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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ’ αριθ. 6/17-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης» 

 

Αριθ. Απόφασης : 40/2017     ΘΕΜΑ : «Πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου στο 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, έτους 2017, 
ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου»                                                                              

                                                                       
Στον Τρίλοφο και στα γραφεία του Ν.Π. που βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, 

πλατεία Δημαρχείου, σήμερα στις 17/3/2017, ημέρα Παρασκευή ώρα 14:15 μ.μ, συνεδρίασε το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρα Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης», μετά από την με αριθ. 
1121/13-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που επιδόθηκε σε καθένα 
σύμβουλο και στην Πρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του N. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών βρέθηκαν  
παρόντα 10,  δηλαδή : 
  
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΙΧΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ, Πρόεδρος 1.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

2. ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.  ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

3. ΚΕΚΗ ΜΑΡΙΑ 3.  ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4. ΣΚΙΖΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 4.  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

5. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 5. ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΕΙΡΗΝΗ 

6. ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  

7. ΚΑΡΑΝΤΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

8. ΛΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

9. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

10. ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
  

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
        Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Κωνσταντινίδου Βασιλική Προϊσταμένη  Διοικητικού του 
Ν.Π. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου και η Αυγούστη Ελένη Δ/ντρια Δ/κού- 
Οικονομικού.  
 

Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 3ο θέμα  της ημερησίας διάταξης, ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ 

ότι  
 

Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων 
του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς 
και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που 
προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως 
άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών. (παρ. 5 
του άρθρου 14 ν. 4403/2016 με την οποία τροποποιήθηκε η παρ.4 του άρθρου 30 του 
Ν.4314/14, με την οποία προστίθεται περίπτωση κζ΄ στην ΠΥΣ 33/2006) (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48 /οικ.26059/ 10.10.2016) (ΥΠ.ΕΣ. οικ: 3948/06.02.2017) εξαιρέθηκαν από 
την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει. 

 
 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν σχετικά  για την 
πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων,  έτους 2017, Ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου ΠΕ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετικά με το θέμα  και 
λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου και  

 τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21  
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 τις διατάξεις της παρ. παρ.4 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

 την παρ 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 

 Την υπ’ αριθ. 33/06  Π.Υ.Σ. όπως ισχύει  

 τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ  (ΦΕΚ 572/Β/13-3-2013) 

 την εγκύκλιο  ΥΠ.ΕΣ. οικ : 3948/06.02.2017 

 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης»  
οικ. έτους 2017   

 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι       ομόφωνα   
 

Α. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση έργου στο πλαίσιο 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων έτους 2017, ειδικότητας ΠΕ Παιδιάτρου, με διάρκεια 
σύμβασης ενός έτους,  με σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό 
αμείβεται στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» η οποία 
εντάσσεται  

- Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση (ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 

- Στα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) 2014-2020) 
 

      Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται για τις 13 Περιφέρειες στο ποσό των 
174.451.805,00 €,  σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 2837/24-6-2016 και 3070/11-7-2016 προσκλήσεις 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»,  
  

ΕΠΑΝΑΔ  
ΟΠΣ 51485 
Αριθμός Απόφασης Ένταξης 10487/4-8-2016 με ΣΑΕ του έργου Ε3551 με εννάριθμο 

2016ΣΕ35510000   
ΠΕΠ  
ΟΠΣ 5001784 
Αριθμός Απόφασης Ένταξης 5003/26-7-2016 με ΣΑΕ του έργου ΕΠ0081 με εννάριθμο 

2016ΕΠ00810032   
ΠΕΠ - ΑΜΕΑ 
ΟΠΣ 5001785 
Αριθμός Απόφασης Ένταξης 5004/26-7-2016 με ΣΑΕ του έργου ΕΠ0081 με εννάριθμο 

2016ΕΠ00810033             

Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Θέρμης», λειτουργούν οι παρακάτω δομές Παιδικών Σταθμών   

  

1. Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός «ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΑ»  

