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Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 26-7-2022 

 

    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, συνεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄) σήμερα την 26η Ιουλίου 2022, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

29502/22-7-2022 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. 

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Κορδώσης Χρήστος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

3)Ζώγκος Ανδρέας.  

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 
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Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 436η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, η Οικονομική 

Επιτροπή «…δ)Αποφασίζει για την υποβολή αιτημάτων πρόσληψης του πάσης φύσεως 

προσωπικού του Δήμου……». 

Κατόπιν ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών την υπ. αριθμ. 29441/22-07-2022 εισήγηση του 

τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την 

καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων».  

 

Με την υπ’ αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, καθορίστηκαν η διαδικασία και τα 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. 

Με το υπ’ αριθμ. 45300/07-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, μας 

γνωστοποιήθηκε ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 41797/23-06-2022 (ΦΕΚ 3327/τ.Β’/28-06-2022) 

Υπουργική Απόφαση, με την οποία επήλθε τροποποίηση της άνω Απόφασης, σύμφωνα με την 

οποία οι υποψήφιοι υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας και για το 

λόγο αυτό οι προθεσμίες υποβολής και επεξεργασίας των αιτήσεων αυξάνονται από πέντε (5) σε 

δέκα (10) ημέρες. 

Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εσωτερικών, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 45941/11-07-2022 

έγγραφό του, μας ανακοίνωσε  ότι με την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-07-

2022 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ “Αναστολή 

διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα” (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28-12-2006), όπως  ισχύει, 

κατόπιν αιτημάτων των Δήμων, εγκρίθηκε ο μέγιστος αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης 

του προσλαμβανόμενου προσωπικού καθώς και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων 

ανά Δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023. Συγκεκριμένα για τον Δήμο Κορινθίων ο μέγιστος 

αριθμός των ωρών ημερήσιας απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού 

ανέρχεται σε 203 και ο μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων σε 68.   

Ο Δήμος καθορίζει ελεύθερα τις ώρες ημερήσιας απασχόλησης των ατόμων που 

προσλαμβάνει, υπό την προϋπόθεση τήρησης των μέγιστων ανωτέρω ωρών ημερήσιας 

απασχόλησης και προσλαμβανόμενων ατόμων. Σε περίπτωση που, τηρουμένου του ανώτατου  
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αριθμού προσλαμβανομένων ατόμων, επιλεγεί από τον Δήμο να αυξήσει τις ώρες ημερήσιας 

απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού του, πέραν του καθοριζόμενου μέγιστου 

αριθμού ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης, η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται 

αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 3352/τ.Β΄/26-07-2021) 

Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής 

ή/και πλήρους απασχόλησης και στη συνέχεια κάθε φορέας τοποθετεί το προσωπικό στα σχολεία 

μετά την έκδοση των τελικών πινάκων. Ενόψει των ορίων που τίθενται στην ΠΥΣ, με την απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής θα πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων ατόμων 

με παράθεση των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους (από τον πολλαπλασιασμό των οποίων 

προκύπτει η κατανομή των εγκριθέντων ανθρωποωρών ημερήσιας απασχόλησης) και σε 

περίπτωση κάλυψης δαπάνης από ίδιους πόρους, η εκτίμηση του ύψους της δαπάνης αυτής τόσο 

για το τρέχον έτος, όσο και για το έτος 2023.  

Λαμβάνοντας υπόψη: 

• τα ανωτέρω αναφερόμενα, 

• την υπ’ αριθμ. 28473/19-07-2022 πρόταση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας & Πολιτισμού περί αύξησης ωρών ημερήσιας απασχόλησης για την κάλυψη 

αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του Δήμου και  

• την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 29372/22-07-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου. 

Εισηγείται: 

Τον καθορισμό του αριθμού των προσλαμβανόμενων ατόμων και των ωρών ημερήσιας 

απασχόλησής τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την 

κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου μας ως ακολούθως: 

Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης 

βάσει ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων 

βάσει ΠΥΣ 

203 68 

Αριθμός 

ατόμων  

πλήρους 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

3ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

2ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Συνολικός 

αριθμός  

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Αριθμός ωρών 

ημερήσιας  

απασχόλησης  

πέραν του  

μέγιστου 

καθοριζόμενου 

Εκτιμώμενη 

ετήσια  

δαπάνη σε 

€ προς  

κάλυψη 

από ιδίους  

πόρους 

(7,32€/ώρα,  

250 

ημέρες) 
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20 27 14 7 294 68 91  

(=294-203) 

166.530 € 

Ο συνολικός αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανέρχεται σε 294 ώρες, υπερβαίνοντας 

τον μέγιστο εγκριθέντα αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης που είναι 203 ώρες κατά 91 ώρες με 

εκτιμώμενο κόστος, προς κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους του Δήμου, έως 

31-12-2022, ποσού 66.612,00 € και έως 30-06-2023, ποσού 99.918,00 €. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 

55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «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»(ΦΕΚ 

Β 3́352) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 41797/23-06-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

Β’3327), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος.>> 

 

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται τον καθορισμό του αριθμού των προσλαμβανόμενων ατόμων 

και των ωρών ημερήσιας απασχόλησής τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 

για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη 

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 29441/22-07-2022 εισήγηση του τμήματος 

Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, την υπ. αριθμ. 55472/23-07-2021 (ΦΕΚ 

3352/τ.Β΄/26-07-2021) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει  

καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Καθορίζει τον αριθμό των προσλαμβανόμενων ατόμων και των ωρών ημερήσιας απασχόλησής 

τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας 

σχολικών μονάδων του Δήμου Κορινθίων, ως ακολούθως: 
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Μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης βάσει 

ΠΥΣ 

Μέγιστος αριθμός προσλαμβανόμενων ατόμων βάσει ΠΥΣ 

203 68 

Αριθμός 

ατόμων  

πλήρους 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

4ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

3ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 

2ωρης 

ημερήσιας 

απασχόλησης  

Συνολικός 

αριθμός  

ημερήσιων 

ανθρωποωρών 

Συνολικός 

αριθμός 

ατόμων 

Αριθμός ωρών 

ημερήσιας  

απασχόλησης  

πέραν του  

μέγιστου 

καθοριζόμενου 

Εκτιμώμενη ετήσια  

δαπάνη σε € προς  

κάλυψη από 

ιδίους  

πόρους 

(7,32€/ώρα,  

250 ημέρες) 

20 27 14 7 294 68 91  

(=294-203) 

166.530 € 

 

Ο συνολικός αριθμός ωρών ημερήσιας απασχόλησης ανέρχεται σε 294 ώρες, υπερβαίνοντας 

τον μέγιστο εγκριθέντα αριθμό ωρών ημερήσιας απασχόλησης που είναι 203 ώρες κατά 91 ώρες 

με εκτιμώμενο κόστος, προς κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας από ιδίους πόρους του Δήμου, έως 

31-12-2022, ποσού 66.612,00 € και έως 30-06-2023, ποσού 99.918,00 €. 

 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 

55472/23-7-2021 Υπουργική Απόφαση «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»(ΦΕΚ 

Β 3́352) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 41797/23-06-2022 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

Β’3327), για χρονικό διάστημα ίσο με το διδακτικό έτος. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/436/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 26-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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