ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 39ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 456/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 24 του µηνός Νοεµβρίου του έτους 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω εφαρµογής webex)
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-032020, 40/20930/31-03-2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την
αριθ. πρωτ: 20963/20-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.
4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω
πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Γιαννιώτης Παναγιώτης
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
∆ρακονταειδής Κων/νος
4 Γαζής Αναστάσιος
4
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
5 Μαργέλη Μαρία
5
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο
του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκε ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
Οµόφωνα προτάχθηκαν και συζητήθηκαν µετά το 6 θέµα της Η.∆. τα θέµατα 13, 14, 11 και 12.
ο
Η κα Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 1 θέµα της Η.∆.
ο
Ο κ. Τυπάλδος Νικόλαος συµµετείχε στην τηλεδιάσκεψη από το 2 θέµα της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη ενός (1) ατόµου ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ.
µέσω του προγράµµατος « Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής, έτους 2020-2021.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη
της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία εισηγούµενη το θέµα, έθεσε υπόψη της Οικονοµικής
Επιτροπής τα εξής:
«Κατ` εξαίρεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 (A΄ 28) όπως
τροποποιήθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 Ν.4735/20, το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασµό, τη
διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που
χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή
απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς ή απασχολείται σε συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση εστιατορίων,
αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής) η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου επιτρέπεται να είναι µέχρι δώδεκα (12) µήνες και να ανανεώνεται ή να παρατείνεται έως το τέλος του
προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης σε κάθε περίπτωση της
αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
"Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο προέβλεπε ότι για τους σκοπούς της υλοποίησης αναπτυξιακών
προγραµµάτων ή έργων που συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς
οργανισµούς κ.λπ. οι συµβάσεις του προσλαµβανόµενου προσωπικού είναι ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα
ανανέωσης. Η ρύθµιση του άρθρου 61 του ανωτέρω νόµου 4674/2020 επέτρεπε τη σύναψη συµβάσεων ορισµένου
χρόνου µε διάρκεια ισόχρονη µε τη διάρκεια του εκτελούµενου προγράµµατος ή έργου ή την εκπλήρωση της
υποχρέωσης προς τους διεθνείς οργανισµούς, ενώ δεν διατηρήθηκε η πρόβλεψη για παράταση ή ανανέωση των
ήδη υπαρχουσών συµβάσεων.
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Η κατάργηση της πρόβλεψης περί ανανέωσης των συµβάσεων προκάλεσε δυσχέρειες στην εκτέλεση
προγραµµάτων που υλοποιούνται επί µακρό χρονικό διάστηµα.
Για τον λόγο αυτόν, επαναφέρεται το προϊσχύων καθεστώς πρόσληψης προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 Ν.4735/20, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται η
δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µέχρι δώδεκα µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι το τέλος του
προγράµµατος."
Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της υλοποίησης
προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή ερευνητικών
προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συµβάσεις µε
διεθνείς οργανισµούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους
ή από ιδιωτικούς φορείς εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. (περίπτ.
κστ παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συµπληρώθηκε από την παρ.5 του άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ.
1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17)
Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού,
καθώς και των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο του συγχρηµατοδοτούµενου
ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής», ανανεώνονται κάθε έτος και
µέχρι την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σύµφωνα µε το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,
αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση, της µετατροπής των συµβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. (παρ.1 άρθρο
68 Ν.4415/16)
Άρνηση ανανέωσης γίνεται µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16)
Οι φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση /παράταση τα µέλη της
Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού του ΥΠ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση τόσο της πράξης πρόσληψης και λύσης όσο και της πράξης
ανανέωσης/παράτασης της σύµβασης του προσωπικού αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012.
Το αυτοτελές Τµήµα «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε το υπ. αριθµ. εσωτ:1623/21.8.2020
έγγραφό του, µας γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
