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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      
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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά από 
αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 
του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε 
στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης       5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος      7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 

ΘΕΜΑ (12ο) «Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ μειωμένου ωραρίου (σχολικές 
καθαρίστριες)»  
Αριθμός   Απόφασης ( 12 ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης 

ΑΔΑ: 9ΩΝ6ΩΗ7-8ΣΛ



Στην παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α’), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4483/17 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 54 του 
ν.5003/22 ορίζονται τα εξής: 
«1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μειωμένου ωραρίου, των 
εργαζομένων σε Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να 
τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης 
της οικείας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών 
τους. Η τροποποίηση γίνεται με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού 
Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του 
ενδιαφερόμενου. Η απόφαση περιγράφει την υπηρεσιακή ή λειτουργική ανάγκη, που δικαιολογεί την 
αύξηση του ωραρίου και βεβαιώνει την ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων στον οικείο 
προϋπολογισμό. 
β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την 
αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και περίληψή της δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικά ως προς τους εργαζομένους Ι.Δ.Ο.Χ., εκτός των περιπτώσεων 
που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Ε.Σ.Π.Α., η περίληψη απόφασης αναρτάται στον 
διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
γ. Οι καθαριστές/καθαρίστριες σχολικών μονάδων, των οποίων το ωράριο εργασίας μετατρέπεται, 
σύμφωνα με την περίπτωση α', μπορούν, με απόφαση του οικείου Δημοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται 
ύστερα από αίτησή τους και ανάλογα με τις προκύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, να απασχολούνται και 
σε διαφορετικές σχολικές μονάδες από εκείνες της τοποθέτησής τους.» 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.33/οικ.39456/17.11.2017 επισημαίνεται ότι η διαδικασία που 
είχε περιγραφεί στην εγκ.9/8402/16.03.2016 για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης 
εξακολουθεί να ισχύει. 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. εγκ.9/8402/16.03.2016 επισημαίνεται ότι η έγκριση μπορεί να 
είναι ολική ή μερική, π.χ. εργαζόμενος με τρέχον ωράριο είκοσι ωρών εβδομαδιαίως να αιτηθεί 
τη μετατροπή του ωραρίου του σε πλήρες (σαράντα ώρες), αλλά το συμβούλιο να καθορίσει 
ωράριο τριάντα ωρών εβδομαδιαίως. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από τη διατύπωση της διάταξης, η 
μετατροπή του ωραρίου απασχόλησης του εργαζομένου μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους 
απασχόλησης πραγματοποιείται αυτοτελώς διά της περιγραφείσας διαδικασίας, χωρίς να 
συνδέεται με τη σύσταση αντίστοιχων οργανικών ή προσωποπαγών θέσεων στους Οργανισμούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας των φορέων. Σκόπιμο είναι ωστόσο, κατά την πρώτη τροποποίηση των 
ΟΕΥ των ΟΤΑ, να συσταθούν θέσεις αντίστοιχες με τις μεταβολές που θα έχουν 
πραγματοποιηθεί, στις οποίες θα καταταγεί το προσωπικό, ιδίως αν απασχολείται πλέον με 
πλήρες ωράριο εργασίας. 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 απόφαση της 
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων 
στο Δημόσιο Τομέα» (Α’ 280’) όπως ισχύει,  εγκρίθηκε μέγιστος αριθμός ωρών ημερήσιας 
απασχόλησης 87,0  και μέγιστος αριθμός προσλαμβανομένων ατόμων 29 για την κάλυψη 
αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Τεμπών. Κατόπιν τούτων  ο Δήμος 
προέβη στη διαδικασία πρόσληψης 23 καθαριστριών/ών μερικής απασχόλησης 4 ωρών 
ημερησίως και τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες του Δήμου με συμβάσεις εργασίας 
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας από 1.9.2022 έως την λήξη του διδακτικού έτους. 

 

Με βάση τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, κατατέθηκαν αιτήσεις από τις/τους 
καθαρίστριες/στές που προσλάβαμε με μερική απασχόληση, για αύξηση των ωρών εργασίας 
μέχρι το όριο της πλήρους απασχόλησης λόγω του μεγάλου αριθμού αιθουσών  και των 
κοινόχρηστων χώρων (αυλές, γυμναστήρια, διάδρομοι, τουαλέτες, βιβλιοθήκες, αίθουσες 
πληροφορικής, αίθουσες εκδηλώσεων κτλ) των σχολείων που έχουν τοποθετηθεί και που δεν 
καλύπτεται στο διάστημα της 4ωρης απασχόλησης τους . 

