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Απόφαση 24/2020 

 
 

Εκ του υπ΄αριθμ. 6/27-04-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
1ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έγκριση συμμετοχής και ανανέωση του προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ για το 
διάστημα 1/9/2020-31/8/2021 και ανανέωση συμβάσεων ΙΔΟΧ του προγράμματος εναρμόνιση 
για την περίοδο 1/9/2020-31/8/2021 σύμφωνα και με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 11072/18-02-2020». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του ΝΠΔΔ 
«Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) έλαβε χώρα τακτική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ. αριθμ. 325/16-04-
2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε με e-mail σε κάθε ένα εκ των 
μελών  αυτού, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Διαπιστωθείσης νόμιμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(9) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Κρόκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

2 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. 2 Καραμπέτσου Ασημίνα Μέλος Δ.Σ. 

3 Μπασινάς Κηρύκος Μέλος Δ.Σ.    

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ.    

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

7 Βελέντζας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ.    

8 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ.    

9 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

      
H συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε βάση του νομοθετικού πλαισίου της ΠΝΠ 11/3/2020 (ΦΕΚ 55 Α) 
άρθρο 10 παρ. 1 (δια περιφοράς) και παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός 
για την τήρηση των πρακτικών.                                                       
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 



1. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 όπως έχει καταρτισθεί με την υπ’ αριθμ. 
56/2019 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 11/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ερέτριας. 

2. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 222/16093/21-02-2020 έγκριση του Π-Υ 2020 του ΝΠΔΔ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας   

3. Το σκοπό ίδρυσης του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στην Συστατική του Πράξη (3192/2012 
Τεύχος Β΄) 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων 
και Κοινοτήτων» 

5. Τα άρθρα 158-160 ΔΚΚ 
6. Τον νόμο 3463/2006 
7. Τον νόμο 4412/2016 
8. Το Π.Δ. 80/2016 
9. Τον Ν. 4555/2018 
10. Των άρθρων 214, 225,226 ,227 ,228, 231 & 238, του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/7-6-2010).  

11. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 68 Ν.4415/16 
12. Του άρθρου 8, και 24, του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010).  
13. Του άρθρου 205 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-07-2007). 
14. Την εγκύκλιο  του ΥΠΕΣ 11072/18-02-2020 περί «Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου 

προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α! και β! βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών» 
 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο  του ΥΠΕΣ 11072/18-02-2020 περί «Προγραμματισμός προσλήψεων 
εκτάκτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α! και β! βαθμού και τα ΝΠΔΔ αυτών»καλεί τους 
φορείς που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ή προσλήψεων 
εκτάκτου προσωπικού να εκδώσουν τις σχετικές αποφάσεις με βάση τα όσα ορίζονται στην 
ανωτέρω εγκύκλιο. 
Ειδικότερα επισημαίνω τα εξής: 
Το πεδίο ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ όπου αναφέρεται ότι:   
«Έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 186 του ν.4635/2019, εξακολουθούν να εξαιρούνται από την 
έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και ως εκ τούτου από τον ετήσιο προγραμματισμό 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού οι εξής περιπτώσεις: 
1. Αρχική πρόσληψη και ανανεώσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο 
πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων καθότι δεν συνεπάγονται επιβάρυνση 
του κρατικού προϋπολογισμού.  
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 παρ. 2 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 
130/Α/18-7-2018), οι φορείς δεν υποχρεούνται πλέον να ενημερώνουν για κάθε 
πραγματοποιούμενη πρόσληψη ή ανανέωση/παράταση τα μέλη της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει, και τη Δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του 
Υπουργείου μας. Επίσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 και στο 
ν.3861/2010, οι ανωτέρω συμβάσεις αναρτώνται υποχρεωτικά στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
Όπως γνωρίζεται στο Ν.Π. απασχολούνται 6 εργαζόμενοι με σχέση εργασία ιδιωτικού ορισμένου 
χρόνου από τις 21/10/2013 με ημερομηνία λήξης των συμβάσεων στις 31/8/2020 και με 
δυνατότητα ανανέωσης παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ που αφορά στην χρηματοδότηση των δύο παιδικών σταθμών του Ν.Π..  
Οι προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2013 έγιναν σύμφωνα:  
1.Με τις διατάξεις του όρθρου του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο1 του 
Ν.3812/2009,  
2.Με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύουν,  



3.Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 του Ν.4038/2012, 
4.Με τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010,  
5.Την υπ 'αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/118/26314/18.12.2012 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ όπως ισχύει, και την υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 
ανακοίνωση, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικης Ζωης».  
6.Την υπ' αριθμ. 408/23-09-2013 ανακοίνωση του νομικού προσώπου, η οποία ελέγχθηκε από το 
ΑΣΕΠ.  
7.Το ΦΕΚ 180//τ.Γ,/14-02-2014, στο οποίο δημοσιεύθηκε η πράξη πρόσληψης του προσωπικού. 
Με την 24/2019 απόφαση ΑΔΣ είχε εγκριθεί η ανανέωση του προγράμματος και των συμβάσεων 
1/9/2019-31/8/2020 και για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος θα πρέπει να 
αποφασισθεί η έγκριση συμμετοχής και η ανανέωση του προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ καθώς και η 
ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών για την περίοδο 1/9/2020-
31/8/2021.  
Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. πρωτ.: 
6443/165006/23-9-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άρνηση ανανέωσης σύμβασης 
απασχολούμενου γίνεται εφεξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη 
νομοθεσία και λαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ και του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ερέτριας. Συνεπώς κατά το έγγραφο, εκ του νόμου θεωρείται κανόνας η 
ανανέωση του συνόλου των σχετικών συμβάσεων, άνευ ετέρου, ενώ μόνο κατ΄εξαίρεση για 
σπουδαίο λόγο και με ειδική διαδικασία επιτρέπεται η μη ανανέωση τους. 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
  
Τα μέλη του Δ.Σ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση: 
  
     
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α 
 
Εγκρίνουν: 
 
Α. Την συμμετοχή και ανανέωση του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου ΕΣΠΑ για την σχολική περίοδο 1/9/2020 
έως 31/8/2021. 
Β. Την ανανέωση-παράταση των συμβάσεων των υπαλλήλων ΙΔΟΧ που έχουν προσληφθεί στο 
πλαίσιο προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» από 1/9/2020 έως 
31/8/2021 με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, 
σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες: 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.9 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ 

Ειδικότητα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 

1 ΜΑΜΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
ΤΕ9 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

21/ 10/  2013 

2 ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ ΦΙΛΙΩ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΣ 

ΤΕ9 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 

21/ 10/  2013 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.8 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ 

Ειδικότητα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 



1 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ -
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

21/ 10/  2013 

2 
ΜΑΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΔΕ8 ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ -
ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ 

21/ 10/  2013 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΕΡΑ 

Ειδικότητα 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  

 

1 ΣΑΜΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΥΕ 16 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21/ 10/  2013 

2 ΠΕΠΠΕ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΥΕ 16 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

21/ 10/  2013 

Γ. Για τις ανωτέρω δαπάνες έχουν προβλεφθεί ποσά στο Προϋπολογισμό έτους 2020, στους Κ.Α. 
Δαπανών 60-6041.001 και 60-6054 ενώ  ανάλογη πρόβλεψη θα υπάρχει και στο Προϋπολογισμό 
έτους 2021. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 


