
           
        Αθήνα, 14-06-2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

  
Αρ.Πρωτ. 33203/Δ1/11663 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΙΙ 
Ταχ. Δ/νση   : Σταδίου 29 
Τ.Κ.              : 10110 Αθήνα 
Πληροφορίες: Μαργ. Γιαννοπούλου 
Τηλέφωνο    : 2103368061 
FAX              : 2103368066 
E-mail          : pfka.ggka@gmail.com 
 

 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

             
ΘΕΜΑ: Σύναψη δεκατριών (13) συμβάσεων μίσθωσης έργου με ισάριθμα 

άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.   

 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  6  του  Ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/1994 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω 
χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, 
τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις 
διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων 
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237 Α΄). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄) «Ανασυγκρότηση 
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση 
Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16  Α΄) «Κατάργηση και 
συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄).  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄). 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 A΄). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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8. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./129/39282/12-04-2018 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 
33/2006. 

9. Τις υπ΄αρ. πρωτ. 13167/31-08-2017, 13051/31-08-2017, 13165/31-08-2017, 
13037/31-08-2017, 13035/31-08-2017, 13047/31-08-2017, 13049/31-08-2017, 
13048/31-08-2017, 13050/31-08-2017, 13046/31-08-2017, 13044/31-08-2017, 
13043/31-08-2017 και 13041/31-08-2017 βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ. 

10. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την απόφαση αυτή ανέρχεται στο 
ποσό των 66.970,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των ετών 
2018 και 2019 (ΚΑΕ 0413, 0414 και 0429). 

11. Την με αρ. πρωτ. οικ.54145/2001/16-11-2017 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 
του ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄).  

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής 
Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης να συνάψει σύμβαση 
μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε δεκατρία (13) άτομα 
διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των Παραρτημάτων του, ως 
εξής: 
 
α) Έναν (1) ιατρό παθολόγο ή γενικής ιατρικής, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και 
ειδικότερα για 208 ώρες (52 εβδομάδες * 4 ώρες/εβδομάδα). Στον υφιστάμενο 
Οργανισμό του Παραρτήματος προβλέπεται μία (1) οργανική θέση κλάδου ΠΕ Ιατρών 
(παθολόγου ή γενικής ιατρικής), η οποία όμως παραμένει κενή, λόγω περιορισμού 
των αναγκών του Παραρτήματος. Ο ιατρός παθολόγος ή γενικής ιατρικής που θα 
συμβληθεί με το ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που κρίνει ο ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη. Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
7.000 €. 
 
β) Έναν (1) ιατρό νευρολόγο, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Παράρτημα 
Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ειδικότερα για 
156 ώρες (52 εβδομάδες * 3 ώρες/εβδομάδα), καθότι στο εν λόγω Παράρτημα δεν 
υπηρετεί ιατρός της συγκεκριμένης ειδικότητας. Ο ιατρός νευρολόγος που θα 
συμβληθεί με το ΚΚΠΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που κρίνει ο ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη. Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.000 €. 
 
γ) Έναν (1) ΠΕ Θεατρολόγο, για την εκπαίδευση περιθαλπομένων ΑμεΑ στο θεατρικό 
παιχνίδι στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό διάστημα ενός (1) 
έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, καθόσον 
διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του θέρους, 
και ειδικότερα 176 ώρες (44 εβδομάδες * 4 ώρες/εβδομάδα). Στο Παράρτημα 
Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αυτής της 
ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι λοιποί 
υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου 
αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και 
η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών εβδομαδιαίως. Ο θεατρολόγος θα 
προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που εξυπηρετούν 
τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει σταθερού εκπαιδευτικού 
προγράμματος στο οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν οι εκπαιδευόμενοι, λόγω του 
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νοητικού τους επιπέδου αλλά και της φυσικής τους κατάστασης. Η δαπάνη που θα 
προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 1.170 €. 
 
δ) Έναν (1) ΔΕ Κηροπλάστη/στρια, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο κηροπλαστικής, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, 
καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του 
θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο κηροπλάστης/στρια θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει 
σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν οι 
εκπαιδευόμενοι, λόγω του νοητικού τους επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
ε) Έναν (1) ΔΕ Εκπαιδευτή Διακοσμητικών Κατασκευών Κοσμήματος, για την 
εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο εργαστήριο διακοσμητικών ειδών 
κοσμήματος, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, καθόσον 
διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του θέρους, 
και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο Παράρτημα 
Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αυτής της 
ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι λοιποί 
υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου 
αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και 
η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν επιπλέον 
μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. Ο εκπαιδευτής θα προσφέρει 
τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά 
και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο 
οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν οι εκπαιδευόμενοι, λόγω του νοητικού τους 
επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την 
ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 5.850 €. 
 
στ) Έναν (1) ΔΕ Ξυλουργό, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο ξυλουργικής, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, 
καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του 
θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο ξυλουργός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που 
εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει σταθερού 
εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν οι 
εκπαιδευόμενοι, λόγω του νοητικού τους επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
ζ) Έναν (1) ΤΕ Τεχνολόγο Γεωπόνο, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο θερμοκηπίου, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό 
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διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, 
καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του 
θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο τεχνολόγος γεωπόνος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει 
σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο δεν μπορούν να ενταχθούν οι 
εκπαιδευόμενοι, λόγω του νοητικού τους επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
η) Έναν (1) ΔΕ Κεραμιστή/στρια, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο κεραμικής, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, 
καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του 
θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο κεραμιστής/στρια θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει 
σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να 
ενταχθούν, λόγω του νοητικού τους επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
θ) Έναν (1) ΔΕ Κουρέα – Κομμωτή, για την παροχή κουρευτικών – ξυριστικών 
υπηρεσιών στους περιθαλπόμενους του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας, 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους και ειδικότερα για 208 ώρες (52 εβδομάδες * 4 
ώρες/εβδομάδα). Στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας δεν υπηρετεί μόνιμος 
ή ΙΔΑΧ υπάλληλος αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις 
που δεν κατέχουν οι λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η 
πρόσληψη μόνιμου υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, λόγω των περιορισμένων 
αναγκών καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των περιθαλπόμενων, αρκετοί από τους 
οποίους ξυρίζονται μόνοι τους. Ο κουρέας - κομμωτής θα προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους 
περιθαλπόμενους και όχι βάσει προγράμματος του Παραρτήματος. Η δαπάνη που θα 
προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 3.500 €. 
 
