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ΠΡΑΞΗ 113/2016

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στη Νέα Ιωνία σήμερα14 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., στα
γραφεία Διοικήσεως του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο. (Γαληνού 2 & Αγ. Όλγας), ύστερα από την
αριθ.18/09-12-2016  πρόσκληση  του  Προέδρου  Δ.Σ.,  κ.  Καλογερόπουλου
Βασιλείου που επιδόθηκε προς όλους τους συμβούλους, που ορίσθηκαν με 244/6-
10-2014 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Ιωνίας, σύμφωνα με
όσα  ορίζονται  σε  συνδυασμό  των  άρθρων  96  του  Ν.  3463/06  και  69  του  Ν.
3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Παρόντες: Καλογερόπουλος Βασίλειος(Πρόεδρος),

Ακιανίδου Ολγα (αναπληρώτρια του κ. Βανδώρου Σπυρίδωνα), Βουδούρης
Αντώνιος  (αναπληρωτής  της  κ.  Χατζημηνά  Ειρήνης),  Γεωργιάδης
Ευάγγελος  (αναπληρωτής  του  κ.  Κούρτακα  Ιορδάνη), Δημητσάνου
Αναστασία,Καρβουνιάρης Αντώνιος,Καρυπίδης Γεώργιος, Κόκκαλη-Σερίφη
Μαριάνα.

Απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν: 

 Γονατάς Κωνσταντίνος  (καθώς  και  η  αναπληρώτρια  του),Ιωαννίδης
Δημήτριος, Καλαμαράς Φώτιος(καθώς και η αναπληρώτρια του),Κυπραίου
Αικατερίνη(καθώς  και  η  αναπληρώτρια  της), Ματθαίου  Αλέξανδρος
(καθώς  και  ο  αναπληρωτής  του),  Στέφας  Γεώργιος  (καθώς  και  η
αναπληρώτριά του), Σταμάτη Θεοδώρα.

Έτσι επί συνόλου αριθμού μελών (15) παρίστανται οι (08) σε νόμιμη απαρτία το
Συμβούλιο εισέρχεται σε συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ:<< ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ  ΔΙΜΗΝΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ  ΓΙΑ  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  >>  βάσει  της  εισήγησης  με
αρ.πρωτ. 4103/14-12-2016.

       Εισηγούμαστε στο Δ.Σ.: 

 Την έγκριση πρόσληψης μίας βοηθού βρεφοκόμου  με δίμηνη συμβάση,σύμφωνα με τις
διατάξεις  του  άρθρου  206  του  Ν.3584/2007  για  πρόσληψη  προσωπικού  για  την
αντιμετώπιση  κατεπειγουσών,εποχικών  ή  πρόσκαιρων  αναγκών,με  σύμβαση  εργασίας
ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό
διάστημα 12 μηνών.
       Η πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού δεν υπάγεται στην διαδικασία έγκρισης της
ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280Α΄) όπως ισχύει.
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       Οι ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω επαπειλούμενης εγκυμοσύνης μόνιμης παιδαγωγού
του 2ου παιδικού σταθμού σε τμήμα με αυξημένες ανάγκες. Με την αιτούμενη συμβάση θα
καλύψουμε  τις  ανάγκες  μας  μέχρι  την  τοποθέτηση  προσωπικού  με  πρόγραμμα
κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω ΟΑΕΔ.
        Το ανωτέρω προσωπικό θα καλύψει τις  ανάγκες  μας και δεν θα δημιουργηθούν
δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία του τμήματος αυτού που είναι ενταγμένο στη δράση
“Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” του ΕΣΠΑ.
        Στον προϋπολογισμό του ΚΕΒΡΕΦΟ έτους 2017 έχουν προβλεφθεί οι  αντίστοιχες
πιστώσεις στους Κ.Α. 15.6041.0001 και 15.6054.0001.

Kαλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  την  πρόσληψη  προσωπικού  με  δίμηνη  σύμβαση,  όπως  αναλυτικά
ανωτέρω αναφέρεται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 113

Η ανωτέρω απόφαση εγκρίνεται  και  υπογράφεται  από τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                     ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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