2. Βρεφονηπιακός και Παιδικός Σταθμός «ΕΛΑΦΑΚΙΑ»  

3. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός  ΘΕΡΜΗΣ  

4. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ  

5. Βρεφονηπιακός Σταθμός Πλαγιαρίου «ΝΟΤΕΣ ΣΤΟΡΓΗΣ»  

6. Παιδικός Σταθμός Καρδίας «ΓΛΥΚΙΕΣ ΜΕΛΩΔΙΕΣ»  

7. Παιδικός Σταθμός Ν. Ραιδεστού «ΦΩΛΙΤΣΑ»  
  

Σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (Αριθμ.16065) ΦΕΚ 
Β/497/22-04-2002, Άρθρο 18, παρ.7, ο Παιδίατρος που συμβάλλεται με το Σταθμό με σύμβαση 
έργου, έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις :   
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1. Εξετάζει όλα τα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του νομικού προσώπου και παρακολουθεί 
την ανάπτυξή τους, σημειώνοντας τις παρατηρήσεις του στην ατομική καρτέλα κάθε 
παιδιού, σε χρόνο και συχνότητα  που καθορίζει ο ίδιος, σύμφωνα με τις ανάγκες που ο 
ίδιος κρίνει ότι χρήζει το κάθε παιδί.  

2. Παρακολουθεί συνεργαζόμενος με τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τον/την Ψυχολόγο την 
ψυχοσωματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών  

3. Εισηγείται για τη δυνατότητα επιστροφής στο Σταθμό παιδιού που απουσίασε από 
σοβαρή ασθένεια με βάση το ιατρικό πιστοποιητικό που προσκομίζεται από τους γονείς 
και την προσωπική του εξέταση.  

4. Υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την υγιεινή των παιδιών και για την 
υγειονομική κατάσταση των Σταθμών. Διατηρεί σε κάθε Σταθμό πρόχειρο φαρμακείο και 
για οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό πρέπει να σπεύδει για την παροχή των υπηρεσιών 
του.   
 

 

Επειδή το Νομικό μας Πρόσωπο δεν διαθέτει ιατρό Παιδίατρο και με σκοπό να καλύψουμε 
τις ανάγκες των 440 παιδιών που φιλοξενούνται στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς 
Δημοτικούς Σταθμούς του Δήμου Θέρμης, μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι 
απαραίτητη η πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός (1) Ιατρού ειδικότητας Παιδιάτρου 
ΠΕ για την παροχή των ανωτέρω εξειδικευμένων υπηρεσιών, εφόσον η μισθοδοσία του ως 
άνω προσωπικού δεν βαρύνει καθ’ οιοδήποτε τρόπο τον Κρατικό προϋπολογισμό».    

Συγκεκριμένα, η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού θα ανέλθει στο ποσό των 12.000,00 
€ για την περίοδο 2017-2018.  Το ποσό αυτό θα καλυφθεί κατά 70% από ποσό με το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί το νομικό πρόσωπο από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 
(ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ) 2014-2020 της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής»  και κατά 30% από ιδίους πόρους που προέρχεται από καταβολή τροφείων. 

Το έργο του παραπάνω Παιδιάτρου δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων 
των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας – Φροντίδας και Προσχολικής 
Αγωγής Δήμου Θέρμης» και ο λόγος που το έργο του δεν μπορεί να εκτελεστεί από 
υπαλλήλους, είναι ότι στο φορέα μας δεν υπηρετούν υπάλληλοι με τις ειδικότητες Παιδιάτρου   
   

Β.  Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα βαρύνει αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. 15.6117.002, με ποσό 
3.500,00 € και Κ.Α. 60.6117.002, με ποσό 8.500,00 € του προϋπολογισμού έτους 2017 του 
σκέλους των εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Θέρμης.     

Γ. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση της αιτούμενης σύμβασης  
μίσθωσης έργου.   

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  40/2017. 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής : 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 
                                                                                                ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΙΧΟΥ  
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