
     

   

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Γεράνι   10-09-2021 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                          Αριθµ. πρωτ.597 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 18ης/2021 έκτακτης (∆ιά περιφοράς)  συνεδρίασης του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου 
Πλατανιά. 

 

     Στο Γεράνι  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 10η του µήνα  Σεπτεµβρίου του έτους 
2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 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. 596/9-9-2021 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 32/2021 

 
   Θέµα ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ: «Επανακαθορισµός ειδικοτήτων προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου  
                                  προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου , µε δίµηνη απασχόληση και  
                                  επαναδηµοσίευση της ανακοίνωσης πρόσληψης». 
 
    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 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. 
 
∆εδοµένου ότι στην παρούσα  συνεδρίαση του οργάνου δια περιφοράς, συµµετείχαν  οκτώ (8) 
τακτικά µέλη , µαζί µε την  Πρόεδρο ( δε συµµετείχε η Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία  ) , 
διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία. 
 
Τα µέλη συµφώνησαν για τους λόγους της  έκτακτης σύγκλησης του  ∆.Σ. 
 
Με την Πρόεδρο ∆.Σ. επικοινώνησαν τα µέλη για παροχή διευκρινήσεων.  
 

Η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συµβουλίου, την σχετική  εισήγηση  της , η  οποία, αναφέρει τα 
παρακάτω: 
 
Με την  31/2021 (Α∆Α: ΩΗΠ∆ΟΚ64-0ΝΝ) απόφαση ∆.Σ. προγραµµατίστηκε  ο  «Προγραµµατισµός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου , µε δίµηνη απασχόληση», 
συγκεκριµένα 13 δεκατριών  ατόµων. 
 

ΑΔΑ: 9ΛΠΔΟΚ64-Δ4Ξ



 Αναλυτικά τα αιτήµατα  πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (13) δεκατριών ατόµων µε δίµηνη 

απασχόληση σύµφωνα µε την 31/2021 (Α∆Α: ΩΗΠ∆ΟΚ64-0ΝΝ) απόφαση ∆.Σ. ανά δοµή 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

1.Για τον Παιδικό Σταθµό Βουκολιών 

προγραµµατισµός πρόσληψης µίας (1) ∆Ε βοηθό  Βρεφονηπιοκόµο & µία (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόµο   

2. Για τον Παιδικό Σταθµό Σκινέ 

προγραµµατισµός πρόσληψης ενός (1) ατόµου ∆Ε Μαγείρων  

3. Για τον Βρεφονηπιακό  Σταθµό  Κοντοµαρί 

προγραµµατισµός πρόσληψης δέκα (10) ατόµων  

για το παιδικό τµήµα :   1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµος, µε 1 ∆Ε βοηθό Βρεφονηπιοκόµου &  

για τα δύο βρεφικά  τµήµατα: 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόµοι  µε 2 ∆Ε  Βοηθούς  Βρεφονηπιοκόµους,   

µία  (1) ΥΕ Καθαρίστρια  και µία  (1) ∆Ε Μαγείρισσα. 

 

Έχοντας υπόψη  την 31/2021 (Α∆Α: ΩΗΠ∆ΟΚ64-0ΝΝ) απόφαση ∆.Σ. , εκδόθηκε η ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΜΗΝΗ-Α∆Α 6ΕΚ7ΟΚ64-0ΣΑ για πλήρωση των ανωτέρω θέσεων  και δόθηκε  

προθεσµία  πέντε ηµερών , για υποβολή αιτήσεων (από 27-8-2021,µε λήξη προθεσµίας 3-9-2021). 

 

Κατά το διάστηµα αυτό δεν προσήλθε επαρκής αριθµός  ενδιαφεροµένων. 

Κατά την έρευνα που ακολούθησε τις επόµενες ηµέρες  διαπιστώσαµε ότι υπάρχει  δυσχέρεια  στην 

προσέλκυση ατόµων µε ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόµο, ενώ υπάρχει διαθεσιµότητα για την 

ειδικότητα ∆Ε βοηθοί  Βρεφονηπιοκόµοι. 

Επίσης πρέπει να γίνει  επανάληψη της ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ∆ΙΜΗΝΗ-Α∆Α 6ΕΚ7ΟΚ64-

0ΣΑ για να είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων όσων έχουν εκφράσει  ενδιαφέρον , για πλήρωση 

όλων των απαιτούµενων θέσεων. 

