
 
 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:ΩΨΙΜΩΕΗ-02Ζ 

 

  
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 15η του µήνα Απριλίου  του έτους 2014 
και ώρα 10.00 π.µ, 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. 181/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 27/3/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 181 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
6/27-3-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
          Αριθ. Πρωτ.:14830/11-6-2014 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

   Προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  για τις ανάγκες των Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2014 στο πλαίσιο του προγράµµατος ”Εναρµόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”. 
 
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Μαρτίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη  και ώρα 

6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 8088/21-3-2014 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) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αρβανιτάκου Σοφία 

2) Αναστασίου Απόστολος  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μπατζιάκας Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Χλαπάνας Ηλίας 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Βερίλλης ∆οµήνικος 4) Ντελής Ιωάννης 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Γεννάδιος Ιωάννης 5) Μακροστέργιος Αθανάσιος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Ντούρλιας ∆ηµήτριος Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Σουφλάκος Βασίλειος  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Τσίπρας Εµµανουήλ  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Γιοβάνης Γεώργιος  

11) Μουζιούρας Νικόλαος  25) Παπαδηµητρίου Φώτιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Αρχοντής ∆ηµήτριος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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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  Προγραµµατισµό  προσλήψεων 
έκτακτου προσωπικού  για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών έτους 2014 
στο πλαίσιο του προγράµµατος “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής”  
και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Το αριθµ. πρωτ. οικ.3259/30-01-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 

2. Την αριθµ. 90/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε  Προγραµµατισµό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού  για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών 
έτους 2014 στο πλαίσιο του προγράµµατος ”Εναρµόνηση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής 

33..  ΤΤηηνν      εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΑΑννττιιδδηηµµάάρρχχοουυ  κκ..  ΕΕλλέέννηηςς  ΑΑγγρρααφφιιώώττοουυ,,    ηη  οοπποοίίαα  ααννααφφέέρρθθηηκκεε  σστον 
προγραµµατισµό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου, έως ένα έτος, καθώς και µία σύµβαση µίσθωσης έργου, η οποία εκ 
παραδροµής δεν συµπεριελήφθη στην προηγούµενη εισήγησή µας (αριθµ.πρωτ. 2630/3-2-
14), στο πλαίσιο του προγράµµατος ”Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” για 
την αντιµετώπιση παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης  των Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθµών έτους 2014, προκειµένου να προωθηθούν για έγκριση. 
 
 Όπως τόνισε, η έγκριση του παρακάτω προσωπικού κρίνεται απολύτως αναγκαία, 
προκειµένου να λειτουργήσουν εύρυθµα οι Παιδικοί Σταθµοί και να µπορέσουµε να 
υλοποιήσουµε απρόσκοπτα το πρόγραµµα “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής” στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράµµατος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού 
“ΕΣΠΑ” στα   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 2014 είναι: 
τρία   (3) άτοµα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 
τρία   (3) άτοµα ∆Ε Βοηθών  Βρεφ/κόµων 
τρία   (3)  άτοµα κατηγορίας ∆Ε32 Μαγείρων 
δύο   (2)  άτοµα ΥΕ Καθαριότητας 
για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος και δυνατότητα ανανέωσης για  
ένα ακόµη καθώς και  ένα (1) άτοµο ΠΕ Παιδιάτρων µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) 
ενός έτους. 
 
   Η επί πλέον θέση του ιατρού, είναι απαραίτητη και η παρουσία του επιβεβληµένη 
σύµφωνα µε τον Κανονισµό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθµών, καθώς 
επίσης και για το υπόλοιπο προσωπικό για την υλοποίηση του προγράµµατος  Εναρµόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής του ΕΣΠΑ διότι:  
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Οι ανάγκες µας για το παραπάνω προσωπικό είναι µεγάλες και καθιστούν την εύρυθµη 
λειτουργία των δοµών µας πάρα πολύ δύσκολη, γιατί, 

1. Ένας µεγάλος αριθµός υπαλλήλων έχει αποχωρήσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί 
2. Προσεχώς, πρόκειται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία µας και άλλοι υπάλληλοι 
προκειµένου να συνταξιοδοτηθούν 
3. Ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς 
είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Τούτο οφείλεται στη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία, που καθιστά αδύνατη την εγγραφή τους στους ιδιωτικούς 
Παιδικούς Σταθµούς λόγω του υψηλού κόστους των τροφείων. 
4. Τέλος η παροχή σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων για την πολύπλευρη 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των νηπίων, καθώς και η φροντίδα και η καθαριότητα των 
δοµών µας απαιτεί εξειδικευµένο και επαρκές προσωπικό. 
    

4.  Το γεγονός ότι η ανωτέρω πρόσληψη  υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της τετραµελούς 
εξ Υπουργών επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α΄). 
 
5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας (ΦΕΚ 2649/9-11-2011) . 