ι) Έναν (1) ΔΕ Κεραμιστή/στρια, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο κεραμικής, στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα (10) μήνες, 
καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των εορτών και του 
θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). Στο 
Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο κεραμιστής/στρια θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της 
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εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει 
σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να 
ενταχθούν, λόγω του νοητικού τους επιπέδου αλλά και της φυσικής τους κατάστασης. 
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
ια) Έναν (1) ΔΕ Κηροπλάστη/στρια, για την εκπαίδευση περιθαλπόμενων ΑμεΑ στο 
εργαστήριο κηροπλαστικής, στο Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης, για 
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης θα είναι δέκα 
(10) μήνες, καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις διακοπές των 
εορτών και του θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 ώρες/εβδομάδα). 
Στο Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Ξάνθης δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως. 
Ο κηροπλάστης/στρια θα προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ημέρες και ώρες της 
εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους περιθαλπόμενους και όχι βάσει 
σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να 
ενταχθούν, λόγω του νοητικού τους επιπέδου και της φυσικής τους κατάστασης. Η 
δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
5.850 €. 
 
ιβ) Έναν (1) ΠΕ Μουσικό με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία, για την εκπαίδευση 
περιθαλπομένων ΑμεΑ στη μουσική και στο χορό, στο Παράρτημα Ατόμων με 
Αναπηρία Ξάνθης και στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών 
Κομοτηνής, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης 
θα είναι δέκα (10) μήνες, καθόσον διακόπτεται η λειτουργία του εργαστηρίου στις 
διακοπές των εορτών και του θέρους, και ειδικότερα 880 ώρες (44 εβδομάδες * 20 
ώρες/εβδομάδα). Στα εν λόγω Παραρτήματα δεν υπηρετεί μόνιμος ή ΙΔΑΧ υπάλληλος 
αυτής της ειδικότητας, ενώ απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις που δεν κατέχουν οι 
λοιποί υπηρετούντες υπάλληλοι. Επίσης δεν αιτιολογείται η πρόσληψη μόνιμου 
υπαλλήλου αυτής της ειδικότητας, καθόσον είναι μικρός ο αριθμός των 
εκπαιδευόμενων ΑμεΑ και η ψυχοσωματική τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να 
παρακολουθήσουν επιπλέον μαθήματα, πέραν των τεσσάρων (4) ωρών ημερησίως 
και όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Ο μουσικοθεραπευτής θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του 3 ημέρες την εβδομάδα στο ΠΑΑ Ξάνθης και 2 ημέρες την εβδομάδα 
στο ΠΑΑΠΑ Κομοτηνής (όπου φιλοξενούνται κυρίως οι σοβαρότερες περιπτώσεις 
ΑμεΑ του Κέντρου). Επιπλέον ο μουσικοθεραπευτής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του 
σε ημέρες και ώρες της εβδομάδας που εξυπηρετούν τον ίδιο αλλά και τους 
περιθαλπόμενους και όχι βάσει σταθερού εκπαιδευτικού προγράμματος στο οποίο οι 
εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν, λόγω του νοητικού τους επιπέδου αλλά 
και της φυσικής τους κατάστασης. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω 
σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 5.850 €. 
 
ιγ) Έναν (1) ιατρό παιδίατρο, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο Παράρτημα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής, για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους και ειδικότερα για 104 ώρες (52 εβδομάδες * 2 
ώρες/εβδομάδα), καθότι στο εν λόγω Παράρτημα δεν υπηρετεί ιατρός της 
συγκεκριμένης ειδικότητας. Στον υφιστάμενο οργανισμό του Παραρτήματος 
προβλέπεται μία (1) θέση παιδίατρου ή ελλείψει τούτου ιατρού γενικής ιατρικής επί 
συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία όμως παραμένει κενή λόγω 
περιορισμού των αναγκών του Παραρτήματος, καθότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός 
των περιθαλπομένων παιδιών που φιλοξενούνται στο Παράρτημα και χρήζουν 
ιατρικής βοήθειας από παιδίατρο. Ο ιατρός παιδίατρος που θα συμβληθεί με το ΚΚΠΠ 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Παράρτημα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής σε ημέρες και 
ώρες της εβδομάδας που κρίνει ο ίδιος αναγκαίο και όταν παρίσταται έκτακτη ανάγκη. 
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Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω σύμβαση θα ανέλθει στο ποσό των 
3.500 €. 
 
Η συνολική δαπάνη από τις ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου θα ανέλθει στο 
ποσό 66.970 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΚΚΠΠ Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης των ετών 2018 και 2019 (ΚΑΕ 0413, 0414 και 0429). 
  
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 
 
 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Εθνικό Τυπογραφείο 
    (για δημοσίευση) 
2. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  
    Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
    Διοικητική Υπηρεσία 
    Τέρμα Ιοκάστης, 65404 Καβάλα 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού  
2. Δ1 / Τμήμα ΙΙ (Φ.ΠΡΟΝ.1) 
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