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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. 3/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ
Ορεστιάδας» της 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 24/2014
ΘΕΜΑ 1ο: Αίτημα για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού έτους 2014 για την κάλυψη
αναγκών των υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ «Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο»
Στην Ορεστιάδα σήμερα 07 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 15.00 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. 173/03-02-2014 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
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης

Γεώργιος

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.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
διάταξης, είπε τα εξής:

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας

κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
Όπως γνωρίζετε, το 2014, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί
έτος περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και ως εκ τούτου καθίσταται ενεργής η
πρόβλεψη του άρθρου 17 του ν.3870/2010, ως ισχύει, με την οποία αναστέλλονται οι
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πάσης φύσεως προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές, καθώς και οι
προπαρασκευαστικές αυτών ενέργειες, για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται
των αυτοδιοικητικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, οι
φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών θα πρέπει να έχουν ήδη
στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο
πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πριν την έναρξη της εκλογικής περιόδου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς αρμοδιότητάς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών,
ΚΕΔΕ,ΠΕΔ, ΕΝΠΕ και Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, όπως αναλυτικά παρατίθενται
στην Α.Π. οικ.8920/6-3-2013 εγκύκλιo παρακαλούνται για την ορθή και έγκαιρη
υποβολή των αιτημάτων τους για το έτος 2014, αξιολογώντας τις ανάγκες τους και
λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών
δαπανών.
Τα αιτήματα των φορέων θα πρέπει να υποβληθούν στο πλαίσιο της τρέχουσας
δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, από τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ.7 του
ν.3833/2010 όπως ισχύει (εδαφ.2 της υποπαραγράφου Ζ5 της παραγράφου Ζ του
άρθρου πρώτου του ν.4093/2012), προβλέπεται ότι οι εγκρίσεις για την πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τη σύναψη
συμβάσεων έργου στους φορείς αρμοδιότητάς σας θα είναι μειωμένες κατά 20 % για
το 2014 σε σχέση με το 2013.
Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού
χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι
συμβασιούχοι έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή
αντιτίμου
και
το
προσωπικό
που
απασχολείται
στο
πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν
επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.
Ειδικότερα:
α) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συμβάσεις μέγιστης
διάρκειας οκτώ ή, προκειμένου για παιδικούς σταθμούς, έντεκα μηνών για την
κάλυψη παροδικών αναγκών, ή έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον
πρόκειται για συμβάσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης κοινοτικών ή λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι έγκριση απαιτείται και για
την ανανέωση των συμβάσεων που συνάπτονται στο πλαίσιο υλοποίησης
προγραμμάτων, εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο
21 παρ.3 του ν.2190/1994 όπως ισχύει),
β) Συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέγιστης διάρκειας ενός έτους
γ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέγιστης διάρκειας σύμβασης οκτώ
μηνών, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα,
φωτισμός, ύδρευση κ.λπ.)
δ) Προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβασιούχοι μίσθωσης έργου
αμειβόμενοι αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο
φορέας για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας στους ωφελούμενους (π.χ.
δημοτικά ωδεία).
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Όσον αφορά τους φορείς που υπάγονται στην ανωτέρω διαδικασία έγκρισης, αυτοί
είναι:
•Οι ΟΤΑ α' βαθμού (δήμοι, ΝΠΔΔ αυτών, δημοτικά ιδρύματα, Σύνδεσμοι ΟΤΑ)
• Οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εταιρείες κ.λπ. των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των οποίων
οι συμβάσεις εγκρίνονται πλέον από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει
(άρθρο ένατο παρ.20α του ν.4057/2012).
Έτσι, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, εφόσον απαιτείται χορήγηση έγκρισης, είτε από
την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, είτε υπό τη μορφή έκδοσης Κοινής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, οι ανωτέρω φορείς πρέπει να αποστείλουν τα
αιτήματά τους διά των υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση.
Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
οικ. 3259/30-1-2014 οι υπηρεσίες του νομικού προσώπου Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο συνέταξαν
τους σχετικούς πίνακες, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για την πρόσληψη
προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του













τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο
(ΦΕΚ 1827/8-06-2012 Τεύχος Β΄)
την περίπτωση δ της παρ 4 του άρθρου 3 του ν. 3899/2010
τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 21
την παρ 8 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011
τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4071/2012
Την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει (και τις Π.Υ.Σ. υπ’ αριθ. 55/98 και
236/94 όπως ισχύουν)
τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 3259/30-1-2014
τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου του
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο έτους 2014 (βεβαίωση αριθ. της οικονομικής υπηρεσίας του
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο)
τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA

Α.-Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2014 καθώς και τους
σχετικούς πίνακες προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους 2014 που
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, για τις κάτωθι κατηγορίες
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής:
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Α1. Προσωπικό λοιπών εποχιακών υπηρεσιών
Την
πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα ( 9 ) ατόμων για την κάλυψη λοιπών εποχιακών
αναγκών του νομικού προσώπου του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων,
ειδικότητες, και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:
α. Ναυαγοσωστική κάλυψη κολυμβητηρίου
- Ένα (1) ναυαγοσώστη ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών. Ο λόγος
για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι χωρίς το ως άνω
προσωπικό δεν μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
β. Αθλητικές εγκαταστάσεις Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο
- Τρείς (3) ΥΕ εργάτες γενικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ
μηνών στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Ορεστιάδας .Η πρόσληψη κρίνεται
απαραίτητη λόγω έλλειψης προσωπικού για τον καθαρισμό και συντήρηση εσωτερικών
και εξωτερικών χώρων των Αθλητικών εγκαταστάσεων και για να μπορούν να
χρησιμοποιούνται με ασφάλεια από τους Δημότες μας αλλά και από Αθλητικούς
Συλλόγους για την προπόνηση των αθλητών και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Στις Αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν τα δύο κλειστά γυμναστήρια, το Δημοτικό Στάδιο
Ορεστιάδας και το Δημοτικό Κολυμβητήριο.
γ. Κέντρα Σίτισης Ορεστιάδας
- Τέσσερις (4) ΥΕ Υπαλλήλους Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης
οχτώ μηνών στα τέσσερα Κέντρα Σίτισης που λειτουργούν στο Δήμο Ορεστιάδας . Τα
Κέντρα Σίτισης του Δήμου Ορεστιάδας αποτελούν χώρο παρασκευής, συσκευασίας και
διάθεσης
καθημερινών γευμάτων σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και ευπαθών
κοινωνικών ομάδων. Η πρόσληψή κρίνεται απαραίτητη λόγω μεγάλου αριθμού
αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα σίτισης που αυξάνονται καθημερινά και έλλειψης
προσωπικού μετά την συνταξιοδότηση μονίμου προσωπικού.
δ. Τμήμα Υπηρεσιών Τρίτης Ηλικίας & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων
Μία (1) Κοινωνική Λειτουργό ΤΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης οχτώ μηνών στο
Τμήμα
Υπηρεσιών Τρίτης Ηλικίας & Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων και
συγκεκριμένα στα κέντρα σίτισης Ορεστιάδας για την διαδικασία ένταξης των
ωφελουμένων για την οποία απαιτείται έγγραφη συναίνεση αρμόδιας Κοινωνικής
Λειτουργού και στα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ορεστιάδας για
υποστηρικτικές υπηρεσίες των μελών του.
Β.-Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού
έτους 2014 του σκέλους των εξόδων του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
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Κ.Α. 15.6041.01 για την καταβολή μισθοδοσίας εκτάκτου προσωπικού.
Κ.Α. 15.6054.01 για την καταβολή εισφορών εκτάκτου προσωπικού.
Γ.-Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 24/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ

Βαρσαμακίδης Δημήτριος

