ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5ης/2021 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 52/2021
Στην Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
11:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ (µέσω
εφαρµογής webex) σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την
υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020,
40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ.
ΥΠ. ΕΣ., ύστερα από την αριθ. πρωτ: 6788/8-2-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
στη διαδικασία µε τηλεδιάσκεψη
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1
Μαργέλη Μαρία
2 Γαζής Αναστάσιος
2
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3 Βικέντιος Νικόλαος
3
4 Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
4
5 Γιαννιώτης Παναγιώτης
5
6 Τυπάλδος Νικόλαος
6
7 Αργυρός Νικόλαος (αναπλ.)
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Τέθηκε για συζήτηση ένα (1) θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
∆ρακονταειδή Κων/νο.
ο
Η κα Μαργέλη Μαρία, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 3 θέµα της Η.∆.
Ο κ. Αργυρός Νικόλαος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης κ.
ο
ο
Τσιρογιάννη Γεώργιο, ο οποίος συµµετέχει στην τηλεδιάσκεψη στο 5 θέµα της Η.∆. και από το 10 θέµα της
Η.∆. ως το τέλος της συνεδρίασης.
ο

ΘΕΜΑ 1 : Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη δύο (2) ατόµων κλάδου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ
Κοινωνικών Λειτουργών µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου (Ι∆ΟΧ), µέσω της πράξης
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
2014-2020».
Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/µενη ∆/νση ∆/κών Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, έδωσε τον λόγο στην κα Νίκη Στραγαλινού,
Πρ/µενη της ∆/νσης ∆/κών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η οποία έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«Κατ` εξαίρεση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 (A΄ 28) όπως
τροποποιήθηκαν µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 Ν.4735/20, το προσωπικό που απασχολείται στον σχεδιασµό, τη
διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραµµάτων ή έργων που
χρηµατοδοτούνται ή συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισµούς ή
απασχολείται σε ερευνητικά προγράµµατα και προγράµµατα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συµφώνου για το
Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συµβάσεις µε διεθνείς
οργανισµούς ή απασχολείται σε συµβάσεις έργου διάρκειας έως πέντε (5) ετών για την εκµετάλλευση
εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής) η διάρκεια των συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου επιτρέπεται να είναι µέχρι δώδεκα (12) µήνες και να ανανεώνεται ή
να παρατείνεται έως το τέλος του προγράµµατος ή του έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόµενης
σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.
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"Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4674/2020 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παρ.
3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, το οποίο προέβλεπε ότι για τους σκοπούς της υλοποίησης αναπτυξιακών
προγραµµάτων ή έργων που συγχρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς
οργανισµούς κ.λπ. οι συµβάσεις του προσλαµβανόµενου προσωπικού είναι ετήσιας διάρκειας µε δυνατότητα
ανανέωσης. Η ρύθµιση του άρθρου 61 του ανωτέρω νόµου 4674/2020 επέτρεπε τη σύναψη συµβάσεων
ορισµένου χρόνου µε διάρκεια ισόχρονη µε τη διάρκεια του εκτελούµενου προγράµµατος ή έργου ή την
εκπλήρωση της υποχρέωσης προς τους διεθνείς οργανισµούς, ενώ δεν διατηρήθηκε η πρόβλεψη για παράταση ή
ανανέωση των ήδη υπαρχουσών συµβάσεων.
Η κατάργηση της πρόβλεψης περί ανανέωσης των συµβάσεων προκάλεσε δυσχέρειες στην εκτέλεση
προγραµµάτων που υλοποιούνται επί µακρό χρονικό διάστηµα.
Για τον λόγο αυτόν, επαναφέρεται το προϊσχύων καθεστώς πρόσληψης προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 24 Ν.4735/20, σύµφωνα µε το οποίο παρέχεται
η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µέχρι δώδεκα µήνες µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης µέχρι το τέλος
του προγράµµατος."
