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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αξηζ. 1
ηεο 21εο Μαξηίνπ 2017
Απιθμόρ Απόθαζηρ 9
Θ Ε Μ Α: "Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο
Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, έηνπο 2017".
ην Λνπηξάθη θαη ζηα γξαθεία ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ (Δι. Βεληδέινπ 4) ζήκεξα
ηελ 21ε Μαξηίνπ 2017 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σξίηε θαη ψξα 13:00 ζπλήιζε ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ ππφ ηελ πξνεδξία ηεο Πξνέδξνπ
απηνχ θ. Κνξδαιή σηεξίαο, κεηά ηελ έγγξαθε πξφζθιεζή ηεο κε αξ. πξση.
122/15.3.2017, ε νπνία λφκηκα θαη εκπξφζεζκα επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 234 θαη 240 ηνπ Ν.3463/2006
(Φ.Δ.Κ.114/8.6.2006) θαη 67 ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7.6.2010), ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα απνθαζίζεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο
Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ έληεθα
(11) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βξέζεθαλ παξφληα νθηψ (8) ε θ. Πξφεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Π α ξ φ λ η ε ο: 1.Κνξδαιή σηεξία – Πξφεδξνο, 2.Παπαζαλαζίνπ Αζαλάζηνο,
3.Θενδψξνπ Αγγειηθή, 4.Γέδε – Βιαζηάξε Θενδψξα, 5.Ρήγα – Γάιια Διέλε,
6.έγθα Όιγα, 7.Ληαληηληψηεο Βαζίιεηνο θαη 8.Αλησλίνπ Νηθφιανο.
Α π φ λ η ε ο: 1.Νηθνιάνπ σηήξηνο, 2.Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο θαη 3.Καηζακάθε
– Παπινπνχινπ Διέλε, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ αλ θαη θιήζεθαλ λφκηκα.
Δπί ηνπ ζέκαηνο ηεο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε Πξφεδξνο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
θ. Κνξδαιή σηεξία αθνχ έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο:
1.Σν άξζξν 9 ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (Ο.Δ.Τ.) ηνπ Ννκηθνχ
Πξνζψπνπ (Φ.Δ.Κ. 1513/ηΒ΄/20.6.2013) ζην νπνίν πξνβιέπνληαη 15 ζέζεηο γηα
πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ θαη
2.Σελ ππ’ αξηζ. νηθ. 3948/6.2.2017 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα
«Πξνγξακκαηηζκφο πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2017 ζηνπο ΟΣΑ α΄
θαη β΄ βαζκνχ θαη ηα ΝΠΙΓ απηψλ»,
ηφληζε ηελ αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο ζρεηηθνχ αηηήκαηνο γηα πξφζιεςε πξνζσπηθνχ
κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ σο άθξσο απαξαίηεηε γηα
ηελ θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθψλ ηνπ Παηδηθνχ ηαζκνχ Λνπηξαθίνπ εμαηηίαο
θαη ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ.

ΑΔΑ: 7Λ57469ΗΒ7-ΕΥ2

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά απφ
δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ,
Αποθαζίζει

