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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθμ.  1/16-02-2022 πρακτικό 
Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωφελούς 

Έργου  Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ) 
   Αριθ. Απόφασης:  « 8/2022 » 

 
Π ε ρ ί λ η ψ η 

* Συζήτηση για τη βιωσιμότητα της Δημοτικής  
Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών 
(Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).* 
 

 
Στα Γρεβενά, στις 16 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. πρωτ.     
37/11-02-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε 
χωριστά σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ  
43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄/17.08.2007) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020 και την εγκύκλιο 
426/77233/13-11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής 
Επιχείρησης Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (ΔΕΚΕΓ), με ώρα έναρξης 13.30μ.μ και ώρα λήξης 
14.30μ.μ. Τα μέλη εξέφρασαν τη ψήφο τους, επί των θεμάτων της συνεδρίασης, τηλεφωνικά. 

  
ΠΑΡΟΝΤΑ: 1)-. Κατσάλης Αλέξανδρος, Πρόεδρος,  2)-. Παλάσκας Κωνσταντίνος,   3)-. 
Κιάκας Ζήσης, 4)-. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας, 5)-. Πέτρου Χρήστος, 6)-. Δήμος Θωμάς    
και  7)-. Αλεξιάδου Αντιγόνη. 
ΑΠΟΝΤΑ: 1)-. Μπόγκια Ευαγγελή, 2)-. Καλόγηρος Στέργιος, 3)-.  Μίχος Ιωάννης και 4)-. 
Ηλία Μαλαματή, οι οποίοι δεν δήλωσαν παρουσία αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 11 μελών συμμετείχαν στη δια περιφοράς 
συνεδρίαση 7 και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. Φύλλου 55/Α΄/11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
 

 Για το 8ο Θέμα   

της ημερήσιας διάταξης * Συζήτηση για τη βιωσιμότητα της Δημοτικής  Επιχείρησης 
Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.).* 

 
έθεσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:  

Η  Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.)  αντιμετωπίζει εδώ και 
πολύ καιρό μεγάλες δυσκολίες που αφορούν, στην εξόφληση των προμηθευτών στη 
μισθοδοσία των εργαζομένων και στις κατασχέσεις , με αρκετά μεγάλα χρηματικά ποσά,  από 
οικονομικές υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών. 

   
Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) λειτουργεί , ως φορέας 

υλοποίησης, το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα/Δομή «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο 
Γρεβενών. 

Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω πρόγραμμα προέβησαν σε καταγγελία στην Επιθεώρηση 
Εργασίας κατά της Επιχείρησης για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων (11ος-12ος-2021). Η μη 
εξόφληση του προηγούμενου έτους έχει ως αποτέλεσμα τη μη ροή της νέας χρηματοδότησης 
του προγράμματος στην Επιχείρηση.  

  Η Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) λειτουργεί επίσης ως 
φορέας υλοποίησης, τα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/Δομές, «Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Γρεβενών» (ΚΔΑΠ ΜΕΑ),Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών και το ΚΔΑΠ Αθλητισμού.  
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Η λειτουργία των δομών, εντάσσονται στη συγχρηματοδοτούμενη Δράση «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. 

Οι εργαζόμενοι της δομής ΚΔΑΠ-ΜΕΑ βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, από 17-01-2022, 
γιατί παραμένουν απλήρωτοι από τον Αύγουστο του 2021 μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζουν πλείστα προβλήματα. 

Επίσης και οι εργαζόμενοι των δομών Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Βρεφονηπιακός 
Σταθμός Ελάτου Γρεβενών και το ΚΔΑΠ Αθλητισμού παραμένουν απλήρωτοι από τον 
Αύγουστο του 2021 μέχρι και σήμερα. 

Όπως φαίνεται, η κατάσταση θα είναι δύσκολη και στο μέλλον, για αυτό πρέπει να δοθεί 
λύση άμεσα ώστε να λειτουργούν εύρυθμα οι δομές. 

