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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

210/2018

από το πρακτικό της 16ης/ 27.12.2018 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 1ο :

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για τη σύσταση
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 17:30 (5:00
μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 10620/21.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.
4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς
Συμβούλους και στους Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης2
4. Αργυρούλης Ιωάννης
5. Βατζιάς Αντίγονος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
9. Κασίδας Ιωάννης
10. Κούκας Γεώργιος
11. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
12. Μασούρας Γεώργιος
13. Μπεϊνάς Αντώνιος
14. Λέτσιος Βασίλειος
15. Ολύμπιος Αθανάσιος
16. Ριζούλης Στέφανος
17. Σκαρκάλης Χρήστος
18. Σκαπέτης Αντώνιος
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Σουλιώτης Θεόδωρος
21. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
22. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
23. Ζιούλη Αναστασία
24. Μπάτσικας Βασίλειος
25. Σιμούλης Θωμάς
26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

1
2

Η απόφαση αναρτάται μετά τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ.
Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 27/12/2018 ώρα 21:30.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Δαλαμάγκας Αλέξανδρος (Αμυγδαλής),
Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Επίσης παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Θέμα 1ο :

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς για τη σύσταση
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Ν. Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/18 (Α΄212): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες
διατάξεις», ορίζονται τα εξής:
«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), για την παροχή υπηρεσιών του «Προγράμματος
Βοήθεια στο Σπίτι» και
β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή την 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), δύνανται, μέχρι τις 31.1.2019, 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.
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
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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
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».
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3584/07 ορίζονται τα εξής:
«1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε
Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα Αυτοτελή Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους
και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των
οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών
μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων.
2. Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίζονται οι Οργανισμοί
Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων, Κοινοτήτων, Δημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου, Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων και Δήμων και Κοινοτήτων, αντίστοιχα. Η απόφαση εγκρίνεται με
πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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3. Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από
εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα
πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο
ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων
πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο.
4. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε Δήμους που έχουν πληθυσμό 50.000 κατοίκους και άνω
καθώς και σε Συνδέσμους με συνολικό πληθυσμό των μελών τους πάνω από 300.000 κατοίκους μπορεί να
συσταθεί μία Γενική Διεύθυνση. Ειδικά στο Δήμο Αθηναίων μπορεί να συσταθούν μέχρι τρεις Γενικές
Διευθύνσεις, για δε τους Δήμους Πειραιώς, Νικαίας, Περιστερίου, Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας,
Ηρακλείου Κρήτης, Πάτρας, Βόλου και Ιωαννίνων, μέχρι δύο Γενικές Διευθύνσεις.
5. Τροποποίηση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. γίνεται με την ανωτέρω διαδικασία. Δεν
επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής
περιόδου, με εξαίρεση την περίπτωση ανάθεσης ή μεταβίβασης νέων αρμοδιοτήτων και σε συμμόρφωση με
τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
6. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, για την κάλυψη αναγκών των Ο.Τ.Α., απαιτείται η πρόσληψη υπαλλήλων
κλάδων που δεν προβλέπονται από τις σχετικές ρυθμίσεις, η ονομασία του κλάδου καθορίζεται με βάση τη
λειτουργία που θα καλυφθεί και τα σχετικά τυπικά προσόντα.
7. Για την κατάρτιση ή τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ιδρυμάτων και Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου.
8. Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο
Διεύθυνσης ή αυτοτελούς Τμήματος ανάλογα με τον αριθμό των υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων. Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που δεν συγχωνεύονται σε ένα Νομικό Πρόσωπο και των οποίων ο αριθμός των
υπηρετούντων τακτικών υπαλλήλων είναι μέχρι δέκα (10) μπορεί να οργανώνονται σε επίπεδο αυτοτελούς
Γραφείου».
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αγιάς υλοποιείται από το 2011 έως σήμερα από την
Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΑΛΥΨΩ (ΦΕΚ 5930 Β’ 993/26.05.2011) Δήμου Αγιάς με υπογεγραμμένες
συμβάσεις μεταξύ αυτής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ.
H Δ/νση Προσωπικού του Δήμου με βεβαίωση της, βεβαιώνει ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση «Καλυψώ»
του Δήμου Αγιάς απασχολεί συνολικά δεκατρία (13) άτομα προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου στα πλαίσια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», οι οποίες ανανεώνονται κατόπιν
συνεχών παρατάσεων του προγράμματος με πιο πρόσφατη την παράταση που δόθηκε μέχρι τις 31.12.2019,
σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107).
Ειδικότερα, απασχολούνται άτομα στις εξής ειδικότητες:
Α/Α
1
2
3
4
5

