
     

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    Γεράνι  08-09-2022 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                          Αριθµ. πρωτ.632 
∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ  
ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό 18ης/2022 τακτικής συνεδρίασης του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά. 

 

     Στο Γεράνι  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 8η του µήνα  Σεπτεµβρίου του έτους 2022, 
ηµέρα Πέµπτη και ώρα 16.30 συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά σε 
συνεδρίαση ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 613/02-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, νόµιµα 

κοινοποιηµένη , µε το παρακάτω θέµα  ηµερήσιας διάταξης:  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   27/2022 

 
   Θέµα 1ο: «Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου , 
                   µε δίµηνη απασχόληση για τον Παιδικό Σταθµό 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 

 
Απόντες :Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)                                                                                                        
Παρουσία και της υπαλλήλου  Περογιαννάκη Μαρίας για την τήρηση των πρακτικών. 

                      

Στην συνέχεια, αφού το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 
του 234-240 του Ν.3463/2006 ∆ΚΚ και του άρθρου 67 του ν.3852/2010, η Πρόεδρος του ∆.Σ.  κήρυξε την 
έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούµενη για το 1ο θέµα της  ηµερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου, την 612/2-9-2022 εισήγηση  της , η  οποία αυτολεξεί , αναφέρει τα παρακάτω: 

 
  «Στον Παιδικό Σταθµό Βουκολιών δεν υπηρετεί µόνιµο παιδαγωγικό προσωπικό (παιδαγωγοί-

βοηθοί),αλλά οι ανάγκες καλύπτονται από το προσωπικό που απασχολείται στα πλαίσια λειτουργίας 

της δράσης «Πρόγραµµα προσχολικής αγωγής και δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 

2022 – 2023»,  µε ανανεούµενες συµβάσεις. 

 Στα πλαίσια λειτουργίας του ανωτέρω προγράµµατος µέχρι πρότινος στον Παιδικό Σταθµό 

Βουκολιών, υπηρετούσε επί µια δεκαετία ( από το 2012 µέχρι και το 2022) µία (1) παιδαγωγός, 

ειδικότητας Βρεφονηπιοκόµος ΤΕ και µία (1) Νηπιαγωγός ΠΕ  και από 11-11-2021 και  µία (1)  ∆Ε 

Βοηθός Βρεφοονηπιοκόµου, ενταγµένη κι αυτή στο ανωτέρω προγραµµα µε ανανεούµενη σύµβαση. 

Την 31-8-2022 υποβλήθηκε αίτηση παραιτησης από τη Νηπιαγωγό ΠΕ , λόγω διορισµού τυς ως 

αναπληρώτρια στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. 

 

Επίσης την 1-9-2022 υποβλήθηκε αιτηση χορήγησης αναρωτικής άδειας από 2 έως 13  Σεπτεµβρίου 

2022 από τη µονιµη Μαγείρισσα ∆Ε, της δοµής καθώς και ενηµέρωση ότι θα ακολουθήσει αµέσως 

µετά την14-9-2022 , χειρουργική επέµβαση µε τον αναµενόµενο χρόνο ανάρρωσης , εκτιµάτα ότι δε θα 

ναι λιγότερο από δύο µηνες . 

ΑΔΑ: ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ



Επίσης πρέπει να ληφθεί υποψη ότι η µονιµη Μαγείρισσα ∆Ε, συνταξιοδοτείται λόγω ορίου  ηλικίας  και 

πρόκειται να αποχωρήσει οριστικά την 31-12-2022 

 

Οι αιτήσεις εγγραφών για την περιοδο 2022-2023 ,για τον παιδικό σταθµό Βουκολιών είναι τριάντα (30) 

στον αριθµό,τη δεδοµένη στιγµή. 

Στο, 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». 

 

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. 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη , το κυλιόµενο 6ωρο ωράριο απασχόλησης των παιδαγωγών, που 

απασχολούνται στις δοµές των βρεφονηπιακών σταθµών. 

Γίνεται λοιπόν κατανοητό από τα παραπάνω , οι δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν οι 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, ιδιαιτερα  στην 

έναρξη του σχολικού έτους µε τις προσαρµογές των νηπίων  στην εκπαιδευτική διαιδκασία , που 

οφείλουν να γίνουν.   

 
Αυτή τη στιγµή η δοµή διαθέτει δύο παιδαγωγούς που στηρίζουν τη λειτουργία της,  µία (1) 
παιδαγωγός, ειδικότητας Βρεφονηπιοκόµου ΤΕ και  µία (1)  ∆Ε Βοηθό Βρεφονηπιοκόµου και 

συµπεραινεται ότι τουλάχιστον για το πρώτο απαιτητικό διάστηµα της έναρξης λειτουτργίας και των 
προσαρµογών των νηπίων , απαιτείται η προσληψη µίας (1) Βρεφονηπιοκόµου ΤΕ και  ελλειψει αυτής, 
µίας (1)  ∆Ε Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου, µε δίµηνη απασχόληση. 
 
Επίσης για την απρόσκοπτη λειτουργια της υπηρεσίας σίτισης πρόσληψη µια (1) ∆Ε Μαγείρισσας, µε 
δίµηνη απασχόληση. 
 
Εν κατακλείδι , απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία της δοµής του Παιδικού σταθµού Βουκολιών 

και µέχρι την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδιακσίας για πρόσληψη προσωπικού προς αναπλήρωση 

των δυο ατόµων,(1 ΠΕ Νηπιαγωγό που αποχώρησε και µια 1 ∆Ε Μαγείρισσα  που τελεί σε αναρρωτική  

και πρόκειται  να συνταξιοδοτηθεί ) η  άµεση πρόσληψη προσωπικού µε δίµηνη απσχόληση µίας (1) 

Βρεφονηπιοκόµου ΤΕ και  ελλειψει αυτής, µίας (1)  ∆Ε Βοηθού Βρεφονηπιοκόµου µια (1) ∆Ε 

Μαγείρισσας, , ώστε να είναι δυνατή  και οµαλή η έναρξη του νέου σχολικού έτους για τους 

ωφελούµενους. 

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 δέκα οκτώ (18) θέσεις. 
 
Μετά από τα παραπάνω παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

 

ΑΔΑ: ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ



ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  27/2022 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού  έλαβε υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης: 
1. Τη σχετική εισήγηση της Προέδρου ∆.Σ. 
2. Την επείγουσα ανάγκη στήριξης  λειτουργίας της δοµής του ΠΑΙ∆ΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΎ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
Οµόφωνα 

 
∆έχεται  ως έχει την εισήγηση της Προέδρου και εγκρίνει  τον, προγραµµατισµό πρόσληψης  

δύο (2), ατόµων µε δίµηνη  απασχόληση , για τη δοµή του Παιδικού Σταθµού Βουκολιών,των  

παρακάτω ειδικοτήτων : 

Μία (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόµο και ελλέιψει αυτής , µίας (1) ∆Ε βοηθό Βρεφονηπιοκόµο & µίας (1) 

Μαγείρισσας ∆Ε. 

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισµού  έτους 2022 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  44.000,00€  

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

πίστωση ποσού  12.000,00€  

 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται: 
 

                     Η Πρόεδρος ∆.Σ.                                                      Τα  µέλη  
 
 

          Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 

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

Μπουρδάκης Εµµανουήλ 

Βασιλάκης Ιωάννης  
 

                    Ακριβές αντίγραφο 

              Η Πρόεδρος ∆.Σ.           
 

 
       Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη 
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