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Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης αριθμ. 8/2022 ζσνεδρίαζης ηοσ Γιοικηηικού
σμβοσλίοσ ηοσ Οργανιζμού Θοινφνικής Προζηαζίας, Αλληλεγγύης & ΠαιδείαςΑνδρομάνα ηοσ Γήμοσ Γεζκάηης
ΘΔΚΑ: Πρόζληυη προζφπικού για ηην ανηιμεηώπιζη καηεπειγοσζών

εποτικών ή πρόζκαιρφν αναγκών (δίμηνη ζύμβαζη )
ηε Γεζθάηε ζήκεξα ηελ 24 Απγνύζηνπ , εκέξα Σεηαξηε, θαη ώξα 11:00 π.κ. ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ

θαηόπηλ ηεο αξηζκ.

181/19-08-2022 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε
απνδεηθηηθό ζε θαζέλα από ηα κέιε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ. 3463/2006
ΓΘΘ.
ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ

1. Εεζεο Θνγηνο ( πξόεδξνο )
2. Αλδξώλε Αξεηε
3. Θαξαζηέξγηνο Γεκήηξηνο
4. Θνύηνπιαο Αζαλάζηνο
5. Ιάκαξεο Υξήζηνο
6. Σδηαθέηαο Ληθόιανο
7. Σξηθαιίδεο Αξηζηείδεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν ππάιιεινο Κπνύδκπαο Θεόδσξνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν 7 κειώλ ήηαλ παξόληα 7 κέιε – ν
πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο
δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο:


Σελ ππ ’αξηζ.10/2022 απόθαζε Ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ.



Σηο αηηήζεηο γηα ηελ θηινμελία βξεθώλ ζηνλ Βξεθνλεπηαθό ζηαζκό.



Σηο αηηήζεηο σθεινύκελσλ ζην πξόγξακκα ηεο ΔΔΣΑΑ πξνώζεζε θαη ππνζηήξημε
παηδηώλ (πξώελ ελαξκόληζε) voucher πνπ πεξηκέλνπκε ηελ ηειηθή έγθξηζε

ησλ

απνηειεζκάησλ


Σν γεγνλόο

όηη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ voucher ζα πξνβνύκε ζε πιήξσζε ησλ

αλαγθαίσλ ζέζεσλ κέζσ αλαθνίλσζεο ΟΥ ΑΔΠ.


Σελ αλάγθε άκεζεο ιεηηνπξγίαο βξεθηθνύ ηκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα από 1-9-2022.
Θαη πξόηεηλε λα πξνβνύκε ζηελ πξόζιεςε ηξηώλ (3) αηόκσλ κε ηηο θαησζη
.

εηδηθόηεηεο
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Α/Α

Θλάδος / Διδικόηηηα

Αριθμός Υρονική
διάρκεια

1
2

ΠΔ ΛΖΠΗΑΓΩΓΩΛ
ΓΔ ΒΟΖΘΩΛ –ΒΡΔΦΟΘΟΚΩΛ-

1

Γύν ( 2 ) κήλεο

2

Γύν ( 2 ) κήλεο

ΠΑΗΓΟΘΟΚΩΛ

Δπηζεο
ύκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 νξίδνληαη ηα εμήο:
«1.Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Σ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ
ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ
ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Ο
ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ.
2738/1999 (ΦΔΘ 180 Α'). Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ
δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο
άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ
θάζε θνξά ζην Α..Δ.Π., θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην
αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Σν Α..Δ.Π. δηελεξγεί έιεγρν γηα
ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν
δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ
δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο
ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη.
2.Δπηηξέπεηαη ε πξόζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαθηηθνύ,
κνλαδηθνύ ζηνλ θιάδν ππαιιήινπ, ιόγσ θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο, αξγίαο ή
δηαζεζηκόηεηαο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ θσιύκαηνο.
3. Ζ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο ηεο ΠΤ 33/2006 (ΦΔΘ 280 Α'), όπσο ηζρύεη.»

