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Από το με αριθμό 10/26 Ιουνίου 2019
Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

Περίληψη Θέματος
Αριθ. Απόφασης 106/2019
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για
την στελέχωση οργανικών μονάδων
του
Δήμου
στα
πλαίσια
του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δωδώνης(Αγία Κυριακή
Θεριακησίου 17ο χιλ. Εθνικής οδού Ιωαννίνων-Αθηνών) και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 26ην του μηνός Ιουνίου
του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.30 συνήλθε σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης,
μετά από την υπ’ αριθ. 5070/278/21-06-2019 γραπτή πρόσκληση του
Προέδρου του, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,
όπως αυτή σας έχει διανεμηθεί, και η οποία δημοσιεύθηκε στο Δημοτικό
Κατάστημα και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας, και επιδόθηκε νόμιμα στον κ.
Δήμαρχο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Πρόεδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας,
όπως ονομαστικά αναφέρονται στην πρόσκληση να παραστούν στην
συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010, όπως και του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως
αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2
του Ν.4257/2014.
Επίσης η πρόσκληση επιδόθηκε νόμιμα στους Προέδρους των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου, Δωδώνης και
Σελλών, όπου αυτά είχαν συγκροτηθεί και λειτουργούσαν, για να παραστούν
στην συνεδρίαση σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 4165/26-01-2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.
3443/2006
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης, δεδομένου ότι σε σύνολο
«27» μελών του Δημοτικού Συμβουλίου προσήλθαν στην συνεδρίαση «14 »
μέλη, ήτοι:
Παρόντες
Απόντες
1.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΥΡΤΩ (Πρόεδρος Δ.Σ)
1. ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
2. ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
(Γραμματέας Δ.Σ)
( Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
2. ΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
3. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(Αντιδήμαρχος)
4. ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΧΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ(Αντιδήμαρχος)
5. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Αντιδήμαρχος)
6.ΣΚΛΙΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΙΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
8. ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8. ΚΟΛΙΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
9. ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
9. ΒΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ
10.ΝΑΥΡΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
10. ΝΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
11. ΣΠΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΑΡΙΝΑΣ)
11. ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
12. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
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13. ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΝΤΑΦΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13. ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. ΝΤΑΦΛΟΣ και κλήθηκαν νόμιμα
ΝΙΚΟΛΑΟΣ προσήλθε στην συνεδρίαση κατά
την διάρκεια της εκφώνησης των ονομάτων
των Προέδρων και Εκπροσώπων των
Τοπικών Κοινοτήτων
Παρών στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ο Δήμαρχος κ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ.
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου μας κ. ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝ. ΖΟΥΠΑΣ Π.Ε Διοικητικού – Οικονομικού για την τήρηση των πρακτικών,
σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού
Κώδικα(Ν.3463/2006).
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν επίσης και ο Χορέβας Σταύρος Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών &Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης
και ο κ. Ναούμ Γεώργιος –Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε - Αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Δωδώνης, για την
εισήγηση θεμάτων και παροχή διευκρινήσεων στο σώμα σε θέματα της
αρμοδιότητάς τους.
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Τοπικών Κοινοτήτων: Αβγού (Πετράκης Αντώνιος), Αγίας Τριάδας (Ζώης
Φώτιος), Αγίου Ανδρέα (Νούση Μαριάννα), Ανθοχωρίου (Κύρκος Μιχαήλ),
