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                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση   Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 
14/2020  από    28/9/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 28η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 5386/ 23/9/2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -11- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Καλογιάννη 
Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς  Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Τσουκανάς Π. Παναγιώτης (Μέλος), 
Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), 
Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 5   
Ανανέωση συμβάσεων  προσωπικού ΙΔΟΧ παιδικού σταθμού  και ΚΔΑΠ  στα πλαίσια του προγράμματος 
Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής έτους 2020 - 2021 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
   Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος  κ. Πέτρος  Βαφίνης  και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  
για την τήρηση των πρακτικών. 
Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης   
ανέγνωσε  την  αριθμ.  4501/20-08-2020   εισήγηση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  «Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 1 
         του Ν.3812/2009 
2. Το  με  αρ.  πρωτ. οικ.28449/14.09.2016  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.  με  θέμα Ανανέωση ή παράταση συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» σύμφωνα με το οποίο: «...σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 72 του Ν.  4342/2015 οι ανανεώσεις ή παρατάσεις των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του προσωπικού 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 εξαιρέθηκαν από 
την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, και πραγματοποιούνται πλέον με απόφαση των 
αρμοδίων για την πρόσληψη οργάνων, με τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α') όπου σημειώνονται περαιτέρω οι εξής αλλαγές 
στη διαδικασία των ανανεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής»: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 68, άρνηση ανανέωσης σύμβασης απασχολουμένου 
γίνεται εφεξής μόνο με την επίκληση σπουδαίου λόγου κατά την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, 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 ανανέωσή τους. Έτσι, ενώ για την 
ανανέωση όλων των συμβάσεων απαιτείται απόφαση μόνο του αρμοδίου μονομελούς οργάνου, στην 
περίπτωση μη ανανέωσης των συμβάσεων ακολουθείται η εξής διαδικασία: Εάν το πρόγραμμα υλοποιείται 
από το δήμο, η απόφαση περί μη ανανέωσης λαμβάνεται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο με 
συγκεκριμένη και ρητώς αναγραφόμενη αιτιολογία.   

4. Σε περίπτωση που η ημερομηνία λήξης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ως άνω 
εργαζομένων, απέχει λιγότερες από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ανανέωσης και 
έναρξης των νέων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν εφαρμόζονται οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη εργατική νομοθεσία κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όλες οι συνέπειες 



της ανανέωσης των ως άνω συμβάσεων επέρχονται αναδρομικά από την επομένη της ημερομηνίας λήξης 
των προηγουμένων. 

   Με την  παραπάνω  διάταξη του νόμου διευκρινίστηκε  οποιαδήποτε  αμφιβολία  υπάρχει  για την  
ανανέωση των συμβάσεων από τη στιγμή που το προσωπικό που απασχολείται στους Παιδικούς 
Σταθμούς με χρηματοδότηση είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

5.    Οι φορείς υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώνουν για κάθε πραγματοποιούμενη 
ανανέωση/παράταση  τη δ/νση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣΔΑ 
(σύμφωνα με τα  οριζόμενα στο  άρθρο 4  παρ. 2 της  ΠΥΣ 33/2006) ώστε  να   είναι   δυνατή η 
παρακολούθηση του ακριβούς αριθμού των απασχολούμενων. Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη 
δημοσίευση  των  ανανεώσεων /παρατάσεων των  συμβάσεων  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, 
σύμφωνα  με  τα   οριζόμενα  στο  άρθρο 1  παρ.  9  του  ν. 4038/2012,  υποχρέωση  που  δεν  ισχύει  για  
τα  ΝΠΙΔ  των  ΟΤΑ. 

6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αλοννήσου συμμετέχει στη με αριθμ. πρωτ. 9549/16-7-2020 (ΑΔΑ: ΡΔΒ5465ΖΩ5-
3Β2) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 
«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021 της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, 
συγχρηματοδοτούμενης από το  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

7.    την επιτυχή ένταξη του Δήμου Αλοννήσου στο Μητρώο Φορέων/Δομών για τη Δράση «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021  

Προτείνεται:  
Η ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στον Παιδικό Σταθμό και στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αλόννησου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»   από 01/09/2020  έως  31/08/2021 ,  για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των  δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
 Πιο συγκεκριμένα:                                   ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
• Καΐτσου  Αποστολία     -   ΠΕ Νηπιαγωγός   
• Καρούτσου Ευαγγελία  - ΥΕ  Καθαρίστρια  

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
• Γκιουλή Σταματούλα   -  ΥΕ Καθαρίστρια   
        Οι ανανεώσεις των συμβάσεων θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 
του σκέλους των εξόδων, 
Κ.Α. 15.6041.02 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
Κ.Α. 15.6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού – ΙΚΑ εργοδότη» 
Αντίστοιχη εγγραφή θα υπάρξει και στον προϋπολογισμό του 2021 εφόσον υπάρξει ανανέωση των 
προγραμμάτων και χρηματοδότηση των έργων. 
    Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006  
                                                       Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  
Την   ανανέωση των συμβάσεων του προσωπικού που απασχολείται στον Παιδικό Σταθμό και στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αλόννησου  στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»   από 01/09/2020  έως  31/08/2021 ,  για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των  δομών του Παιδικού Σταθμού και του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
 Πιο συγκεκριμένα: 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
• Καΐτσου  Αποστολία     -   ΠΕ Νηπιαγωγός   
• Καρούτσου Ευαγγελία  - ΥΕ  Καθαρίστρια  

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
• Γκιουλή Σταματούλα   -  ΥΕ Καθαρίστρια   
        Οι ανανεώσεις των συμβάσεων θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2020 
του σκέλους των εξόδων, 
Κ.Α. 15.6041.02 «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» 
Κ.Α. 15.6054.02 «Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού – ΙΚΑ εργοδότη» 
Αντίστοιχη εγγραφή θα υπάρξει και στον προϋπολογισμό του 2021 εφόσον υπάρξει ανανέωση των 
προγραμμάτων και χρηματοδότηση των έργων. 
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    92/2020 
 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                              Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                           Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                                           Καλογιάννη Αικατερίνη 
                                                                                                           Καλογιάννης Μιχαήλ 



                                                                                                           Μαλαματενιας Θεόδωρος  
                                                                                                           Σκιάνης Δημητριος  
                                                                                                            Στέλλας Αλέξανδρος 
                                                                                                            Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης  
                                                                                                            Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης 
                                                                                                             Χλίβας Κωνσταντίνος 
 