Σφμφωνα με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018:
«2. Συμβάςεισ διάρκειασ τριϊν (3) μθνϊν που ςυνάφκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 41 του ν.
4325/2015 (Α' 47) για τισ ανάγκεσ τθσ πυραςφάλειασ και τθσ ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ των
ακτϊν, μποροφν να παρατακοφν με απόφαςθ του αρμοδίου προσ διοριςμό οργάνου μζχρι τθ
ςυμπλιρωςθ τεςςάρων (4) μθνϊν.»
Σφμφωνα με τθν παρ.2 του άρκρου 54 του Ν.4662/2020: «Για τθν αντιμετϊπιςθ κατεπειγουςϊν
εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, ςτισ κατϋ εξαίρεςθ, ςτο εδάφιο βϋ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 206 του ν. 3584/2007 (Αϋ 143), προβλεπόμενεσ περιπτϊςεισ πρόςλθψθσ από τουσ
Ο.Τ.Α. αϋ και βϋ βακμοφ, προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου διάρκειασ που
δεν υπερβαίνει τουσ τζςςερισ (4) μινεσ ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν,
περιλαμβάνονται και οι χειριςτζσ μθχανθμάτων ζργου.»
Επίςθσ ςφμφωνα με τθν περιπτ. ιε τθσ παρ 2 του άρκρου 2 του Ν. 4765/21, εξαιρείται των
διαδικαςιϊν του ν. 4765/21 το προςωπικό που προςλαμβάνεται για αντιμετϊπιςθ
κατεπειγουςϊν ι εποχικϊν ι πρόςκαιρων αναγκϊν, με ςφμβαςθ εργαςίασ οριςμζνου χρόνου
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τθσ οποίασ θ διάρκεια δεν υπερβαίνει τουσ δφο (2) μινεσ μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα δϊδεκα
(12) μθνϊν.
Ο υπολογιςμόσ του δωδεκαμινου γίνεται ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 38 του Ν.
4765/21. Παράταςθ ι ςφναψθ νζασ ςφμβαςθσ μζςα ςτο ανωτζρω δωδεκάμθνο διάςτθμα ι
μετατροπι τθσ ςφμβαςθσ ςε αορίςτου χρόνου είναι αυτοδικαίωσ άκυρεσ. Ο φορζασ που
διενεργεί τθν πρόςλθψθ αποςτζλλει τον πίνακα των προςλθπτζων ςτο Α.Σ.Ε.Π., κακϊσ και
όλουσ τουσ πίνακεσ προςλθπτζων κάκε ζτουσ, το αργότερο μζχρι τθν 31θ Ιανουαρίου του
επόμενου ζτουσ. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί ζλεγχο για τθ ςυνδρομι των όρων πρόςλθψθσ τθσ
παροφςασ περίπτωςθσ. Εάν κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκεί ότι απαςχολείται ι απαςχολικθκε
προςωπικό κατά παράβαςθ των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόηεται θ παρ. 8 του άρκρου 51 του
Ν. 4765/21.

Θαηόπηλ ηνύησλ παξαθαιώ λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε
εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ όπσο αλαγξάθεηαη αλσηέξσ.
Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλώλ κηζζνδνζίαο θαη εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ έρνπλ πξνβιεθηεί νη
αλάινγεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό σο εμήο::
Από ηνλ ΘΑ10-6041.005 κε ηίηιν Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο ,δώξα
ενξηώλ ,γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα)(Ιεηηνπξγία βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ) Πίζησζε
6.574,00€.
ηνλ ΘΑ 10-6054.005 κε ηίηιν Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ (Ιεηηνπξγία
βξεθνλεπηαθνύ ζηαζκνύ πίζησζε 1445,42€
Θαη θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη
έιαβε ππόςε:










το άρκρο 206 του Ν. 3584/07, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει
τθν παρ.2 του άρκρου 54 του Ν.4662/2020
τθν περιπτ. ιε τθσ παρ 2 του άρκρου 2 του Ν. 4765/21
τθν εξαςφαλιςμζνθ πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2022 ΝΠΔΔ
τθν Εγκφκλιο 33 του ΥΠΕΣΔΔΑ Αρικ. Πρωτ.: οικ. 29825/7-7-2003
τθν Εγκφκλιο 5 του ΥΠΕΣΔΔΑ οικ 5345/4-2-2005
το Α.Π. οικ.8907/14.02.2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
τθν με αρικ. Πρωτ.187/24-8-2022 βεβαίωςθ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ

1. Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξόλνπ, ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ηξησλ ( 3 ) αηόκσλ γηα ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο εύξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ Βξεθνλεπηαθνύ ηαζκνύ γηα ηηο εμήο θαηά αξηζκό αηόκσλ εηδηθόηεηεο ,κε ηα
αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα θαη ηελ αληίζηνηρε ρξνληθή πεξίνδν.
Α/Α

Θλάδος / Διδικόηηηα

Αριθμός

Υρονική
διάρκεια

1
2

ΠΔ ΛΖΠΗΑΓΩΓΩΛ

ΓΔΒΟΖΘΩΛ –ΒΡΔΦΟΘΟΚΩΛΠΑΗΓΟΘΟΚΩΛ

1

Γύν ( 2 ) κήλεο

2

Γύν ( 2 ) κήλεο
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3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο – γλσζηνπνίεζεο γηα
ηελ πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό

17/2022

Έηζη ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο.
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ
ΕΖΖ ΘΟΓΗΟ

ΣΑ ΚΔΙΖ