 Σύμφωνα µε το άρθρο 112 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) « Ειδικές ρυθμίσεις» «2α. 
Συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα ή προγράμματα που 
επιδοτούνται από εθνικούς πόρους και υλοποιούνται από επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ή υλοποιούνταν 
από επιχειρήσεις οι οποίες λύθηκαν, μπορεί να μεταφέρονται σε κάθε έναν εξυπηρετούμενο 
δήμο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που υπάγεται σε αυτόν ή σε κοινωφελή 
επιχείρηση του δήμου ή στην περιφέρεια ή στην επιχείρηση αυτής που αναλαμβάνει την 
εκπλήρωση των σκοπών της επιχείρησης που λύεται, εφόσον τα παραπάνω νομικά πρόσωπα 
ή επιχειρήσεις προβλέπονται ως δυνητικοί φορείς υλοποίησης των σχετικών υπηρεσιών, από 
το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος. Η μεταφορά 
των προγραμμάτων στους ανωτέρω φορείς γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
κάθε εξυπηρετούμενου δήμου ή του περιφερειακού συμβουλίου. Τα μεταφερόμενα 
προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι θεωρούνται 
καθολικοί διάδοχοι ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τα 
προγράμματα αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται όσα απορρέουν από τις συμβάσεις έργου ή 
από τις συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους. Οι 
συμβάσεις αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, από 1.1.2011. Το προσωπικό ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, που απασχολείται στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων, 
μεταφέρεται με την ανωτέρω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η δε σύσταση των 
αντίστοιχων θέσεων και η κατάταξη του προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις οργανικές 
διατάξεις του διάδοχου φορέα, αφού ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία του.  

Σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 4483/2017 /ΦΕΚ 107 Α΄) «Μεταφορά στους Ο.Τ.Α. α' 
βαθμού συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και λοιπούς φορείς 
αυτών» «Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς 
οργανισμούς ή προγράμματα που επιδοτούνται από εθνικούς πόρους ή η μετεξέλιξη των 
προγραμμάτων αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 51 παρ. 4 
περίπτωση α' του ν. 4407/2016 (Α' 134) και υλοποιούνται από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή 
ιδιωτικού δικαίου των Ο.Τ.Α. μπορούν να αναλαμβάνονται από τον οικείο Δήμο ή να 
συνεχίζονται υπό τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, εφόσον το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο 
που διέπει την υλοποίηση εκάστου προγράμματος προβλέπει ότι οι Ο.Τ.Α. α' βαθμού 
περιλαμβάνονται μεταξύ των δυνητικών φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Η ανάληψη ή 
η συνέχιση του προγράμματος από το δήμο γίνεται με απόφαση του οικείου δημοτικού 
συμβουλίου. Τα αναληφθέντα προγράμματα συνεχίζουν να υλοποιούνται από τον οικείο δήμο, 
ο οποίος υπεισέρχεται αυτοδίκαια σε όλα τα σχετικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, στα οποία 
περιλαμβάνονται και όσα απορρέουν από συμβάσεις μίσθωσης έργου ή συμβάσεις 
εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, οι οποίες, όπου τούτο απαιτείται, 
συνεχίζονται μέχρι τη λήξη των προγραμμάτων. Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού 
δικαίου, ορισμένου χρόνου ανανεώνονται ή παρατείνονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της 
παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α'28). Η ανάληψη ή η συνέχιση των προγραμμάτων 
από το δήμο, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, ισχύει από 1.7.2016.»  

Σύμφωνα µε το άρθρο 21 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α’) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής 
αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων..» « 10. Το προσωπικό που απασχολείται στα 
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ` ΚΠΣ σε επιχειρήσεις ΟΤΑ συνεχίζει να προσφέρει 
τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας, στα προγράμματα του ΕΣΠΑ μέχρι τη λήξη τους, 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α`).» Σύμφωνα µε το 
άρθρο 68 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 Α΄)«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
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διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» « 1. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ. και 
Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής», ανανεώνονται κάθε 
έτος και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος, σύμφωνα με το εδάφιο α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της μετατροπής των 
συμβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. «2…… Στις περιπτώσεις αυτές, στις δομές που 
υπάγονται απευθείας στους δήμους, την οριστική απόφαση για την ανανέωση ή μη της 
σύμβασης λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο με συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη 
αιτιολογία. … 3. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου των ως άνω εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από 
την ημερομηνία ανανέωσης και έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία 
κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων 
επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης των προηγουμένων.». 

 
Για τις ανάγκες της απρόσκοπτης συνέχισης του προγράμματος/Δομή « Βοήθεια στο Σπίτι» 

και των Δομών, «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Γρεβενών» 
(ΚΔΑΠ ΜΕΑ), Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών 
και το ΚΔΑΠ Αθλητισμού του προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής, κρίνεται σκόπιμο: α)  το πρόγραμμα/Δομή « Βοήθεια στο Σπίτι»  και οι εργαζόμενοι 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολούνται σε αυτό, να μεταφερθούν στο δήμο 
Γρεβενών, ο οποίος αποτελεί και δικαιούχο υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών και β) τα 
προγράμματα /Δομές- «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
Γρεβενών» (ΚΔΑΠ ΜΕΑ),Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου 
Γρεβενών και το ΚΔΑΠ Αθλητισμού- της δράσης « Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» και οι εργαζόμενοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που 
απασχολούνται σε αυτό, να μεταφερθούν στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία 
«Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Γρεβενών».  

