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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ          
Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

   ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»  
 
 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
           Από το αριθμ. 5/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού του Δήμoυ 
Ορεστιάδας»  της  09 του μηνός  Μαρτίου του έτους 2015. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  48/2015 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Προγραμματισμός προσλήψεων  και ανανέωση υφιστάμενων 
συμβάσεων  προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

 
Στην Ορεστιάδα σήμερα 09 του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 14:30,  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. 379/05-03-2015 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 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.-Μπαρμπούδης   Αλέξανδρος Κανένας 
2.-Αρχοντίδης        Αρχοντής  
3.-Βαρσαμακίδης   Δημήτριος  
4.-Μουχταρίδου     Βασιλική  
5.-Κεσούδη   Παναγιώτα  

          Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του  Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας Κόφκελη Αρετή  για τηv 
τήρηση τωv πρακτικώv της συνεδρίασης. 
 
 
   Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 11ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
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Όπως γνωρίζετε, λόγω της δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκεται η χώρα, και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών, έχει 
περιοριστεί δραστικά η δυνατότητα των φορέων του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών 
ΝΠΔΔ ως προς την πραγματοποίηση πάσης φύσεως προσλήψεων. 

Οι φορείς μπορούν επίσης να προβαίνουν στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη 
εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για την πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων έργων, καθώς και στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων. 

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των φορέων αφορούν την πρόσληψη προσωπικού 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών, 
σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 9 του ν.3812/2009, είναι απαραίτητο να 
αποστέλλουν αιτήματα παροχής γνωμοδότησης για πλήρωση θέσεων εποχικών 
αναγκών στις υπηρεσίες των ΑΔ, οι οποίες εν συνεχεία θα διαβιβάζουν αυτά στο 
ΥΠΕΣ,  προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών, ύστερα 
από γνώμη του ΑΣΕΠ.  

Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/10 όπως αναριθμήθηκε και 
αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο από την περιπτ. δ της παρ. 4 του άρθρου 3 του  
Ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/17.12.2010 τεύχος Α) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 
παρ.3 του άρθρου 37 του Ν. 3986/11 (ΦΕΚ 152/01.07.2011 τεύχος Α), ορίζονται τα 
εξής:  «Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του 
έτους 2010 και κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) κατ' έτος για τα έτη έως και το 
2015. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν για τις εγκρίσεις πρόσληψης 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών 
συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, 
έργων, εφόσον η μισθοδοσία του ως άνω προσωπικού δεν επιβαρύνει καθ' 
οιονδήποτε τρόπο τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου που γίνονται για κάλυψη απρόβλεπτων 
και επειγουσών αναγκών.» 

Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται 
κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του 
έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 
2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για 
τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (πρώτο εδάφιο της 
παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε με 
την παρ. 4δ του άρθρου 3 του ν. 3899/2010, με τοπρώτο εδάφιο τηςπαρ.3 του 
άρθρου 37 του ν.3986/2011 και με το άρθρο πρώτο περιπτ. 1 και 2 υποπαρ.Ζ.5 του 
ν.4093/12) (ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔIΔΑΔ-ΔIΠIΔΔ/οικ. 26188/12.11.2012) 

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το 
προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση 
έργου που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου καθώς και το 
προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών 
προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός 
ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι. 
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Οι περιπτώσεις πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 
σύναψης συμβάσεων έργου για τις οποίες απαιτείται αποστολή αιτήματος από τους 
φορείς της αυτοδιοίκησης, προκειμένου να λάβουν έγκριση είτε από την Επιτροπή 
της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είτε με την έκδοση Κοινής Απόφασης των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και 
Οικονομικών, είναι οι εξής: 

1. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ α' και β' Βαθμού με κάλυψη της 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  

2. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ α και β 
βαθμού στο πλαίσιο προγραμμάτων 

3. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΝΠΙΔ της αυτοδιοίκησης με προέλευση των 
πιστώσεων από ιδίους πόρους 

4. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού 
χαρακτήρα (άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών,  

5. για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου 
(άρθρο 10 του ν.4257/2014) σε ΟΤΑ α' και β' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών. 

