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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ                 
ΧΑΝΙΩΝ                                             

Θέμα : «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. με κάλυψη της 
δαπάνης υπό την μορφή  αντιτίμου.»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 3
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων συνεδρίασε στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Χανίων  σήμερα την 15η Μαρτίου  2022 
ημέρα Τρίτη   και ώρα 13:30 ύστερα από την υπ’ αριθμ 450/10-03-2022 έγγραφη 
πρόσκληση του κ. Προέδρου του Σώματος. 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 

Ζερβουδάκη Ελένη, Καντανολέων Σοφία, Κοντορινάκης Ευτύχιος, 
Κουρομιχελάκης Βασίλειος, Κουρούσης Χαράλαμπος, Παντιέρας Νικόλαος, 
Τελεμένης Βαΐτσης,  Φραγκιαδάκης Γεώργιος.

Απουσίαζαν δε ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Στυλιανουδάκη Ειρήνη και 
Χαλκιαδάκης Ιωάννης. 
Καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε η υπάλληλος κ. Μεσαρχάκη Φανή.
 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.15
Στην συνέχεια ο κ. Προέδρος εισηγούμενος επί του 2ου θέματος της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε προς το σώμα την με αρ. 465/14-03-2022 εισήγηση σχετικά με την 
ανάγκη προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων.
΄Εθεσε δε υπόψη του σώματος και  το 7364/07-02-2022  έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών .
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος είπε:

0000002552
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Βάσει των ανωτέρω το Δημοτικό Γηροκομείο κρίνει απαραίτητη την στελέχωση των 
υπηρεσιών με το παρακάτω προσωπικό.

1) Μιας (1) θέσεως Διοικητικού Υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Λογιστικού για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Οικονομικής Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι 
ανάγκες της οικονομικής διαχείρισης του ιδρύματος.

2) Μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο αυτοτελές 
Γραφείο Τεχνικών & Μηχανογραφικών Εργασιών και αφορά την επίβλεψη,  τον 
συντονισμό και την διαχείριση έργων που είναι απαραίτητα για την συντήρηση 
και ανακαίνιση του κτιριολογικού εξοπλισμού του ιδρύματος και τις ανάγκες  
διαχείρισης  των ακινήτων του ιδρύματος.

3) Μιας (1) θέσεως Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ για διάρκεια οκτώ (8) μηνών, για την 
κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για την επαρκή 
κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης των ηλικιωμένων του ιδρύματος.

4) Μιας (1) θέσεως Διοικητικού Υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Λογιστικού για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Οικονομικής Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
της διαχείρισης  των ακινήτων του ιδρύματος.

5) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας  για διάρκεια οκτώ (8) 
μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα Νοσηλευτικής  
Υπηρεσίας καθόσον δεν υπηρετεί  προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της  
φυσικοθεραπείας.

6) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων  για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας καθόσον δεν υπηρετεί  προσωπικό για την κάλυψη 
των αναγκών της  οργάνωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

7) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(Εγκαταστάσεων)   για διάρκεια οκτώ (8) μηνών,  λόγω των αναγκών που έχουν 
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προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών  άτομο που θα 
αναλάβει το έργο χειρισμού και σχεδιασμού των ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων του 
ιδρύματος λόγω παντελούς απουσίας για την κάλυψη των σχετικών αναγκών 
του ιδρύματος.

8) Έξι (6) θέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων  για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε βάρδιας και λόγω της  εργασίας 
της ειδικότητας σε 24ωρη βάρδια όλες τις ημέρες του χρόνου.

9) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικών)  για 
διάρκεια οκτώ (8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο 
Αυτοτελές Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών  λόγω παντελούς έλλειψης της 
ειδικότητας υδραυλικού και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών που 
δημιουργούνται στο ίδρυμα.

10) Μιας (1) θέσεως Μαγείρου κλάδου ΔΕ  Μαγείρων για διάρκεια οκτώ (8) μηνών 
,λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο Βοηθητικών 
Εργασιών και ειδικότερα στο μαγειρείο του ιδρύματος  για την συμπλήρωση 
θέσεων  μαγείρου καθόσον το προσωπικό  που υπηρετεί δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών  λόγω και της  εργασίας της ειδικότητας σε 14ωρη βάρδια 
όλες τις μέρες του χρόνου.

