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              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                Αρ. Πρωτ:  3912/9-8-2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της 8
ης

/08-08-2022 Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) του 

Δήμου  Αγρινίου » 

Αριθμός Απόφασης   37/2022 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ  (2μηνης διάρκειας)  για 

κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ του Ν.Π μέσω προγράμματος «Προώθηση και 

υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για 

τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 

υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης»,  περιόδου 2022 – 2023 ». 

 

Στο Αγρίνιο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Νομικού προσώπου, επί της οδού  Μακρή 11 στο Αγρίνιο σήμερα την                            

08 Αυγούστου  του έτους 2022,  ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα  19:00  

συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ως άνω Υπηρεσίας, 

ύστερα από την με αρ. πρωτ:: 3875/4-8-2022 έγγραφη Πρόσκληση του  Προέδρου, η  

οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  95  παράγραφος 

3, του  Ν. 3463/2006  του  Κ.Δ.Κ.Κ. 

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν να παραστούν όλες οι παρατάξεις του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με αντιπρόσωπο τους,  σύμφωνα με την  199/2014 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκοντο και η  κα. Ντρατσέλου Παναγιώτα ,  υπάλληλος 

του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού – Λογιστικού,  η οποία  ορίστηκε Γραμματέας του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Νομικού 

Προσώπου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

1. Βασιλείου Ιωάννης  Πρόεδρος 

2. Γιαννιώτης Παναγιώτης Αντιπρόεδρος  

3. Μαρνέζος Παναγιώτης   Μέλος 

4. Αραχωβίτης Ελευθέριος   Μέλος 

5. Γαλαζούλα Μαρία  Μέλος 

6. Κατσούπη Χριστίνα  Μέλος 
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7. Αγγέλη Βασιλική   Μέλος 

8. Πολυχρόνης Ηλίας   Μέλος 

9. Παπαχρήστος Ηλίας   Μέλος  

10. Καπελλάκη Αλεξάνδρα   Αν. Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

1. Φαρμάκης Ιωάννης        Μέλος 

2. Αγραφιώτης Γεώργιος   Μέλος 

 

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο  1ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. α) 35/2020 περί Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων 

ΚΔΑΠ ήτοι: ΚΔΑΠ Αγρινίου Αερόστατο  2, ΚΔΑΠ Αερόστατο  3 (Δ.Ε. Παραβόλας), 

ΚΔΑΠ Αερόστατο  4 (Δ.Ε. Γαβαλού) ΚΔΑΠ Αερόστατο 5 (Δ.Ε. Γραμματικού) , ΚΔΑΠ 

Αερόστατο 6 (Δ.Ε. Στράτου) β) σύμφωνα με την απόφαση της παρούσας Συνεδρίασης 

37/2022,  

Με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007παρέχεται η δυνατότητα στους 

Δήμους και Νομικά Πρόσωπα αυτών να προσλαμβάνουν προσωπικό με Σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , διάρκειας έως και 2 μηνών , με 

διαδικασίες απλουστευμένες , αποκλειστικά και μόνο για την αντιμετώπιση  

πρόσκαιρων αναγκών που μπορεί να προκύψουν  και προκειμένου να εξυπηρετήσουν 

την άμεση αντιμετώπισή τους από τους Δήμους . Η απλούστευση της διαδικασίας 

έγκειται στα εξής:  

Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στην 

διαδικασία Έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280
 
Α΄) όπως ισχύει , και εξαιρείτε από 

τις διατάξεις του Ν. 3190/94 (διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ).  

Υπάγονται σε έλεγχο από το ΑΣΕΠ, μόνο όσον αφορά την συνδρομή των όρων 

πρόσληψης και ιδίως , όσον αφορά τους περιορισμούς των διατάξεων του παραπάνω 

άρθρου και της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) σχετικά με την 

υπέρβαση απασχόλησης 2 μηνών μέσα σε 12 μήνες. Δηλαδή υπάρχει ο χρονικός 

περιορισμός για το προσωπικό που προσλαμβάνεται για κάλυψη αναγκών στα ΚΔΑΠ 

του Νομικού Προσώπου , η σύμβαση εργασίας του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει 

τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.  

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.ΠΑ εξυπηρετεί όλο το Δήμο Αγρινίου που συστάθηκε με το 

Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων: 
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Αγγελοκάστρου , Αγρινίου Αρακύνθου , Θεστιέων,  Μακρυνείας, Νεάπολης, 

Παναιτωλικού, Παραβόλας , Παρακαμπυλίων  και Στράτου.  

Στα Κ.Δ.Α.Π του Ν.Π ΚΟΙ.Π.Α των Δημοτικών Ενοτήτων Γαβαλούς, 

Γραμματικούς, Παραβόλας , Στράτου,  δεν υπηρετούν υπάλληλοι των ειδικοτήτων :  

 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ  

 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ 

 ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (Νηπιαγωγοί, Δάσκαλοι) 

 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

 

Ως εκ τούτου κρίνεται επιβεβλημένη η πρόσληψη τουλάχιστον  

 

 ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ   3 

 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ   4 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  3  (Νηπιαγωγοί ή Δάσκαλοι) 

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ   4 

που θα απασχολούν τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 12 ετών με το καθημερινό πρόγραμμα 

απασχόλησής τους στην εκπόνηση του οποίου θα συμβάλουν με υπομονή, 

υπευθυνότητα και αγάπη και επίσης θα συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοπαιδαγωγικές 

δραστηριότητες  των παιδιών. 

Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π  ΚΟΙ.Π.Α (ΦΕΚ 723/2-5-2011 τΒ’ ) 

έχει προβλεφθεί η δυνατότητα πρόσληψης έως  ενενήντα (90) ατόμων με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (άρθρο 16) 

Στον Προϋπολογισμό του έτους 2022 έχουν εγγραφεί και εγκριθεί οι ανάλογες 

πιστώσεις, όπως φαίνεται και από την με αρίθμ πρωτ: 3929/10-8-2022  Βεβαίωση 

Οικονομικής περί ύπαρξης πιστώσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ.  

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει με Απόφαση Προέδρου Δ.Σ κατ’ εκτέλεση με 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και με τα ειδικά , τυπικά και τα γενικά προσόντα 

διορισμού που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις, και τη  συνδρομή των 

προϋποθέσεων  και περιορισμών των σχετικών άρθρων των νόμων που ισχύουν. 

Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά . 

Το διοικητικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου  (επί 

παρόντων 10 μελών) 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Εγκρίνει για τις  ανάγκες και την καλή λειτουργία  των Κέντρων Δημιουργικής  

Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α Δ. Αγρινίου που 

λειτουργούν στον Καλλικρατικό Δήμο Αγρινίου την πρόσληψη δέκα τεσσάρων (14) 

ατόμων σε θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) με διάρκεια 2μηνης 

Σύμβασης  όπως αναφέρονται και παραπάνω για κάλυψη αναγκών για τις ενταγμένες 

Δομές οι οποίες χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «Προώθηση και υποστήριξη 

παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη 

πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 

δημιουργικής απασχόλησης»,  περιόδου 2022 – 2023. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  37/2022  
 

Γι’ αυτό γράφτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

(Τ.Υ.) 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

(Τ.Υ.) 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Τ.Υ.) 
   

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

 Αγρίνιο,  9-08-2022 
 

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΝΤΡΑΤΣΕΛΟΥ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
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