ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 9ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 162/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 23 του µηνός Απριλίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 7601/19-4-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Βλάχος Κων/νος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Κοντοµίχης Ευάγγελος
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Κακλαµάνη Αναστασία
5
Κούρτης Φίλιππος
5
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
6
Σέρβος Κων/νος
6
Τριλίβας Χρήστος
7
Πολίτης Σπυρίδων
7
Κατωπόδη Ευανθία
8
Αρβανίτης Σπυρίδων
8
Γρηγόρη Ασπασία
9
Κατηφόρης Χρήστος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Φίλιππας Γεώργιος
10
Αραβανής Βασίλειος
11
Θερµός Ευάγγελος
11
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
12
Βλάχος Ευστάθιος
12
Σκληρός Φίλιππος
13
Παπαδόπουλος Ανδρέας
13
Καββαδάς Θωµάς
14
Γιαννιώτης Οδυσσέας
14
Γληγόρης Κων/νος
15
Καρφάκη Μαριάννα
15
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Μήτσουρας Πέτρος
17
18
Ζουριδάκης Ευτύχιος
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
δεκαεννέα (19) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον πρακτικογράφο κ. Ζαβιτσάνο Νικόλαο, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Συζητήθηκαν δώδεκα (12) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 3 θέµα της Η.∆. το 10 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος και Μήτσουρας Πέτρος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 12 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 1 Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 9ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και σύσταση οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, ιδίου κλάδου και
κατηγορίας και ιδίου αριθµού µε τις θέσεις του προσωπικού, που απασχολείται στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση
Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (∆.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. 4604/2019 (ΦΕΚ
Α
50 )
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19)
ψήφους, αποφασίζει την συζήτηση θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. και
σύσταση οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, ιδίου κλάδου και κατηγορίας και ιδίου αριθµού µε τις θέσεις του
προσωπικού, που απασχολείται στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής &
Κοινωνικής Ανάπτυξης (∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄),
Α
όπως αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 ), λόγω του κατεπείγοντος,
σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, ο οποίος είπε τα 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
ης
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 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.
Με την αριθµ. 4/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, (ΦΕΚ 485/΄τ.Β΄/19.2.2019), τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ.
του ∆ήµου Λευκάδας και συστάθηκαν τριάντα πέντε (35) οργανικές θέσεις µόνιµου προσωπικού, ιδίων κλάδων και
κατηγοριών και ιδίου αριθµού µε τις θέσεις του προσωπικού Ι∆ΟΧ, που απασχολείται στην Κοινωφελή ∆ηµοτική
Επιχείρηση Πολιτιστικής, Οικονοµικής, Τουριστικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Λευκάδας (∆.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 - ∆ιατάξεις 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 ∆ιοικήσεις, αποφάσεις
τροποποίησης των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται, σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάσταση ∆ηµοτικών 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ και σύστασης νέας θέσης, όπως
προαναφέρθηκε, θα πρέπει να αποσταλεί για έγκριση στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Ο
Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης εγκρίνει την απόφαση περί τροποποίησης του Ο.Ε.Υ., εντός
µηνός από την υποβολή της, µε πράξη του, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Α
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις των παραγ. 2,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 ΄), 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 ∆΄ 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).
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.
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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
Α
Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 )
2. Την αριθµ. 1921/11.1.2019 (Α∆Α: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Την αριθµ. 23537/1.4.2019 (Α∆Α: 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 ∆ήµου 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 ∆ηµοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονοµικής
Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης (∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύµφωνα µε το οποίο στην ανωτέρω ∆ηµοτική 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 ∆ήµου Λευκάδας και τη σύσταση µίας (1) θέσης ΠΕ Λογιστή Α΄
Τάξης
6. Την υπ. αριθµ. 4/2019 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. και σύστασης
οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, ιδίου κλάδου και κατηγορίας και ιδίου αριθµού µε τις θέσεις του προσωπικού,
που απασχολείται στην Κοινωφελή ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Οικονοµικής Τουριστικής & Κοινωνικής
Ανάπτυξης (∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως
Α
αντικαταστάθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 86 του Ν. 4604/2019 (ΦΕΚ 50 ) »
Κατόπιν των ανωτέρω,
Εισηγούµαι την τροποποίηση του άρθρου 29 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ
732/τ.Β΄/13.3.2012) περί «Οργανικών θέσεων µε σχέση δηµοσίου δικαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
προτείνω τη σύσταση των κάτωθι νέων οργανικών θέσεων, 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
1

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Λογιστών

1

3

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.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαεννέα (19) ψήφους, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του άρθρου 29 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (ΦΕΚ
732/τ.Β΄/13.3.2012) περί «Οργανικών θέσεων µε σχέση δηµοσίου δικαίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη
σύσταση των κάτωθι νέων οργανικών θέσεων, 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
1

ΚΛΑ∆ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ Λογιστών

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.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 162/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

4

