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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 1 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 19:00 έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από
την αριθμ. 645/23-01-2019 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και
69 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ζιαμπάρη Αικατερίνη που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΠΡ.Τ.Κ.
1 ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
1 ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ)
2 ΒΟΣΚΟΥ -ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ)
3 ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
3 ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ)
4 ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
5 ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΣ)
6 ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
6 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
7 ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
8 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) 8 ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
9 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9 ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
10 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
11 ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΝΝΗΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
12 ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
1 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΝΝΗΣ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
13 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2 ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
14 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
3 ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
15 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
4 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΣ)
16 ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
5 ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
17 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
6 ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ )
ΑΠΟΝΤΕΣ
7 ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
1 ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
8 ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
9 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ (ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
3 ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
4 ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ)
5 ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
6 ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7 ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
8 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
9 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
10 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Αριθ. Απόφασης: 2/2019
ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011) για σύσταση
οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού που υπηρετούν στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης κατά
την δημοσίευση του Ν.4583/18 στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
Ο κ. Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης ανέγνωσε το 1ο θέμα και έθεσε
στα μέλη την 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία αναφέρει τα εξής:
«ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (ΦΕΚ 2444/Β/2-11-2011) για σύσταση οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις
του προσωπικού που υπηρετούν στο Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Προσοτσάνης κατά την δημοσίευση του Ν.4583/18
στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι».
Σχετ.: 1. Οι διατάξεις του Ν.4583/18 άρθρο 91.
2. Οι διατάξεις του ν. 3584/07 άρθρο 10.
3. Το με αριθμό 9/3-1-19 έγγραφο της ΔΗ.ΚΕ.Π..
4.Το με αριθμό 54/3-1-2019 έγγραφο του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και έχοντας υπόψη:
• τις διατάξεις του Ν.4583/18 άρθρο 91:
«Άρθρο 91 Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄
βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό
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 παράγ-
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ραφοι 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.
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 μη-
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νός 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 οικεί ας 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.»
• και το άρθρο 10 του ν. 3584/07 που 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.
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.
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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 γεγονός ότι στο Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Προσοτσάνης υπάρχουν
δύο (2) δομές του προγράμματος με το παρακάτω υπηρετούν προσωπικό όπως αυτό εμφανίζεται στο τρίτο
σχετικό έγγραφο:
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΣΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕ
ΣΤΡΑΤΣΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ
ΚΑΣΑΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΔΕ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΥΕ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΥΕ
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕ
ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΔΕ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ΥΕ
• Την με αριθμό 54/03-1-2019 βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ.3 άρθρου 10 του Ν.3584/07. «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.»
• Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης (Απόφαση 13825/2011 ΦΕΚ 2444/Β/2-11-11) όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
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Καλούμε το Σώμα να λάβει σχετική απόφαση και σε περίπτωση καταφατικής απόφασης να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. που ψηφίστηκε με την
αριθ.117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 13825/29-9-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Ανατ.Μακ-Θράκης ΦΕΚ 2444/Β/2-11-11) συστήνοντας οκτώ (8) νέες
οργανικές θέσεις.
Συγκεκριμένα: στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17 να προστεθεί η παράγραφος:
«6.Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’:
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 8
ΣΥΝΟΛΟ: 8
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΟΚΤΩ (8)
Μετά από τα’ ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη:


Τις διατάξεις του άρθρου 63 ν. 3852/2010



Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/07



τις διατάξεις του Ν.4583/2018



το αριθ.54/3-1-2019 έγγραφο της ΔΗ.Κ.Ε.Π



τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου όπως καταρτίστηκε με την αριθ.117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθ. 13825/29-9-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης (ΦΕΚ
2444/Β/2-11-11),



την αριθ.54/3-1-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας



την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης (αριθ.117/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την αριθ.
13825/2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης ΦΕΚ 2444/Β/2-11-11), συστήνοντας οκτώ (8) νέες οργανικές θέσεις.
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Συγκεκριμένα: στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17 προστίθεται η παράγραφος:«6.Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’:
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 8
ΣΥΝΟΛΟ: 8
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΟΚΤΩ (8)»

Στη συνέχεια ο πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την 1/2019 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά
από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης ως εξής:
Συστήνει οκτώ (8) νέες οργανικές θέσεις.
Συγκεκριμένα: στο 4ο μέρος Θέσεις προσωπικού, στο άρθρο 17 προστίθεται η παράγραφος:«6.Οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού προγράμματος ‘’Βοήθεια στο Σπίτι’’:

ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
2
ΣΥΝΟΛΟ
5
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ΔΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
1
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
1
ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ
1
ΣΥΝΟΛΟ
3
ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 0
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ: 8
ΣΥΝΟΛΟ: 8
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ: ΟΚΤΩ (8)»

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις υπόλοιπες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Ειδικός γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Άγγελος Λύσσελης

Τα Μέλη :

