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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 31.01.2022 

Αριθμ. πρωτ.:  835 

 
Διεύθυνση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100 - 2494350315 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

14/2022 
από το πρακτικό της 2ης / 31.01.2022 δια τηλεδιάσκεψης τακτικής 

 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021. 

 

 

Σήμερα Δευτέρα 31..01.2022, ώρα 09:30 π.μ., συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, με 

τηλεδιάσκεψη (χρήση εφαρμογής zoom), μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 745/27.01.2022 

(ημερομηνία γνωστοποίησης 27.01.2022) πρόσκληση του Προέδρου της. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος (Αντιπρόεδρος) 

3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος  4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

5. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος 6. Τσιαγκάλης Νικόλαος, μέλος (Αντιδήμαρχος) 

7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος  

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε (με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων) ο διοικητικός υπάλληλος 

Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία διεξήχθη με τη χρήση 

τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του 

Ν.4682/20, και σύμφωνα με την ΚΥΑ   Δ1α/ΓΠ.οικ. 3608/21.01.2022 (ΦΕΚ 155/21.01.2022 τεύχος Β').  
 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την Α.Π  95989/26-12-2021 εγκύκλιο και των Α.Π 3991/21-1-2022 και Α.Π 4665/27-1-2022 

εγγράφων του Υπ. Εσωτερικών  μπορούμε να υποβάλλουμε αίτημα  στο πλαίσιο του προγραμματισμού 

προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης 

έργου για το έτος 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021. 

 

Τα αιτήματα αφορούν τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικού:  

- Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που προσλαμβάνεται για τον καθαρισμό των 

σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4821/2021. 

- Προσωπικό ΙΔΟΧ άλλων ειδικοτήτων για το οποίο απαιτείται έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006 όπως ισχύει. 

- Και Προσωπικό για το Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ μόνο σε περίπτωση αντικατάστασης 

απασχολούμενου λόγω αποχώρησης, κατόπιν σχετικής Βεβαίωσης της ΕΕΤΑΑ. 

 

Η υποβολή του αιτήματος θα πραγματοποιηθεί έως την 04-02-2022 ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του 

Υπ. Εσωτερικών. 

 

Το γεγονός ότι κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022 απασχολούνται στο Δήμο 14 καθαρίστριες σχολικών 

μονάδων. 

 

Εισηγούμαστε όπως για το σχολικό έτος 2022-2023 προγραμματίσουμε την πρόσληψη 14 ατόμων με 

ειδικότητα  ΥΕ καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση 10 μηνών όσο διαρκεί και το σχολικό έτος. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και τους ΚΑ 15.6041.02 με 

τίτλο Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων προϋπολογισμού  48.300,00€ και ΚΑ 15.6054.02 με τίτλο 

εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων προϋπολογισμού 14.000,00€. 

 

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών. 

 

Επίσης για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4325/2015, που 

καλύπτονται από δαπάνες ανταποδοτικού χαρακτήρα εισηγούμαι την πρόσληψη των παρακάτω 

ειδικοτήτων, των αριθμό ατόμων καθώς και το χρονικό διάστημα 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 ΔΕ ΟΔΗΓΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

 

Για τους παραπάνω έχουν  προβλεφθεί  πιστώσεις για του ΚΑ  των εξόδων προϋπολογισμού 2022 ως εξής: 

Α)   Στον ΚΑ 20.6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2022  με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού ποσό 17.600 €  

Β)   Στον ΚΑ 20.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού» ποσό 7.600,00 € 

Γ)   Στον ΚΑ 30.6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων οχταμήνων» ΠΟΣΌ 16.800 € 

Δ)   Στον ΚΑ 30.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο «Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ» 

ποσό 7.600 €     
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περ. δ΄ του ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - 

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 

διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4829/2021 (Α΄ 166): «Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε 

θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση της ακεραιότητας του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις.», 

- τις διατάξεις του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) Υπουργικής Απόφασης: 

«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.», 

- τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις 

στον προς σύνταξη προϋπολογισμό τους έτους 2022, 

-  την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Προγραμματίζουμε την πρόσληψη 14 ατόμων με ειδικότητα ΥΕ καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με 

σύμβαση 10 μηνών όσο διαρκεί και το σχολικό έτος. 

 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 και τους ΚΑ 15.6041.02 με 

τίτλο «Αποδοχές καθαριστριών σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού  48.300,00€ και ΚΑ 15.6054.02 με 

τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων» προϋπολογισμού 14.000,00€. 

 

Οι παραπάνω δαπάνες καλύπτονται από επιχορήγηση του Υπ. Εσωτερικών. 

 

Β. Προγραμματίζουμε την πρόσληψη 4 ατόμων για αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικών υπηρεσιών ως 

εξής: 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΔΕ ΟΔΗΓΌΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ ΓΑΙΩΝ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1 8 ΜΗΝΕΣ 

 

Για τους παραπάνω έχουν  προβλεφθεί  πιστώσεις για του ΚΑ  των εξόδων προϋπολογισμού 2022 ως εξής: 

1. Στον ΚΑ 20.6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 

έκτακτου προσωπικού» ποσό 17.600,00€. 

2. Στον ΚΑ 20.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Εργοδοτικές εισφορές 

έκτακτου προσωπικού» ποσό 7.600,00€. 

3. Στον ΚΑ 30.6041.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Τακτικές αποδοχές 

υπαλλήλων οχταμήνων» ποσό 16.800,00€. 

4. Στον ΚΑ 30.6054.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 με τίτλο: «Εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ» 

ποσό 7.600,00€ .   
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2022. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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