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Κοινωνικοί Λειτουργοί
ΤΕ
4
Νοσηλεύτρια
ΤΕ
1
Νοσηλεύτρια
ΔΕ
3
Οικογενειακοί Βοηθοί/Οικιακοί Βοηθοί
ΔΕ
3
Οικογενειακοί Βοηθοί/Οικιακοί Βοηθοί
ΥΕ
2
ΣΥΝΟΛΟ
13

Προκειμένου να ενταχθεί το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στις οργανικές μονάδες του Δήμου και για τη
στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, αφού μελέτησε τον
υπάρχοντα Οργανισμό και έλαβε υπ’ όψη της το απασχολούμενο προσωπικό του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι», προτείνει τις εξής τροποποιήσεις στο άρθρο 19 :
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Α. Να συσταθούν δεκατρείς (13) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
Να συσταθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
Να συσταθεί μία (1) νέα θέση ΤΕ Νοσηλευτών.
Να συσταθούν τρεις (3) νέες θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
Να συσταθούν πέντε (5) νέες θέσεις ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών/Οικιακών Βοηθών.
Β. Επιπρόσθετα, προτείνεται η σύσταση μία (1) νέας οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού η οποία θα
καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία που ορίζεται
στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220), ως εξής:
Μία (1) νέα θέση ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών/Οικιακών Βοηθών.
Προτείνω την αποδοχή της πρότασης της Εκτελεστικής Επιτροπής και σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις:
Ο Αθανάσιος Ολύμπιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον
Πεδίον», είπε στην τοποθέτησή του: «Είναι μια διαδικασία που ουσιαστικά κρατά σε ομηρία αυτούς τους
ανθρώπους. Δεν διασφαλίζει κανένα μέλλον στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ούτε όπως το έχει
δομήσει ο νομοθέτης εξασφαλίζει το διορισμό τους. Νομίζω ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε μια άλλη
διαδικασία. Εγώ θα ψηφίσω «Παρών» και θεωρώ ότι ο νομοθέτης πρέπει να τοι ξαναδεί γιατί οι άνθρωποι
αυτού εργάζονται χρόνια και εξακολουθούν να βρίσκονται σε ομηρία».
Ο Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Δήμου Αγιάς», είπε στην τοποθέτησή του: «Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Είναι μια εξέλιξη
που είναι αποτέλεσμα ενός διαρκούς και δυναμικού αγώνα των εργαζομένων που επί χρόνια ήταν όμηροι των
εκάστοτε Κυβερνήσεων. Είναι μια απόδειξη ότι οι αγώνες που κάνουν οι εργαζόμενοι μπορούν να στριμώξουν
τα μεγάλα αφεντικά. Σίγουρα θα υπερψηφίσουμε γιατί πάντοτε ήμασταν και είμαστε της θέσης για μόνιμη
σταθερή εργασία όλων των εργαζομένων και πάντοτε ήμασταν και θα είμαστε υπέρ της λειτουργίας
κοινωνικών υπηρεσιών που είναι υπεραπαραίτητες ειδικά στη σύγχρονη ιστορία και στο μέλλον που
διαγράφεται όπου τα κοινωνικά προβλήματα θα γίνονται και πιο έντονα. Καλούμε ταυτόχρονα τους
εργαζόμενους γιατί γίνεται απλά μια μετάθεση της ομηρίας στο μέλλον, αφού δεν υπάρχει σαφής νομική,
θεσμική και συνταγματική κατοχύρωση της λειτουργίας αυτών των κοινωνικών υπηρεσιών».
Ο Αντώνης Γκουντάρας, Δήμαρχος Αγιάς είπε στην τοποθέτησή του: «Όλοι οι αιρετοί και αφού
αντιληφθήκαμε την μεγάλη προσφορά του προγράμματος και των εργαζομένων του, μέσα από τα
συνδικαλιστικά μας όργανα των ΠΕΔ και της ΚΕΔΕ αντισταθήκαμε σθεναρά σε μια άποψη που έλεγε ότι: “να
φύγουν οι εργαζόμενοι ή να κάνουν ΚΟΙΝΣΕΠ κλπ”.
Αυτή η ρύθμιση που έρχεται σήμερα, μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είναι μια δικαίωση και μια
διέξοδος. Κλείνει οριστικά αυτό το κεφάλαιο. Τα παιδιά στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα γίνουν μόνιμοι
υπάλληλοι, θα ενταχθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας όλων των Δήμων της Χώρας, θα
πληρώνονται κανονικά και δε θα έχουμε τα φαινόμενα ντροπής να μένουν 5 και 6 μήνες απλήρωτοι.
Άρα λοιπόν και άσχετα εάν έχουμε κάποιες αντιρρήσεις που έρχονται από το παρελθόν ή ακόμη κι αν
βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποια κενά, θα πρέπει να ψηφίσουμε ομόφωνα την τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και να συμπεριλάβουμε όπως ακριβώς αναφέρονται
στην εισήγηση τις θέσεις για την προκήρυξη που θα ακολουθήσει το αμέσως επόμενο διάστημα».
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 του ν. 4479/2017 (A΄94): «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (Α΄
121) και άλλες διατάξεις.»,
- τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/18 (Α΄ 212): «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των
συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών
προϊόντων και άλλες διατάξεις»,
- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.19/ οικ.22159/30.06.2017 με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του
άρθρου 24 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94) - Πρόσληψη μονίμου προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες
καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα – Παροχή των αντίστοιχων
υπηρεσιών, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές»,
- την υπ’ αριθμ. 60/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αγιάς με την οποία ψηφίσθηκε ο Ο.Ε.Υ., η οποία εγκρίθηκε με την υπ.αριθμ.11625/69354 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1584/τ.Β/30-6-2011,
- την υπ. αριθμ.145/2011 (ΑΔΑ: 4Α5ΧΩ6Ι-5ΨΚ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
συμπληρώθηκε και διορθώθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 20455/125599 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2888/τ.Β/20-12-2011,
- την υπ’ αριθμ. 106/2017 απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα «Τροποποίηση του
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς»,
- την υπ’ αριθμ. 149/2017 (ΑΔΑ: 6ΜΗΕΩ6Ι-ΝΟΑ) απόφαση του δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με
θέμα: «Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ.106/2017 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου
Αγιάς, με θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς», η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 12971/166088/2-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΠ5ΟΡ10-ΧΝΜ) απόφαση
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3669/τ. Β΄/19-10-2017,
- την υπ’ αριθ. 11/2018 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με θέμα: «
- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 3289/τ.Β/30-12-2011 περί διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης κενών
οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Αγιάς
κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011,
- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1031/τ.Β/4-4-2012 περί τροποποίησης διαπίστωσης αυτοδίκαιης κατάργησης
κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου
Αγιάς κατ εφαρμογή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011,
- το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2009/τ.Β/19-6-2012 περί κατάργησης και διατήρησης κενών οργανικών θέσεων
μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του
ν.4024/2011,όπως ισχύει,
- τη βεβαίωση της Δ/νσης προσωπικού για τον αριθμό των εργαζομένων με ενεργές συμβάσεις
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», καθώς επίσης και την
ειδικότητα αυτών,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
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1. Τροποποιούμε το άρθρο 19 (παρ. 3-5) του υφιστάμενου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)
του Δήμου Αγιάς και συστήνουμε δεκατρείς (13) νέες οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού ως εξής:
Στην Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τροποποιούμαι το άρθρο 19 παρ.3 και συστήνουμε:
- Τέσσερις (4) νέες θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
- Μία (1) νέα θέση ΤΕ Νοσηλευτών.
Στην Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τροποποιούμαι το άρθρο 19 παρ. 4 και συστήνουμε:
- Τρεις (3) νέες θέσεις ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών.
Στην Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τροποποιούμαι το άρθρο 19 παρ. 5 και συστήνουμε:
- Πέντε (5) νέες θέσεις ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών/Οικιακών Βοηθών.
2. Συστήνουμε μία (1) νέα οργανική θέση μόνιμου προσωπικού η οποία θα καλυφθεί κατά τις αναλογίες
και με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 3 του ν. 2643/1998 (A΄220), ως εξής:
- Μία (1) νέα θέση ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών/Οικιακών Βοηθών.
3. Για τη μισθολογική δαπάνη του προσωπικού, ειδικά για το οικονομικό έτος 2019, η μισθολογική
δαπάνη του προσωπικού 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.
Από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών,
η οποία αποδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγιάς.
4. Κατά τα λοιπά ισχύει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς ως έχει σήμερα.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς
Ελλάδας προς έγκριση.
Δήλωσε «Παρών» ο Ολύμπιος Αθανάσιος, δημοτικός Σύμβουλος της δημοτικής παράταξης μείζονος
μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 210/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου

