
 

 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/01/2022 

Αριθμ. Πρωτ.:15 

ΘΕΜΑ: : «Ορισμός Τριμελούς  Επιτροπής για την εξέταση αιτήσεων και αξιολόγησης 

αποτελεσμάτων, καθώς και των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν  -  για  πρόσληψη 

Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου 

(ωριαίας απασχόλησης) στο πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Ανατολικής Μάνης το οποίο 

λειτουργεί από το Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, μέσω της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 – 2022, για την  ΣΟΧ 2/2021 και με αριθμ  

Πρωτ 598/2021 . 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 

1/2022 

 
Έχοντας λάβει υπόψη: 

1. Τις Εντολές Τοποθέτησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. των 95 συνολικά παιδιών στις Δομές 
«ΚΔΑΠ» Δήμου Ανατολικής Μάνης για το σχολικό έτος 2021 - 2022. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16.3.2018) «Κύρωση 

σύμβασης για τη λειτουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 

επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 
του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α) και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019. 

5. Την υπ. αριθμ. με ΑΔΑ ΨΤΩΨ46ΜΤΛ6-ΜΧΟ απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για 
επιχορήγηση ποσού ύψους 62477,00 Ευρώ για τα ΚΔΑΠ του  Δήμου Ανατολικής Μάνης. 

6. Τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη για την απασχόληση του εν λόγω προσωπικού.  

7. Το άρθρο 12 του Ν. 4071/2012 περί θεμάτων προσωπικού ΟΤΑ και τις διατάξεις του ν. 
2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του αρθρ.1 του Ν.3812/09 
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/1980 καθώς και τις τροποποιήσεις όπως ισχύουν μέχρι 

σήμερα. 
10. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Νόμου 4325/2015, δεδομένου ότι πρόκειται 

για Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό προσωπικό. 
11. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-

7-2016). 
12. Τη με αριθμ Πρωτ.: 88844/05.08.2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης 

Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 καθώς και ΚΩΔ 
ΟΠΣ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 5131466. 

13. Την με αριθμ. Πρωτ. 244248/02/08/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Εναρμόνισης 
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής για το σχολικό έτος 2021-2022 με  ΚΩΔ ΟΠΣ  
5131490 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΠΕΠ Πελοποννήσου. 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν.4415(ΦΕΚ 159/τ.Α’/6-9-2016) που αφορά σε 
συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου προσωπικού των ΟΤΑ α΄ και 
β΄ βαθμού καθώς και των Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ αυτών, το οποίο απασχολείται στο 
πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση 
Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής »  
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15. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10-10-2016 που αφορά σε προσλήψεις 
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύναψη συμβάσεων Μίσθωσης 
Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.  

16. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»(φεκ87Α) όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν  

17 Την 99/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε Πρόσληψη 
Οκτώ (08) ατόμων ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση 
Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, στα προγράμματα «ΚΔΑΠ» της Δράσης «Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» σχολικού έτους 2021 – 2022»,  

18.Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του Νόμου 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-
2016), σύμφωνα με τις οποίες δεν απαιτείται πλέον έγκριση από Κεντρικούς Φορείς, 
συμπληρωματικά με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4314/2014, σύμφωνα με 
τις οποίες οι καλλιτέχνες για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητα τους 
εξαιρούνται από έγκριση ΠΥΣ, σε συνδυασμό με τη διάταξη της  παρ. 1 περ. Ιθ το άρθρου 4 
της ΠΥΣ 33/2006. 
19 τον Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α134 31.7.2021 ) Άρθρο 59 περί ανανέωσης των συμβάσεων 

ορισμένου χρόνου στο πρόγραμμα της Εναρμόνισης   
20.Τις διατάξεις του ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/2021 τ.Α΄)  
21Τον ΟΕΥ του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠΑ 
22.Την υπ αριθμ Πρωτ.558/2021 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί 
ύπαρξης πιστώσεων του Νομικού Προσώπου ΟΚΠΑΠΑ . 
23.Την με αριθμ 100/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΠΑΠΑ με την οποία 
εγκρίνει «Κατάρτιση των όρων προκήρυξης για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – 
καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για τα προγράμματα 
«Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που λειτουργούν στον Δήμο μας 
από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του 
Δήμου Ανατολικής Μάνης ΟΚΠΑΠΑ , στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 - 2022 ». 

24. Την με αριθμ 561/27-12-2021  Ανακοίνωση  του ΟΚΠΑΠΑ για  «Για την πρόσληψη 
ωρομίσθιου εκπαιδευτικού – καλλιτεχνικού  προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου 
Χρόνου για τα προγράμματα «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.Δ.Α.Π.), που 
λειτουργούν στον Δήμο μας από τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, 
Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Ανατολικής Μάνης ΟΚΠΑΠΑ , στα πλαίσια της δράσης 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 - 2022 ». 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

 Ορίζουμε τριμελή επιτροπή,  για την εξέταση των αιτήσεων που θα υποβληθούν και 

αξιολόγησης αποτελεσμάτων για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού 

προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (ωριαίας απασχόλησης) στο 

πλαίσιο λειτουργίας του ΚΔΑΠ  Ανατολικής Μάνης το οποίο λειτουργεί από το 

Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ, καθώς και αξιολόγησης των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν μέσω της 

δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για το σχολικό έτος 2021 

- 2022, για την  ΣΟΧ 2/2021 και με αριθμ  Πρωτ 598/2021,  και  η οποία θα απαρτίζεται 

από τους κάτωθι :   
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ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1. Λεωνίδας Πουλικάκος 

2. Βασιλική Κουμουνδούρου 

3. Ιωάννα Μητσάκου 

1. Αδαμαντία Γκουβάτσου 
 
2. Ρένα Μαμάκου 
 
3. Μαργαρίτα Σαμιώτη 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ 

 Λεωνίδας Πουλικάκος  
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