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ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μήνα Αυγούστου του έτους 2016
και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του
Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 358/2016
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 24-8-2016.
Προς
τούτο
συντάχθηκε
το
παρόν
αποδεικτικό
από
την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 358
Απόσπασμα από το υπ’αριθ.
13/24-8-2016
Πρακτικό Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε
ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

ΘΕΜΑ
Ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”
Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Αυγούστου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και
ώρα 18.00' μ.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 13828/19-8-2016
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 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
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αντωνίου Ελένη

15) Τάντος Μιχαήλ

1) Διαμαντή Ευαγγελία

2) Αντωνίου Σωτήριος

16) Τίκας Τριαντάφυλλος

2) Μαντζιάρας Παναγιώτης

3) Αραμπατζής Δημήτριος

17) Ψημμένος Κωνσταντίνος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γαλανόπουλος Κωνσταντίνος

18) Παπαλός Κωνσταντίνος

4) Παπαγεωργίου Σταύρος

5) Γεννάδιος Ιωάννης

19) Γούλας Σωτήριος

5) Σχορετσανίτης Ηλίας

6) Γιαννέλος Κλεομένης

20) Μαρκινός Αθανάσιος

7) Γούλας Γεώργιος

21) Παπαδημητρίου Χαρίλαος

8) Καπράνας Απόστολος

22) Τσιούκης Λάμπρος

9) Κολοκύθα Άλκηστις

23) Τσιρέπα Ευαγγελή

10) Κουρκούνας Βασίλειος

24) Αμπαντζή Μαρία

11) Λέκκας Αλέξανδρος

25) Μιχαλάκης Κων/νος

12) Μπακαλάκου Σωτηρία

26) Λέμας Ευάγγελος

13) Ξυλομένος Κωνσταντίνος

27) Χατζής Ηλίας

14) Σβάρνας Ιωάννης

28) Κρανιάς Βασίλειος

Αν και κλήθηκαν νόμιμα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 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 Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται

στη συζήτηση

του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, παρόντος του Δημάρχου Καρδίτσας κ. Φώτη
Αλεξάκου.
---------------------

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με ανανέωση
υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του προγράμματος “Εναρμόνιση
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” και αφού έλαβε υπόψη:
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Ιω. Γεννάδιου, η οποία έχει ως εξής:
Με το αριθμ. πρωτ. 2958/31190/24-2-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας μας κοινοποιήθηκε το αριθμ. 5420/22.02.2016 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα:«Προγραμματισμός
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016 στους Ο.Τ.Α α΄και β ΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ
αυτών», σύμφωνα με το οποίο πρέπει να προβούμε στην υποβολή αιτήματος για ανανέωση
συμβάσεων έκτακτου προσωπικού έτους 2016, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου μας και
λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών
δαπανών.
Στο ΦΕΚ 143/Α΄/9-11-2015 δημοσιεύθηκε ο ν.4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο ……… και άλλες διατάξεις».
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου αυτού ρυθμίζεται το ζήτημα της ανανέωσης
ή παράτασης των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που
απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει, στο
πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από
διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή
για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς.
Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ.5 οι ανανεώσεις και παρατάσεις αυτές εξαιρούνται πλέον
από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγματοποιούνται με
απόφαση των αρμοδίων για την πρόσληψη οργάνων1, με τη λήξη των προηγούμενων
συμβάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η άμεση ανανέωση / παράταση των
συμβάσεων, η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων
και την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες, αλλά και την απορρόφηση των
κοινοτικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα αποσυμφορείται και η Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει. Η διάταξη αφορά τόσο τους ΟΤΑ (δήμοι, δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Περιφέρειες), όσο και τα ΝΠΙΔ της
Αυτοδιοίκησης (επιχειρήσεις) που υλοποιούν τέτοιου είδους προγράμματα.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε
πραγματοποιούμενη ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006όπως
ισχύει αλλά και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του
Υπουργείου μας (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ.2 της ΠΥΣ 33/2006), ώστε να
είναι δυνατή η παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολουμένων.
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δημοσίευση των ανανεώσεων / παρατάσεων των
συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1
παρ.9 του ν. 4038/2012, υποχρέωση που δεν ισχύει για τα ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.
Ο αριθμός των προς ανανέωση συμβάσεων ανέρχεται σε είκοσι τρία (23)
συγκεκριμένα:
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3

