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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιανουαρίου  του έτους 2014 
και ώρα 10.00 µµ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 647/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 26/11/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 647 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
28/26-11-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.:69/3-1-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για 
την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων – Καθορισµός ειδικοτήτων 

 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 26η του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 

6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 31839/22-11-2013 έγγραφη 

πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα µε τους 

ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Παπαγεωργίου Σταύρος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 2) Χλαπάνας Ηλίας 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Σούφλα Ουρανία 3) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Τσιούκης Λάµπρος 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Χάρµπας Θωµάς 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντελής Ιωάννης Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπατζιάκας Βασίλειος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος  27) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα  28) Τσαντήλας Βασίλειος  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

-------------------------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε πρόσληψη προσωπικού µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων – καθορισµό ειδικοτήτων και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 418/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο 
προγραµµατισµός προσλήψεων του έτους 2013 για τις ανάγκες των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών του ∆ήµου Καρδίτσας. Ειδικότερα εγκρίθηκε η πρόσληψη εννέα 
ατόµων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για χρονικό διάστηµα έως 
έντεκα µήνες ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, ως εξής : 
     τρία   (3) άτοµα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 

τρία   (3) άτοµα ∆Ε Βοηθών  Βρεφ/κόµων 
δύο   (2)  άτοµα κατηγορίας ∆Ε32 Μαγείρων 

     ένα   (1)  άτοµο ΥΕ Καθαριότητας 
 
2. Το υπ'αριθ. πρωτ. Α.Π. οικ.45761/14-11-2013 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών µε 
το οποίο ανακοινώθηκε προς το ∆ήµο Καρδίτσας ότι εγκρίθηκαν οι εννέα (9) θέσεις 
πρόσληψης έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  έως ένα έτος, µε 
δυνατότητα ανανέωσης, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2013-2014. 
 
3. Την εισήγηση της ∆/ντριας των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθµών κ. Ανδρ. Γραπατσά – 
Τζέλλου, η οποία ανέφερε: 
 Με υπ'αριθ. πρωτ. Α.Π. οικ. 45761/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
ανακοινώθηκε προς το ∆ήµο Καρδίτσας ότι εγκρίθηκαν οι εννέα (9) θέσεις πρόσληψης 
έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,  έως ένα έτος, µε δυνατότητα 
ανανέωσης για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2013-2014. 

Επειδή ο υπολογισµός του έκτακτου προσωπικού έγινε για ογδόντα (80) νήπια,  αλλά 
οι ωφελούµενες µητέρες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις δοµές µας  ήταν για σαράντα 
επτά νήπια (47), κρίνουµε σκόπιµο να καθορίσουµε εκ νέου τις ειδικότητες µειώνοντας 
ανάλογα και τον αριθµό του έκτακτου προσωπικού από εννέα (9) σε πέντε (5) άτοµα, 
σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών. 

Η πράξη πρόσληψης και ανανέωσης δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 ν. 4038/2012. 

Η πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία, προκειµένου 
να λειτουργήσουν εύρυθµα οι Παιδικοί Σταθµοί και να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε 
απρόσκοπτα το πρόγραµµα «Εναρµόνιση Οικογενειακής  & Επαγγελµατικής Ζωής» στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού «ΕΣΠΑ»  µε 
47 θέσεις σε τρία τµήµατα Παιδικών Σταθµών προνηπίων από 2,5 ετών έως την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική τους εκπαίδευση . 
          Οι ειδικότητες των ατόµων που θα χρειαστούµε για το προσεχές σχολικό έτος 2013-
2014 είναι δύο (2) άτοµα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων, δύο (2) άτοµα ∆Ε Βοηθών Βρεφ/κόµων 
και  ένα  (1) άτοµο ∆Ε 32 Μαγείρων για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος. 
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4. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δηµοτικών συµβούλων  
 

Αποφάσισε οµόφωνα 
 

1. Τροποποιεί εν µέρει την υπ'αριθµ. 418/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  και  
καθορίζει τις ειδικότητες του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής: 
 
∆ύο (2) άτοµα, κατηγορίας ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 
∆ύο (2) άτοµα, κατηγορίας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
Ένα (1) άτοµο, κατηγορίας ∆Ε 32 Μαγείρων, 
 
ήτοι συνολικά πέντε (5) άτοµα αντί των εννέα (9) που αρχικά εγκρίθηκαν (υπ'αριθ. πρωτ. 
Α.Π. οικ. 45761/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών)  
 
2. Η µείωση του αριθµού του προσωπικού που πρόκειται να προσληφθεί κρίνεται αναγκαία 
επειδή ο υπολογισµός του έκτακτου προσωπικού έγινε για ογδόντα (80) νήπια, αλλά οι 
ωφελούµενες µητέρες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις δοµές των Βρεφονηπιακών 
Σταθµών  ήταν για σαράντα επτά (47) νήπια 
 
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθµ. 418/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 647/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


