
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 27ης/5.7.2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 
ΘΕΜΑ 7ο : Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των αναγκών 
οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού 
Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ – Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
 
Η Διεύθυνση Διοικητικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις  του άρθρου 9 του Ν. 4109/2013(ΦΕΚ 16/Α/23-01-2013 «Κατάργηση και 

συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις». 

2. Την με υπ΄ αρ. Δ1/48154/15940/11-11-2019 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 973/19-11-2019) Απόφαση 
της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων περί ορισμού μελών στο Δ.Σ. 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3329/05(ΦΕΚ 81 Α΄/4-4-2005)  «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 6 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α’/1998), όπως ισχύουν.  
5. Τις διατάξεις του εδαφ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός 

του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου 
Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α’/15-
1-2021).  

6. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α 130), «Υποχρεωτικότητα 
εμβολιασμού». 

7. Τις διατάξεις του Μέρους Α’  - άρθρα 1 – 12 – του N. 4837/2021 (ΦΕΚ Α 
178/1.10.2021) «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, 
διατάξεις για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για 
τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις». 

8. Τη με αριθμ. 29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση 
οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς 
Πιερίας του Κρατικού Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ.  

9. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 16ης/21-4-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  -  Θέμα 6ο: 
«Καθορισμός αναγκών για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την οργάνωση και 
λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας, του Κρατικού 
Προγράμματος, που ανατέθηκε στο ΚΚΠΠΚΜ για το έτος 2022».  

10.  Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./70/9239/22-6-2022 Εγκριτική Απόφαση της 
Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 – Θέμα: Έγκριση για την κίνηση 
διαδικασιών πρόσληψης δεκαέξι (16) ατόμων ως εποχικό προσωπικό, για χρονικό 
διάστημα δύο (μηνών, για την οργάνωση και λειτουργία παιδικής εξοχής – 
κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας έτους 2022 του 
ΚΚΠΠΚΜ. 

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 57446/17.6.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων – Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης/Διεύθυνση 
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, με θέμα: Οδηγίες για τη λειτουργία 
κατασκηνώσεων φιλοξενίας: – παιδιών ηλικίας 6 – 16 ετών, - Ατόμων με Αναπηρίες, - 
Ηλικιωμένων Ατόμων και Μέτρα Πρόληψης και Αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID – 19 (ΑΔΑ: 9ΒΨΥ46ΜΤΛΚ-1ΧΚ). 

ΑΔΑ: 9ΦΣΟΟΞΧΣ-8ΛΣ



12. Τη με αριθμ πρωτ. 4553/24.6.2022 (ΑΔΑ: 6ΤΓΘΟΞΧΣ-ΡΡ2) Ανακοίνωση του 
ΚΚΠΠΚΜ  για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των 
αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του 
Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 2022 του ΚΚΠΠΚΜ.  

13. Τις με αριθμ. 243/4696/29.6.2022 και 248/4804/1.7.2022 Πράξεις Προέδρου για τη 
χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων – ηλεκτρονικά - για την 
πρόσληψη εποχικού προσωπικού  ΙΔΟΧ για δύο μήνες για την οργάνωση και λειτουργία 
κατασκήνωσης του κρατικού προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας έτους 2022 του 
ΚΚΠΠΚΜ, αρχικά μέχρι την Πέμπτη 30/6/2022 και ώρα 24:00 και στη συνέχεια έως το 
Σάββατο 2/7/2022 και ώρα 24:00. 

14. Τις με αριθμ. πρωτ. 4578/27.6.2022, 4609/28.6.2022, 4614/28.6.2022,  4649/28.6.2022, 
4700/29.6.2022, 4701/29.6.2022, 4793/1.7.2022 και 4816/4.7.2022 αιτήσεις που 
υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα – με βάση την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποστολής 
τους - στο πλαίσιο της ανωτέρω ανακοίνωσης του Φορέα. 

15. Τη με αριθμ. πρωτ. 4792/1.7.2022 αίτηση του υποψηφίου Κ. Ι., ο οποίος υπέβαλε αίτηση 
για πρόσληψη σε ειδικότητα που δεν ζητείται από την παρούσα ανακοίνωση – Βοηθού 
Φυσιοθεραπείας - και ως εκ τούτου η αίτησή του δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. 

16. Το από 27/6/2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποψηφίας (αριθμ. πρωτ. 
4699/29.6.2022), το οποίο δεν ήταν αναγνώσιμο. Η υποψήφια απέστειλε αίτηση (αριθμ. 
πρωτ. 4730/30.6.2022) για την εν λόγω ανακοίνωση του φορέα σε εσφαλμένη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αν και ενημερώθηκε προκειμένου να υποβάλλει εκ νέου 
εμπρόθεσμα την αίτησή της – συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν 
επανήλθε και ως εκ τούτο η αίτησή της δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. 
 