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 του εγγράφου  
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015   οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους 
σχετικούς πίνακες και δικαιολογητικά, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως 
απαραίτητες ανάγκες  σε προσωπικό, προκειμένου να υποβληθούν τα 
αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2015, στην οικεία Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:  

 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  
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου(ΦΕΚ 1827/ τεύχοςΒ/08-

06-2012) 
 την εγκ. ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. οικ.7057/25.02.2015 
 τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ(ΦΕΚ 1827/8-6-

2012)  
 τις εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ-ΚΚΠΑΑΔΟ 

έτους 2015 (βεβαίωση αριθ195/2014 της οικονομικής υπηρεσίας 
 τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών  
 τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» στην υλοποίηση πράξεων 
στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)», για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με 8 
δομές. 

 Την από Αρ. Πρωτ.928/19.07.2014 σύμβαση αυτής μεταξύ της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. με το ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»  για την 
υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 
περίοδο 2014-2015.  
 Την απόλυτη ανάγκη ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων  και την 
πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
του προσωπικού για την υλοποίηση του Προγράμματος  «Εναρμόνιση 
επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής» στους Παιδικούς Σταθμούς Ορεστιάδας.   
 Τη συμμετοχή του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» στην υλοποίηση πράξης «Κέντρα 
στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων. 
 Τον οριστικό πίνακα επιλεχθέντων αναδόχων για την πράξη: «Κέντρα Στήριξης 
Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», στο πλαίσιο της δράσης: «”Παρεμβάσεις για την 
κοινωνικο-οικονομική ένταξη Ευπαθών Ομάδων”  Άξονας Προτεραιότητας 10» 
σύμφωνα με τον οποίο το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 
Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας» επιλέχθηκε ως ανάδοχος για δύο 
(2) έτη . 
 Τo υπ΄αριθμ. 469/17-06-2013 απόσπασμα πρακτικού,  του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., με 
θέμα «΄Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου 
Διαγωνισμού ”Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων” για την κατακύρωση και 
την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων». 
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 Το υπ΄αριθμ. 471/03-07-2013  απόσπασμα πρακτικού,  του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., με 
θέμα «Ορθή επανάληψη των πινάκων των με αρ. 465/23-4-2013 και 469/17-6-2013 
αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.».  
 Την αριθμ.πρωτ. 2183/ 1.4.2014 σύμβαση αυτής μεταξύ της Ελληνικής 
Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. με το ΝΠΔΔ «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Ορεστιάδας»   για την  
υλοποίηση της πράξης Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων 
 Την απόλυτη ανάγκη ανανέωσης των υφιστάμενων συμβάσεων και την 
πρόσληψη  προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
του προσωπικού για την υλοποίηση του Προγράμματος  «Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ 
και Ευπαθών Ομάδων» μέσω της δομής Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας . 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA 

Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2015, καθώς και τους 
σχετικούς πίνακες προγραμματισμού, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας, για την:    
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
συνολικού αριθμού δέκα επτά  (17) ατόμων  από τις οποίες οι δέκα (10) θέσεις 
αφορούν ανανεώσεις υφιστάμενων συμβάσεων και οι επτά (7) νέες προσλήψεις  με 
σκοπό την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών των οποίων το προσωπικό αμείβεται στο 
πλαίσιο προγραμμάτων, για τις εξής,  κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο, ανά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: 

 
1.Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» 

 Ακριβής τίτλος έργου: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ. 
 Αριθμός Πράξης Ένταξης : 483936 
 ΣΑΕ του έργου:ΣΑΕ3558ΠΔΕ2014ΣΕ35580001 
 Ποσοστό (%), χρηματοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: 11% 
 Φορέας χρηματοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

α. πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών των 
Παιδικών Σταθμών Ορεστιάδας: 

- Έναν  (1)  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα 
μηνών). Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι 
από παραίτηση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  με ειδικότητα  
Βρεφονηπιοκόμου ΤΕ,  για την  συνέχιση της δράσης «Εναρμόνιση επαγγελματικής 
και Οικογενειακής ζωής» για το έτος 2015 και για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις 
εγγραφής των νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς. 
 