«Σύµφωνα µε την αριθµ.9549/16-7-2020 (Α∆Α:Ρ∆Β5465ΖΩ5-3Β2) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» της ΕΕΤΑΑ
ΑΕ , περιόδου 2020-2021 καλούνται
οι δοµές φιλοξενίας να υποβάλουν την αίτηση τους στο πλαίσιο της
παραπάνω δράσης, προκειµένου να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας και φιλοξενίας σε βρέφη, νήπια, παιδιά των
ωφελούµενων/κατόχων αξίας τοποθέτησης (voucher).
Σύµφωνα µε τον πρότυπο Κανονισµό Λειτουργίας ∆ηµοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών (ΦΕΚ
4249/5-12-2017) σε κάθε τµήµα παιδικού σταθµού το οποίο εξυπηρετεί έως 25 παιδιά απασχολούνται µια/ένας
(1)παιδαγωγός και µια/ένας (1)βοηθός. Η δυναµικότητα των νηπίων στους παιδικούς σταθµούς βάσει άδειας
λειτουργίας ανέρχεται στα 25 παιδιά ανά τµήµα µέχρι ποσοστού 10% αυτής, εφόσον υπηρετεί το προβλεπόµενο
προσωπικό.
Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθµούς και τον
Βρεφονηπιακό Σταθµό για την περίοδο 2020-2021 ανέρχεται στις 201.
Στον Παιδικό Σταθµό Καρυάς εργαζόταν µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου η παιδαγωγός Κατωπόδη
Σπυριδούλα, ειδικότητας ∆Ε Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων η οποία µετατάχθηκε από το ∆ήµο Λευκάδας στον ∆ήµο
Κορυδαλλού, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.39757/4.12.2017 απόφαση του ∆ηµάρχου Κορυδαλλού η οποία
δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1339/Τ΄Γ/21.12.2017, µε µεταφορά της θέσης της.
Έως σήµερα ο ανωτέρω σταθµός εξυπηρετείται µε δίµηνες συµβάσεις, µε ωφελούµενες της ∆ηµόσιας Πρόσκλησης
του ΟΑΕ∆ ή µε µετακινήσεις παιδαγωγών από άλλους παιδικούς σταθµούς, γεγονός που δηµιουργούσε
προβλήµατα στους ήδη υπάρχοντες σταθµούς.
Εποµένως για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου
Λευκάδας, απαιτείται η πρόσληψη µίας θέσης, ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»,
περιόδου 2020-2021
Έχοντας υπόψη:
1. Την νοµοθεσία
2. την αριθµ. 2399/5.11.2020 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών από την οποία προκύπτει ότι για την
κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας ενός (1) ατόµου που θα προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής
2020 – 2021» διάρκειας ενός έτους, έχει προβλεφθεί πίστωση στους παρακάτω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού έτους
2020 (Κ.Α.Ε 60-6041.000 «Τακτικές Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» και Κ.Α.Ε. 60-6054.001 «Εργοδοτικές
εισφορές έκτακτου προσωπικού)
3. την αριθµ.πρωτ.:9549/16-7-2020 (Α∆Α:Ρ∆Β5465ΖΩ5-3Β2)πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής», περιόδου
2020-2021
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4. την αίτηση-δήλωση του ∆ήµου Λευκάδας προς τη ∆ράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής
2020 – 2021»
5. τον ενδεικτικό και µη εξαντλητικό κατάλογο φορέων ανά ∆ήµο που συµµετέχουν στην πρόσκληση
6. την αριθµ.πρωτ.:1899/17-8-2020 (Α∆Α:ΩΥΨΕ7ΛΕ-ΩΘ5) απόφαση ένταξης ΠΕΠ
7. την αριθµ.πρωτ.:1792/3-8-2020 (Α∆Α:Ω0ΣΘ7ΛΕ-ΠΚ6) απόφαση ένταξης ΕΠΑΝΑ∆Ε∆ΒΜ
Εισηγούµαι την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, κλάδου-ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας
ορισµένου χρόνου στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής»,
περιόδου 2020 - 2021 για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του
∆ήµου Λευκάδας, και ειδικότερα του Παιδικού Σταθµού Καρυάς, ως ακολούθως:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αριθµός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα
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Πτυχίο
ή
δίπλωµα
τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας
ή
Προσχολικής
Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα
Προγραµµάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων
Σπουδών
Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Χρονική
∆ιάρκεια Απασχόλησης
Από την υπογραφή της σύµβασης έως
ένα έτος και µε δυνατότητα παράτασης
εφόσον συνεχισθεί το πρόγραµµα µε
το ίδιο καθεστώς χρηµατοδότησης

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10
περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη ενός (1) ατόµου, κλάδου-ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων µε σύµβαση εργασίας ορισµένου
χρόνου στα πλαίσια του προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», περιόδου 2020 2021 για την εύρυθµη λειτουργία των Παιδικών Σταθµών και του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ∆ήµου Λευκάδας,
και ειδικότερα του Παιδικού Σταθµού Καρυάς, ως ακολούθως:

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αριθµός

Ειδικά Τυπικά Προσόντα

1

Πτυχίο
ή
δίπλωµα
τµήµατος
Βρεφονηπιοκοµίας
ή
Προσχολικής
Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή
δίπλωµα
Προγραµµάτων
Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά
ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος
τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το
οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα
πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας.

Χρονική
∆ιάρκεια Απασχόλησης
Από την υπογραφή της σύµβασης έως
ένα έτος και µε δυνατότητα παράτασης
εφόσον συνεχισθεί το πρόγραµµα µε
το ίδιο καθεστώς χρηµατοδότησης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 456/2020.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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