
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

3/2011 

υνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί ταθμοί Δήμου Γέρας» 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 15/2011 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΥΕΚ 234/28.12.2009 Σεύχος Α’)» 

 

ήμερα την 3ην του μηνός Μαρτίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 

μ. συνήλθε το Διοικητικό υμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα του 

Παιδικού ταθμού Παπάδου, ύστερα από την από 3/25-2-2011 πρόσκληση της 

Προέδρου του Διοικητικού υμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο και 

επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους υμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 95, 96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 3463/2006 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  7. 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Πολυξένη Καραγιάννη, Πρόεδρος   ΚΑΝΕΝΑ 

2. Γεώργιος Σσουπής, Αντιπρόεδρος    

3. Παναγιώτης Φαραλαμπής 

4. Παναγιώτης Πελεκάνος 

5. Ρεβέκκα Κουτρελάκου 

6. Μαρία Σσουπλάκη 

7. Παναγιώτης Μυστάκας 

 

Εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διατάξεως η Πρόεδρος είπε ότι: «Σο Τπουργείο 

Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Σμήμα Προσωπικού 

με το αρθ. οικ. 9089/24-2-2011 έγγραφο μας ζήτηση να προβούμε στο 

προγραμματισμό προσλήψεων και την άμεση κίνηση των προβλεπόμενων 

διαδικασιών για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού καθώς και τη σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου, λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές δημοσιονομικό 

πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα. υγκεκριμένα για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (ΥΕΚ 234/Α/28-12-2009) 

ορίζεται μεταξύ άλλων ότι η επιλογή των φυσικών προσώπων θα γίνεται στο εξής 

βάσει της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 3812/2009, όπως ισχύει, και η σχετική 

βεβαίωση ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου που δεν 

υποκρύπτουν εξηρτημένη εργασία και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 

θα χορηγείται εφεξής από το ΑΕΠ. Θα πρέπει με την παρούσα απόφαση μας να 

προβούμε στον προγραμματισμό προσλήψεων με συμβάσεις μίσθωσης έργου για το 

ΝΠΔΔ «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί ταθμοί Δήμου Γέρας» για το έτος 2011. 

υγκεκριμένα προτείνω τα εξής:  
Προκειμένου να επιτευχθεί το έργο που αφορά την διαπαιδαγώγηση & ένταξη των 

παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και ειδικότερα για: 

 Σην μεγαλύτερη φροντίδα των παιδιών και των βρεφών που φιλοξενούνται 

 Σην καλύτερη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών  

 Σην καλύτερη διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 

 Καθώς και την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβασή τους από την 

οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, στα πλαίσια των προγραμμάτων 



«Παιδί & χολείο» & «Η ψυχολογία των παιδιών» τα οποία θα ολοκληρωθούν 

σε ένα (1) έτος,  

Προτείνω όπως ζητήσουμε την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης του έργου 

για: 

 μια (1) νηπιαγωγό (ΠΕ) για τον Παιδικό ταθμό κοπέλου,  

 μια (1) βρεφονηπιοκόμο (ΣΕ) για τον Παιδικό ταθμό Παπάδου,  

 δυο (2) βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι (ΔΕ) για τον Παιδικό ταθμό Παπάδου 

& κοπέλου,  

 καθώς και μια (1) καθαρίστρια (ΤΕ) για τον Παιδικό ταθμό κοπέλου. 

Σο ανατιθέμενο έργο δεν έχει να κάνει με τα συνηθισμένα καθήκοντα των 

υπαλλήλων του ΝΠΔΔ και με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού η σύναψη 

συμβάσεων με μίσθωση έργου είναι απαραίτητη. Σο ολικό χρονικό διάστημα των 

συμβάσεων ορίζεται για 12 μήνες, ίσο με της σχολικής περιόδου. Σο συνολικό ποσό 

αμοιβής και των 5 συμβάσεων ορίζεται στο ποσό των 63.960,00 €». 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ ΑΥΟΤ ΠΗΡΕ ΤΠ’ ΟΧΗ: 

 

1. Σις διατάξεις του Ν. 3582/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

2. Σις διατάξεις των άρθρων 105, 97, 96 και 95 του Ν. 3463/2006 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 103  περί της παρ. 2 του Ν. 3463/2006 & του 

άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 

4. Σις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΥΕΚ 234/28.12.2009 Σεύχος Α’) 

5. Σο αρθ. 9089/24-2-2011 έγγραφο του Τπουργείου Εσωτερικών 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 Σην έγκριση σύναψης συμβάσεων με μίσθωση έργου για: 

 Σον Παιδικό ταθμό κοπέλου μια (1) νηπιαγωγό της κατηγορίας ΠΕ 

 Σον Παιδικό ταθμό Παπάδου μια (1) βρεφονηπιοκόμο της κατηγορίας ΣΕ 

 Σον Παιδικό ταθμό Παπάδου μια (1) βοηθό βρεφονηπιοκόμο της 

κατηγορίας ΔΕ 

 Σον Παιδικό ταθμό κοπέλου μια (1) βοηθό βρεφονηπιοκόμο της 

κατηγορίας ΔΕ 

 Σον Παιδικό ταθμό κοπέλου μια (1) καθαρίστρια ΤΕ.  

Προκειμένου να επιτευχθεί το έργο που αφορά την διαπαιδαγώγηση & ένταξη 

των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον και ειδικότερα για: 

 Σην μεγαλύτερη φροντίδα των παιδιών και των βρεφών που φιλοξενούνται 

 Σην καλύτερη ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών  

 Σην καλύτερη διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία 

 Καθώς και για την προπαρασκευή τους για την φυσική μετάβασή τους από 

την οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον, στα πλαίσια των 

προγραμμάτων «Παιδί & χολείο» & «Η ψυχολογία των παιδιών» τα οποία θα 

ολοκληρωθούν σε ένα (1) έτος 

 Σο ποσό αμοιβής ορίζεται:  

o Για την Νηπιαγωγό ΠΕ 15.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 00.6117.0003 

του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011 

o Για την Βρεφονηπιοκόμο ΣΕ 12.560,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 

00.6117.0004 

o Για δυο Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμους ΔΕ 24.400,00 € και θα βαρύνει τον 

Κ.Α 00.6117.0004 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011 



o Για την καθαρίστρια ΤΕ 12.000,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 

00.6117.0002 του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011 

 υνολικό ποσό και για τις 5 συμβάσεις ορίζεται το ποσό των 63.960,00 € 

 Ειδικά για τις θέσεις: 

1. μιας (1) ΣΕ Βρεφονηπιοκόμου 

2. δυο (2) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμου 

3. μιας (1) ΤΕ Καθαρίστριας, επειδή οι εν λόγω θέσεις προβλέπονται στον ΟΕΤ 

του ΝΠΔΔ ζητάμε την συνδρομή των διατάξεων της παρ. 1 του αρθ. 14 του 

Ν. 3812/2009 (ΥΕΚ 234/28.12.2009 Σεύχος Α’). 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟ 

     