Άρδοσης (Λιόντος Χαρίλαος), Αχλαδέας (Σκουλίκας Κωνσταντίνος),
Βαργιάδων (Μπούτζιας Χρήστος), Βουλιάστης (Γαλανός Δημήτριος),
Γεωργάνων
(Νίκας
Οδυσσεύς),
Δωδώνης(Μήτσης
Χριστόδουλος)
Επισκοπικού (Τασιούλας Θωμάς), Θεριακησίου (Λώλος Νικόλαος),
Καταμάχης (Δούλης Στέφανος), Κερασέας (Γκότοβος Γεώργιος), Κοπάνης
(Δρόσος Ιωάννης), Κωστάνιανης
(Κανδρέλης Δημήτριος), Μελιγγών
(Κωστούλας Σταύρος) , Μουσιωτίτσας (Νικόπουλος Νικόλαος), Μπαουσιών
(Φαρμάκης Πέτρος), Πεντολάκκου (Τόλης Χρήστος), Σενίκου ( Βασιλείου
Νικόλαος).
ενώ απόντες ήταν οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων: ,
Αγίας Αναστασίας (Γκόλας Θεόφιλος), Αγίου Νικολάου (Τζαλαβρά Mαρίνα),
Αλεποχωρίου – Μπότσαρη (Παργανάς Ευάγγελος), Αρτοπούλας
(Παπαδοπούλου Αρετή), Ασπροχωρίου (Κάλλος Κωνσταντίνος), Βαλανιδιάς
(Χαρίτος Ανδρέας), Βαρλαάμ(Ρίζος Βασίλειος), Δερβιζάνων (Λαμπράκης
Αθανάσιος), Δραγοψάς (Βαγενάς Αριστείδης),
Δραμεσιών (Σουμάλας
Χριστόφορος), Ελάφου ( Δημάκης Δημήτριος), Ζωτικού (Πάκος Νικόλαος),
Κουκλεσίου (Κίτσος Γεώργιος), Κουμαριάς ( Κύρκος Ιωάννης), Κρυφοβού
(Σκλιβανίτης Γεώργιος), Λίππας (Μπέτσης Δημήτριος), Μαντείου (Ντάρας
Θεόδωρος), Μελιάς (Χορέβας Παναγιώτης), Μπεστιάς (Κολιάκης
Χαράλαμπος), Μυροδάφνης (Δερβέντζας Θεμιστοκλής), Παλαιοχωρίου –
Μποτσαρη (Μπότσαρης Ανδρέας), Παρδαλίτσας(Πανταζής Κωνσταντίνος),
Πέρδικας (Ζώης Φίλιππος), Πεστών (Τασιούλας Αριστείδης), Πλατανίων
(Παππάς Κωνσταντίνος), Πολυγύρου ( Ράιδος Ιωάννης), Ραβενίων ( Δήμος
Ηλίας), Ρωμανού
(Αρζαμάνογλου Νικόλαος), Σερβιανών (Κωστής
Λάμπρος), Σεριζιανών (Σακκάς Νικόλαος), Σιστρουνίου (Αποστολάκης
Ευστράτιος (Στρατής), Σκλίβανης
(Χρήστου Θωμάς), Σμυρτιάς
(Παπαϊωάννου Χριστόφορος), Τερόβου (Αυγέρης Ηλίας), Ψήνας ( Γιώτης
Βασίλειος
Από την συνεδρίαση απουσίαζαν επίσης οι Πρόεδροι των Τοπικών
Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Δημητρίου κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΣ, Δωδώνης κ. ΛΑΠΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ και Σελλών κ. ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ οι οποίοι δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και είχαν κληθεί
νόμιμα.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. ΛΙΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΜΠΑΚΟΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ αποχώρησαν από την συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της συζήτησης του τρίτου θέματος
της ημερήσιας διάταξης.
H Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έδωσε το λόγο στoν κ. Σταύρο Χορέβα, Προϊστάμενο Δ/νσης
Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης να
εισηγηθεί το εν λόγω θέμα, και αυτός παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/18 (ΦΕΚ Α' 212):
1. Οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που: α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων
συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), για την παροχή του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι»,
β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την
παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις
31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄107) ή με ενεργές
συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού στα χωρικά
όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά
πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., κατά τα έτη
2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των
υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, συμβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, και
γ) καθώς και οι Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού που ανήκουν στην κατηγορία των μικρών
νησιωτικών δήμων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2Α του ν.
3852/2010 (Α΄ 87) και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου, δύνανται, μέχρι τις 30.4.2019 να υποβάλουν προς έγκριση,
στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΚΚΔΚΥ)» και σύστασης
οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ιδίων κλάδων και κατηγοριών και
του ίδιου αριθμού, με τις θέσεις του προσωπικού που απασχολείται στον οικείο
Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος,
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Πλέον των οργανικών
θέσεων που συνιστώνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και για την
κάλυψη επίσης αναγκών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», με την
απόφαση του πρώτου εδαφίου συνιστώνται και οργανικές θέσεις μόνιμου
προσωπικού, αριθμού ίσου με το επτά τοις εκατό (7%) αυτών, σε κλάδους και