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω , την επιτακτική ανάγκη έναρξης λειτουργίας των δοµών και 
(ιδιαίτερα του Βρεφονηπιακού Σταθµού Κοντοµαρί που δε διαθέτει προσωπικό) ,προκειµένου να 
υπηρετηθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, και οι σκοποί του ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ για 
επαρκή και πλήρης παροχή υπηρεσιών δοµών προνοιακού χαρακτήρα προσχολικής ηλικίας , 
προτείνεται ο επανακαθορισµός των ειδικοτήτων προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου                                    
προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου , µε δίµηνη απασχόληση , µε την δυνατότητα  ελλείψει  
ενδιαφεροµένων µε  ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων , να µπορεί να προσληφθεί  αντίστοιχος 
αριθµός ειδικότητας ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων, καθώς επίσης επαναδηµοσίευση της 
ανακοίνωσης πρόσληψης , για προσέλκυση ικανού αριθµού ενδιαφεροµένων. 
 

Συµπληρωµατικά σας επισηµαίνουµε τα παρακάτω για τους λόγους που καταφεύγουµε στην 

πρόσληψη υπαλλήλων µε δίµηνη απασχόληση: 

1) όσα αναλυτικά έχουν παρατεθεί στην απόφαση 31/2021 (Α∆Α: ΩΗΠ∆ΟΚ64-0ΝΝ) και ο 

περιορισµένος αριθµός ατόµων που εγκρίθηκε µε το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 57353/2-8-2021 µετά από 

την ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ/88/13816/27-7-2021 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 

της ΠΥΣ:33/2006 -Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο Τοµέα, ΦΕΚ 280 Α΄- όπως  

ισχύει, εγκρίθηκε η πρόσληψη  για το φορέα µας , πέντε (5) θέσεων , είχε ζητηθεί προγραµµατισµός 

για δώδεκα (12)  άτοµα. 
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2)την απόφαση ∆.Σ. 30/2021 (Α∆Α:6Γ∆5ΟΚ64-7ΑΓ) περί Προγραµµατισµός προσλήψεων 

προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου ,στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 

συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 

Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.  Α.Ε.  περιόδου 2021-2022, µε δυνατότητα ανανέωσης εφόσον το 

πρόγραµµα συνεχιστεί, (12 ατόµων ) και η 578/1-9-2021 σχετική ανακοίνωση για πρόσληψη 

προσωπικού , που ήδη έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ και  αναµένεται η έγκριση , διαδικασία για την 

οποία απαιτείται αρκετός χρόνος ακόµη.  

 

3)το γεγονός ότι η απόφαση ∆.Σ. 30/2021 (Α∆Α:6Γ∆5ΟΚ64-7ΑΓ) και η 578/1-9-2021 σχετική 

ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού, δεν ήταν δυνατό να  ληφθούν σε προγενέστερο 

χρόνο καθώς προϋπέθεταν τις αντίστοιχες οριστικές αποφάσεις ένταξης των δοµών και 

πινάκων λήψης voucher των δικαιούχων γονέων του προγράµµατος «Εναρµόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», οι οποίες εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στις  20-8-

2021. 

 
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. 
 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  32/2021 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης: 
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
74 
του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, 

2. Το άρθρο 10 παρ. 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου ΦΕΚ 55/11-3-2020 µε τίτλο "Κατε- 
επείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID - 
19 
και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του" 
3. Τις µε αριθµ. 40/2020 & 163/2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών 
5. Τη σχετική εισήγηση της Προέδρου ∆.Σ. 
6. Την επείγουσα  ανάγκη  έναρξης πλήρους λειτουργίας των δοµών των παιδικών –βρεφ/κών 
σταθµών του  φορέα  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Οµόφωνα 

 
∆έχεται  ως έχει την εισήγηση της Προέδρου και εγκρίνει τον επανακαθορισµό ειδικοτήτων 
προγραµµατισµού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου , µε δίµηνη 
απασχόληση και  επαναδηµοσίευση της ανακοίνωσης πρόσληψης. 
 

Ειδικότερα , δίδεται η δυνατότητα  ελλείψει  ενδιαφεροµένων µε  ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων , να 
µπορεί να προσληφθεί  αντίστοιχος αριθµός ειδικότητας ∆Ε Βρεφονηπιοκόµων. 
 
Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού  έτους 2021 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  

157.200,00€ και για εργοδοτικές εισφορές υπό ΚΑ 15-6054 «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού» µε πίστωση ποσού  39.594,26€  
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Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται: 

 
                     Η Πρόεδρος ∆.Σ.                                                      Τα  µέλη  

 
 

          Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 

 
∆ηµητρογιαννάκης Στυλιανός  
Μποµπολάκης Χαρίτων                                                                       
Γοναλάκη Αικατερίνη                                                                            
Χίνου Μαρία  
Νικητοπούλου ∆ήµητρα 

Μπουρδάκης Εµµανουήλ 

Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία Γιούλη) 

Βασιλάκης Ιωάννης  
 

                    Ακριβές αντίγραφο 

              Η Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
 
       Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 
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