
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ορθή επανάληψη 

(ως προς τους ΚΑ πιστώσεων για ειδικότητα ΥΕ εργατών κήπων) 

Αριθμός Πρακτικού 3 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 21-1-2022 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-2022 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη 

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 

2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ' αριθ. πρωτ. 1403/17-1-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και 

εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα 

πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

       Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Γεώργιος Μουρούτσος (αναπληρώνει 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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το τακτικό μέλος Νικόλαο Σταυρέλη), ο οποίος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 

του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 8)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ανδρέας Ζώγκος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

            Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 13η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Υποβολή 

αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και προσωπικού ΙΔΟΧ άλλων 

κλάδων με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 95989/26-12-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

προγραμματισμού προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης 

μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, το υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 1469/18-1-2022 έγγραφο του Τμήματος Μισθοδοσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

Δήμου Κορινθίων περί πρόβλεψης πιστώσεων για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού 

ορισμένου χρόνου, καθώς και την υπ' αριθ. πρωτ. 1582/19-1-2022 (σε ορθή επανάληψη) σχετική 

εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:  

  

Θέμα: «Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου     
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων και προσωπικού ΙΔΟΧ 
άλλων κλάδων με κάλυψη δαπάνης από τους ΚΑΠ».  

 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95989/26-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα 
«Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021», οι 
φορείς της Αυτοδιοίκησης που ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για την 
πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) που προσλαμβάνεται για τον 
καθαρισμό των σχολικών μονάδων και προσωπικού ΙΔΟΧ άλλων κλάδων με κάλυψη δαπάνης από 
τους ΚΑΠ, θα πρέπει να υποβάλουν σχετικά αιτήματα στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι τις 21-01-
2022. 
     Για την υποβολή των αιτημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με τη συμπλήρωση 
και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ για θέματα προσωπικού σχετικού πίνακα – 
αρχείου, απαιτούνται τα εξής : 
α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
β) Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί οι 
αριθμητικά οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 205 
του ΚΚΔΥ (ν.3584/2007). Εξαίρεση αποτελούν οι καθαρίστριες σχολικών μονάδων, καθώς δεν 
απαιτείται η ανωτέρω πρόβλεψη, βάσει του άρθρου 7 της αριθ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) 
Υπουργικής Απόφασης.  
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό τους έτους 2022 καθώς και ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις και στον 
προϋπολογισμό του επόμενου έτους. 
δ) Στην περίπτωση των ΟΤΑ α  ́ βαθμού, δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού μερικής 
απασχόλησης παρέχεται μόνο για τους μουσικούς και τους καθαριστές σχολικών μονάδων, 
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σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3584/2007 και της αριθμ. 55472/23-7-2021 (ΦΕΚ 3352 Β) 
Υπουργικής Απόφασης, αντίστοιχα.  
      Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609/17-11-2021 
εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, με την υπ’ αριθ. 50/4-11-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, 
μεταξύ άλλων, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης για το σύνολο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α ́166), ο οποίος για το έτος 2022 προσδιορίζεται σε είκοσι πέντε 
χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τέσσερις  (25.344) προσλήψεις, μειωμένος σε ποσοστό δέκα τοις εκατό 
(10%) σε σχέση με τον 
αντίστοιχο αριθμό εγκεκριμένων προσλήψεων του έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α ́166) 
 Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 και του άρθρου 37 του ν. 4765/2021. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4821/2021.  
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1135/14-01-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού, αναφορικά με το αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ για 
τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.  

4. Την αναγκαιότητα για την υποβολή αιτήματος για την έγκριση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, λόγω του διευρυμένου χαρακτήρα του 
Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων και της μεγάλης πλέον εδαφικής έκτασης που καλύπτει, σε 
συνδυασμό με τις αποχωρήσεις υπαλλήλων (λόγω συνταξιοδοτήσεων, παραιτήσεων κλπ). 

 
Εισηγείται: 

 
Α. Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2022 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ), ως εξής: 
 

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΔΕ Κηπουρών  2 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΥΕ Εργατών Κήπων   4 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

 
 
Β. Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (διάρκειας δέκα μηνών) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 
2022-2023, ως εξής: 
  

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
πλήρους απασχόλησης.   

20 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
πεντάωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

15 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
τετράωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

15 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
τρίωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

20 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 
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  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) για το έτος 2022 με 

κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), και τον προγραμματισμό 

πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας δέκα 

μηνών) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023, για τις ειδικότητες 

και θέσεις που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας 

του Δήμου. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως θεωρεί ότι είναι λίγα τα 

άτομα που προγραμματίζει να προσλάβει ο Δήμος για το Πράσινο, πως δεν επαρκούν και πως θα 

έπρεπε να προσλάβουν πολύ περισσότερα άτομα. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 1582/19-1-2022 (σε ορθή επανάληψη) εισήγηση του Τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων του Δήμου και τα συνημμένα σε αυτήν ως άνω αναφερόμενα στο 

ιστορικό της παρούσης έγγραφα, τα οριζόμενα στην υπ΄ αριθ. πρωτ. 95989/26-12-2022 εγκύκλιο της 

Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων 

οικονομικού έτους 2022 και τις διατάξεις του Άρθρου 160 του Ν.3463/2006 και της Εγκυκλίου 

487/87194, 11-12-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Ε546ΜΤΛ6-ΒΑ0), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική 

νομοθετική διάταξη, έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Α.- Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2022 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ), ως εξής: 

 

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΔΕ Κηπουρών  2 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΥΕ Εργατών Κήπων   4 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

 

 

  Β.- Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου (διάρκειας δέκα μηνών) για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων για το 

σχολικό έτος 2022-2023, ως εξής: 

  

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 
Κ.Α.  

Πιστώσεων 
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ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
πλήρους απασχόλησης.   

20 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
πεντάωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

15 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
τετράωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

15 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 
τρίωρης ημερήσιας απασχόλησης.   

20 10 μήνες 
15/6041.0001 

15/6054.0001 

 

 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.  

 

             Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/13/2022 .- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-1-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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