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ΘΔΚΑ: «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε Η.Γ.Ο.Υ. ζην πιαίζην 
πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Πξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Πξόγξακκα 
πξνώζεζεο θαη ππνζηήξημεο παηδηώλ γηα ηελ έληαμε ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξόζβαζε παηδηώλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο» πεξηόδνπ 2022-2023 (πξώελ «Δλαξκόληζε 
Οηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο») κε δπλαηόηεηα αλαλέσζεο ή 
παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηόπηλ κε 
αλαλέσζεο ζύκβαζεο εξγαδνκέλνπ»  
 
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 
Ππλεδξίαζε ζήκεξα ζηηο 22.2.2023, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 7.30 κ.κ. ζηnλ 
θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ πξψελ θηηξίνπ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ 
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά-Λ.Φ.), χζηεξα απφ 
ηελ αξηζ. πξση. 4201/17-2-2023 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 3/2023) 
ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ. Γεκεηξίνπ Θαληαξέιε, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ θαη επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ 
θ. Γήκαξρν θαη ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Γεκ. Θνηλνηήησλ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67  ηνπ Λ. 3852/2010 

 
 

                 Βαζκφο Ξξνηεξαηφηεηαο: Θαλνληθφ  
             Σξφλνο Γηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
 
ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ 
ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ 
ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

ΛΔΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ- 
ΛΔΑ ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 

 

   
Αξ. Απφθαζεο: 22/ 2023 
 
Αξ. Ξξσηνθφιινπ: 4886/1-3-2023 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ 
 

Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
             dkantarelis@yahoo.gr 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΠΟΠΑΚΑ 

 
Απφ ηα Ξξαθηηθά ηεο απφ 22.2.2023 
ηαθηηθήο  Ππλεδξίαζεο Λν. 2/2023 ηνπ 
Γ.Π. ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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(«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»). 
 

O Γήκαξρνο : ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξφεδξνο : ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ 

 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 
 

ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

 

ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-
ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  
 

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                              

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

 

 
 

  

 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ Γηνηθεηηθνχ, 
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ 27 παξφληεο 
θαη 6 απφληεο, σο αθνινχζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΩΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Σάθαο Ζιίαο                                                             Παπαθώζηα Αλζή  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο                                           Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θνζθνιέηνο σηήξηνο                                             Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Κπεξδέζεο ππξίδσλ                                             Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι                                                 Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο                                              εξεηάθεο Ληθόιανο  

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  
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Γξεηδειηάο Παληειήο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Σνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ησάλλεο  

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γεσξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                              

Γξακκέλνο ππξίδσλ  

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Παπαινπθά  Δπηπρία  

Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Αιεθξαγθή νθία  

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

 
 
Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Αλαπιεξψηξηα Ξξφεδξνο ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο Γεκ. Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θ. Αγγειηθή νπξηδή. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Π.Αιεθξαγθή, Ππ.Κπεξδέζεο θαη Ππ.Γξακκέλνο πξνζήιζαλ ζηε Ππλεδξίαζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  

Νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θ.θ. Α.Ξαπαθψζηα, Θ.Κπίγαιεο, Αξ.Βαζηιφπνπινο θαη Λ.Πεξεηάθεο 

απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξφεδξν ηνπ Γ.Π.. 

 
Ν Ξξφεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην 

12ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ φξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθψο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνχο αγνξεηέο πνπ επηζπκνχλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.. 
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12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 12ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 4210/17-2-2023 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηνπ Ρκήκαηνο 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα 
αθφινπζα:  
 
 
Θχξηε Γήκαξρε, 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, 
 
 
ΘΔΚΑ: Ξξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην 
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Ξξφγξακκα 
πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή 
εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο 
δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» πεξηφδνπ 2022-2023 (πξψελ Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο 
θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο) κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε 
ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηφπηλ κε αλαλέσζεο ζχκβαζεο εξγαδνκέλνπ.  
 
