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Απόσπασμα της αριθμ.  7/2016 συνεδρίασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

Αριθμός απόφασης : 37/2016 

                    

Θ Ε Μ Α :     Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις δομές του προγράμματος ΚΔΑΠ. 
 

Στο Χρυσό και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα  10 του μηνός Ιουνίου 2016, 

ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε  τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Εμμανουήλ Παππά, ύστερα από την αριθμ. 218/6.6.2016  έγγραφη πρόσκληση  της 

Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε 

στον πίνακα ανακοινώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 240 του 

Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/8-6-2006).                                                                                                  

      Αφού διαπιστώθηκε  ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 96 του Ν.3463/2006 δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Διοικητικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν επτά (7), δηλαδή : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

1.-  Παπουτσή Δήμητρα 

2.-  Πυρινή Δήμητρα 

3.-  Βασιλάκος Βασίλειος 

4.-  Κουρκουνάσιου Αναστασία 

5.-  Καγιογλίδου Θεοδώρα 

6.-  Πυρινής Αβραάμ 

7.-  Βάκουλης Στέργιος 

  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  

κ α ν ε ί ς 

 

       Η Πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην 

οποία παρίσταται και ο Σπανός Παναγιώτης, υπάλληλος της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά, για την τήρηση των πρακτικών και εισηγήθηκε τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξη. 

     Για το  παραπάνω  θέμα  η Πρόεδρος  ανέφερε ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 

2100/16.07.2015 πρόσκληση εκδήλωσης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., η Κοινωφελής Επιχείρηση 
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Δήμου Εμμ. Παππά εντάχθηκε στην πράξη «Εναρμόνιση οικογενειακής και 

Επαγγελματικής ζωής» ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο εν λόγω πρόγραμμα που υλοποιείται 

από το 2013, απασχολούνται δημιουργικά περίπου 400 παιδιά σε 6 μονάδες που 

λειτουργού σε κοινότητες του Δήμου Εμμανουήλ Παππά. 

 Με το 5494/19.4.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης, έγινε θετική εισήγηση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την πρόσληψη 11 

υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με 

την 16/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Επειδή οι διαδικασίες της έγκρισης του προγραμματισμού προσλήψεων, από 

το Υπουργείο Εσωτερικών, θα χρειαστούν αρκετό διάστημα και οι συμβάσεις των 

υπηρετούντων υπαλλήλων λήγουν την 31.8.2016, πρέπει να καλύψουμε με 

προσωπικό τις δομές των ΚΔΑΠ, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας 

τους και η ομαλή λειτουργία του προγράμματος για το διάστημα από 18.6.2016 ως 

30.11.2016. 

 Για το λόγω αυτό προτείνεται να προχωρήσουμε σε πρόσληψη δέκα (15) 

υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 

(4ωρης) απασχόλησης δίμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του 

άρθρου 206 του ν.3584/2007 και της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 

και συγκεκριμένα : 
 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ Δασκάλων 4 Δύο (2) μήνες 

2 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 Δύο (2) μήνες 

3 ΠΕ Γυμναστών 3 Δύο (2) μήνες 

4 ΠΕ Αγγλικών 1 Δύο (2) μήνες 

5 ΠΕ Γαλλικών 1 Δύο (2) μήνες 

6 ΠΕ Φιλολόγων 1 Δύο (2) μήνες 

7 ΥΕ Καθαριστών 3 Δύο (2) μήνες 

 

 Στον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016 έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις 

για την μισθοδοσία των παραπάνω εργαζομένων, η οποία και θα βαρύνει τους : 

• ΚΑ 15/6041.03 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΔΑΠ». 

• ΚΑ 15/6055.03 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.  ΚΔΑΠ» 

 

       Το Δ.Σ. άκουσε την εισήγηση της προέδρου και έλαβε υπόψη του : 

•  την παρ1 του άρθρου 206 του ν.3584/2004. 

•  την περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009. 

•  την 16/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

•  το 5494/19.4.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. 

•  τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2016. 

•  τη βεβαίωση της προέδρου. 

•  τις ανάγκες των δομών του προγράμματος ΚΔΑΠ. 
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και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

1. Εγκρίνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής (4ωρης) απασχόλησης δίμηνης διάρκειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν.3584/2007 και της περ. ιε 

της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009, για την αντιμετώπιση των αυξημένων 

αναγκών των μονάδων ΚΔΑΠ και την εύρυθμη  λειτουργία του προγράμματος και 

συγκεκριμένα : 

 

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΠΕ Δασκάλων 4 Δύο (2) μήνες 

2 ΠΕ Νηπιαγωγών 2 Δύο (2) μήνες 

3 ΠΕ Γυμναστών 3 Δύο (2) μήνες 

4 ΠΕ Αγγλικών 1 Δύο (2) μήνες 

5 ΠΕ Γαλλικών 1 Δύο (2) μήνες 

6 ΠΕ Φιλολόγων 1 Δύο (2) μήνες 

7 ΥΕ Καθαριστών 3 Δύο (2) μήνες 
 

 

2. Η μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικον. 

έτους 2016, όπου υπάρχουν οι σχετικές πιστώσεις και συγκεκριμένα τους :  

• ΚΑ 15/6041.03 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΚΔΑΠ». 

• ΚΑ 15/6055.03 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ.  ΚΔΑΠ» 

 

3.  Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες. 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  37/2016 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό,  υπογράφεται όπως ακολουθεί :  

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 

 ( Τ.Σ.Υ. )                                                                             ( Τ.Υ. ) 

Ακριβές  Απόσπασμα 

Η Πρόεδρος  του Διοικ. Συμβουλίου 

 

 

ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 
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