
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Γεράνι  13-06-2019 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                     Αριθµ. πρωτ.430 
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
                     Από το πρακτικό  12ης/2019 έκτακτης συνεδρίασης του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά. 
 
     Στο Γεράνι  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η του µήνα  Ιουνίου του έτους 2019, ηµέρα 
Τετάρτη και ώρα 18.30 µ.µ. συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά ύστερα 
από την µε αριθ. Πρωτ. 424/07-06-2019 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, νόµιµα κοινοποιηµένη µε το 

παρακάτω θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  23/2019 
 

          Θέµα 2ο : Πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόµων , ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ  
                           έως δύο (2)  µήνες ,για τις ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού  Σταθµού Βουκολιών. 

 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, (κατά τις διατάξεις του 234-240 του Ν.3463/2006 ∆ΚΚ και του άρθρου 
67 του ν.3852/2010),δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα εννιά (9) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου                                                                     Απόντες : κανείς 

1.Σηµαντηράκης Πολυχρόνης Πρόεδρος                                                         
2.Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη Αντιπρόεδρος                                                   
3.Βαρουξάκη Μαρία 
4.Κατάκη Ευτυχία                                                                             
5.Παπουτσάκης Γεώργιος                                                                 
6.Μποµπολάκης Χαρίτων  

7.Μαλανδράκης Χρήστος  
8. ∆ασκαλάκης Εµµανουήλ 
9. Μπικάκης Γεώργιος 
 
Παρουσία και της υπαλλήλου Φωτεινάκη Χριστίνας  για την τήρηση των  πρακτικών.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται εκτάκτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 

93 του Ν.3463/2006 ∆.Κ.Κ. παρ.6 , σε συνδυασµό µε τις διατάξεις  του άρθρου 65 παρ.5 του 
ν.3852/2010, σύµφωνα µε τις οποίες « Έναν (1) µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των νέων  δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για θέµατα που 
αναφέρονται σε  έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης». 

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ. Σηµαντηράκης Πολυχρόνης, ο οποίος 
αιτιολογώντας το λόγο της έκτακτης σύγκλησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είπε ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο συνεδριάζει εκτάκτως , προκειµένου να ληφθεί απόφαση  για πρόσληψη προσωπικού δύο 
(2) ατόµων , ειδικότητας ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ έως δύο (2) µήνες ,για τις ανάγκες λειτουργίας του 
Παιδικού  Σταθµού Βουκολιών, λόγω των δυσχερειών που έχουν ανακύψει από άδειες του λοιπού 

προσωπικού. 
 
   Αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα απεφάνθη θετικά για το κατεπείγον των θεµάτων και την 
σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην συνέχεια ο Πρόεδρος ∆.Σ. , κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και λαµβάνοντας τον λόγο  είπε :   

 
Σε συνέχεια της απόφασης του ∆.Σ. 20/2019 (Α∆Α: ΡΨΠΨΟΚ64-ΗΓΦ) περί: Πρόσληψης προσωπικού 
δύο (2) ατόµων , ειδικότητας ∆Ε ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ έως δύο (2)  µήνες ,για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Παιδικού  Σταθµού Βουκολιών», και της σχετικής ανακοίνωσης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (Α∆Α:ΨΕΗΤΟΚ64-ΡΩΘ) και λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υπήρξαν υποψήφιοι 
για τις ανωτέρω θέσεις, υποχρεούµεθα να εξαντλήσουµε τις προσπάθειες µας για π΄ροσληψη 

προσωπικού µε τη διαιδκασία του κατεπέιγοντος  δηλ. µε διάρκεια απασχόλησης έως 2 µήνες και 
προτείνουµε την εκ νέου λήψη απόφασης από το ∆.Σ. για πρόσληψη προσωπικού (2) ατόµων 

ΑΔΑ: ΡΠ0ΘΟΚ64-63Κ



ειδικότητας TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟI , έως δύο (2) µήνες , για τις ανάγκες λειτουργίας του Παιδικού 
Σταθµού Βουκολιών . 
 
Η ειδικότητα TE ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟI είναι η µόνη ενδεδειγµένη  αυτή τη στιγµή,  αν λάβουµε υπόψη  ότι 
δεν προσήλθε κανείς ανταποκρινόµενης στην παραπάνω γνωστοποίηση  καθώς και το 17232/8-3-2019 
έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών κου Α. Χαρίτση ,περί «Πρόσληψη προσωπικού από πρωτοβάθµιους ΟΤΑ 
στους οποίους εφαρµόζεται η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση», σύµφωνα µε το οποίο 
καθίσταται σαφές ότι οι δήµοι και τα ΝΠ∆∆ αυτών (στους οποίους εφαρµόζεται η δίχρονη υποχρεωτική 
προσχολική εκπαίδευση),δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν εφεξής, αιτήµατα για την πρόσληψη 
προσωπικού ειδικότητας Νηπιαγωγών  για τη στελέχωση των δηµοτικών βρεφικών , παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθµών τους, καθώς το επιστηµονικό πεδίο των Νηπιαγωγών αντιστοιχεί στο 
Νηπιαγωγείο που αποτελεί εκπαιδευτική δοµή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύουν ακριβώς όσα είχαµε εισηγηθεί και την προηγούµενη φορά και ειδικότερα : 
Στον Παιδικό Σταθµό Βουκολιών δεν υπηρετεί µόνιµο προσωπικό (παιδαγωγοί-βοηθοί), αλλά οι ανάγκες 
καλύπτονται από το προσωπικό που απασχολείται στα πλαίσια λειτουργίας της δράσης « Εναρµόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής» µε ανανεούµενες συµβάσεις . 

