
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

3/2011 

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

 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 16/2011 

ΘΕΜΑ: «Προγραμματισμός πρόσληψης μιας (1) θέσης μαγείρων ΔΕ32 στον Παιδικό 

& Βρεφονηπιακό ταθμό Παπάδου Γέρας,  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου ίση με την σχολική περίοδο» 

 

 

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: «ας γνωρίζω 

ότι η μοναδική μαγείρισσα του Παιδικού ταθμού Παπάδου υπέβαλλε την 

παραίτησή της λόγω συμπλήρωσης του χρόνου ηλικίας για συνταξιοδότηση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 άρθρο 152. Θα πρέπει σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρο 9 του Ν. 3812/2009 να προγραμματίσουμε μια (1) θέση 

μαγείρων ΔΕ32 ορισμένου χρόνου ίση με την σχολική περίοδο σύμφωνα με τον 

Ο.Ε.Τ των Παιδικών & Βρεφονηπιακών ταθμών όπου προβλέπονται 5 θέσεις 

εποχιακού προσωπικού 

Πίστωση ποσού 10.000,00 € θα προβλεφθεί στον Κ.Α 15.6041 του οικ. έτους 

2011». 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ   

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΙΚΗ ΤΖΗΣΗΗ ΑΥΟΤ ΠΗΡΕ ΤΠ’ ΟΧΗ: 

 

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

7. Σις διατάξεις του Ν. 3584/2007 

8. Σις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3812/2009 

9. Σον Ο.Ε.Τ 

10. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ» 

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 Σον προγραμματισμό πρόσληψης μιας (1) θέσης μαγείρων ΔΕ32 στον 

Παιδικό & Βρεφονηπιακό ταθμό Παπάδου Γέρας,  με σχέση εργασίας 



ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ίση με την σχολική περίοδο λόγω 

παραίτησης της μοναδικής μαγείρισσας του Παιδικού ταθμού Παπάδου 

λόγω συνταξιοδότησης. 

 Πίστωση ποσού 10.000,00 € για την πληρωμή θα προβλεφθεί στον Κ.Α 

15.6041 του οικ. έτους 2011 

 
ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                 ΣΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟ 




