνω  

 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους Κ.Α. 02.20.6041.01, Κ.Α. 02.20.6054.01 του 
προϋπολογισμού έτους 2022 του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

 
Και κάλεσε την Ο.Ε. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως 

ισχύει και ιδίως του άρθρου 21, τις διατάξεις του άρθρου 37 ν.4765/2021, τις διατάξεις του 
άρθρου 205 παρ.1 ν.3584/2007, τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του 
ν.4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015, την παρ.1 
του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του 
Ν.4623/19, Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 
όπως ισχύουν), τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 1545/B/15-5-2017), την εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 
7364/7-2-2022, το άρθρο 89 του ν.4604/2019 (50/Α΄), τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών έτους 2022  (βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας), 
την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση από καταμέτρηση 
ψήφων.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022, 
καθώς και τους σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της παρούσας, για την    
α. πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών 
των οποίων το προσωπικό αμείβεται με κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη και 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του δήμου, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, 
ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: 
 

Α. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου 

• Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητες (Συνοδοί απορριμματοφόρου) ΥΕ για χρονικό 
διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών. Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη 
του προσωπικού αυτού είναι α) για την επάνδρωση των απορριμματοφόρων του 
Δήμου Τεμπών ( συνοδοί απορριμματοφόρων) και την ομαλή και έγκαιρη αποκομιδή 
των απορριμμάτων, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες  που ο όγκος δουλειάς είναι 
μεγάλος λόγω τουριστικής κίνησης . 
Να σημειωθεί εδώ ότι το μόνιμο προσωπικό, που διαθέτει ο Δήμος Τεμπών είναι 
ελλιπές. Πέντε (5) εργάτες καθαριότητας βρίσκονται με απόσπαση σε άλλους φορείς . 
Επίσης με το με αρ. πρωτ. 5428/4-3-2015 ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας μας ενημέρωσε ότι 1-4-2015 η εκτέλεση 
των εργασιών αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών διακόπτεται από το φορέα και θα 
πρέπει να εκτελείται από τον Δήμο μας.   
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• Έναν (1)  Οδηγό ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ (8) μηνών. Ο λόγος για 
τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού ίδιος με τον λόγο που 
αναφέρθηκε παραπάνω  

 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2022 
του σκέλους των εξόδων του Δήμου.  

• Κ.Α. 02.20.6041.01 

• Κ.Α. 02.20.6054.01 
 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να 
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.  

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό  46/2022 

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 
O Πρόεδρος              Τα μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
 

   Σίμος Βασίλειος 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (2α) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ  

Ο.Τ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ  

   
Προσωπικό ΙΔΟΧ (ν.4765/2021)   

 

Αριθμός Φ.Ε.Κ. του ισχύοντος 
Ο.Ε.Υ. 

Προβλεπόμενες 
θέσεις Ι.Δ.Ο.Χ. 

στον Ο.Ε.Υ. 

***Κ.Α.Ε. του 
προϋπολογισμού 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (για 
κάθε ειδικότητα 

χωριστά) 

*** 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
** 

ΠΕ 

** 

ΤΕ 

** 

ΔΕ 

** 

ΥΕ 

 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 

    1   
1545/Β΄/15-5-2017 

40  
02.20.6041.01 
02.20.6054.01  

8.630,00€ 
2.400,00€  31.430,00€ 

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  

  
  

 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ       2 
1545/Β΄/15-5-2017 

40  
02.20.6041.01 

  02.20.6054.01   
16.000,00€ 
4.400,00€ 

         

                  

                  

                   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

**Συμπληρώνετε τον αριθμό των ατόμων ανά εκπαιδευτική βαθμίδα. 

***Συμπληρώνεται υποχρεωτικά.. 

           

         ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙΔΑ 
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