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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                 «Έγκριση-διάθεση δαπάνης πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ  »  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 7/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1353/17-05-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2019 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      7/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 14 Μαΐου  2019, 7ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 14/05/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 
1163/10-05-2019   πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

Λήψη απόφασης για την έγκριση – διάθεση της δαπάνης για τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ( δίμηνες συμβάσεις )». 
 

ΘΕΜΑ 6
ο
 Η.Δ. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι 
(06). Τα μέλη Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, 
Χριστοπούλου Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 
Κούμπα-Κομνηνού Άννα                                                                                   Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος                 
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Χριστοπούλου Γαβριέλα   
Φουστέρη Μαρία                                                                                               Μαναός Δημήτριος 
 Δημουλά Έλση                                                                               
 
Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
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. 
2. Η πρόσληψη του προσωπικού της  ανωτέρω παραγράφου δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 
(ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.» 
Επίσης σύμφωνα με την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
3812/09 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν. 2190/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση 
κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 
υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. 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 στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες 
προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη 
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συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή 
απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. 
Επισημαίνεται ότι, για την σύναψη των διμήνων αυτών συμβάσεων θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο οι γενικοί 
περιορισμοί των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όσο και οι ειδικότεροι του ιδίου του άρθρου 206 παρ 1 του ΚΚΔΥ . 
Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες σε προσωπικό,  που δημιουργούνται με την υπό ένταξη του Νομικού Προσώπου στο  
Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020, για τους πέντε (5) 
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς,  κατά τους μήνες Σεπτέμβριο  και Οκτώβριο  2019 (προσαρμογές βρεφών 
και νηπίων),και ιδίως την νέα  λειτουργία του Βρεφικού τμήματος στο Βρεφονηπιακό Παιδικό Σταθμό Τζαβέλα και 
Μπουμπουλίνας στο Νέο Ψυχικό    θεωρείται αναγκαία  η πρόσληψη πέντε  (5)  ατόμων ειδικότητας  ΔΕ Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων . Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου την απρόσκοπτη λειτουργία των Βρεφονηπιακών και 
Παιδικών Σταθμών,  προτείνω: 
Την  πρόσληψη : 

1. Πέντε(5) ατόμων  ειδικότητας ΔΕ βοηθών Βρεφονηπιοκόμων . 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των πέντε (5) ατόμων,  ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων , για χρονική περίοδο 
ενός διμήνου, να βαρύνει τον ΚΑ 15.6041.0001  με ποσό ψήφισης 30.000 € για τακτικές αποδοχές και τον ΚΑ  
15.6054.0001 με ποσό ψήφισης 8.200€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών υπαλλήλων Ο.Χ..  
Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό έτους 2019. 
Η αμοιβή του ανωτέρου προσωπικού να γίνει σύμφωνα με το Νόμο 4354/2015 ΦΕΚ 176 Α΄. 
 
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ν’ αποφασίσουν σχετικώς. 
   

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αφού έλαβε υπόψη του 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3. ΤΙς παράγραφους 2 & 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. 
4. Τη παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α'), 
5. Τη περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 1 του Ν. 3812/09, 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/07, των άρθρων 5 και 6 του Π.Δ. 

164/2004 και του  άρθρου 206 παρ 1 του ΚΚΔΥ  
 
                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
Εγκρίνει τη πρόσληψη : 
 

1. Πέντε  (5) ατόμων  ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων  . 

Η δαπάνη των  αποδοχών  των πέντε   (5) ατόμων,  ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ,  για χρονική 

περίοδο ενός διμήνου, θα βαρύνει τον ΚΑ 15.6041.0001  με ποσό ψήφισης 30.000 € για τακτικές αποδοχές 

και τον ΚΑ 15.6054.0001 με ποσό ψήφισης 8.200€ για εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ επί αποδοχών 

υπαλλήλων Ο.Χ..  

Οι ανωτέρω πιστώσεις είναι εξασφαλισμένες και εγγεγραμμένες στον Προϋπολογισμό έτους 2019. 
 
Η αμοιβή του ανωτέρου προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με το Νόμο 4354/2015 ΦΕΚ 176 Α΄. 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  67/2019 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                     Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
                                                                                               Κακαβάς Νικόλαος            

     Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                               Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               Δημουλά Έλση                         
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                      
Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  14/05/2019  
Φιλοθέη 15/05/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 
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