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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                            Αριθµ. Πρωτ.564 

∆ΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΝΠ∆∆ ∆ΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

 
                                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό 17ης/2022 τακτικής  συνεδρίασης του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά. 
 

  Στο Γεράνι  και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 16η του µήνα Αυγούστου του έτους 2022, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 16.30 µ.µ. συνήλθε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Πλατανιά , 
ύστερα από την µε αριθ. Πρωτ. 550/11-8-2022 πρόσκληση της Προέδρου αυτού, νόµιµα 

κοινοποιηµένη µε το παρακάτω θέµατα  ηµερήσιας διάταξης:  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  26/2022 

 
ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ  :  «Καθορισµός πρόσληψης  προσωπικού Ι∆ΟΧ ανά δοµή » 

  
   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 ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης  έθεσε υπόψη του Συµβουλίου, την 981/19-11-2021 εισήγηση  της , η  οποία αυτολεξεί , 
αναφέρει τα παρακάτω: 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών-ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ∆/ΝΣΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. µε το έγγραφό µε αρ. πρωτ. 95989/26-12-2021, είχε ζητήσει να γίνει 

“Προγραµµατισµός προσλήψεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή 

σύµβασης µίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021”,  

Στα πλαίσια αυτά , κληθήκαµε  να προγραµµατίσουµε τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού 

ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών των δοµών µας  για το 2022. 

Λήφθηκε η απόφαση 01/2022(Α∆Α:  6ΚΣ6ΟΚ64-5ΩΕ) , σύµφωνα µε την οποία προγραµµατίστηκε 

και αιτηθήκαµε την πρόσληψη συνολικά  2 ατόµων και ειδικότερα : 

-2 άτοµα ∆Ε Γενικών καθηκόντων -µε απογευµατινή απασχόληση- 8µηνης διάρκειας, για τη στήριξη 

της λειτουργίας του κλειστού γυµναστηρίου Ταυρωνίτη & Αθλητικών εγκαταστάσεων Αλικιανού, 

8µηνης διάρκειας 

Σύµφωνα µε τα αριθµ. έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.41989/23-6-2022  και την µε αριθµ. πρωτ. 

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022  Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 

ΑΔΑ: ΡΤΖ1ΟΚ64-ΤΚΒ



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

ισχύει, εγκρίθηκε για το φορέα µας  µία (1) θέση. 

Έτσι καλούµαστε να καθορίσουµε για ποια από τις δύο παραπάνω αθλητικές δοµές , θα 

προγραµµατιστεί  η συγκεκριµένη πρόσληψη. 

Με  τη  ΣΟΧ 2-2021 ( Α∆Α: ΩΘΣΤΟΚ64-Τ5Α) κατέστη δυνατή η πρόσληψη δύο ατόµων ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ για τη στήριξη της λειτουργίας του κλειστού γυµναστηρίου Ταυρωνίτη & Αθλητικών 

εγκαταστάσεων Αλικιανού, 8 µηνης διάρκειας , από 24-01-2022 έως 23-09-2022 ( σχετ. απόφαση 

Προέδρου για την πρόσληψη  05/2022 -Α∆Α: 99Σ7ΟΚ64-ΖΦΛ). 

∆ιαπιστώνεται γενικά αισθητή βελτίωση στη λειτουργία και τη φροντίδα και των δύο αθλητικών 

δοµών µε την πρόσληψη των δύο ανωτέρω  υπαλλήλων.  

Το ιδανικό θα ήταν να επαναληφθεί η πρόσληψη δύο ατόµων και για τις δύο αθλητικές δοµές , πλην 

όµως η  πρόσφατη έγκριση δε µας το επιτρέπει. 

Για το λόγο αυτό και  κρίνοντας από τις συνθήκες που επικρατούν στις δυο δοµές , θεωρούµε οτι 

µεγαλύτερη ανάγκη φροντίδας και στήριξης της λειτουργίας της , έχουν οι Αθλητικές εγκαταστάσεις 

Αλικιανού, λόγω του µεγάλου αριθµού αθλουµένων  και των δυσχερειών  που παρουσιάζονται  στην  

οργάνωση της  δοµής  και την τήρηση των σχετικών αποφάσεων και µέτρων για σύννοµη και 

ασφαλή λειτουργία . 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους  και λαµβάνοντας υπόψη  την απόφαση 01/2022(Α∆Α:  

6ΚΣ6ΟΚ64-5ΩΕ), περίπρογραµµατισµού πρόσληψης, αλλά και την 41989/23-6-2022 Έγκριση 

πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στους ΟΤΑ α΄ 

και β’ βαθµού και στα ΝΠΙ∆ αυτών έτους 2022 κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021, 

του Υπ. Εσωτερικών και την µε αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022  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,  προτείνουµε , την  πρόσληψη  ενός (1)  

ατόµου  ∆Ε ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  για τη στήριξη λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων 

Αλικιανού. 

 

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

 
Αριθµός απόφασης  26/2022 

 
Το ∆ιοικητικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του  τα ανωτέρω, αφού ζητήθηκαν διευκρινίσεις και 
δόθηκαν σχετικές απαντήσεις  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

οµόφωνα 

 
∆έχεται ως έχει την εισήγηση της Προέδρου και καθορίζει την πρόσληψη  προσωπικού Ι∆ΟΧ 

λαµβάνοντας υπόψη το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ΥΠ.ΕΣ.41989/23-6-2022 και την 

∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ./65/8923/20-6-2022  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, αλλά και τις υπαρχουσες ανάγκες και προτεραιότητες ,προκειµένου να δροµολογηθούν 

άµεσα , οι διαδικασίες για την πρόσληψη του ( σύνταξη σχετικής ανακοίνωσης , έγκριση 

ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ  κλπ) ως εξής: 

 

ΑΔΑ: ΡΤΖ1ΟΚ64-ΤΚΒ



 

 

Ενα (1) άτοµο  ∆Ε  ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ , µε απογευµατινή απασχόληση- 8µηνης διάρκειας, για 

τη στήριξη της λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων Αλικιανού. 

 
   
 
  Αφού συντάχθηκε το πρακτικό υπογράφεται: 
 

        Η Πρόεδρος                                                                       Τα  µέλη  
 
 Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη      ∆ηµητρογιαννάκης Στυλιανός   

Γοναλάκη Αικατερίνη 

Μπουρδάκης Εµµανουήλ 

Χίνου Μαρία 

Μποµπολακης Χαρίτων 

Νικητοπούλου ∆ήµητρα 

Βασιλάκης Ιωάννης 

  Ακριβές Απόσπασµα          
                                              

       Η Πρόεδρος  
 

Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη      

ΑΔΑ: ΡΤΖ1ΟΚ64-ΤΚΒ
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