κατηγορίες επιλογής του οικείου Ο.Τ.Α. και πάντως συναφείς με την παροχή
των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες
καλύπτονται κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3
του ν. 2643/1998 (A΄220).
Ως προς τις αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής
Υπηρεσίας που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, δεν
εφαρμόζονται οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και δεν
απαιτείται γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ο Συντονιστής της
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει τις αποφάσεις περί τροποποίησης
των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, εντός μηνός από την υποβολή τους,
με πράξη του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
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2. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της
παραγράφου 1, οι ενδιαφερόμενοι Ο.Τ.Α. υποβάλλουν αίτημα για την
πρόσληψη τακτικού προσωπικού, προς κάλυψη των νέων οργανικών θέσεων.
Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, ως προς το
σύνολο των προσλήψεων που διενεργούνται σύμφωνα με την παράγραφο
αυτή, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 2643/1998, οι παράγραφοι 6 και 7 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και οι περιορισμοί του άρθρου 28 του ν.
2190/1994.
3. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που
πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του παρόντος, η εμπειρία στο
αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον
φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και
οικονομικά αδύναμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα
των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για
συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες. Υποψήφιοι που
πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας, όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 δεν προτάσσονται των
υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία του προηγούμενου
εδαφίου. Ως προς το σύνολο των θέσεων του παρόντος, δεν απαιτούνται τα
πρόσθετα προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο άρθρο 27 του π.δ.
50/2001 (Α΄ 39).
4. Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο
1, δεσμεύονται να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί τουλάχιστον
δέκα (10) έτη από το διορισμό τους και, μέχρι τη συμπλήρωση του
διαστήματος αυτού, δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα άλλα από εκείνα που
αφορούν στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» και δεν μετακινούνται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις.
5. Μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων στις οργανικές
θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι υπηρεσίες του
Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχονται από τους απασχολούμενους
με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017. Με τη δημοσίευση των οριστικών
πινάκων διοριστέων στις οργανικές θέσεις που συνιστώνται σύμφωνα με την
παράγραφο 1, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου
λύονται αυτοδικαίως και αζημίως, για τους οικείους Ο.Τ.Α. ή νομικά πρόσωπα
αυτών.
6. Εργαζόμενοι που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος, παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» με
συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε Ο.Τ.Α.
α΄ βαθμού ή νομικά πρόσωπα αυτών, κατατάσσονται ή, όπου συντρέχει
περίπτωση, μεταφέρονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στην ίδια ειδικότητα, στις οργανικές μονάδες των
οικείων Ο.Τ.Α. που ασκούν την αρμοδιότητα της παραγράφου 1, εντός μηνός
από τη δημοσίευση της απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβανομένης υπόψη της
προϋπηρεσίας τους για κάθε συνέπεια. Η κατάταξη ή μεταφορά του
προηγούμενου εδαφίου διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου προς διορισμό
οργάνου, που εγκρίνεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές
θέσεις της παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση
στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με
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απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους. Ειδικά για το
οικονομικό έτος 2019, η ανωτέρω μισθολογική δαπάνη καλύπτεται από τις
πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 επισημαίνεται ότι οι Δήμοι για τους
οποίους δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης του οικείου ΟΕΥ, καθώς
