
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ:   13/05/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                     ΑΡ. ΠΡΩΤ:           6937   
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: I. Σταθάκης 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ. 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010701 
Fax: 2107295917               

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
14Η Συνεδρίαση   13-05-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 89/2021 
 

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες ανάγκες 

των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Καισαριανής, με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών  
 
Πρακτικό της με αριθμό 14ης/2021 έκτακτης δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 13η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6895/12-05-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 

Ονομαστικά οι:  
             
                      ΠΑΡΟΝΤΑ                                                           ΑΠΟΝΤΑ 
 
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1.Τσιροζίδης Ιωάννης  1. Πολυχρονάκης Συμεών 

2.Χατζησάββας Μηνάς 2. Γραφίδου Γεσθημανή 

3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)  
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 

                          
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 6892/12-05-2021 εισήγηση του  
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ματζιούρη Γεωργίου, η οποία 
έχει ως εξής: 

 
 

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λήγει το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του 

Ο.Α.Ε.Δ  Δ.Π 4/2020 σύμφωνα με το οποίο απασχολούνταν  αρκετοί υπάλληλοι διαφόρων 

ειδικοτήτων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς  Σταθμούς του Δήμου μας. 

Όπως είναι γνωστό στις 17/5/2021 οι Βρεφονηπιακοί και Παιδικών Σταθμοί που ήταν 

κλειστοί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού ξανανοίγουν, και με τις αποχωρήσεις των 

ωφελούμενων του ΟΑΕΔ δεν θα μπορεί να παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα στα παιδιά 

με το ελλιπές μόνιμο προσωπικό. 

Για το σκοπό αυτό απαιτείται η πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου (2) δύο μηνών που θα συνδράμουν στο έργο των Βρεφονηπιακών και 

Παιδικών του Σταθμών του Δήμου Καισαριανής 

 

Στις περιπτώσεις αυτές προβλέπονται τα εξής από την σχετική νομοθεσία. 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:  

1.Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο 

υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 

2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως 

άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων 

κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το 

αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη 

συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω 

διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως 

συμπληρώθηκε και ισχύει. 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται η πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων, με σύμβαση εργασίας 

ορισμένου χρόνου διάρκειας (2) δύο μηνών στις κάτωθι ειδικότητες 

  

5  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 

6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 
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1 ΔΕ Διοικητικού 

2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 

5 ΥΕ  Καθαριότητας 

2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

 

Τα τυπικά προσόντα και τα λοιπά απαραίτητα που απαιτούνται  για την υποβολή των 

αιτήσεων των ενδιαφερομένων σε κάθε ειδικότητα θα καθοριστούν στην ανακοίνωση 

Δημάρχου που θα ακολουθήσει. 

 

Η δαπάνη των  προσλήψεων   είκοσι ενός (21) ατόμων στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς  

Σταθμούς του Δήμου μας  για χρονική περίοδο (2) δύο μηνών, θα βαρύνουν τους ΚΑ 15-

6041.0001 για τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 15-6054.0001 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ. Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  Προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 

2021 και εφόσον δεν επαρκούν θα εγγραφούν οι απαραίτητες μετά από σχετική 

αναμόρφωση. 

 
 

                                                                                            

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οO ψιν:   

• Την εισήγηση του  Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών  

• Το άρθρο 206 του ν. 3584/07 

• Την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόμων για τις κατεπείγουσες και άμεσες 
ανάγκες των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών του Δήμου Καισαριανής, με 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, στις κάτωθι ειδικότητες: 
  
5  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 
6 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων 

1 ΔΕ Διοικητικού 
2 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 
5 ΥΕ  Καθαριότητας 
2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 
 

Η δαπάνη των απαιτούμενων προσλήψεων θα βαρύνει τους ΚΑ 15-6041.0001 για 
τακτικές αποδοχές και  τον ΚΑ 15-6054.0001 για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ. Οι 
ανωτέρω πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον  Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικον. 
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έτους 2021 και εφόσον δεν επαρκούν θα εγγραφούν οι απαραίτητες, μετά από σχετική 
αναμόρφωση. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 89/2021 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                       
                                                                                      1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2.Χατζησάββας Μηνάς 

                                                                                      3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                                      4. Αλεξόπουλος Σπύρος (αν. μέλος)                                      

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       13/05/2021 

                                                                   

                                                                   Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                  

                                             Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                  ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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