Συγκεκριµένα ,στα πλαίσια λειτουργίας του ανωτέρω προγράµµατος στον Παιδικό Σταθµό Βουκολιών, 
αυτή τη στιγµή υπηρετεί µία (1) παιδαγωγός ειδικότητας Βρεφονηπιοκόµος ΤΕ και µία Νηπιαγωγός ΠΕ . 
 
Επίσης  στο συγκεκριµένο σταθµό υπηρετούσε µία Νηπιαγωγός ΠΕ (απασχολουµένη µε προσωρινή 
διαταγή µέχρι την 4-6-2019), η οποία ούτως άλλως είχε λάβει και άδεια τοκετού  από 14/5/2019. 
Η δε σχέση εργασίας της µε το φορέα µας , λύθηκε  πρόσφατα , συγκεκριµένα µε την 42/426/10-6-2019 

απόφαση προέδρου (Α∆Α:67ΙΞΟΚ64-ΩΡΠ). 
 
Από το Πρόγραµµα δε Κοινωφελούς Χαρακτήρα µε αρ. πρόσκλησης 8/2018, υπηρετούσε µια 
Νηπιαγωγός ΠΕ,  (µε προβλεπόµενη διάρκεια απασχόλησης από 20-11-2018/31-7-2019 ) η οποία  
ωστόσο δήλωση παραίτηση την 7/6/2019 από το πρόγραµµα. 
                                                                                 

Η σχολική χρονιά είναι σε εξέλιξη , τα παιδιά που  φιλοξενούνται αυτή τη στιγµή στον Παιδικό Σταθµό 
Βουκολιων είναι συνολικά τριάντα ένα (31) και  το πρόγραµµα του σταθµού είναι ιδιαίτερα 
επιφορτισµένο µε την προετοιµασία της θεσµοθετηµένης  καλοκαιρινής σχολικής  εορτής . 
 
Σύµφωνα µε το νέο Πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 
ΚΥΑ 41087/29.11.2017 (ΦΕΚ 4249/05.12.2017 τεύχος Β' και τις νέες διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας 

περί της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης µετά την ηλικία των τεσσάρων ετών ,στους παιδικούς 
σταθµούς εγγράφονται νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση δηλαδή όπως προαναφέραµε έως την ηλικία των τεσσάρων ετών. 
Στο άρθρο 3 παρ.8 «Απαγορεύεται να εξαιρούνται από το δικαίωµα φιλοξενίας παιδιά µη 
αυτοεξυπηρετούµενα ως προς την ατοµική τους υγιεινή». 
Το αποτέλεσµα του µέτρου αυτού, είναι ότι στους παιδικούς σταθµούς αυτή τη  στιγµή φιλοξενούνται 

νήπια κυρίως µικρής ηλικίας, που έχουν ανάγκη ειδικής & αυξηµένης φροντίδας.   

Στο, δε  άρθρο 8 παρ.5. , αναφέρεται «Κάθε τµήµα Παιδικού Σταθµού, στο οποίο απασχολούνται 
µία/ένας (1) παιδαγωγός και µία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά». 

Επίσης , όπως γίνεται αντιληπτό δεν  είναι δυνατή η µεταβολή  του ωραρίου λειτουργίας του σταθµού , 
ώστε να διευκολυνθεί το έργο των παιδαγωγών , καθώς αυτό θα δυσχεράνει στο έπακρο το  ήδη 
διαµορφωµένο πρόγραµµα  των γονέων. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω  , οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν οι δύο 
εναποµείναντες παιδαγωγοί , στην φροντίδα και την ασφάλεια εν γένει των νηπίων, στην προσπάθεια 
διαπαιδαγώγησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων και βέβαια  , στην αγωγή  διατροφής και χρήση της 
τουαλέτας. 
 