άτομα και

ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Η ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να
λειτουργούν εύρυθμα οι δομές μας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής
2. Τις αριθμ. Πρωτ.:οικ.44835/21-12-2015
και αριθμ. Πρωτ. 2958/31190/24-2-2016
εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
3. Την υπ'αριθμ. 137/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί υποβολής αιτήματος στην
επιτροπή της ΠΥΣ 33/06 για την έγκριση της ανανέωσης συμβάσεων ΙΔΟΧ του ήδη
απασχολούμενου προσωπικού στις συγχρηματοδοτούμενες δομές του Δήμου Καρδίτσας
4. Την υπ'αριθμ. 476/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με συμπληρωματικό
προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015 για τους Παιδικούς και
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρδίτσας στα πλαίσια του προγράμματος
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”
5. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2016
υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στους κάτωθι κωδικούς:
ΚΑ 70.05-6041.0003 “Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ Παιδικών Σταθμών”
ΚΑ 70.05-6054.0003 “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ”
Σε επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού θα προβλεφθούν πιστώσεις και για
το προσωπικό που θα προσληφθεί

6. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των δημοτικών συμβούλων
Αποφάσισε ομόφωνα
1.
Εγκρίνει την ανανέωση υφιστάμενων συμβάσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο του
προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”
Ο αριθμός των προς ανανέωση συμβάσεων ανέρχεται σε είκοσι τρία (23) άτομα και
συγκεκριμένα:
ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 5
ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 2
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 6
ΔΕ Β. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 3
ΔΕ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ 2
ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1
Κρίνεται άκρως απαραίτητη η ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων προκειμένου να
λειτουργούν εύρυθμα οι δομές μας, στο πλαίσιο του προγράμματος της Εναρμόνισης
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής διότι:
• Ο αριθμός των νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς το σχολικό έτος 2016 – 2017 είναι κατά πολύ μεγαλύτερος του αριθμού των
νηπίων που φιλοξενήθηκαν το προηγούμενο σχολικό έτος. Τούτο οφείλεται:

α) στην απήχηση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»
β) στη μεγάλη επιτυχία υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος από το Δήμο Καρδίτσας
γ) στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που καθιστά αδύνατη την εγγραφή πολλών νηπίων
στους ιδιωτικούς Παιδικούς Σταθμούς λόγω του υψηλού κόστους των τροφείων
• Μεγάλος αριθμός υπαλλήλων υπαλλήλων έχει συνταξιοδοτηθεί χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αντικατάστασής τους με μόνιμο προσωπικό. Προσεχώς θα αποχωρήσουν από
την ενεργό υπηρεσία και άλλοι υπάλληλοι.
• Η παροχή σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων για την πολύπλευρη ψυχοκινητική
ανάπτυξη των νηπίων, καθώς και η φροντίδα και η καθαριότητα των δομών απαιτεί
κατάλληλο και επαρκές προσωπικό.
2. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ισχύσει από ... , ήτοι την επόμενη ημέρα από τη λήξη
των υφιστάμενων συμβάσεων και θα διαρκέσει μέχρι .... με δυνατήτητα παράτασης μόνο σε
περίπτωση συνέχεισης των προγραμμάτων
3. Η ανανέωση των συμβάσεων του ήδη απασχολούμενου προσωπικού κρίνεται αναγκαία
προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκπτα η λειτουργία των συγρηματοδοτούμενων δομών του
Δήμου Κκαρδίτσας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής
και Επαγγελματικής Ζωής” .Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με επιτυχία και μεγάλη
κοινωνική απήχηση από το Δήμο Καρδίτσας.
4. Βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 στην
επόμενη αναμόρφωση θα προβλεφθούν πιστώσεις για το προσωπικό που θα
προσληφθεί και θα δημιουργηθούν κωδικοί για “Τακτικές αποδοχές προσωπικού
Ι.Δ.Ο.Χ Παιδικών Σταθμών” και “Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ”
5. Βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016 θα
προβλεφθούν πιστώσεις για την κάλυψη των αποδοχών του προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ
που θα προσληφθεί
6. Η αμοιβή του προσωπικού που θα προσληφθεί θα βαρύνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα
ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού “ΕΣΠΑ” - “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής”
7. 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
8. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καρδίτσας 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.

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθμό 358/2016
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΑΠ. ΑΜΠΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ Κ. ΓΙΑΝΝEΛΟΣ

