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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αριθμ. πρωτ.:  12347/14-07-2020   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 13
ης

/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  84 

 

Θέμα:  Ακύρωση διαδικασίας προκήρυξης Παιδιάτρου και λήψη νέας απόφασης πρόσληψης ενός (1) 

Παιδιάτρου με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδικών 

Σταθμών της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την προσεχή περίοδο  2020-2021». 

 

    Σήμερα την  14
η
  του μήνα  Ιουλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα  08:30, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  12149/10-07-2020 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 

[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε 

εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 

(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με 

θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, 

αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση 

συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το 

διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών βρέθηκαν παρόντα  

επτά (7)  ήτοι: 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

6. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

7. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

 

    Απόντες:    κ. κ  Βασίλειος Καρατζαφέρης  (τακτικό μέλος)  -   Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος). 

 

  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Α. Θεοφίλης τακτικό μέλος της ΟΕ, πριν  την έναρξη της συνεδρίασης λαμβάνοντας το 

λόγο, έκανε δηλώσεις, όπως  αυτές καταγράφονται  στα πρακτικά και διαμαρτυρόμενος απoχώρησε από την συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής  συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός  

ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: 1. Ματαίωση και επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής 

διαδικασίας που αφορά την Πράξη με τίτλο:  «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες  παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»,  η οποία συγχρηματοδοτείται από το  E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014-

https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/
https://dimosnet.gr/blog/laws/340209/


2020» (Άξονας Προτεραιότητας  10,  Θεματικός Στόχος 09,  Κωδικός Πρόσκλησης:  ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 - 

Έκδοση 3.0)».  

 

Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
  θέμα στην 

ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 
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  θέματα  ΗΔ  αντίστοιχα. 

    Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος  Γ.  εισηγούμενος το  2
ο
  (πλέον) θέμα  της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών της Ο.Ε. την εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών, στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Με την αρίθμ. 2075/03-02-2020 (ΣΜΕ 2/2020) Ανακοίνωση μας, που εκδόθηκε σε συνέχεια των αρίθμ. 

179/2019 και 163/2019 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου, ανακοινώθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου με έναν (1) ΠΕ Παιδίατρο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος : «Εναρμόνιση 

Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», σε συνέχεια της από 14284/3-7-2019 σχετικής εισήγησης της Δ/νσης 

Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης.   

Στην αρίθμ. 222/23-6-2020 νεότερη Εισήγηση της ίδιας Διεύθυνσης, αναφέρονται τα εξής: 

Α. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783/Β΄/10-3-2020, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας 

Υγείας έναντι του Κορονοϊού COVID-19, επιβλήθηκε η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των βρεφονηπιακών και 

Παιδικών Σταθμών. Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι ο χρόνος που απομένει για την ολοκλήρωση της χρονιάς είναι 

πλέον ελάχιστος, προτείνεται η διακοπή της διαδικασίας προκήρυξης για τη θέση παιδιάτρου των βρεφονηπιακών 

σταθμών. 

Β. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 41087/5-1-2017 (ΦΕΚ 4249/5-12-2017 και την  Απόφαση 125 Δ.Σ. 

8
ης

/2018 «Κανονισμός Λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου  Χαϊδαρίου» άρθρο 8, οι σταθμοί μας πρέπει να 

έχουν πλήρη κάλυψη από συμβεβλημένο παιδίατρο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί 

υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το 

Σταθμό ανά 15 ημέρες.   

2. Για κάθε παιδί τηρείται Φάκελος Υγείας, ο οποίος ενημερώνεται από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το 

παιδί εντός του Σταθμού και συνδέει το παιδί σε όλο το διάστημα της φιλοξενίας του στο σταθμό. 

3. Ο παιδίατρος καλεί τους γονείς σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις σχετικές με θέματα υγιεινής των παιδιών, 

κατ΄ ελάχιστο τρείς φορές μέσα στη σχολική χρονιά ή και συχνότερα, αν αυτό θεωρηθεί από τον ίδιο σκόπιμο 

λόγω κάποιου έκτακτου περιστατικού.  

 

Εν΄όψη της νέας σχολικής χρονιάς 2020-2021, που θα ξεκινήσει 1
η
 Σεπτεμβρίου 2020 παρακαλούμε όπως 

προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για νέα προκήρυξη παιδιάτρου. Η συγκεκριμένη σύμβαση θα 

χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 

Ζωής 2019-2020», πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος μας από το 2011, το οποίο συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα.   

    Στην Αριθ. Πρωτ. 11072/18-2-2020 (AΔΑ:Ω84046ΜΤΛ6-Τ2Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 

αυτών» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 

εξακολουθούν να εξαιρούνται από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του 

Ν.4635/2019 και ως εκ τούτου εξαιρούνται από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.   

   Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016, με τις οποίες προστέθηκε στην παράγραφο 

1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’) η περίπτωση κζ ως εξής «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». 

   Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τα ανωτέρω και προκειμένου να διασφαλίσουμε την εύρυθμη λειτουργία των 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου μας προτείνεται:  

 



Α. Η διακοπή της διαδικασίας προκήρυξης για τη θέση παιδιάτρου των βρεφονηπιακών σταθμών, για τους παραπάνω 

λόγους.  

Β. Η πρόσληψη  ενός (1)  Π.Ε. Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου (στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»), διάρκειας από 1/9/2020 

έως 31/7/2021.   

 

   Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού έχει εγγραφεί στον ΚΑ 60.6117.0001 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2020, το ποσό των 7.000,00 €. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον 

προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους 2021.  

Ακολούθως ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού 

& Διοικητικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016,τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε: [με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, με το άρθρο  14 του Ν. 4625/2019, με το άρθρο 

26 του 4690/2020 , με το άρθρο  10 του 4674/2020],  τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997,  συζήτησε διεξοδικά 

το θέμα.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης Σελέκος ψήφισε λευκό  σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να υπάρχει 

κάλυψη των Παιδικών Σταθμών με Παιδίατρο, σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών.  

 

Επί  των συμμετεχόντων (6) μελών, σε σύνολο (6) ψηφισάντων, (5) ψήφισαν υπέρ,  (1) λευκό και  συνεπώς η 

Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 

 

Εγκρίνει: 

την διακοπή της διαδικασίας προκήρυξης για τη θέση παιδιάτρου των βρεφονηπιακών σταθμών, για τους λόγους που 

αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης.  

την πρόσληψη  ενός (1)  Π.Ε. Παιδιάτρου, με σύμβαση μίσθωσης έργου (στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού 

προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»), διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης 

έως 31/7/2021,  σύμφωνα με τα όσα ισχύουν και αναλυτικότερα αναφέρονται στην εισήγηση.  

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν.  

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού έχει εγγραφεί στον ΚΑ 60.6117.0001 του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικον. έτους 2020, το ποσό των 7.000,00 €. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του 

επόμενου οικονομικού έτους 2021.  

Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υλοποίηση της απόφασης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 
                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  14-07-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