6. Τον κανονισµό λειτουργίας  των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, σύµφωνα µε τον 
οποίο κάθε τµήµα εξυπηρετεί έως είκοσι πέντε (25) νήπια µε µία (1) παιδαγωγό και µία (1) 
βοηθό 
 

7. Το γεγονός ότι οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί συµµετέχουν στο επιδοτούµενο 
πρόγραµµα “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” 
 

8. Τις παρακάτω διατάξεις 
    τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως ισχύει 
    τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012  
    τις διατάξεις του άρθρου 12 του νεώτερου ν.4071/2012 
    τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
    Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και 236/94 όπως 

ισχύουν) 
 

  9. Την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου , ο οποίος ανέφερε ότι για την εύρυθµη λειτουργία των 
 Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών υπάρχει ανάγκη πρόσληψης προσωπικού µε σχέση 
 εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου καθώς και  ενός (1) ατόµου ΠΕ Παιδιάτρων 
 µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ενός έτους, για το έτος 2014 .  
 

      Στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Καρδίτσας οικ. Έτους 2014 θα εγγραφεί ανάλογη  πίστωση 
στους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς όταν θα εγκριθεί ο τελικός αριθµός των θέσεων στα 
τρία τµήµατα των Παιδικών Σταθµών. 
   
10.Τις τοποθετήσεις, απόψεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης. 
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                                      Αποφάσισε οµοφωνα 
 
Α. Εγκρίνει τον προγραµµατισµό των προσλήψεων του έτους 2014 για τις κάτωθι 
κατηγορίες προσωπικού συνολικού αριθµού δώδεκα ατόµων (12) ατόµων, µε σχέση   
εργασίας ορισµένου χρόνου έως ένα έτος και δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόµη 
ανάλογα µε τις ανάγκες, ως εξής : 
 
 

τρία  (3) άτοµα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 
τρία  (3) άτοµα ∆Ε Βοηθών  Βρεφ/κόµων 
τρία  (3)  άτοµα κατηγορίας ∆Ε32 Μαγείρων 
δύο  (2)  άτοµα ΥΕ Καθαριότητας 
ένα  (1) άτοµο ΠΕ Παιδιάτρων µε σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) ενός έτους. 
 

 Εγκρίνει επίσης τους σχετικούς πίνακες προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού έτους 
2014, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας.  

 
 Κρίνεται άκρως απαραίτητη η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για να καλύψουν οι 
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί σταθµοί τις αυξηµένες εποχικές ανάγκες της διότι: 

Οι ανάγκες τους  για το παραπάνω προσωπικό είναι µεγάλες και καθιστούν την 
εύρυθµη λειτουργία των δοµών µας πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ένας µεγάλος αριθµός 
υπαλλήλων έχει αποχωρήσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί. 
        Ο αριθµός των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στους ∆ηµοτικούς  Παιδικούς Σταθµούς 
είναι πολύ µεγαλύτερος σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Τούτο οφείλεται στη δύσκολη 
οικονοµική συγκυρία, που καθιστά αδύνατη την εγγραφή τους στους ιδιωτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς λόγω του υψηλού κόστους των τροφείων. 
     Η παροχή σύγχρονων παιδαγωγικών µεθόδων για την πολύπλευρη ψυχοκινητική 
ανάπτυξη των νηπίων, καθώς και η φροντίδα και η καθαριότητα των δοµών µας απαιτεί 
κατάλληλο και επαρκές προσωπικό. 
 
   Η επί πλέον θέση του ιατρού,είναι απαραίτητη και η παρουσία του επιβεβληµένη σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφ/κών Σταθµών. 
 
Β. Η πρόσληψη θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.2190/94 όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν κυρίως µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3812/2009 
 
Γ. Βεβαιώνει ότι θα εγγραφεί ανάλογη πίστωση στους αντίστοιχους κωδικούς του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014 όταν θα εγκριθεί ο τελικός 
αριθµός των θέσεων στα τρία τµήµατα των Παιδικών Σταθµών  
 

∆. Η αµοιβή του υπό πρόσληψη προσωπικού θα βαρύνει το επιχειρησιακό  πρόγραµµα 
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναµικού “ΕΣΠΑ” “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής 
Ζωής”  
 
Ε. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην αποκεντρωµένη διοίκηση προκειµένου να 
δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούµενων προσλήψεων. Εξουσιοδοτεί 
τον κ. ∆ήµαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εκδοθεί η προκήρυξη 
για την πλήρωση των θέσεων, ανάλογα µε τις ανάγκες και έπειτα από τη σχετική έγκριση 
της επιτροπής της ΠΥΣ 33/06.  
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι κ.κ. Γιοβάνης, Παπαγεωργίου και Σουφλάκος, Ευαγγελακόπουλος, λόγω 
αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.   
 
 
 
 
 
  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 181/2014 
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 

 

 


