
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α:7ΝΝ0ΩΕΗ-Ο2∆   

 

  
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 8η του µήνα Ιουλίου  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. 341/2014 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 2/7/2014. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 341 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
12/2-7-2014 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
   Αριθ. Πρωτ. 17212/8-7-2014  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ 

 

                                                          ΘΕΜΑ 

Παράταση συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός 
έτους για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2014 - 2015 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 2α του µηνός Ιουλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 

13.30', στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 16402/27-6-2014 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  16) Ντούρλιας ∆ηµήτριος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  17) Τσίπρας Εµµανουήλ 2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 

3) Γούλας Σωτήριος  18) Γιοβάνης Γεώργιος 3) Μπατζιάκας Βασίλειος 

4) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Μακροστέργιος Αθανάσιος 4) Μπουραζάνης Αθανάσιος 

5) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Τσαντήλας Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 

6) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Χάρµπας Θωµάς 6) Βερίλλης ∆οµήνικος 

7) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος   7) Γεννάδιος Ιωάννης 

8) Κωτούλας Φίλιππος   8) Καρκαλέτση Θεοδώρα 

9) Μαρκινός Αθανάσιος   9) Ντελής Ιωάννης 

10) Μουζιούρας Νικόλαος   10) Σουφλάκος Βασίλειος 

11) Νασιάκου Αλεξάνδρα    11) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

12) Παπαγεωργίου Σταύρος   12) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος   Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

14) Σούφλα Ουρανία    

15) Τσιούκης Λάµπρος    
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 21), 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.  

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

Α. Πριν από την έναρξη της συζήτησης του θέµατος η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ανέφερε ότι το θέµα συζητείται ως κατεπείγον, προκειµένου να λειτουργήσουν εύρυθµα οι 
Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί µε την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2014 - 2015, 
ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του προγράµµατος “Εναρµόνιση Οικογενειακής & 
Επαγγελµατικής ζωής” στα πλαίσια του Ε.Π “Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού”. Στη 
συνέχεια τόνισε ότι οι διαδικασίες παράτασης των ήδη υφισταµένων συµβάσεων προσωπικού 
είναι απολύτως αναγκαίο να ολοκληρωθούν το συντοµότερο δυνατόν, προκειµένου οι 
Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθµοί να ανταποκριθούν στις ήδη αυξηµένες ανάγκες τους µε 
την έναρξη του σχολικού έτους 2014 – 2015, διότι:   

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. 

 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την κα Πρόεδρο και είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 
παρ. 5 Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 άρθρου 1 Ν. 4257/2014 και 
ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες “Ένα µήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και µέχρι την 
εγκατάσταση των νέων δηµοτικών αρχών, το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει µόνο για 
θέµατα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης 
ανάγκης, καθώς και για θέµατα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων”  

αποφάσισε οµόφωνα 

 

Εγκρίνει τη συζήτηση του θέµατος “Παράταση συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός έτους για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2014 - 2015”, το οποίο θεωρεί ως 
κατεπείγον, σύµφωνα µε όσα παραπάνω εκτέθηκαν. 
 

Β. Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. ΤΤηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ππρροοϊϊσσττααµµέέννηηςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΠΠααιιδδιικκώώνν  κκααιι  ΒΒρρεεφφοοννηηππιιαακκώώνν  ΣΣττααθθµµώώνν  κκ..  
ΑΑννδδρρ..  ΓΓρρααππααττσσάά  ––  ΤΤζζέέλλλλοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς:: 
 

 Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε στα θέµατα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την 
“Παράταση συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας ενός έτους για 
την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών για το 
σχολικό έτος 2014 – 2015” επειδή σύµφωνα µε το υπ' αριθ. πρωτ. 
∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/929/15184/13-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
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και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την ανανέωση των συµβάσεων είναι απαραίτητη η  
έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, για την οποία θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και συγκεκριµένα: 
Την παράταση των  συµβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  για 
ένα έτος,  (ΣΟΧ1/3062/06-02-2014), για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων των 
Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών και  συγκεκριµένα για το σχολικό έτος 2014-2015, 
υπό την προϋπόθεση ότι το πρόγραµµα θα συνεχιστεί και την επόµενη σχολική χρονιά 2014-
2015 σύµφωνα µε το αριθµ. 623/20-05-2014 τ. Γ΄ΦΕΚ. 
 

Η έγκριση της παράτασης  των συµβάσεων του παρακάτω προσωπικού κρίνεται 
απολύτως αναγκαία, προκειµένου να συνεχιστεί η εύρυθµη λειτουργία των  Παιδικών  
Σταθµών και να µπορέσουµε να υλοποιήσουµε απρόσκοπτα το πρόγραµµα «Εναρµόνιση 
Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής» και την επόµενη χρονιά στα πλαίσια του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού και συγκεκριµένα από 1ης 
Σεπτέµβρη 2014. 