υφίστανται κενές οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού στον ισχύοντα, θα
πρέπει άμεσα να αποστείλουν τα αιτήματά τους στο ΥΠ.ΕΣ.
Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής: «Τα αιτήματα θα πρέπει
να αποσταλούν, μέσω των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, συνοδευόμενα από
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) απόφαση του οικείου Δημοτικού, για την πρόσληψη του προσωπικού, στην
οποία θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός των αιτούμενων θέσεων κατά
κατηγορία και κλάδο καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα διορισμού
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
Σας εφιστούμε την προσοχή καθώς στην εν λόγω απόφαση θα πρέπει να
γίνεται σαφής διάκριση, μεταξύ των αιτούμενων προς κάλυψη θέσεων που
αφορούν στις θέσεις του προσωπικού που ήδη απασχολείται στον οικείο
φορέα στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των επιπλέον,
κατά ποσοστό 7%, θέσεων που θα καλυφθούν από κοινωνικά
προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου
3 του ν. 2643/1998. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της
παρ 2 του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται τα πρόσθετα προσόντα διορισμού,
(γνώση χειρισμού Η/Υ, ξένης γλώσσας) που προβλέπονται στο άρθρο 27 του
π.δ. 50/2001, όπως ισχύει, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων,
επομένως δεν θα συμπεριληφθούν στην καταγραφή των τυπικών προσόντων
των θέσεων, για όλες τις ειδικότητες κλάδων ΠΕ και ΤΕ. Όπου συντρέχει
περίπτωση θέσεων κλάδου ΔΕ Οδηγών, θα πρέπει να καθορίζεται με την
απόφαση του Δ.Σ και η απαιτούμενη επαγγελματική άδεια οδήγησης.
β) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται
στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία
(προκήρυξη ΑΣΕΠ, μετάταξη, κλπ.)
γ) Αντίγραφο του ισχύοντος ΟΕΥ, στον οποίο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί
οι θέσεις του αιτούμενου προσωπικού,
δ) Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας (φορέας απασχόλησης) για τον αριθμό
των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση
του νόμου, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την ειδικότητα αυτών.»
Με την υπ’ αριθ. 100/2019 (ΑΔΑ: ΩΘΣΔΩ98-Τ9Λ) Απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 74679/19-06-2019 Απόφαση
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας
(ΦΕΚ 2370/Β'/19-06-2019) τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου και
συστάθηκαν δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού, για την παροχή
υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι.
Επιπροσθέτως, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου ένατου
παρ.20α του ν.4057/2012, σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών
πρόσληψης μόνιμου προσωπικού όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών
βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
όπως ισχύει.
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Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του
κοινωνικού κράτους και παρέχει, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες
υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές
δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Με την ένταξή του στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων
αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των
υπηρεσιών του εν λόγω προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτό, προκειμένου να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό οι
οργανικές μονάδες του Δήμου μέσω των οποίων θα παρασχεθούν οι
υπηρεσίες αυτές, καλούνται οι ΟΤΑ να στείλουν τα αιτήματά τους για την
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Δ/νση Προσωπικού του Δήμου με την υπ’ αριθ.
5089/24-06-2019 βεβαίωση βεβαιώνει ότι οι αιτούμενες θέσεις προβλέπονται
στον Ο.Ε.Υ, είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη διαδικασία,
ενώ με την υπ’ αριθ. 462/20-06-2019 βεβαίωση της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Δωδώνης και την υπ' αριθ. 8015/21-06-2019 βεβαίωση της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Η Μέριμνα” βεβαιώνεται ο αριθμός των
εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη δημοσίευση του
Ν.4583/18, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και η ειδικότητα αυτών.
Καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει και να:
1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:
Α)Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο
φορέα.
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

