
    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Γεράνι  11-09-2020 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                              Αριθµ. πρωτ.587 
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό  15ης/2020 ΕΚΤΑΚΤΗΣ  συνεδρίασης 

 (διά περιφοράς) του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά 
 
     Στο Γεράνι  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 11η του µήνα  Σεπτεµβρίου του έτους 2020, 
ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 µ.µ. συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά 
σε συνεδρίαση (∆ια Περιφοράς), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ.1 της Πράξης 
Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 και στη µε αριθµ. 40/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Α∆Α: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) µε θέµα «Ενηµέρωση για την εφαρµογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιµετώπισης του κορωνοϊού, αναφορικά µε την οργάνωση & λειτουργία των ∆ήµων”, 

ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 551/09-09-2020 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, νόµιµα 
κοινοποιηµένη , σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 
3852/2010, 74 του Ν. 4555/18 & 184 του Ν. 4635/2019. µε το παρακάτω θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  39/2020 
 

          ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ : Πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ,  
                                             µε απασχόληση έως δύο (2) µήνες ,για την απρόσκοπτη λειτουργία του Παιδικού  
                                             Σταθµού Βουκολιών. 

 

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου      
                                                                    
1.Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη Πρόεδρος                           
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
2.∆ηµητρογιαννάκης Στυλιανός Αντιπρόεδρος                               1. ∆αράκης Ιωάννης      
3.Μποµπολάκης Χαρίτων                                                                   2. Βαρουξάκης Στυλιανός 
4.Γοναλάκη Αικατερίνη                                                                  3. Κοκκινάκης Παναγιώτης 
5.Νικητοπούλου ∆ήµητρα                                                             4. Κοκκινάκη Όλγα  

6.Χίνου Μαρία                                                                               5. Σταµατάκη Βασιλική 
7.Μπουρδάκης Εµµανουήλ                                                           6. Κόρκακα Αικατερίνη 
8.Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)                                    7. ∆ασκαλάκης Εµµανουήλ 
9.Βασιλάκης Ιωάννης                                                                    8. Ντουνιαδάκης Ιωάννης 
 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Τακτική Συνεδρίαση έλαβε χώρα δια περιφοράς, όπως αυτό προβλέπεται 
στο άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 µε τίτλο "Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID - 19 και της 
ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του" και τα Πρακτικά συντάχθηκαν από την υπάλληλο 
Περογιαννάκη Μαρία. 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 
4635/2019, η πραγµατοποίηση της παρούσας Έκτακτης Συνεδρίασης του οργάνου δια περιφοράς για 

τους ως άνω αναφερόµενους λόγους, έγινε αποδεκτή από το σύνολο των τακτικών µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα οποία συµµετείχαν στην διαδικασία. 
 
Η παρούσα συνεδρίαση συγκλήθηκε εκτάκτως , για το λόγο ότι το ζήτηµα υγείας της υπαλλήλου του 
σταθµού δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί , έτσι ενόψει  της  έναρξης του  νέου σχολικού έτους 2020-
2021 την 14-9-2020 , προκειµένου να µη δηµιουργηθεί αδιέξοδο στην οµαλή λειτουργία του σταθµού  
οφείλουµε να προβούµε σε άµεσες ενέργειες για την κάλυψη της θέσης µε υπάλληλο δίµηνης 
απασχόλησης , όσο δηλαδή και το διάστηµα που υπολογίζεται να απουσιάσει η υπάλληλος. 
 
∆εδοµένου ότι στην παρούσα Έκτακτη συνεδρίαση του οργάνου δια περιφοράς,  συµµετείχαν  επτά  (7) 
τακτικά µέλη και η Πρόεδρος, διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία.  

 
Με την Πρόεδρο ∆.Σ. επικοινώνησαν τα µέλη για παροχή διευκρινήσεων.  
 
Υπόψη των µελών τέθηκε , η ∆Υ/9-9-2020 εισήγηση της Προέδρου ∆.Σ., η οποία αναφέρει τα 
παρακάτω : 
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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 Παιδικό Σταθµό Βουκολιών . ο οποίος παρείχε υπηρεσίες σίτισης από ιδρύσεως του , υπηρετεί ένα 
(1) άτοµο µόνιµο προσωπικό ειδικότητας ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ. 
 
Η συγκεκριµένη υπάλληλος πρόκειται να απουσιάσει για δίµηνο περίπου , για λόγους υγείας , οι οποίοι 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν. 
 
Οι εγκεκριµένες αιτήσεις  εγγραφών για τον Παιδικό σταθµό Βουκολιών για το σχολικό έτος 2020-2021 
,ανέρχονται σε είκοσι τρεις (23) σύµφωνα και µε το υπ. αριθµ. 472/26-08-2020 πρακτικό της επιτροπής 
επεξεργασίας αιτήσεων εγγραφών στους παιδικούς σταθµούς. 

 
Όλοι οι παιδικοί σταθµοί όλοι του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ , ξεκινούν τη λειτουργία τους τη ∆ευτέρα 14-
9-2020. 
 
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο σταθµός πρέπει να  λειτουργήσει παρέχοντας πλήρεις υπηρεσίες 
συµπεριλαµβανοµένης και της σίτισης. 
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Είναι ως εκ τούτου επιτακτική ανάγκη να γίνει πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριµένα  ενός (1) 
ατόµου ειδικότητας ∆Ε Μαγείρων, απασχόλησης έως δύο (2) µηνών, ώστε να στηριχτεί η οµαλή 
λειτουργία του σταθµού. 
 
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 έξι (6) θέσεις. 

 
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2020 , 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  53.000,00€ και για 

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

ποσού  14.000,00€  

Στη συνέχεια ζήτησε από το ∆.Σ να εκφράσει τις απόψεις του και να αποφασίσει σχετικά.  
 
                                                      Αριθµός Απόφασης 39/2020 

 
Το ∆ιοικητικό συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη: 
 

1. Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 
του Ν.4555/2018 και Ν.4623/2019 
 

2. Την  ∆Υ/ 9-9-2020 εισήγηση της Προέδρου ∆.Σ., 
 

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

           Την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ατόµου ειδικότητας ∆Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ, µε απασχόληση έως δύο (2)  
           µήνες ,για την απρόσκοπτη λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Βουκολιών.  

 
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  έξι (6) θέσεις. 
 
Η πρόσληψη θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού έτους 2020 , 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  53.000,00€ και για 

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

ποσού  14.000,00€  

 
    Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται: 

 
        Η Πρόεδρος                                                                       Τα  µέλη  
 
 

  Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη      ∆ηµητρογιαννάκης Στυλιανός   
Μποµπολάκης Χαρίτων 
Γοναλάκη Αικατερίνη 
Μπουρδάκης Εµµανουήλ 
Νικητοπούλου ∆ήµητρα 
Χίνου Μαρία  
Βασιλάκης  Ιωάννης 
                                     

  Ακριβές Απόσπασµα          
       Η Πρόεδρος  
Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη      
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