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ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 19ης/2022 τακτικής συνεδρίασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά.

  Στο Γεράνι  και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μήνα  Σεπτεμβρίου του έτους 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 16.30 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Πλατανιά σε
συνεδρίαση ύστερα από την με αριθ. Πρωτ. 639/15-09-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, νόμιμα
κοινοποιημένη , με το παρακάτω θέμα  ημερήσιας διάταξης: 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   34/2022

Θέμα 1ο:  «Προγραμματισμός πρόσληψης έκτακτου προσωπικού (1) ατόμου ιδ. δικαίου ορισμένου
χρόνου ειδικότητας   ΔΕ  ΜΑΓΕΙΡΩΝ ,  για  τον  Παιδικό  Σταθμό Βουκολιών με  δίμηνη  απασχόληση
ειδικότητας ».

    Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου                                                                        
1.Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη Πρόεδρος                          
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ                                                                                ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
2.Δημητρογιαννάκης Στυλιανός Αντιπρόεδρος                         1. Δαράκης Ιωάννης     
3.Μπομπολάκης Χαρίτων                                                             2. Βαρουξάκης Στυλιανός
4.Γοναλάκη Αικατερίνη                                                                  3. Κοκκινάκης Παναγιώτης
5.Νικητοπούλου Δήμητρα                                                             4. Κοκκινάκη Όλγα 
6.Χίνου Μαρία                                                                                5. Σταματάκη Βασιλική
7.Μπουρδάκης Εμμανουήλ                                                          6. Κόρκακα Αικατερίνη
8.Βεριβάκη –Μαστοράκη Γεωργία (Γιούλη)                                 7. Δασκαλάκης 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 Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
του 234-240 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ και του άρθρου 67 του ν.3852/2010, η Πρόεδρος του Δ.Σ.  κήρυξε την
έναρξη της συνεδριάσεως και εισηγούμενη για το 1ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του
Συμβουλίου, την 638/15-9-2022 εισήγηση  της , η  οποία αυτολεξεί , αναφέρει τα παρακάτω:

“Με  την  27-2022  ΑΔΑ:  ΡΗΛΩΟΚ64-ΤΚΣ απόφαση  Δ.Σ.  αποφασίστηκε  ο :  «Προγραμματισμός

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου ,με δίμηνη απασχόληση για τον

Παιδικό  Σταθμό  Βουκολιών  »,  για  την  απρόσκοπτη   λειτουργία  του,  Παιδικού  Σταθμού  Παιδικού

Σταθμού  Βουκολιών,  μέχρι  να  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  πρόσληψης προσωπικού  με  δυνατότητα

ανανέωσης  στα  πλαίσια  λειτουργίας  του  προγράμματος  «Εναρμόνιση  Οικογενειακής  &

Επαγγελματικής   Ζωής»  και  όπως  μετεξελίχθηκε  σε  «Πρόγραμμα  προσχολικής  αγωγής  και

δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, περιόδου 2022 – 2023».

Βασιζόμενοι στην ανωτέρω  απόφαση εκδόθηκε η 633/08-09-2022 ΑΔΑ: Ρ8Β7ΟΚ64-ΥΒΕ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  πρόσληψης προσωπικού,   δύο  (2)  ατόμων,  η  οποία  όμως δεν  προσέλκυσε  ικανό
αριθμό προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών.
Υποβλήθηκε  μια   (1)  ΜΌΝΟ  αίτηση  για  τη   θέση  παιδαγωγου  ειδικοτητας  ΔΕ  ΒΟΗΘΩΝ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ και δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη της 2η θέσης  ειδικοτητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ.

Ωστόσο ο παιδικός σταθμός έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του και προχωρούν οι εισαγωγές των νηπίων και
η σταδιακή προσαρμογή τους στο πρόγραμμα της δομής. Γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω η άμεση

ΑΔΑ: 63ΚΣΟΚ64-80Ψ



ανάγκη, λήψης νέας απόφασης για επανάληψη της διαδικασίας  πρόσληψης προσωπικού ,  για την
ειδικότητα ,  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ για τη στήριξη λειτουργίας  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 είκοσι (20) θέσεις”

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

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  34/2022

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

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Ομόφωνα

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

ενός  (1), ατόμου  με δίμηνη  απασχόληση , για τη δομή του Παιδικού Σταθμού Βουκολιών, με  ειδικότητα

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, με άμεση  επανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης.

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 Δ.Σ.                                                      Τα  μέλη 

          Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη Δημητρογιαννάκης Στυλιανός 
Μπομπολάκης Χαρίτων              
Γοναλάκη Αικατερίνη                   
Χίνου Μαρία 
Νικητοπούλου Δήμητρα
Μπουρδάκης Εμμανουήλ
Βασιλάκης Ιωάννης 

                    Ακριβές αντίγραφο
              Η Πρόεδρος Δ.Σ.          

       Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη

ΑΔΑ: 63ΚΣΟΚ64-80Ψ
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