Ομόθωνα

1.Εγκπίνει ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηοςρ 2017
γηα ηηο θάησζη καηηγοπίερ πποζωπικού ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 3 (ηξηψλ) αηφκσλ με
ζσέζη επγαζίαρ Ιδιωηικού Δικαίος Οπιζμένος Υπόνος σο εμήο:
Σπία (3) άηνκα (1 Βξεθνλεπηνθφκσλ ΣΔ, 1 Μαγείξσλ ΓΔ θαη 1 Καζαξηζηξηψλ ΤΔ)
κε ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ έσο έληεθα (11) κήλεο,
απφ 1.9.2017 έσο θαη 31.7.2018 γηα επηβνήζεζε ζηνλ Παηδηθφ ηαζκφ Λνπηξαθίνπ.
Εγκπίνει επίζεο ηνπο ζρεηηθνχο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ
πξνζσπηθνχ έηοςρ 2017 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο.
Κξίλεηαη άθξσο απαξαίηεηε ε πξφζιεςε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ γηα λα θαιχςεη
ην Ννκηθφ Πξφζσπν ηηο απμεκέλεο επνρηθέο αλάγθεο ηνπ δηφηη:
ηνλ Παηδηθφ ηαζκφ Λνπηξαθίνπ θαη παξά ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο
(110 αηηήζεηο εγγξαθήο) ηειηθά θνηηνχλ ζαξάληα νθηψ (48) λήπηα.
Παξάιιεια ν ηαζκφο ζηεγάδεηαη ζε ηδηφθηεην θηίξην ρηιίσλ (1.000) m2 ην νπνίν
απαηηεί απμεκέλεο θξνληίδεο πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο.
Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ – ηξεηο (3) Βξεθνλεπηνθφκνη θαη κία (1) Βνεζφο
Βξεθνλεπηνθφκνπ, θαζφηη ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο θελψζεθαλ νη ζέζεηο ηεο
Πξντζηακέλεο, ηεο Μαγείξηζζαο θαη ηεο Καζαξίζηξηαο – αδπλαηεί λα θαιχςεη αθφκα
θαη ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο κνλάδαο.
Δπίζεο θαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ
έηνπο 2016, πξνζιήθζεθαλ θαη απαζρνινχληαη κε ηελ επηβνήζεζε ζηνλ Παηδηθφ
ηαζκφ Λνπηξαθίνπ (2) άηνκα (1 Βξεθνλεπηνθφκσλ ΣΔ θαη 1 Μαγείξσλ ΓΔ) κε
ζρέζε εξγαζίαο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα δέθα (10) κήλεο (απφ
17.10.2016 έσο θαη 31.7.2017) σο ην ειάρηζην αλαγθαίν πξνζσπηθφ γηα ηελ
αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ.
Βάζεη ηνπ Πξφηππνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Ν.Π.Γ.Γ.
Παηδηθψλ θαη Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ (Φ.Δ.Κ. 497/ηΒ΄/22.4.2002) θαη ζχκθσλα
κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο νη αλαινγίεο θαηά θιάδν πξνζσπηθνχ θαη λεπίσλ είλαη νη
αθφινπζεο:
α.Μία (1) Βξεθνλεπηνθφκνο θαη κία (1) Βνεζφο Βξεθνλεπηνθφκνπ αλά είθνζη πέληε
(25) λήπηα.
β.Μία (1) Μαγείξηζζα θαη κία (1) Βνεζφο Μαγείξνπ αλά εβδνκήληα (70) λήπηα.
γ.Γχν (2) άηνκα πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο αλά εβδνκήληα (70) λήπηα.
2.Οη πξνζιήςεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ
Οηθνλνκηθνχ έηνπο 2017 θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο Κ.Α. ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ 156041.001 θαη 15-6054.001 πνπ αθνξνχλ Απνδνρέο έθηαθησλ ππαιιήισλ θαη
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο αληίζηνηρα, ζηνπο νπνίνπ έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζρεηηθέο
αληίζηνηρεο πηζηψζεηο.
Η ζρεηηθή δαπάλε γηα ην επφκελν έηνο ζα πξνβιεθζεί ζηνλ αληίζηνηρν
Πξνυπνινγηζκφ.
3.Η παξνχζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα
δξνκνινγεζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνχκελσλ πξνζιήςεσλ.
4.Εξοςζιοδοηεί ηελ Πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ψζηε λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ
ζέζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη έπεηηα απφ ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο επηηξνπήο
ηεο ΠΤ 33/27.12.2006.

ΑΔΑ: 7Λ57469ΗΒ7-ΕΥ2

Η παξνχζα απφθαζε πήξε αχμνληα αξηζκφ 9/2017.
Η Πξφεδξνο

Σα Μέιε
Αθξηβέο Αληίγξαθν
Λνπηξάθη 22 Μαξηίνπ 2017
Η Πξφεδξνο ηνπ Γ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΓΑΛΗ ΩΣΗΡΙΑ

