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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 2/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου
του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του
Δήμoυ Ορεστιάδας» της 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 22/2014
ΘΕΜΑ 4ο:. ΄Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός Παιδαγωγού ΠΕ για την
υλοποίηση του Προγράμματος για την Πράξη «Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και
Ευπαθών ομάδων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και την εύρυθμη
λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κέντρου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»

Στην Ορεστιάδα σήμερα 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014,
ημέρα Τρίτη και ώρα 17.30 μ.μ, 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. 110/24-01-2014 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 πέντε(5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3.-Γραμματίκης
4-Μουχταρίδου
5.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανένας

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
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος το 4ο θέμα της

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α)
Α.Ε. ενεργώντας ως Δικαιούχος των Πράξεων: «Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων», οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της δράσης
«Παρεμβάσεις για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη ευπαθών ομάδων», στους
Άξονες Προτεραιότητας 10 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» και 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
(Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 4, κατηγορία Παρεμβάσεων 1 «Πρόληψη
και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού»), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για
την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, προέβη στην έκδοση : Της με αριθμ.
Πρωτ.1955/4-9-2012 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
υλοποίηση πράξης στο πλαίσιο της δράσης « Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων».
Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» ως δικαιούχος της Α Φάσης της παραπάνω
πράξης αφού απέστειλε την Αίτηση Συμμετοχής- Δήλωσης- Προσφοράς της,
ανακηρύχθηκε ανάδοχος στην ακόλουθη δομή: Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δήμου
Ορεστιάδας ,με έδρα την Ορεστιάδα.
Κάθε Κέντρο πρέπει υποχρεωτικά να απασχολεί τις παρακάτω ειδικότητες:
B.1 Με πλήρη απασχόληση




Κοινωνικό/ή Λειτουργό με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή
Κοινωνιολόγο με εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν
στους τσιγγάνους, ελλείψει αυτών, πτυχιούχους ΑΕΙ, τμήματος
Κοινωνικής Διοίκησης, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Πολιτικής.
Επισκέπτη/τρια Υγείας ή Νοσηλευτή/τρια (πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άδεια
άσκηση επαγγέλματος. Ελλείψει αυτών βοηθούς νοσηλευτών των
σχολών ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ με άδεια άσκησης επαγγέλματος.

B.2 Με πλήρη ή μερική απασχόληση ή ως εξωτερικός συνεργάτης:
Πτυχιούχο Οικονομικής Κατεύθυνσης ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων με
εμπειρία σε θέματα προώθησης της απασχόλησης ή και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού. Ψυχολόγο (Πτυχιούχο ΑΕΙ με άδεια άσκησης
επαγγέλματος) με εμπειρία ή/και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν
ευπαθείς ομάδες.
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Εξειδικευμένο άτομο με εμπειρία (Πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ) για τη μαθησιακή
στήριξη και την ενασχόληση παιδιών (εκπαιδευτικοί, ειδικοί παιδαγωγοί
κλπ).
 Διαμεσολαβητή/τρια για Ρομά / άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και
Ευπαθείς Ομάδες, ο οποίος/α θα έχει τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού,
εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν, αλλά σε κάθε
περίπτωση θα έχει γνώση των κοινωνικών χαρακτηριστικών της κοινότητας
και της διαλέκτου αυτής.
Ο Διαμεσολαβητής θα συνεργάζεται με όλα τα τμήματα και θα είναι ο
συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα στελέχη του Κέντρου, της ευρύτερης τοπικής
κοινωνίας και της ομάδας στόχου. Επίσης θα ασχολείται, σε συνεργασία με
τους ενδιαφερόμενους, με την έκδοση πιστοποιητικών, βιβλιαρίων υγείας και
άλλων δημοσίων εγγράφων.


Για την πλήρωση των προϋποθέσεων του πεδίου Β λαμβάνονται υπόψη όσα
ορίζονται στο άρθρο 2.6, σημείο 4.
Γ. Ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της περιοχής και του πληθυσμού που
εξυπηρετείται και με πλήρη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα τους, στα
Κέντρα μπορεί, επίσης, να απασχολείται προαιρετικά και Ιατρός, με
ειδίκευση, κατά προτεραιότητα, στη γενική ιατρική, ή στην κοινωνική ιατρική, ή
στην παθολογία, ή στην παιδιατρική, εφόσον στο Δήμο στον οποίο στεγάζεται
το Κέντρο δεν λειτουργεί Κέντρο Υγείας ή Περιφερειακό Ιατρείο.
Επιπρόσθετα, ένα Κέντρο δύναται να συνάψει συμβάσεις παροχής
ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών κατ’ αποκοπή, σύμφωνα με τη εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
Δύναται, επίσης, να απασχολήσει και βοηθητικό προσωπικό, ή να
συνεργαστεί με επαγγελματίες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) για την
εξασφάλιση της φύλαξης - ασφάλειας, καθαριότητας κ.λ.π., ανάλογα με τις
ανάγκες του Κέντρου με σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών. Σκόπιμο
είναι όπου δυνατόν να απασχολούνται και άτομα Ρομά / άτομα με
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ
σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2β. του νόμου 3812/2009 που τροποποιεί και
συμπληρώνει το άρθρο 14 του νόμου 2190/1994.Για αυτό λοιπόν τον λόγο
δεν χρειάζεται έγκριση από τον ΑΣΕΠ και η προκήρυξη των θέσεων γίνεται
απευθείας από τον φορέα υλοποίησης .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού άκουσε τον Πρόεδρο και αφού έλαβε υπόψη του:

Τον Ν. 3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α ) « Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης
και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , όπως ισχύει
κάθε φορά και τις κατ εξουσιοδότηση του εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις
και σχετικές εγκυκλίους.
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Την με αριθμ. Πρωτ.1955/4-9-2012 πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της δράσης
«Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».

Την Αίτηση Συμμετοχής- Δήλωσης- Προσφοράς του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Δήμου Ορεστιάδας» και η οποία ενέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης
αποδοχής των όρων της πρόσκλησης.

Το άρθρο 1 παρ. 2β. του νόμου 3812/2009 Αναμόρφωση συστήματος
προσλήψεων στο Δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις.

Την 1.5422/οικ.3.1022 / 12-5-2011(ΦΕΚ 824/Β) Κοινή Υπουργική
Απόφαση με θέμα: «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης
Ελέγχου και Διαδικασία Εφαρμογής της ενέργειας «Κέντρα Στήριξης Ρομά και
Ευπαθών Ομάδων» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013».

Την εισήγηση ότι για την υλοποίηση του Προγράμματος για την Πράξη
«Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών ομάδων στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» σύμφωνα με την
αριθμ. Πρωτ. 1955/4-9-2012 πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ, και την εύρυθμη λειτουργία του
Ιατροκοινωνικού Κέντρου του
ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας απαιτείται η πρόσληψη
παιδαγωγού στα Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προκήρυξη για πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, ενός (1) παιδαγωγού για την υλοποίηση του
ευρωπαϊκού προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών
ομάδων» του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού Δήμου Ορεστιαδας».
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» , να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει η προκήρυξη της θέσης, ανάλογα με τις
ανάγκες όπως κάθε φορά διαμορφώνονται και σύμφωνα με τα κριτήρια που
ορίζει ο Ν.3812/2009 .
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 22/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