Μετά από τα ανωτέρω , γίνεται  πιστεύω αντιληπτό η ανάγκη να εξαντλήσουµε κάθε πιθανότητα για 
πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για τη στήριξη της λειτουργίας ττου Παιδικού σταθµού Βουκολιών και   
η  λήψη εκ νέου απόφασης για πρόσληψη  δύο  (2) ατόµων , µε ειδικότητα ΤΕ βρεφονηπιοκόµου, 
απασχόλησης έως δύο (2) µηνών, ώστε να ενισχυθεί το έργο των δύο παιδαγωγών , µέχρι τη λήξη της 
σχολικής περιόδου την 31-7-2019.  
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Σύµφωνα µε το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 

4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος 
Α’) και το άρθρο 116 του Ν.4547/2018, ορίζονται τα εξής:  

«1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) 

µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της 
ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στις δηµοτικές κατασκηνώσεις γίνεται µε σύµβαση εργασίας 
ορισµένου χρόνου, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες σε συνολικό διάστηµα 
δώδεκα (12) µηνών, και η πρόσληψη προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη 
ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, της οποίας η 
διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µήνες σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Ο 

υπολογισµός του δωδεκάµηνου γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α' 
180). Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της 
σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο 
Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η 

Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης 
της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε 
προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρµόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του 
Ν.2190/1994, όπως συµπληρώθηκε και ισχύει. 

2.Επιτρέπεται η πρόσληψη υπαλλήλου αντίστοιχης ειδικότητας µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών 

αναγκών που εµφανίζονται σε περίπτωση απουσίας τακτικού, µοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου, λόγω 
κυήσεως, τοκετού και µητρότητας, αργίας ή διαθεσιµότητας και για το χρονικό διάστηµα διάρκειας του 
κωλύµατος. 

3. Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της 
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 

Επίσης σύµφωνα µε την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 1 του ν. 3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που 
προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση 
εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό 
διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκαµήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο 
διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που 

διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους 
πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους. Το ΑΣΕΠ 
διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον 
έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω 
διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε 
την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 

 
  Τα προσόντα και τα δικαιολογητικά των ανωτέρω ειδικοτήτων που ζητούνται, θα είναι αυτά που 
ορίζονται  από τις διατάξεις  των Π∆  50/2001,347/2003 και επικουρικά των Π∆ 37α /87 και 22/90 καθώς 
και του Ν.2190/94 , όπως ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες λοιπού προσωπικού ορισµένου 
χρόνου. 

 
Στον Ο.Ε.Υ. του Noµικού προσώπου του ∆ήµου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11-10-2013) –άρθρο 11 
προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, εκ των οποίων είναι καλυµµένες αυτή τη στιγµή εννέα (9) θέσεις. 
 

Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2019 , του σκέλους 

των εξόδων του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά , Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε πίστωση ποσού  30.000,00€ και για 

εργοδοτικές εισφορές υπό ΚΑ 15-6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» µε πίστωση 

ποσού  7.800,00€  
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Στη συνέχεια ζήτησε από το ∆.Σ να εκφράσει τις απόψεις του και να αποφασίσει σχετικά.  
 
 

                                                      Αριθµός Απόφασης 23/2019 
 

    Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου κ. Σηµαντηράκη Πολυχρόνη , 

έχοντας υπόψη του το άρθ.206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, µετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
                                                                 (οµόφωνα) 

 
Την πρόσληψη προσωπικού δύο (2) ατόµων µε ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ, απασχόλησης έως 

δύο (2) µηνών , για τον Παιδικό Σταθµό Βουκολιών, ώστε να ενισχυθεί το έργο των δύο υπηρετούντων 
παιδαγωγών ,για την εν γένει εύρυθµη και  απρόσκοπτη λειτουργία του σταθµού και τη διασφάλιση της 
παροχής πληρέστερων όρων φιλοξενίας των νηπίων. 
 
Στον Ο.Ε.Υ. του Noµικού Προσώπου ∆.∆. του ∆ήµου Πλατανιά (ΦΕΚ 2563/11-10-2013) –άρθρο 11 

προβλέπονται τριάντα (30) θέσεις προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιµετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, εκ των οποίων είναι καλυµµένες αυτή τη στιγµή εννέα (9) θέσεις. 
 
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2019 , του σκέλους 

των εξόδων του ΝΠ∆∆ ∆ήµου Πλατανιά , Κ.Α. 15-6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 

µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)» µε πίστωση ποσού  30.000,00€ και για 

εργοδοτικές εισφορές υπό ΚΑ 15-6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» µε πίστωση 

ποσού  7.800,00€  

 
             Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται: 
 

Ο Πρόεδρος                                                                       Τα  µέλη  
Σηµαντηράκης Πολυχρόνης      Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 

Βαρουξάκη Μαρία  

Κατάκη Ευτυχία  
Παπουτσάκης Γεώργιος 
Μαλανδράκης Χρήστος  
Μποµπολάκης Χαρίτων  
∆ασκαλάκης Εµµανουήλ 
Μπικάκης Γεώργιος 

  Ακριβές Απόσπασµα                                                       
 

                     Ο Πρόεδρος                                                       
 
Σηµαντηράκης Πολυχρόνης      

ΑΔΑ: ΡΠ0ΘΟΚ64-63Κ
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