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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Τετάρτη 06/03/2019 ώρα 16:00. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 07.03.2019  

Αριθμ. πρωτ.: 2081 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

Ταχ/κος Κώδικας: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

46/2019 
από το πρακτικό της 3ης/ 06.03.2019 κατεπείγουσας συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

 

Θέμα : Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Αγιάς στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Τετάρτη 06.03.2019, ώρα 14:30 (2:30 

μ.μ.), συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 2005/05-03-2019 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 Ιωάννης 

4. Γιάνναρος Γεώργιος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Ζιούλη Αναστασία 7. Κούκας Γεώργιος 

8. Λέτσιος Βασίλειος 9. Ριζούλης Στέφανος 

10. Σιμούλης Θωμάς 11. Σκαρκάλης Χρήστος 

12. Σμυρλής Βασίλειος 13. Σουλιώτης Θεόδωρος 

14. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

15. Αργυρούλης Ιωάννης 16. Βατζιάς Αντίγονος 

17. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 18. Καλαγιάς Γρηγόριος 

19. Κασίδας Ιωάννης 20. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

21. Μασούρας Γεώργιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Μπεϊνάς Αντώνιος 24. Ολύμπιος Αθανάσιος 

25. Σκαπέτης Αντώνιος 26. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 

27. Τριανταφύλλου Ευθύμιος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών Αλέξανδρος Ντελής. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού 

συμβουλίου τα εξής: 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η 

πρόσκληση για συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα 

της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει 

κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων το δημοτικό συμβούλιο αποφαίνεται για το 

κατεπείγον των θεμάτων. 

 

Στην με αριθμό πρωτοκόλλου 2005/05-03-2019 πρόσκληση που σας έχει επιδοθεί, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, αναφέρεται ότι η σημερινή συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα 

χαρακτήρα διότι: 

Με το οικ.4087/36066/5/3/2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας μας 

γνωστοποιήθηκε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 635/27.2.2019 (Τεύχος Β’) - (ΑΔΑ: 6ΜΖ9ΟΡ10-Χ1Ν) η : 

«Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς», που αφορά στη στελέχωση 

οργανικών μονάδων του Δήμου με μόνιμο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ Α’ 212) θα πρέπει να αποσταλούν από τους 

Δήμους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της Τροποποίησης 

των Ο.Ε.Υ., δηλαδή για τον δικό μας Δήμο μέχρι 9 Μαρτίου, οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 

με την υποβολή του αιτήματος για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, για τη στελέχωση των οργανικών 

μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε αναφορικά με το κατεπείγον του θέματος της 

συνεδρίασης. 

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προέδρου,  

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ αριθμ. 2005/05-03-2019 πρόσκληση για κατεπείγουσα σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

- την υπ’ αριθμ. το οικ.4087/36066/5/3/2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 

Στερεάς Ελλάδας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
(με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών)  

 
Τη συζήτηση του θέματος της συνεδρίασης με τη μορφή του κατεπείγοντος και εισέρχεται στη 

συζήτησή του. 
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Θέμα: Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου Αγιάς στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αλέξανδρος Ντελής, Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν.4583/2018 (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), 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 

Προ γράμματος «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 

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. 
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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.» 

  

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1921/11.01.2019 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’ αριθμ. 210/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΝΒΩ6Ι-9ΥΨ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 1746/15302/20.02.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΖ9ΟΡ10-Χ1Ν) απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 635/Β’/27.2.2019) τροποποιήθηκε ο 

Ο.Ε.Υ. του Δήμου και συστάθηκαν δεκατέσσερις (14) θέσεις μόνιμου προσωπικού, εκ των οποίων η μία (1) 

θα καλυφθεί από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες, κατά τις αναλογίες και με τη διαδικασία του άρθρου 

3 του ν. 2643/1998, 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 Π.Υ.Σ. 33/2006 όπως 

ισχύει.  
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Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Αγιάς υλοποιείται από το 2011 έως σήμερα από την 