       
     Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο έρεη εληαρζεί ζηε 

ρξεκαηνδνηνχκελε δξάζε «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο» 

κέζσ ησλ δνκψλ ησλ Ξαηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ Πηαζκψλ απφ ην έηνο 2014, ζην 

πιαίζην ηεο νπνίαο πξνζιήθζεθαλ ζπλνιηθά είθνζη ηέζζεξα (24) άηνκα κε ζχκβαζε 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε 

πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Θαηά ην έηνο 2022, κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 

502/19756/30-8-2022 απφθαζε Γεκάξρνπ αλαλεψζεθαλ νη ζπκβάζεηο ησλ είθνζη 

ηξηψλ αηφκσλ (23), κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ  πξνο 

πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Εσήο», γηα έλα (1) αθφκε έηνο δειαδή γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

01/09/2022 έσο θαη 31/08/2023, θαζφηη κηα (1) εξγαδφκελε ππέβαιιε ηελ ππ΄αξηζκ. 

πξση. 13555/15.06.2022 αίηεζε κε ηελ νπνία καο γλσζηνπνίεζε φηη δελ επηζπκεί ηελ 

αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο.  

 
      Ζ Γηεχζπλζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο καο γλσζηνπνίεζε κε ην απφ 08.12.2022 

κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ φηη είλαη αλαγθαία ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε 

ζχκβαζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Ξξφγξακκα πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο 

παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξφζβαζε 

παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» πεξηφδνπ 2022-

2023 (πξψελ Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο) κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηφπηλ κε 

αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κηαο εξγαδφκελεο, γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

Ξαηδηθψλ Πηαζκψλ ηνπ Γήκνπ καο σο εμήο: 
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ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΚΟ ΑΣΟΚΩΛ 

ΡΔ Βξεθνλεπηνθφκσλ 1 

ΤΛΟΙΟ : 1 

 

   Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πξέπεη λα απνζηείινπκε ζην ΑΠΔΞ ηελ Αλαθνίλσζε γηα ηε 

ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Ξξφγξακκα πξνψζεζεο θαη ππνζηήξημεο 

παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ πξφζβαζε 

παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» πεξηφδνπ 2022-

2023 (πξψελ ¨Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο) γηα έγθξηζε. 

Ζ δηάξθεηα  (έλαξμε θαη ιήμε) ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο αηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, είλαη απφ 1/9/2022 έσο 

31/8/2023. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ΗΓΝΣ, κε ηελ νπνία ζα απαζρνιεζεί ε 

πξνζιεπηέα, ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ζα 

ιήμεη ζηηο 31/8/2023, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο απηήο. Ζ πξάμε πξφζιεςεο θαη 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4038/2012. Γηα ηελ ελ ιφγσ 

πξφζιεςε δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΞΠ 33/2006, φπσο ηζρχεη. Ζ εμαίξεζε απηή 

θαιχπηεη θαη ηελ παξάηαζε θαη αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, είλαη 

επηιέμηκε. 

 

    Ιακβάλνληαο ππφςε 

1)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη 

2)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4765/2021 

3)-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4821/2021 

4)-ην απφ 08.12.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο Ξξνζρνιηθήο 

Αγσγήο 

5)-ην γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1027/13.01.2023 Βεβαίσζε ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξξνυπνινγηζκνχ-Ινγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 

ηνπ Γήκνπ καο, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα ηελ θάιπςε ηεο 

κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ελψ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2024, 

 

παξαθαινχκε γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζρεηηθήο κε ηελ 

έγθξηζε πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Ξξφγξακκα πξνψζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ 

πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» 

πεξηφδνπ 2022-2023 (πξψελ Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο) κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηφπηλ κε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κηαο εξγαδφκελεο, σο εμήο:  
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ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΚΟ ΑΣΟΚΩΛ 

TE Βξεθνλεπηνθφκσλ 1 

ΤΛΟΙΟ : 1 

  
      

 Πηε Ππλεδξίαζε παξέζηε θαη απάληεζε ζε εξσηήκαηα κειψλ ηνπ Πψκαηνο ν 
Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ θ. Γ.Παξαληφπνπινο. 

 
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο .   
 
Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο») 
 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2190/1994, φπσο ηζρχεη 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4765/2021 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4821/2021 

 Ρν απφ 08.12.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο Γ/λζεο 

Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 

 Ρν γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1027/13.01.2023 Βεβαίσζε ηνπ 

Ρκήκαηνο Ξξνυπνινγηζκνχ-Ινγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο γηα 

ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ ζηνλ ππφ έγθξηζε 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023, ελψ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2024, 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΟΚΟΦΩΛΑ 

 
Δγθξίλεη γηα ηνπο αλαιπηηθά αλαθεξφκελνπο ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζαο ιφγνπο 

ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζην πιαίζην 

πινπνίεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Ξξνγξάκκαηνο, κε ηίηιν «Ξξφγξακκα πξνψζεζεο θαη 

ππνζηήξημεο παηδηψλ γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γηα ηελ 

πξφζβαζε παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, ζε ππεξεζίεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο» 

πεξηφδνπ 2022-2023 (πξψελ «Δλαξκφληζε Νηθνγελεηαθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Εσήο») 

κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο ή παξάηαζεο ζε πεξίπησζε ζπλέρηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

θαηφπηλ κε αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κηαο εξγαδφκελεο, σο εμήο:  
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ΔΗΓΗΘΟΣΖΣΑ ΑΡΗΘΚΟ ΑΣΟΚΩΛ 

TE Βξεθνλεπηνθφκσλ 1 

ΤΛΟΙΟ : 1 

  
Ζ δηάξθεηα  (έλαξμε θαη ιήμε) ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξνβιέπεηαη ε πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζπκβάζεηο ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζηηο αηηνχκελεο εηδηθφηεηεο, είλαη απφ 1/9/2022 έσο 

31/8/2023. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ΗΓΝΣ, κε ηελ νπνία ζα απαζρνιεζεί ε 

πξνζιεπηέα, ζα αξρίζεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη ζα 

ιήμεη ζηηο 31/8/2023, κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο απηήο. Ζ πξάμε πξφζιεςεο θαη 

ιχζεο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Θπβέξλεζεο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4038/2012. Γηα ηελ ελ ιφγσ 

πξφζιεςε δελ απαηηείηαη έγθξηζε ηεο ΞΠ 33/2006, φπσο ηζρχεη. Ζ εμαίξεζε απηή 

θαιχπηεη θαη ηελ παξάηαζε θαη αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο. Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη 

γηα ηελ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξφθεηηαη λα πξνζιεθζεί, είλαη 

επηιέμηκε. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζκ. 1027/13.01.2023 Βεβαίσζε 

ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνυπνινγηζκνχ-Ινγηζηεξίνπ ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ 

πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί νη απαηηνχκελεο πηζηψζεηο ζηνλ 

ππφ έγθξηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2023 γηα ηελ θάιπςε ηεο 

κηζζνδνζίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ελψ αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2024. 

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 22/2023. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

 
 
            Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..                           Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 
   
 
         ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ                     ΗΩΑΛΛΖ ΟΤΣΑΚΠΑΗΓΖ 
 
 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 
 

Ράθαο Ζιίαο 
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 
Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινχζνο  Σξήζηνο 
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 
Ληάηζεο  Θσλζηαληίλνο 
Θαιακπφθεο Ησάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε 
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 

Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 
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Ιαδαξίδεο Ξέηξνο 
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνχινγινπ  Θσλζηαληίλνο 
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο 

Γθνχκα Γαλάε-Δχα 
Εαραξηάδεο Ησάλλεο 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 
Γεσξγακιήο  Ιχζζαλδξνο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 
Θαξαβίαο Γεψξγηνο 

Ξαπαινπθά  Δπηπρία 
Ιέθθαο Αζαλάζηνο 
Αιεθξαγθή Πνθία 

Γνχιαο Αιέμαλδξνο 
 
 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ                                ΓΖΚΖΣΡΗΟ ΘΑΛΣΑΡΔΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

1. Ρκήκα Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ    
3. Αληηδήκαξρν Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο                                     
4. Αληηδήκαξρν Νηθνλ. πεξεζηψλ  
5. Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο 
7. Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  
8. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 
9. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 

10. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ    
11. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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