Κατόπιν όλων των ανωτέρω,  
Εισηγούμαστε,  
Α) Τη μεταφορά της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος/δομή 

«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Γρεβενών» από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου 
Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
4483/2017 /ΦΕΚ 107 Α΄) και  

Β) Τη μεταφορά της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/δομών 
«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Γρεβενών» (ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ),Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών και το 
ΚΔΑΠ Αθλητισμού- της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Γρεβενών με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Γρεβενών»,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4483/2017 /ΦΕΚ 107 Α΄). 

Η μεταφορά των προγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτά, 
πραγματοποιείται μαζί με τη μεταφορά του κινητού εξοπλισμού που αντιστοιχεί και εξυπηρετεί 
στο επιτελούμενο έργο τους. Ο δήμος Γρεβενών και το  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την 
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Γρεβενών», ως δυνητικοί φορείς 
υλοποίησης των προγραμμάτων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
τους, θα συνεχίσουν να τα υλοποιούν, και καθίστανται καθολικοί διάδοχοι, ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και το 
σύνολο όσων απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, όπως ισχύουν ανά περίπτωση έκαστου προγράμματος. 

 
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης καταμετρήθηκαν οι ψήφοι των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου που συμμετείχαν τηλεφωνικά , κατά το διάστημα διεξαγωγής της συνεδρίασης, για 
τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω , τις σχετικές διατάξεις και  
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• Το γεγονός ότι η παροχή των υπηρεσιών των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι 
Δήμου Γρεβενών», «ΚΔΑΠ ΜΕΑ Δήμου Γρεβενών» Βρεφονηπιακός Σταθμός 
Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών και το ΚΔΑΠ Αθλητισμού- 
της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  είναι υψηλής 
κοινωνικής σπουδαιότητας, καθώς μέσω αυτών παρέχονται υπηρεσίες κοινωνικής 
μέριμνας, ενίσχυσης και παιδείας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. 

• Το γεγονός ότι για τις ανάγκες της απρόσκοπτης συνέχισης των προγραμμάτων, 
κρίνεται σκόπιμο, αυτά να μεταφερθούν και να υλοποιούνται από το Δήμο και το 
Ν.ΠΔ.Δ..  

 

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

 
1. Α) Τη μεταφορά της υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος/δομή 

«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Γρεβενών» από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου 
Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 
4483/2017 /ΦΕΚ 107 Α΄) και  

Β) Τη μεταφορά της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/δομών 
«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Γρεβενών» (ΚΔΑΠ 
ΜΕΑ),Βρεφονηπιακός Σταθμός Γρεβενών, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ελάτου Γρεβενών και το 
ΚΔΑΠ Αθλητισμού- της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από τη 
Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών ( Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Γρεβενών με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Γρεβενών»,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4483/2017 /ΦΕΚ 107 Α΄). 

Η μεταφορά των προγραμμάτων και των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από αυτά, 
πραγματοποιείται μαζί με τη μεταφορά του κινητού εξοπλισμού που αντιστοιχεί και εξυπηρετεί 
στο επιτελούμενο έργο τους. Ο δήμος Γρεβενών και το  Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών με την 
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Γρεβενών», ως δυνητικοί φορείς 
υλοποίησης των προγραμμάτων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία 
τους, θα συνεχίσουν να τα υλοποιούν, και καθίστανται καθολικοί διάδοχοι, ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και το 
σύνολο όσων απορρέουν από τις συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
(ΙΔΟΧ) οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τη λήξη τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, όπως ισχύουν ανά περίπτωση έκαστου προγράμματος . 

 
2. Εγκρίνει την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών για να 

συζητηθεί ως μοναδικό θέμα σε μια έκτακτη συνεδρίασή  του την επόμενη εβδομάδα. 

3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
  
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   -  8/2022 - 

…………………………………………………………………………………………………….. 
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και αφού διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και 

υπογράφεται, ως εξής: 
 

Ο  Πρόεδρος 
Υπογραφή 

 Τα Μέλη 
Υπογραφές 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Γρεβενά 16- 02 -2022 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

της Δ.Ε.Κ.Ε.Γ. 
 

 
Κατσάλης Αλέξανδρος 

 

ΑΔΑ: ΨΖΓΗΟΚΡΑ-9ΞΑ
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