 

 Συγκεκριμένα κατατέθηκαν αιτήσεις από το κάτωθι προσωπικό ως εξής:  

ΑΔΑ: 9ΩΝ6ΩΗ7-8ΣΛ



A/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΤΗΣΗ 

1 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
603/27-1-2023 

2 
ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑ-
ΚΑΡΚΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 545/26-1-2023 

3 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΥΡΓΕΤΟΥ 
554/26-1-2023 

4 ΣΑΡΗΣΤΑΘΗ ΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 769/27-1-2023 

5 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΥΡΓΕΤΟΥ 
553/26-1-2023 

6 ΠΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 567/27-1-2023 

7 ΣΓΟΛΟΜΒΗ ΦΑΝΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
550/26-1-2023 

8 ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΝΗΣ 613/27-1-2023 

9 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 534/26-1-2023 

10 ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 530/26-1-2023 

11 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
542/26-1-2023 

12 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΝΝΩΝ 536/26-1-2023 

13 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 
609/27-1-2023 

14 ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 531/26-1-2023 

15 ΠΑΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 568/27-1-2023 

16 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 566/27-1-2023 

17 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 548/26-1-2023 

18 ΤΣΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 569/27-1-2023 

19 ΚΟΥΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 555/26-1-2023 

20 ΔΕΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 
541/26-1-2023 

21 ΦΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 547/26-1-2023 

22 ΛΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 
576/27-1-2023 

23 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 557/26-1-2023 
 

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω νομοθεσία που προαναφέρθηκε προτείνουμε τα 
αιτήματα των καθαριστριών να ικανοποιηθούν, με την αύξηση του ωραρίου εργασίας τους 
μέχρι και μία ώρα ημερησίως δηλαδή από 4ωρή να γίνει 5ωρη η απασχόληση τους, με 
αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους, έχοντας υπόψη  το μεγάλο αριθμό 
αιθουσών  και των κοινόχρηστων χώρων (αυλές, γυμναστήρια, διάδρομοι, τουαλέτες, 
βιβλιοθήκες, αίθουσες πληροφορικής, αίθουσες εκδηλώσεων κτλ) των σχολείων που έχουν 
τοποθετηθεί και που δεν καλύπτεται στο διάστημα της 4ωρης απασχόλησης τους . 

 

Η επιπλέον δαπάνη που προκαλείται από την αύξηση του ωραρίου θα καλυφθεί 
αποκλειστικά από ιδίους πόρους 
 

Και κάλεσε το ΔΣ ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις αναφερόμενες σχετικές διατάξεις, τις αιτήσεις των ΥΕ 

καθαριστών/καθαριστριών σχολικών μονάδων (ΙΔΟΧ) τους, για αύξηση του ωραρίου εργασίας 
τους, τις αριθ. 1180/24.08.2022 [ΑΔΑ: 9Ο6ΔΩΗ7-Ζ3Ι] & 1249/1.9.2022 [ΑΔΑ: 95Π0ΩΗ7-Ω3Ψ] 
πράξεις πρόσληψης των ανωτέρω υπαλλήλου στο Δήμο Τεμπών, την οικονομική κατάσταση του 
Δήμου, τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου Τεμπών έτους 2023, τις 
αυξημένες ανάγκες  που υπάρχουν στα σχολεία, που απασχολούνται οι ανωτέρω υπάλληλοι και 
μετά από διαλογική συζήτηση. 

ΑΔΑ: 9ΩΝ6ΩΗ7-8ΣΛ



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

Α. Εγκρίνει την αύξηση του ωραρίου εργασίας των κατωτέρω υπαλλήλων ΙΔΟΧ κατηγορίας ΥΕ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ, σε πέντε (5)  ώρες ημερησίως: 
 

A/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

1 ΜΑΓΑΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

2 ΓΥΦΤΟΚΩΣΤΑ-ΚΑΡΚΑΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

3 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

4 ΣΑΡΗΣΤΑΘΗ ΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

5 ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

6 ΠΑΝΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

7 ΣΓΟΛΟΜΒΗ ΦΑΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

8 ΓΕΩΡΓΑΤΖΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΝΗΣ 

9 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 

10 ΚΑΡΥΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 

11 ΦΟΥΣΙΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

12 ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΟΝΝΩΝ 

13 ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

14 ΓΟΥΓΟΥΛΙΑ  ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 

15 ΠΑΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

16 ΣΥΜΠΕΘΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 

17 ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

18 ΤΣΙΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ 

19 ΚΟΥΤΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ 

20 ΔΕΛΙΑ ΗΛΙΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

21 ΦΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ 

22 ΛΟΥΓΚΟΥ ΖΩΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

23 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ 
 

Οι δαπάνες μισθοδοσίας που προκύπτουν από την ανωτέρω αύξηση του ωραρίου 
εργασίας θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2023 του 
σκέλους των εξόδων του Δήμου:  

 

✓ Κ.Α. 15.6041.01 «Τακτικές αποδοχές των καθαριστριών ΙΔΟΧ, των σχολικών μονάδων  
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»  
 

✓ Κ.Α. 15.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές καθαριστριών ΙΔΟΧ σχολικών μονάδων»  
 

Β. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τον απαραίτητο έλεγχο 
νομιμότητας. 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 12/2023 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

O Πρόεδρος 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 

ΑΔΑ: 9ΩΝ6ΩΗ7-8ΣΛ
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