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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

           Από το αριθμ. 21/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και 
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας»  της 08 του μηνός  Οκτωμβρίου του έτους 
2014. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  122/2014 
 

ΘΕΜΑ 1ο: ΄Εγκριση  ενεργειών  πρόσληψης και  καθορισμού του αριθμού και 
ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για την  υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014-2015 του 
απερχόμενου ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ και την συνέχεια της διαδικασίας που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των προσλήψεων. 

Στην Ορεστιάδα σήμερα 08 του μηνός Οκτωμβρίου του έτους 2014, 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00,  συνήλθε σε  έκτακτη 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. 1770/08-10-2014 έγγραφη 
κατεπείγουσα πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε 
όλους τους διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 
παρ. 5 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  πέντε (5)  μέλη και ονομαστικά οι: 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος   
2.-Αρχοντίδης         Αρχοντής 
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος   
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική                            
5-Κεσσούδη           Παναγιώτα 

            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 1ο και μοναδικό 
θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3852/2010) 
σε κατεπείγουσες περιπτώσεις πριν από τη συζήτηση το Διοικητικό 
Συμβούλιο, αποφαίνεται για το κατεπείγον του θέματος. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφαίνεται ότι το θέμα είναι κατεπείγον 
λόγω έλλειψης προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς. 

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ είπε τα εξής: 

Το απερχόμενο ΔΣ του ΝΠΔΔ-Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. έλαβε την υπ΄αριθμ.110/2014   
απόφαση, περί έγκρισης και καθορισμού ειδικοτήτων της πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την  
υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014-2015 μετά την  υπ' 
αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-8-2014  απόφαση της  Επιτροπής 
της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και 
προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  ισχύει. 

Απόφαση που εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-
Θράκης με το υπ΄αριθμ. Πρωτ.25907+25702/01.10.2014 έγγραφο της. 

Στην απόφαση 110/2014 καθορίστηκαν οι ειδικότητες και ο αριθμός ατόμων 
πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για την  υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014-2015 οι οποίες 
είναι: 

Μία (1) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 

Δύο(2) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 

Ο καθορισμός έγινε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 25/2014 απόφαση, του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης 
και Αθλητισμού του Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), περί 
προγραμματισμού προσλήψεων και ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων 
προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ στο πλαίσιο Προγραμμάτων , των υπηρεσιών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, έτους 2014. 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε 
υπόψη:  

1. Την υπ' αριθμ. 25/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του 
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Δήμου Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), περί προγραμματισμού 
προσλήψεων και ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων προσωπικού 
Ι.Δ.Ο.Χ στο πλαίσιο Προγραμμάτων,των υπηρεσιών του 
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο, έτους 2014. 

2.  Την  υπ' αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-8-2014   απόφαση 
της  Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή 
διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως  
ισχύει. 

3. Την υπ΄αριθμ.110/2014   απόφαση  , περί έγκρισης και καθορισμού 
ειδικοτήτων της πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την  υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής» περιόδου 2014-2015. 

 

                                     Αποφασίζει  ομόφωνα 

Εγκρίνει τις ενέργειες  πρόσληψης και τον καθορισμό του αριθμού και 
ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου, για την  υλοποίηση  του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2014-2015 του 
απερχόμενου ΔΣ του ΚΚΠΑΑΔΟ και την συνέχεια της διαδικασίας που 
απαιτείται για την ολοκλήρωση των προσλήψεων. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 122/2014. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως 

ακολούθως: 
                                                            
                                                                      Ο  Πρόεδρος  Τα  Μέλη 
                                                                      (ακολουθούν υπογραφές) 
 
 
      Ακριβές Αντίγραφο 
    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 
 
 
 Μπαρμπούδης  Αλέξανδρος 
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