 
Οι ειδικότητες των ατόµων για τις οποίες ζητείται η ανανέωση ενός έτους  είναι : 

 
 ∆ύο  (2) άτοµα ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 

          ∆ύο (2) άτοµα ∆Ε Βοηθών Βρεφ/κόµων 
          Ένα  (1) άτοµο κατηγορίας  ∆Ε32 Μαγείρων  

                                
2. Την υπ'αριθµ. 418/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε ο 
προγραµµατισµός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 
ενδεκάµηνης διάρκειας για την αντιµετώπιση παροδικών αναγκών των Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών για το σχολικό έτος 2013 - 2014 
 
3. Το υπ'αριθ. πρωτ. οικ. 45761/14-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε το 
οποίο παρασχέθηκε η έγκριση πρόσληψης προσωπικού εννέα (9) συνολικά ατόµων µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων 
 
4. Την υπ'αριθµ. 647/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την οποία 
τροποποιήθηκε εν µέρει η υπ'αριθµ. 418/2013 όµοια  και  καθορίστηκαν οι ειδικότητες του 
προσωπικού που επρόκειτο 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)   
 
5. Την υπ'αριθ. πρωτ. 3800/13-02-2014 βεβαίωση ∆ηµάρχου περί του ότι η πρόσληψη 
προσωπικού (ανακοίνωση ΣΟΧ 1/3062/6-2-2014) για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 
Προγραµµάτων θα γίνει για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος από την ηµεροµηνία πρόσληψης 
µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα έτος ακόµη 
 
6. Την υπ'αριθµ. 756/2014 (µε αριθ. πρωτ. 10239/15-4-2014) απόφαση του ∆ηµάρχου 
Καρδίτσας, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 623/20-5-2014, τεύχος Γ' και µε την οποία 
προσελήφθησαν συνολικά πέντε άτοµα µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου για το διάστηµα από 28-4-2014 έως 31-8-2014 για την υλοποίηση της δράσης 
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«Εναρµόνιση Οικογενειακής & Επαγγελµατικής Ζωής» µε δυνατότητα παράτασης σε 
περίπτωση συνέχισης του προγράµµατος. 
 
7. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Καρδίτσας δια της ∆ιεύθυνσης Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
Σταθµοί θα συµµετέχει εκ νέου στο πρόγραµµα  σύµφωνα µε το υπ'αριθ. πρωτ. 1551/2-7-
2014 αναλυτικό τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων 
στο πλαίσιο της δράσης  “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής 2014 - 2015” 
στο πλαίσιο του Ε.Π “ Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 
 
8. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καρδίτσας (ΦΕΚ 2649/9-11-2011) . 
 
9. 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 
 
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει τους κωδικούς 
70.05-6041.0001 και 70.05-6054.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας 
οικονοµικού έτους 2014  
 
11. Τις παρακάτω διατάξεις 
• τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως ισχύει 
• τις διατάξεις της παρ.20α του άρθρου 9 Ν. 4057/2012  
• τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 4071/2012 
• την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010 
• την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 
• 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) 
• τις διατάξεις του Π.∆. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
• το υπ'αριθ. πρωτ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.2/929/15184/13-7-2012 έγγραφο του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

    
 Αποφάσισε οµόφωνα 

 
Α. Εγκρίνει την ανανέωση των υφιστάµενων συµβάσεων του προσωπικού µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου στο πλαίσιο της δράσης “Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής 2014 - 2015” του Ε.Π “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού” του ΕΣΠΑ 
2007 – 2013 που υλοποιείται από το ∆ήµο Καρδίτσας για τους Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθµούς. Ειδικότερα εγκρίνει την ανανέωση των συµβάσεων πέντε (5) 
ατόµων των κάτωθι ειδικοτήτων: 
∆ύο (2) άτοµα, κατηγορίας ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόµων 
∆ύο (2) άτοµα, κατηγορίας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων 
Ένα (1) άτοµο, κατηγορίας ∆Ε 32 Μαγείρων,  
οι οποίοι προσελήφθησαν µε την υπ'αριθµ. 756/2014 απόφαση του ∆ηµάρχου Καρδίτσας και 
των οποίων οι συµβάσεις λήγουν στις 31-8-2014 
 
Η ανανέωση των συµβάσεων είναι άκρως απαραίτητη προκειµένου να συνεχιστεί η εύρυθµη 
λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών, η οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, 
διότι:  
• Ένας µεγάλος αριθµός υπαλλήλων έχει αποχωρήσει, χωρίς να έχει αντικατασταθεί.  
• Προσεχώς, πρόκειται να αποχωρήσουν από την υπηρεσία και άλλοι υπάλληλοι λόγω 
συνταξιοδότησης 
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• 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. 
•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.     
 

Β. Η αµοιβή του προσωπικού θα βαρύνει το επιχειρησιακό  πρόγραµµα ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναµικού “ΕΣΠΑ” “Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής” και η 
δαπάνη που θα προκύψει θα εγγραφεί στους κωδικούς 70.05-6041.0001 και 70.05-
6054.0001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Καρδίτσας οικονοµικού έτους 2014  
 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 341/2014 
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 

 
 
 

 