1

ΠΕ

2

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

4

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

5

ΥΕ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

5

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
1

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

3
1

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3του ν. 2643/1998
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
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1

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ

1

Α) Κλάδος ΔΕ Οδηγών (άρθρο 21
π.δ.
50/2001
«Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ
39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει): Δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α)
τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή
υποψηφίων
οδηγών
αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος
τίτλος
ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου τμήματος
Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής
επαγγελματικής
σχολής
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς
ειδικότητας Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων από υποψήφιους με τα
προσόντα
της
προηγούμενης
παραγράφου
επιτρέπεται
η
πρόσληψη με προσόν διορισμού
οποιοδήποτε
απολυτήριο
τίτλο
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων του κλάδου αυτού από
υποψηφίους με τα προσόντα του
προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται
η
κάλυψή
τους
με
προσόν
απολυτήριο
τίτλο
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον
εμπειρία.
Β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό
Ικανότητας (ΠΕΙ).

Επαγγελματικής

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ. Δημοτικών Συμβούλων,
όπως αυτή φαίνεται στο απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 10 της
συνεδρίασης της 26-06-2019, κατά την οποία δόθηκαν οι απαιτούμενες
διευκρινήσεις από τον εισηγητή, στην συνέχεια δε, όσοι εκ των Δημοτικών
Συμβούλων πήραν τον λόγο κατέθεσαν τις απόψεις τους, τις προτάσεις και τις
παρατηρήσεις τους και κλείνοντας την συζήτηση η Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη
όσα ανέφερε στην εισήγησή του, ο κ. στoν κ. Σταύρος Χορέβας, Προϊστάμενος
Δ/νσης Διοικ/κών –Οικ/κών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Τοπ. Οικον. Ανάπτυξης ,
καθώς και τις διατάξεις:
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το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212) όπως τροποποιήθηκε και
σήμερα ισχύει
τις εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.1921/11.01.2019, 4947/24.01.2019 και
23537/01.04.2019
τις διατάξεις της παρ.20α του Ένατου άρθρου του ν.4057/2012, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1α του Ν. 4325/2015
την υπ’ αριθ. 33/06 Π.Υ.Σ. όπως ισχύει
τις διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει
τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2643/98 όπως ισχύει
την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 εγκύκλιο περί
αναστολής προσλήψεως
την υπ’ αριθ. 215/07-04-2011, 203/07/04/2011 και 194/07-04-2011
Σύμβαση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Δωδώνης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την παροχή υπηρεσιών του
«Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»
την υπ’ αριθ. 205/07-04-2011 Σύμβαση χρηματοδότησης της Αστικής μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Η Μέριμνα» με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την
παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι»
τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β’ 3332/27-122013), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 100/2019
(ΑΔΑ:ΩΘΣΔΩ98-Τ9Λ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 74679/19.06.2019 Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β’
2370/19.06.219)
τη βεβαίωση αρ. πρωτ. 5089/24-06-2019 της Δ/νσης προσωπικού ότι οι
προκηρυσσόμενες θέσεις είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους
με άλλη διαδικασία
τη βεβαίωση αρ. Πρωτ. 462/20-06-2019 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Δωδώνης και την υπ' αρ. Πρωτ. 8015/21-06-2019 βεβαίωση
της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “Η Μέριμνα” για τον αριθμό
των εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» κατά τη
δημοσίευση του Ν.4583/18, ήτοι στις 18-12-2018, καθώς επίσης και την
ειδικότητα αυτών.

Αποφασίζει O μόφωνα
1. Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο ΥΠ.ΕΣ., για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Δήμου στο
πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ως εξής:
Α)Θέσεις που αφορούν προσωπικό που ήδη απασχολείται στον οικείο
φορέα.
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

1

ΠΕ

2

ΤΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΘΕΣΕΩΝ
1

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει
Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

3
1

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

8

4

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

5

ΥΕ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

5

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/2001 όπως
τροποποιήθηκε και σήμερα ισχύει

Β) Επιπλέον θέσεις, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 3του ν. 2643/1998
Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΔΕ

ΟΔΗΓΟΣ

1

Α) Κλάδος ΔΕ Οδηγών (άρθρο 21
π.δ.
50/2001
«Καθορισμός
προσόντων διορισμού σε θέσεις
φορέων του δημόσιου τομέα», ΦΕΚ
39 Α΄, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει): Δίπλωμα επαγγελματικής
κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α)
τεχνικού αυτοκινήτων οχημάτων ή (β)
εκπαιδευτή
υποψηφίων
οδηγών
αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου
σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών
και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή
απολυτήριος
τίτλος
ενιαίου
πολυκλαδικού λυκείου τμήματος
Μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής
επαγγελματικής
σχολής
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή
σχολής Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
ειδικότητας
Μηχανοτεχνίτη
αυτοκινήτου ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ή συναφούς
ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων από υποψήφιους με τα
προσόντα
της
προηγούμενης
παραγράφου
επιτρέπεται
η
πρόσληψη με προσόν διορισμού
οποιοδήποτε
απολυτήριο
τίτλο
σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης. Σε περίπτωση που δεν
καθίσταται δυνατή η πλήρωση των
θέσεων του κλάδου αυτού από
υποψηφίους με τα προσόντα του
προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται
η
κάλυψή
τους
με
προσόν
απολυτήριο
τίτλο
υποχρεωτικής
εκπαίδευσης και τριετή τουλάχιστον
εμπειρία.
Β)Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄
κατηγορίας.
Γ) Πιστοποιητικό
Ικανότητας (ΠΕΙ).
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2. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία, δυνάμει της παρ. 7
του αρ.91 του ν. 4583/18, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, καλύπτεται από
τις πιστώσεις του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» που προβλέπονται στην
παρ. 2 του άρθρου 153 του ν. 4483/2017, οι οποίες μεταφέρονται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και αποδίδονται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους, ενώ από το 2020 και
εφεξής , εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
στους δικαιούχους δήμους (Α.Λ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 2310401001).
3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –
Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των αιτούμενων προσλήψεων
Απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 106/2019.
Αφού δεν υπάρχουν άλλα θέματα γραμμένα στην ημερήσια διάταξη για
συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.
Για το λόγο αυτό συντάχθηκε το παρών πρακτικό το οποίο αφού αναγνώσθηκε
υπογράφεται ως ακολούθως:
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Τα Μέλη
(Τ.Σ.Υ)
(Τ.Υ)
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ακολουθούν Υπογραφές
Ακριβές Αντίγραφο
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
ΜΥΡΤΩ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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