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ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 03 του μηνός  Σεπτεμβρίου του έτους 
2014. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  110/2014 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών   
προγραμμάτων «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».  

Στην Ορεστιάδα σήμερα 03 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, 
ημέρα Tετάρτη και ώρα 20.00,  συνήλθε σε  τακτική δημόσια συνεδρίαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του 
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1508/29-08-2014 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους 
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010. 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν 
στη συνεδρίαση  τέσσερα (4)  μέλη και ονομαστικά οι: 

                ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                 

     1.-Βαρσαμακίδης  Δημήτριος                             Γραμματίκης      Γεώργιος                                      
     2.-Γεωργίου           Γεώργιος                                  
     3.-Μουχταρίδου     Βασιλική      
     4.-Κεραμιτσή         Στυλιανή                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
                                                                     νόμιμα κλήθηκαν        
                                                                     

 Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή  για τηv 
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισηγούμενος το 11o θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
 

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-08-2014 

Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 
ΠΥΣ «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 
280/Α΄) όπως ισχύει, σύμφωνα με το υπ.αριθμ. οικ.31932/21-08-2014 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Έγκριση πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ 
α΄βαθμού, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων» εγκρίθηκε η 
απασχόληση ατόμων για το ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας», προς υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος   με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής», με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων 
αναγκών, βάσει των αιτηθεισών προς έγκριση συμβάσεων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στα πλαίσια του 
προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014. 
Επισημαίνεται ότι, οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό  πρόγραμμα 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
Έτσι, βάσει της έγκρισης για πρόσληψη προσωπικού με αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-08-2014 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 
προτείνω την πρόσληψη: 
 

- Mιας  (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου  για τους Παιδικούς Σταθμούς του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

- Δύο   (2)  ΥΕ Γενικών Καθηκόντων για τους Παιδικούς Σταθμούς του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. 

 
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν.2190/1994, όπως ισχύει και της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Ν. 3812/2009, σε περίπτωση που η πρόσληψη αφορά σε 
εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, για χρονικό 
διάστημα έως ένα (1) έτος από την ημερομηνία πρόσληψης με δυνατότητα 
ανανέωσης, για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.  

Ο καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσίες του Δήμου καθώς και των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αυτού θα γίνει από το οικείο δημοτικό 
συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων στο πλαίσιο του προγραμματισμού 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014. 

Η πράξη πρόσληψης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 ν. 4038/2012. 
 
 Στη συνέχεια ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του 
συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
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 Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε 
υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου την αριθμ. πρωτ 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-08-2014 Εγκριτική απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ και το υπ.αριθμ. οικ.31932/21-
08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

 
1.-Την πρόσληψη συνολικού αριθμό τριών  (3) ατόμων, με σχέση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες και 
την αντίστοιχη χρονική διάρκεια. 
 

Έργο Κλάδος / Ειδικότητα Αριθμός 
θέσεων 

Χρονική Διάρκεια 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο-Τμήμα 
Βρεφονηπιακών 
Σταθμών 

TE Βρεφονηπιοκόμων Μία   (1) Έως ένα(1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης με 
δυνατότητα ανανέωσης, για 
την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο-Τμήμα 
Βρεφονηπιακών 
Σταθμών 

ΥΕ Γενικών 
Καθηκόντων 

Δύο   (2) Έως ένα(1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης με 
δυνατότητα ανανέωσης, για 
την υλοποίηση των 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

ΣΥΝΟΛΟ  Τρεις (3)  
 

2.-Η πίστωση είναι εξασφαλισμένη και είναι γραμμένη στον 
προϋπολογισμό του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο οικον. έτους 2014 στους Κ.Α 15.6041.01 
(Τακτικές αποδοχές εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου) και Κ.Α 15.6054.01 του προϋπ-σμού οικον. έτους 2014 
(Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου). 
 

3.-Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο του 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» κ. Βαρσαμακίδη Δημήτριο. 
 

4.-Η πράξη πρόσληψης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 9 ν. 4038/2012. 
 

H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό  110/2014. 
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
                                                                          O Πρόεδρος   Τα  Μέλη 
                                                                        (ακολουθούν υπογραφές) 
   
      Ακριβές απόσπασμα 
           Ο Πρόεδρος 
 
 
  Βαρσαμακίδης  Δημήτριος 
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