Κοινωφελή Επιχείρηση «Καλυψώ» (ΦΕΚ 5930 Β’ 993/26.05.2011) Δήμου Αγιάς, με υπογεγραμμένες 

συμβάσεις  μεταξύ αυτής και της Ε.Ε.Τ.Α.Α ΑΕ. Το πρόγραμμα 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, το Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, με την υπ’ αριθμ. πρωτ:  

2090/06-03-2019 βεβαίωσή του, 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’ αριθμ. πρωτ: 2093/06-036-2019 

βεβαίωσή του, 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.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση του Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2643/98 (Α΄220) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών 

κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

- τις διατάξεις του Ένατου άρθρου παρ.20α του ν. 4057/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 

παρ. 1α του ν. 4325/2015 (Α΄47): «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 

και  Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 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», 

- τις διατάξεις του Π.δ. 50/2001 (Α΄39): «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του 

δημόσιου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- την υπ’ αριθμ. 1921/11.01.2019 (ΑΔΑ:9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 

με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη του 

Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση 

αυτών με μόνιμο προσωπικό», 

- την υπ’ αριθμ. 33/06  (Α΄280) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.): «Αναστολή διορισμών 

και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα», όπως ισχύει, 

- τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγιάς (ΦΕΚ 2888/Β’/20.12.2011) και (ΦΕΚ 

3669/ Β΄/19.10.2017, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 210/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΝΒΩ6Ι-9ΥΨ) 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 

1746/15302/20.02.2019 (ΑΔΑ: 6ΜΖ9ΟΡ10-Χ1Ν) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 635/Β’/27.2.2019), 

- τη  βεβαίωση με αριθμ. πρωτ.: 2090/06-03-2019 του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αγιάς ότι οι προκηρυσσόµενες θέσεις είναι κενές και δεν εκκρεμεί η πλήρωσή τους με άλλη 

διαδικασία, 

- τη  βεβαίωση με αριθμ. πρωτ.: 2093/06-036-2019  του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου 

Αγιάς 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, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  
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1. Εγκρίνουμε την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών, 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 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΤΕ 
Κοινωνικών 

Λειτουργών 

Τέσσερις 

(4) 

α) πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής 

Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) 

ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας, 

β) άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Κοινωνικού Λειτουργού και 

γ) βεβαίωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό 

μητρώο του Συνδέσμου Κοινωνικών 

Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), σύμφωνα με 

το ν. 4488/2017. 

2. ΤΕ Νοσηλευτών Μία (1) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος 

Νοσηλευτικής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή 

Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή 

αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ 

ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας (ΤΕ) ή 

βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 

Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας και 

γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης 

Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία 

να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης 

Εγγραφής  στην Ένωση Νοσηλευτών 

Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή 

Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση 

Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους 

εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι 

σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του 

επόμενου έτους από την έκδοσή της, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, 

παρ.5 του ν.3252/2004. 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/833
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

3. ΔΕ 
Βοηθών 

Νοσηλευτών 
Τρεις (3) 

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος 

Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής 

Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή 

ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή 

Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής 

δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος 

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας,  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού 

νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης 

επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή. 

4. ΥΕ 

Οικογενειακών 

Βοηθών/Οικιακών 

Βοηθών 

Πέντε (5) 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου 

γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν 

αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο 

δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος 

απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής 

σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής. 

 

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

 

 Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΛΑΔΟΣ / 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΤΥΠΙΚΑ 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΥΕ 

Οικογενειακών 

Βοηθών/Οικιακών 

Βοηθών 

Μία (1) 

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής 

εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο 

τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους 

που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 

απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης 

τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970, ή 

απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος 

τίτλος της αλλοδαπής. 

 

2. 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. 

 

3. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας μαζί με τα 

λοιπά στοιχεία του φακέλου προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έγκριση των 

αιτούμενων προσλήψεων.  

ΑΔΑ: ΨΧΙΧΩ6Ι-ΙΝ0



Σελίδα 8 από 8 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2019. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Σωτήριος Μάρκου  
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