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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 16/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 98/2014
ΘΕΜΑ 5ο: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση αναγκών των Παιδικών
Σταθμών Ορεστιάδας.
Στην Ορεστιάδα σήμερα 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα
Tρίτη και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του Προέδρου, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ. 1475/14-08-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος
2.-Γεωργίου
3.-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

Γραμματίκης

Γεώργιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Κέντρου
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή για τηv
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος το 5ο θέμα της
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κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
«Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/07 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. Ο
υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου
21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 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
παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ. 93/14-04-2014)
Τροποποίηση του άρθρου 17 του Ν. 3870/2010 «Το άρθρο 17 του Ν.
3870/2010(Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν.
2190/1994 (Α' 28) ισχύουν για το χρονικό διάστημα του ενός μηνός που προηγείται
της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι
την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι
περιορισμοί του παρόντος δεν ισχύουν για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και τις
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, από τους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα
αυτών, προκειμένου για τις ειδικότητες των ναυαγοσωστών, των υδρονομέων
άρδευσης, των χειριστών μηχανημάτων, των εργαζομένων στους τομείς της
πυρασφάλειας, των παιδικών σταθμών, της καθαριότητας, των Κέντρων Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) και των αμειβομένων μέσω προγραμμάτων
ΕΣΠΑ, των εργαζομένων στις Παιδικές Κατασκηνώσεις»
Για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών
κρίνεται αναγκαία η πρόσληψη ενός(1) ατόμου ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων και τριών (3)
ατόμων ΥΕ προσωπικού καθαριότητας δίμηνης σύμβασης στους παιδικούς
σταθμούς, για την σίτιση των παιδιών και την καθαριότητα των παιδικών σταθμών,
επειδή δεν επαρκεί το μόνιμο προσωπικό και μέχρι την έγκριση του υποβληθέντος
αιτήματος από το Υπουργείο Εσωτερικών για πρόσληψη προσωπικού ορισμένου
χρόνου 11μηνης διάρκειας προκειμένου να διασφαλιστεί η σίτιση και η υγεία των
παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία των παιδικών σταθμών για το έτος 2014.
Σας γνωρίζω ακόμη ότι από την ίδρυση του Ν.Π (09-05-2011)έχουν
συνταξιοδοτηθεί τέσσερις(4) βρεφονηπιοκόμοι, τρεις(3) μαγείρισσες και δύο (2)
καθαρίστριες χωρίς να μεταβληθεί η υφιστάμενη κατάσταση (από την αρχή μέχρι
σήμερα λειτουργούν 8 παιδικοί σταθμοί και φιλοξενούνται περίπου 200 νήπια) και για
το λόγο ότι δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, προτείνω προς το
Διοικητικό Συμβούλιο να επικαλεστούμε την ανωτέρω διάταξη και να προβούμε στην
πρόσληψη ενός(1) ατόμου ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων και τριών (3) ατόμων ΥΕ
προσωπικού καθαριότητας στους παιδικούς σταθμούς με δίμηνη σύμβαση και
προκειμένου να καλύψουμε τις παραπάνω ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του
Δήμου Ορεστιάδας.
Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα βαρύνει τους Κ.Α.15.6041.01 και
15.6054.01.
Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του να
αποφασίσουν σχετικά
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Τo Διοικητικό Συμβούλιο μετά από τη διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη
τoυ τηv εισήγηση και την προαναφερόμενη νομοθεσία,
ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίvει για τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρovται αvαλυτικά στηv εισήγηση τηv
πρόσληψη πρoσωπικoύ με σύμβαση εργασίας δύo (2) μηvώv μέσα σε συvoλικό
διάστημα δώδεκα (12) μηvώv προκειμένου να διασφαλιστεί η σίτιση και η υγεία
των παιδιών και η εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Ορεστιάδας και
συγκεκριμένα:
Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1

ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων

Μία(1)

Δύο (2) μήνες

2

ΥΕ Προσωπικού
Καθαριότητας

Τρεις (3)

Δύο (2) μήνες

2. Εξoυσιoδoτεί τoν πρόεδρο, για τηv έκδoση της σχετικής διακήρυξης με
απoδεικτικό τoιχoκόλλησης στo νομικό πρόσωπο Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο και τηv εv
συvέχεια λήψη απόφασης αυτoύ, για πρόσληψη τoυ πρoσωπικoύ σύμφωvα με τηv
παρoύσα, ως επίσης και τηv απoστoλή πίvακα τoυ πρoσληφθησoμέvoυ για τov
σκoπό αυτό πρoσωπικoύ για τηv απoστoλή αυτoύ στo Α.Σ.Ε.Π. αλλά και τηv
αvαγγελία πρόσληψης στov Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Δ.2656/53 & 763/70) επί τωv σχετικώv
εvτύπωv (πρόσληψης: Α/06/1998 και βεβαίωση απόλυσης: 101049/1990).
3. Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικ. έτους
2014 και συγκεκριμένα τους Κ.Α. 15.6041.01 τακτικές αποδοχές και Κ.Α
15.6054.01 εργοδοτικές εισφορές.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 98/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
α/α

Γεωργίου Γεώργιος
Αντιπρόεδρος

