Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ: 4ης/2019
Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ.Απόφασης: 4/2019
Στη Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 23 Απριλίου του έτους 2019 ημέρα
Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή μετά την
αριθ. πρωτ. 7830/23-04-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Δρακονταειδής Κων/νος, Πρόεδρος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σέρβος Κων/νος
4. Κατηφόρης Χρήστος
5. Φίλιππας Γιώργος
6. Κούρτης Φίλιππος
7. Γιαννιώτης Οδυσσέας
8. Νικητάκης Μάρκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τριλίβας Χρήστος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η
τροποποίηση του ΟΕΥ πρέπει να γίνει μέχρι τέλη
Απριλίου και να συζητηθεί κατεπειγόντως στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2304-2019 για να ληφθεί απόφαση.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Τα πρακτικά
τηρήθηκαν από τη γραμματέα της Επιτροπής Σταματέλου Ανθούλα υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 1 ΗΔ: « Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας και
σύσταση Οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, ιδίου κλάδου και κατηγορίας και ιδίου αριθμού με τις
θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής
Οικονομικής Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου
91 του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄),όπως αντικαταστάθηκαν με τις δ/ξεις του άρθρου 86 του
Ν.4604/2016 (ΦΕΚ 50Α)
Εισηγητές:κ.Κων/νος Δρακονταειδής Δήμαρχος Λευκάδας,Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής
κ.Αθανάσιος Περδικάρης Αντιδήμαρχος Λευκάδας
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
•

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου το σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας .
Στη συνέχεια διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) «Κατάργηση των διατάξεων περί
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή
ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.
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Με την αριθμ. 4/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΦΕΚ 485/΄τ.Β΄/19.2.2019),
τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λευκάδας και συστάθηκαν τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις
μόνιμου προσωπικού, ιδίων κλάδων και κατηγοριών και ιδίου αριθμού με τις θέσεις του προσωπικού
ΙΔΟΧ, που απασχολείται στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονομικής, Τουριστικής
και Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 91
του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄).
Με τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των
φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας -Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση -Λοιπές διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι
δ/ξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2019, ως εξής « «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» και 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, δύνανται, 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
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου
προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις 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.».
Ως προς την απόφαση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας που λαμβάνεται
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.
Η Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ και σύστασης νέας θέσης,
όπως προαναφέρθηκε, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίνει την
απόφαση περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., εντός μηνός από την υποβολή της, με πράξη του, που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των παραγ. 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212Α΄),
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.
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
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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).
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.
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.
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.
Λόγω της επιτακτικής κοινωνικής ανάγκης για την αδιάλειπτη και αδιατάρακτη παροχή των
υπηρεσιών του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι», της ανάγκης για την ταχύτερη δυνατή ένταξή του
στις μόνιμες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αλλά και της ορισμένης διάρκειας των συμβάσεων, δεν
εφαρμόζονται, στην περίπτωση αυτή, οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007. Ειδικότερα α)
δεν απαιτείται η σύνδεση του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων με τα τακτικά έσοδα των
οικείων ΟΤΑ, δεδομένου ότι καλύπτεται η μισθολογική δαπάνη από πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Εσωτερικών (παρ. 7 του άρθρου 91), β) επιτρέπεται η τροποποίηση των Οργανισμών
των ΟΤΑ κατά το τελευταίο εξάμηνο της δημοτικής περιόδου και γ) δεν απαιτείται η διατύπωση
γνώμης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν από τις
δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50Α)
2. Την αριθμ. 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Την αριθμ. 23537/1.4.2019 (ΑΔΑ: ΩΑΥ2465ΧΘ7-8ΥΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με
θέμα «Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018
(Α΄212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4604/2019 (Α΄50)
4. Τις δ/ξεις του άρθρου 29 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ
732/τ.Β΄/13.3.2012) περί «Οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
5. Το υπ. αριθμ. 454/19.4.2019 έγγραφο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύμφωνα με το οποίο στην
ανωτέρω Δημοτική Επιχείρηση απασχολείται από το έτος 2011 με σύμβαση παροχής
υπηρεσιών μία υπάλληλος ειδικότητας ΠΕ Λογιστών Α΄ Τάξης. Η υπάλληλος παρέχει
υπηρεσίες και στα πλαίσια του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Με το παρόν έγγραφο ζητούν
την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Λευκάδας και τη σύσταση μίας (1) θέσης ΠΕ Λογιστή Α΄
Τάξη
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Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούμαι την τροποποίηση του άρθρου 29 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Δήμου Λευκάδας (ΦΕΚ 732/τ.Β΄/13.3.2012) περί «Οργανικών θέσεων με σχέση δημοσίου
δικαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και προτείνω τη σύσταση της κάτωθι νέας οργανικής
θέσης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα νομοθεσία, ως ακολούθως:

Σύσταση οργανικής θέσης 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».

Α/Α
ΚΛΑΔΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1 ΠΕ Λογιστών Α΄Τάξης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
1

Για τη μισθολογική δαπάνη του ανωτέρω προσωπικού, 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».
Μετά τα ανωτέρω ακολούθησε διαλογική συζήτηση και η Εκτελεστική Επιτροπή αποφασίζει:

Ομόφωνα κάνει δεκτή την ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2019 και θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση κήρυξε τη λήξη
της συνεδρίασης.
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Ε.Ε

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΕΡΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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