ΘΕΤΕΙ προς έγκριση στο ΔΣ του ΚΚΠΠΚΜ: 

Α)Την πρόσληψη ως εποχικό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της 
παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 
2022 του ΚΚΠΠΚΜ των υποψηφίων του ακόλουθου πίνακα: 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

(ειδικότητα/κατηγορία 

εκπαίδευσης) 

4816/2022 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 

κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4609/2022 ΔΡΟΥΜΟΥΖΗ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – 
ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΕ 

ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4700/2022 ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4614/2022 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4701/2022 ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4578/2022 ΧΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4649/2022 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ 

ΑΒΡΑΑΜ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

 
 

ΑΔΑ: 9ΦΣΟΟΞΧΣ-8ΛΣ



Β) Την έγκριση του ακόλουθου πίνακα ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ προς πρόσληψη (για την 
περίπτωση μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης από προσληπτέο/α): 

4793/2022 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

 

Γ) Την έγκριση του πίνακα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 15 και 16) 

4699/2022 Λ. Ι. Μη έγκυρη 
υποβολή αίτησης 

και 
δικαιολογητικών 

  

4792/2022 Κ.Ι. Υποβολή αίτησης 
για ειδικότητα που 

δεν ζητείται 

  

 
Για τις λοιπές θέσεις που προκηρύχθηκαν δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις. 

Οι προσληπτέοι θα συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου με το ΚΚΠΠΚΜ, διάρκειας δύο (2) μηνών. Η απασχόλησή τους θα είναι πλήρης, , ως 
τόπος εργασίας ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης του 
Κρατικού Προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη 
Λεπτοκαρυά Πιερίας,  με ωράριο που θα καθοριστεί στη σχετική σύμβαση, με τη δυνατότητα 
ωστόσο να τροποποιείται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας της κατασκήνωσης και 
κατόπιν συμφωνίας με τους υπεύθυνους του κατασκηνωτικού προγράμματος  και  θα 
αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου του φορέα. 

Για το προσωπικό που θα προσληφθεί υπάρχει η δυνατότητα διαμονής και σίτισης 
στην κατασκήνωση, με την υποχρέωση να συμμορφώνεται απόλυτα με τους κανόνες 
λειτουργίας της. 

Τα ρεπό και οι άδειες που δικαιούται το προσωπικό θα δοθούν μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης, σε συνεργασία με τους συντονιστές και λοιπούς υπεύθυνους για την οργάνωση 
της κατασκήνωσης, κατόπιν σχετικής προηγούμενης έγκρισής τους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τις ανάγκες αδιάκοπης λειτουργίας της, στην οποία θα φιλοξενούνται άτομα που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ενδεικτικά: ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες) και σε κάθε 
περίπτωση χωρίς η πρόβλεψη αυτή να θεωρηθεί καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων. 

Τα καθήκοντα του ανωτέρω προσωπικού καθορίζονται και στην υπ’ αριθμ. 
29749/29.3.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 1545) για την ανάθεση και ρύθμιση οργάνωσης και 
λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του Κρατικού 
Προγράμματος στο ΚΚΠΠΚΜ.  
 
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζει 
ομόφωνα:  

Α) Την πρόσληψη ως εποχικό προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 
διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας της 
παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Κρατικού Προγράμματος Λεπτοκαρυάς Πιερίας Έτους 
2022 του ΚΚΠΠΚΜ των υποψηφίων του ακόλουθου πίνακα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις 
αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν: 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 

ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

(ειδικότητα/κατηγορία 

εκπαίδευσης) 

4816/2022 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 

κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4609/2022 ΔΡΟΥΜΟΥΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – 
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΕ 
ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ 
κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4700/2022 ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 
κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ 

4614/2022 ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4701/2022 ΚΕΛΙΑΦΑΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4578/2022 ΧΑΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

4649/2022 ΠΑΡΟΤΣΙΔΗΣ 

ΑΒΡΑΑΜ 

ΙΑΚΩΒΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

 
Β) Την έγκριση του ακόλουθου πίνακα ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ προς πρόσληψη (για την 
περίπτωση μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης από προσληπτέο/α): 

4793/2022 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 
ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΥΕ 

 

Γ) Την έγκριση του πίνακα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (βλ. ανωτέρω υπό στοιχεία 15 και 16) 

4699/2022 Λ. Ι. Μη έγκυρη 
υποβολή αίτησης 

και 
δικαιολογητικών 

  

4792/2022 Κ.Ι. Υποβολή αίτησης 
για ειδικότητα που 

δεν ζητείται 

  

 
Δ) Τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ με τους προσληπτέους και σε 
περίπτωση μη αποδοχής της θέσης πρόσληψης με τον επιλαχόντα υποψήφιο για τη θέση του 
Φύλακα (ΥΕ), σύμφωνα με τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα και με τους γενικούς και τυχόν 
ειδικούς όρους που προβλέπονται για το προσωπικό που απασχολείται στον Φορέα με  
συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 
Η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή. 
 
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ                Ο Α’ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΑΚΟΥ                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
                 Ο Β’ ΑΝΤΙ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 

 
                ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                          ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
                    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
              ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 
              ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
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