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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2023  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 2 του μήνα Φεβρουαρίου  του έτους 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση (μετά 
από αναβολή), ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 577/27-01-2023 πρόσκληση του Προέδρου 
του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του 
Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 

    Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.   11.   Ντόντος Γεώργιος    

2. Καραναστάσης Αθανάσιος  12.   Κρικώνης Χρ. 

3. Τόπη – Σαΐτη Ζωή  13.   Κολλάτος Κων/νος   

4. Ζαρδούκας Κων.  14.   Κοντογιάννης Ιωαν. 

5. Σίμος Βασ.  15.   Ανδρέου Νικ. 

6. Κακαγιάννης Χρ.   16.   Διψάνας Αχιλλεύς 

7. Γκανάτσιος Ζήσης   17.   Αργυρίου Ιωάννης  

8. Νικολάου Γεώργιος    18.   Κωστή Μαρία   

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19.   Χαδουλός Κων.     

10. Βλάχος Αθαν.  20.   --- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης       5. Νταναβάρα Αργυρή 

2. Τσεργάς Κων/νος      6.  Τσούγιας Χρήστος 

3. Κυρίτσης Γεώργιος      7.  Μητσογιάννης Nικ. 

4. Σαΐτης Αστέριος     8.   Ζησάκη Ξανθή 
Αν και νόμιμα κληθέντες 

   

      Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
   Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, εκ των οποίων 
παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι Όσσας, Μακρυχωρίου, Καλλιπεύκης & Κρανέας (θέμα 8ο & 9ο). 
   

 Ο  Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση  ύπαρξης  
απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας 
Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (13ο) «Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ, στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών 
Προγραμμάτων για την στελέχωση του Βρεφικού Σταθμού Μακρυχωρίου του Δήμου 
Τεμπών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 13) 
  

Το θέμα εισηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
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Υπάρχει η ανάγκη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), για τη στελέχωση του βρεφικού τμήματος του 
βρεφονηπιακού σταθμού Μακρυχωρίου του δήμου Τεμπών στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος «Προώθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων 
με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023 
(πρώην Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής)».  
 

Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Την υπ αριθμ. 410871/29-11-2017 ΚΥΑ «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 

Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» (ΦΕΚ 4249/τ.Β'/5-12-2017). 
2. Την υπ' αριθμ. 77094/1-8-2022 K.Y.A. «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης "Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για 
την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε 
υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης" της χρονικής περιόδου 2022 -2023, 
συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του 
Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027 και από εθνικούς πόρους» (ΦΕΚ 4094/Β'/1-8-2022). 

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), καθώς και τις διατάξεις του νόμου του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α') «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 και άλλες διατάξεις». 

4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 10945/2-8-2022 (ΑΔΑ:Ψ5Θ6465ΖΩ5-ΛΩΦ) (2η ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 24/08/2022) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση 
πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή 
τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής 
ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης» της χρονικής περιόδου 2022-2023, προς τους/τις 
ωφελούμενους/ες της εν λόγω Δράσης. 

5. Τον Ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο Φορέων ανά Νομό, που εκδήλωσαν την 
πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη 
παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την 
πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023», κατόπιν της από 2-8-
2022 Ανακοίνωσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.), για τον Δήμο Δομής: Δήμος Τεμπών, Φορέας: Δήμος Τεμπών, Νομός: 
Λάρισας, Περιφέρεια: Θεσσαλίας. 

6 .  Τον οριστικό πίνακα ωφελουμένων (κατά αύξουσα σειρά κωδικού) ανά δήμο αιτούσας, 
κατόπιν της υπ. αριθ. 10945/2-8-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της 
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) A.E., προς 
τους Ωφελούμενους, γ ια την υλοποίησ η πράξεων στο πλαίσιο της 
Δράσης  «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική 
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εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 
2022-2023», για το Δήμο Τεμπών. 

Εισηγούμαστε 
την πρόσληψη τριών ατόμων, για το λόγο ότι προτιθέμεθα να λειτουργήσουμε το βρεφικό 
τμήμα του βρεφονηπιακού σταθμού Μακρυχωρίου και το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του, γιατί δεν επαρκεί, ως εξής:   
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 

3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης 
σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 

 ΣΥΝΟΛΟ 3  
 

Η δαπάνη των αποδοχών των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους κατωτέρω 
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών οικονομικού έτους 2023 ως εξής: 

• 02.60.6041.01 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» 

• 02.60.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτου προσωπικού» 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Κωστή: … κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να πάμε σε μόνιμες προσλήψεις … 
 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις σχετικές διατάξεις, την εισήγηση του δημάρχου, την 
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους 2023 του Δήμου  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση []. 

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 
την πρόσληψη τριών ατόμων, για το λόγο ότι προτιθέμεθα να λειτουργήσουμε το βρεφικό 
τμήμα του βρεφονηπιακού σταθμού Μακρυχωρίου και το υπάρχον προσωπικό δεν μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του, γιατί δεν επαρκεί, ως εξής:   
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος 

2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 

1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος 

3 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1 από την υπογραφή της σύμβασης έως και τις 
31/8/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή 
παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του 
προγράμματος 

 ΣΥΝΟΛΟ 3  
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Η δαπάνη των αποδοχών των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει τους κατωτέρω 
κωδικούς του προϋπολογισμού του Δήμου Τεμπών οικονομικού έτους 2023 ως εξής: 

➢ 02.60.6041.01 «τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού» 
➢ 02.60.6054.01 «Εργοδοτικές εισφορές Ι.Κ.Α έκτακτου προσωπικού» 

 
Β.  Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 13/2023 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Μαϊμάρης Δημήτριος 
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