
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ορθή επανάληψη 

(συμπλήρωση ενός ΚΑ σε έκαστο των πινάκων στο αποφασιστικό μέρος) 

Αριθμός Πρακτικού 41 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 12-9-2022 

 

        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 του 

άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 12η Σεπτεμβρίου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 13:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 38815/9-9-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) 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)Πούρος Γεώργιος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Σταυρέλης Νικόλαος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος.   

 

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

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «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 για το έτος 

2023», διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων από τους φορείς είναι στις 12-9-2022, 
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συνεπώς θα πρέπει άμεσα να ληφθεί η σχετική απόφαση Οικονομικής επιτροπής, προκειμένου να 

γίνουν εγκαίρως οι απαιτούμενες ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων.  

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της συζήτησης 

του ανωτέρω θέματος. 

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 536η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«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 για το έτος 2023» θέτει υπόψη των μελών 

της Επιτροπής το υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ.13724/30-8-2022 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών περί ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή 

προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38347/8-9-

2022 έγγραφο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 38758/9-9-2022 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. 

38790/9-9-2022 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 για το έτος 2023».  

 
Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας 
αποζημίωσης του δημοσίου τομέα έτους 2023», 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 12-09-2022. 
     Για την υποβολή των αιτημάτων, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής που έχει 
αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, απαιτούνται τα εξής : 
α) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  
β) Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
γ) Βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας ότι θα εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό τους έτους 2023 ή και επόμενου έτους, ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης.  
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, όπως ισχύει, αντίστοιχα.  
 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. 38347/08-09-2022 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 2023-2024.  

4. Την αναγκαιότητα υποβολής αιτήματος πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες και συγκεκριμένα:  

5. Α) ενός (1) ΥΕ Εργάτη Κήπων, ενός (1) ΔΕ Κηπουρού και ενός (1) ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων 
για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωή, 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). 
Β) ενός (1) ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτων λόγω των αυξημένων αναγκών του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, 
στα πλαίσια διενέργειας κοινωνικών ερευνών στα διευρυμένα διοικητικά όρια του Δήμου, κατ’ 
οίκον επισκέψεων των Κοινωνικών Λειτουργών στους εξυπηρετούμενους δημότες, 
επισκέψεων σε σχολεία, κοινωνικές δομές κλπ. 
Γ) ενός (1) ΔΕ Διοικητικών για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών, που προκύπτουν κυρίως κατά τους θερινούς μήνες λόγω της 
πληθώρας των διαδικασιών προσλήψεων ΙΔΟΧ προσωπικού (όπως προσωπικό για την 
πυροπροστασία, για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων κλπ).  
Δ) ενός (1) ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λόγω των αυξημένων κατά διαστήματα αιτημάτων 
πολιτών και της ανάγκης άμεσης εξυπηρέτησής τους.  

 
Εισηγείται: 

 
Α. Τον προγραμματισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) έτους 2023 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους (ΚΑΠ), ως εξής: 
 

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 

Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΔΕ Κηπουρών  1 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΥΕ Εργατών Κήπων   1 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  1 8 μήνες 
 35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  1 8 μήνες  
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΔΕ Διοικητικών  1 8 μήνες 
10/6041.0002 

10/6054.0001 

ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 1 8 μήνες 
10/6041.0002 

10/6054.0001 

 

 
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 
2023-2024, ως εξής: 
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Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 

Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

πλήρους απασχόλησης.   
22 10 μήνες 

15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

πεντάωρης ημερήσιας απασχόλησης.   
10 10 μήνες 

15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

τετράωρης ημερήσιας απασχόλησης.   
28 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 

 
   Ο  Δήμαρχος 

       Βασίλειος   Νανόπουλος 
Συνημμένα: 

 Η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.13724/30-08-2022 εγκύκλιος του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

 Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 38347/08-09-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και     

             Πολιτισμού.  

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 38758/09-09-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών) για το έτος 2023 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 2023-2024, για τις ειδικότητες 

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

του Δήμου. 

 

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

Προέδρου, την υπ' αριθ. πρωτ. 38790/9-9-2022 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων 

Πόρων του Δήμου και τα συνημμένα σε αυτήν ως άνω αναφερόμενα στο ιστορικό της παρούσης 

έγγραφα, τα οριζόμενα στο οικ.13724/30-8-2022 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού 

Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, 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 2023 με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους (ΚΑΠ), ως εξής: 
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Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 

Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΔΕ Κηπουρών  1 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΥΕ Εργατών Κήπων   1 8 μήνες 
35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  1 8 μήνες 
 35/6041.0001 

35/6054.0001 

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  1 8 μήνες  
15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΔΕ Διοικητικών  1 8 μήνες 
10/6041.0002 

10/6054.0001 

ΤΕ Οικονομικού – Λογιστικού 1 8 μήνες 
10/6041.0002 

10/6054.0001 
 

  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 2023-2024, ως εξής: 

 

Ειδικότητα Θέσεις 
Διάρκεια 

συμβάσεων 

Κ.Α.  

Πιστώσεων 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

πλήρους απασχόλησης.   
22 10 μήνες 

15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

πεντάωρης ημερήσιας απασχόλησης.   
10 10 μήνες 

15/6041.0001 

15/6054.0001 

ΥΕ Καθαριστών/ριών σχολικών μονάδων 

τετράωρης ημερήσιας απασχόλησης.   
28 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 41/536/2022 .- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-9-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΨΒΧΩΛ7-ΝΦΜ
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