- Δύο (2)  ΔΕ Μαγείρων  για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα μηνών). Ο 
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι από 
παραίτηση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  με ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων 
,για την  συνέχιση της δράσης «Εναρμόνιση επαγγελματικής και Οικογενειακής 
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ζωής» για το έτος 2015 και για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις εγγραφής των 
νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς. 

 
- Δύο (2)  ΥΕ Γενικών Καθηκόντων  για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα 
μηνών). Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι 
από παραίτηση μόνιμου προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  με ειδικότητα ΥΕ 
Γενικών Καθηκόντων ,  για την  συνέχιση της δράσης «Εναρμόνιση επαγγελματικής 
και Οικογενειακής ζωής» για το έτος 2015 και για να εξυπηρετηθούν όλες οι αιτήσεις 
εγγραφής των νηπίων στους παιδικούς Σταθμούς. 
 
β. Την ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με 
σκοπό την αντιμετώπιση  αναγκών των Παιδικών Σταθμών Ορεστιάδας: 
 

-Δύο (2)  ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα 
μηνών). 

- Δύο  (2) ΔΕ Μαγείρων για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα μηνών). 

- Δύο  (2) ΥΕ Γενικών καθηκόντων για χρονικό διάστημα απασχόλησης  (έντεκα 
μηνών). 

Αναλυτικά ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού: 

Ονοματεπώνυμο  Πατρώνυμο  Ειδικότητα  Πρόγραμμα  Έναρξη  Λήξη 

 
 
ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ 
ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

 
 
ΖΗΣΗΣ 

 
 
ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ-
ΚΟΜΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 
και Οικογενειακής 
ζωής»- Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

 
 
 
01-09-
2014 

 
 
 
31-8-2015 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟ- 
ΚΟΜΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 
και Οικογενειακής 
ζωής»-Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

17-11-
2014 

31-08-2015 

 
ΚΟΥΤΡΙΔΟΥ 
ΜΑΡΙΑ 

 
ΒΛΑΣΗΣ 

 
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 
και Οικογενειακής 
ζωής»- Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

 
 
 
01-09-
2014 

 
 
 
31-8-2015 

 
 
ΚΑΡΑΦΕΙΖΗ  
ΞΑΝΘΗ  

 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

 
 
ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 
και Οικογενειακής 
ζωής»- Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

 
 
 
01-09-
2014 

 
 
 
31-8-2015 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 
ΜΑΡΙΚΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 

17-11-
2014 

31-08-2015 
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και Οικογενειακής 
ζωής»- Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ 
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

«Εναρμόνιση 
επαγγελματικής 
και Οικογενειακής 
ζωής»- Παιδικοί 
Σταθμοί 
 

17-11-
2014 

31-08-2015 

 
 
 
2. Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»-
ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 
 
 
 Ακριβής τίτλος έργου: ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ. 

 Αριθμός Πράξης Ένταξης : 355444  
 ΣΑΕ του έργου: ΣΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΕ3558/8 
 Ποσοστό (%), χρηματοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: 10,76%                                                                                                                                                                        
 Φορέας χρηματοδότησης, από Εθνικούς Πόρους: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

α. πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 
Ιατροκοινωνικού Κέντρου: 

- Έναν  (1)  ΠΕ Κοινωνικών λειτουργών για χρονικό διάστημα απασχόλησης  ενός 
έτους με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος. Ο 
λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η 
ειδικότητα απαιτείται για τη σωστή λειτουργία  για την  συνέχιση της δράσης 
«ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»-ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ   
  ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» για το έτος 2015. 
 
- Έναν  (1)  ΤΕ Λογιστών για χρονικό διάστημα απασχόλησης  ενός έτους με 
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος. Ο λόγος για 
τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι η ειδικότητα 
απαιτείται για τη σωστή λειτουργία  για την  συνέχιση της δράσης «ΚΕΝΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ»-ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» για το έτος 2015. 