11) Δύο (2) θέσεων Βοηθού Μαγείρου κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές 
Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών και ειδικότερα στο μαγειρείο του ιδρύματος  για 
την συμπλήρωση θέσεων βοηθού μαγείρου καθόσον το προσωπικό  που 
υπηρετεί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών  λόγω και της  εργασίας της 
ειδικότητας σε 14ωρη βάρδια όλες τις μέρες του χρόνου.

12) Μιας (1) θέσεως  Εργατών  Πλυντηρίου κλάδου ΥΕ Πλυντών   για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο 
Βοηθητικών Εργασιών  τμήμα καθαριότητας καθόσον τα  άτομα που υπηρετούν 
δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες καθαριότητας του 
ιδρύματος  λόγω και της  εργασίας της ειδικότητας σε 14ωρη βάρδια όλες τις 
μέρες του χρόνου. 
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13) Δύο (2) θέσεων Προσωπικό Εστίασης κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδ. 
Τραπεζοκόμων καθόσον τα  άτομα που υπηρετούν δεν μπορούν να καλύψουν 
ικανοποιητικά τις ανάγκες του ιδρύματος. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού θα καλύπτεται 100% από 
έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τον ΕΟΠΥΥ για τους 
ωφελούμενους αφού το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων μεταξύ άλλων εσόδων 
εισπράττει  για κάθε ωφελούμενο ηλικιωμένο συμβασιούχο του 34,63 Ευρώ 
ημερησίως με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι πιστώσεις για την πρόσληψη του 
επιπλέον προσωπικού από αυτό που υπηρετεί σήμερα και που είναι απαραίτητο 
για την αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους.  
Κατόπιν ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την λήψη σχετικής απόφασης.

Μετά από συζήτηση, αφού δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις και λαμβάνοντας 
υπόψη:        

1) Την εισήγηση του του κ. Προέδρου  και την όλη συζήτηση.
2) Τις διατάξεις των άρθρων  185,231,233 και 234 του Ν. 3463/2006 περί Δ.Κ.Κ.
3) Τον Ο.Ε.Υ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (ΦΕΚ 2192/12-10-2015 )

4) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει 
5) Το άρθρο 12 παρ. 14 Ν.4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του 

Ν. 432/2015
6) Την ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 
7) Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
8) Τις πιστώσεις στους  Κ.Α. 10-6041.005 , 10-6054.001, 10-6042  στον 

προϋπολογισμό έτους 2022
9) Τις ανάγκες των ηλικιωμένων του Ιδρύματος 
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ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αποφασίζει ομόφωνα  – Αριθμός απόφασης  15

Εγκρίνει  την  κάλυψη των εξής θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό την μορφή  αντιτίμου :
1) Μιας (1) θέσεως Διοικητικού Υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Λογιστικού για διάρκεια οκτώ 

(8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Οικονομικής Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
της οικονομικής διαχείρισης του ιδρύματος.

2) Μιας (1) θέσεως Υπαλλήλου κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο αυτοτελές Γραφείο 
Τεχνικών & Μηχανογραφικών Εργασιών και αφορά την επίβλεψη, τον συντονισμό 
και την διαχείριση έργων που είναι απαραίτητα για την συντήρηση και ανακαίνιση 
του κτιριολογικού εξοπλισμού του ιδρύματος και τις ανάγκες  διαχείρισης  των 
ακινήτων του ιδρύματος.

3) Μιας (1) θέσεως Ψυχολόγου κλάδου ΠΕ για διάρκεια οκτώ (8) μηνών, για την 
κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής 
Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για την επαρκή 
κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
ψυχοκοινωνικής στήριξης των ηλικιωμένων του ιδρύματος.

4) Μιας (1) θέσεως Διοικητικού Υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Λογιστικού για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Οικονομικής Υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της  υπηρεσίας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
της διαχείρισης  των ακινήτων του ιδρύματος.

5) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Φυσικοθεραπείας  για διάρκεια οκτώ (8) 
μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα Νοσηλευτικής  
Υπηρεσίας καθόσον δεν υπηρετεί  προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών της  
φυσικοθεραπείας.
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6) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Αδελφών Νοσοκόμων  για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, για την κάλυψη  αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής  Υπηρεσίας καθόσον δεν υπηρετεί  προσωπικό για την κάλυψη των 
αναγκών της  οργάνωσης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

7) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
(Εγκαταστάσεων)   για διάρκεια οκτώ (8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν 
προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών  άτομο που θα αναλάβει 
το έργο χειρισμού και σχεδιασμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ιδρύματος 
λόγω παντελούς απουσίας για την κάλυψη των σχετικών αναγκών του ιδρύματος.

8) Έξι (6) θέσεων υπαλλήλων κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων  για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών που έχουν προκύψει στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής υπηρεσίας καθόσον το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί για 
την επαρκή κάλυψη των αναγκών της εκάστοτε βάρδιας και λόγω της  εργασίας 
της ειδικότητας σε 24ωρη βάρδια όλες τις ημέρες του χρόνου.

9) Μιας (1) θέσεως υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Τεχνητών Γενικά (Υδραυλικών)   για 
διάρκεια οκτώ (8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές 
Γραφείο Βοηθητικών Εργασιών  λόγω παντελούς έλλειψης της ειδικότητας 
υδραυλικού και την αδυναμία κάλυψης των αναγκών που δημιουργούνται στο 
ίδρυμα.

10) Μιας (1) θέσεως Μαγείρου κλάδου ΔΕ  Μαγείρων για διάρκεια οκτώ (8) μηνών, 
λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο Βοηθητικών 
Εργασιών και ειδικότερα στο μαγειρείο του ιδρύματος  για την συμπλήρωση 
θέσεων  μαγείρου καθόσον το προσωπικό  που υπηρετεί δεν επαρκεί για την 
κάλυψη των αναγκών  λόγω και της  εργασίας της ειδικότητας σε 14ωρη βάρδια 
όλες τις μέρες του χρόνου

11) Δύο (2) θέσεων Βοηθού Μαγείρου κλάδου ΥΕ Βοηθών Μαγείρων για διάρκεια 
οκτώ (8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο 
Βοηθητικών Εργασιών και ειδικότερα στο μαγειρείο του ιδρύματος για την 
συμπλήρωση θέσεων βοηθού μαγείρου καθόσον το προσωπικό  που υπηρετεί 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών  λόγω και της  εργασίας της ειδικότητας 
σε 14ωρη βάρδια όλες τις μέρες του χρόνου

12) Μιας (1) θέσεως  Εργατών  Πλυντηρίου κλάδου ΥΕ Πλυντών   για διάρκεια οκτώ 
(8) μηνών, λόγω των αναγκών που έχουν προκύψει στο Αυτοτελές Γραφείο 
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Βοηθητικών Εργασιών  τμήμα καθαριότητας καθόσον τα  άτομα που υπηρετούν 
δεν μπορούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις ανάγκες καθαριότητας του ιδρύματος  
λόγω και της  εργασίας της ειδικότητας σε 14ωρη βάρδια όλες τις μέρες του 
χρόνου.

13) Δύο (2) θέσεων Προσωπικό Εστίασης κλάδου ΥΕ Προσωπικό Εστίασης Ειδ. 
Τραπεζοκόμων καθόσον τα  άτομα που υπηρετούν δεν μπορούν να καλύψουν 
ικανοποιητικά τις ανάγκες του ιδρύματος. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού θα καλύπτεται 100% από 
έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τον ΕΟΠΥΥ για τους 
ωφελούμενους αφού το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων μεταξύ άλλων εσόδων 
εισπράττει  για κάθε ωφελούμενο ηλικιωμένο συμβασιούχο του 34,63 Ευρώ 
ημερησίως με αποτέλεσμα να υπάρχουν οι πιστώσεις για την πρόσληψη του 
επιπλέον προσωπικού από αυτό που υπηρετεί σήμερα και που είναι απαραίτητο 
για την αξιοπρεπή παροχή υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους ηλικιωμένους.

 Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το 
νόμο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗΣ                  

ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΣΟΦΙΑ

ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ    

ΚΟΥΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΝΤΙΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Aκριβές αντίγραφο

ΑΔΑ: Ψ7ΜΑ4691ΗΡ-ΧΘ6
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Η Γραμματέας

Μεσαρχάκη Φανή

ΑΔΑ: Ψ7ΜΑ4691ΗΡ-ΧΘ6
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