 
 
β.-Ανανέωση των συμβάσεων του ήδη απασχολούμενου προσωπικού ΙΔΟΧ στο 
Ν.Π.Δ.Δ.-Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ορεστιάδας στη 
δομή Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας για την υλοποίηση του  προγράμματος  
«Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων»  συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) 
ατόμων για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους  με δυνατότητα ανανέωσης σε 
περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος που έχει ως εξής: 
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-1 Παιδαγωγός ΠΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης ενός (1) έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης 

-1 Ψυχολόγος ΠΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης  ενός (1) έτους με δυνατότητα 
ανανέωσης  
 
-1 Διαμεσολαβητής ΥΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης  ενός (1) έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης  
 
- 1 Νοσηλεύτρια ΔΕ για χρονικό διάστημα απασχόλησης  ενός (1) έτους με 
δυνατότητα ανανέωσης  
 
 
Αναλυτικά ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων του προσωπικού: 

Ονοματεπώνυ
μο  

Πατρώνυμο  Ειδικότητα  Πρόγραμμα  Έναρξη  Λήξη 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΜΑΡΙΝΑ-
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ 
ΠΑΙΔΑΓΩ- 
ΓΟΣ 

Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ 
και ευπαθών ομάδων-
Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Ορεστιάδας 

12-03-
2014 

12-03-2015 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ 
ΨΥΧΟΛΟ- 
ΓΟΣ 

Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ 
και ευπαθών ομάδων-
Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Ορεστιάδας 

11-08-
2014 

10-08-2015 

ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ 
ΡΕΤΖΕΠ 

ΣΕΛΑΧΙΤΙΝ ΥΕ 
ΔΙΑΜΕΣΟ- 
ΛΑΒΗΤΗΣ 

Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ 
και ευπαθών ομάδων-
Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Ορεστιάδας 

12-03-
2014 

12-03-2015 

ΛΙΟΤΗΡΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ 
ΝΟΣΗΛΕΥ- 
ΤΩΝ 

Κέντρα στήριξης ΡΟΜΑ 
και ευπαθών ομάδων-
Ιατροκοινωνικό Κέντρο 
Ορεστιάδας 

11-08-
2014 

10-08-2015 

 
 
 
Η ανανέωση των ανωτέρω συμβάσεων ΙΔΟΧ κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία τους γιατί 
χωρίς αυτές τις ειδικότητες καθίσταται αδύνατη η λειτουργία του εν λόγω 
προγράμματος μέσω της δομής Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ορεστιάδας  σύμφωνα με 
την υπ΄αριθμ. 1955/04-09-2012 Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού 
Επιλογής Αναδόχων, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρα Στήριξης Ρομά και 
Ευπαθών Ομάδων»  βάσει της οποίας οι φορείς πρέπει να απασχολούν 
υποχρεωτικά ανά Κέντρο τις παρακάτω ειδικότητες: 
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 
άσκησης επαγγέλματος. Ελλείψει αυτών βοηθούς νοσηλευτών των σχολών 
ΤΕΕ/ΜΤΕΝΣ/ΙΕΚ με άδεια άσκησης επαγγέλματος. 
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Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τους Κ.Α15.6041.01 και Κ.Α15.6054.01 του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2015  και τους αντίστοιχούς κωδικούς  
προϋπολογισμού του επόμενου οικονομικού έτους. 

Επίσης έχει προβλεφθεί στον Κ.Α 1212.03  εσόδων, επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ και στον στον Κ.Α 1212.02  εσόδων, επιχορήγηση από το 
πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ». 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων 
προσλήψεων.  

  H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 48/2015. 
  Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:                             
 
 
                                                                              Ο Πρόεδρος   Τα Μέλη  

                                                                      (ακολουθούν υπογραφές) 
   
  Ακριβές Απόσπασμα 

      Ο Πρόεδρος ΚΚΠΑΑΔΟ 
 
 
 

     Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 
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