Οι ανανεώσεις ή παρατάσεις συµβάσεων του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου που
απασχολείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, στο πλαίσιο της
υλοποίησης προγραµµάτων ή έργων που χρηµατοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισµούς ή
ερευνητικών προγραµµάτων ή προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από
συµβάσεις µε διεθνείς οργανισµούς ή για την εκτέλεση αναπτυξιακών προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από
ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς εξαιρούνται πλέον από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006 όπως ισχύει. (περίπτ. κστ παρ.1 άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως συµπληρώθηκε από την παρ.5 του
άρθρου 72 του Ν.4342/15 και την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17)
Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του προσωπικού των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµού, καθώς
και των Ν.Π.∆.∆. και Ν.Π.Ι.∆. αυτών, το οποίο απασχολείται στο πλαίσιο της συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης
«Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά
2014-2020» ανανεώνονται κάθε έτος και µέχρι την ολοκλήρωση της πράξης σύµφωνα µε το εδάφιο α' της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, αποκλειόµενης, σε κάθε περίπτωση, της µετατροπής των συµβάσεων αυτών σε
αορίστου χρόνου. (παρ.1 άρθρο 68 Ν.4415/16)
Άρνηση ανανέωσης γίνεται µόνο µε την επίκληση σπουδαίου λόγου σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
(παρ.2 άρθρο 68 Ν.4415/16)
Οι φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν για κάθε πραγµατοποιούµενη ανανέωση /παράταση τα µέλη
της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αλλά και τη ∆/νση Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου
∆υναµικού του ΥΠ. ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επίσης, οι ΟΤΑ υποχρεούνται στη δηµοσίευση τόσο της πράξης πρόσληψης και λύσης όσο και της
πράξης ανανέωσης/παράτασης της σύµβασης του προσωπικού αυτού στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 παρ.9 του ν.4038/2012.
Το Αυτοτελές Τµήµα «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε το υπ. αριθµ. εσωτ:
2078/6.10.2020 έγγραφό του, αφού µας απέστειλε την αριθµ. 422/25.11.2019 (Α∆Α: ΩΛΣΖΩΛΙ-ΒΤΨ) Απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού ειδικοτήτων για την επιπλέον στελέχωση της Πράξης µε τίτλο «Κέντρο
Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»
και την υπ. αριθµ. 347/2020 (Α∆Α:6ΘΟΜΩΛΙ-ΕΣ6) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
ης
περί αποδοχής της 2 τροποποίησης της Πράξης ¨Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ
5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» µε αύξηση του προϋπολογισµού από
112.320.000 € στο ποσό των 351.000,00 € µε ηµεροµηνία λήξης της Πράξης µέχρι 31.12.2023, σύµφωνα µε την
υπ. αρ. πρωτ. Οικ. 2030/07.09.2020 (Α∆Α: ΨΒΞΤ7ΛΕ-ΦΒΕ) απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, , αιτήθηκε
να προβούµε στις απαραίτητες ενέργειες για την πρόσληψη δύο ατόµων, κλάδου - ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων
ή Σχολικών Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών για την Πράξη µε τίτλο Κέντρο Κοινότητας µε
κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ιόνια Νησιά 2014 – 2020.
Στις ανωτέρω αποφάσεις όσον αφορά στη δεύτερη θέση αναφέρεται ως ειδικότητα αυτή του ΠΕ
Ψυχολόγου ή Σχολικού Ψυχολόγου
Με το υπ. αριθµ. εσωτ 2307/29.110. 2020 έγγραφο µας, και προκειµένου να προχωρήσουµε τη
διαδικασία, και πιο συγκεκριµένα όσον αφορά στις θέσεις ΠΕ Ψυχολόγων ή Σχολικών Ψυχολόγων, ζητήσαµε
από το ανωτέρω τµήµα να µας ορίσει, ανάλογα µε τις ανάγκες του, ποια θέση θα πρέπει να καλυφθεί από τις
δύο, έτσι ώστε να ζητήσουµε έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή και να αποστείλουµε αντίστοιχη
Ανακοίνωση προς έλεγχο στο ΑΣΕΠ.
Το Αυτοτελές Τµήµα «Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, µε το υπ. αριθµ. εσωτ:
2425/10.11.2020 έγγραφό του προτείνει την πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων έναντι του
Σχολικού Ψυχολόγου, για τους κάτωθι λόγους: α)Τα διευρυµένα καθήκοντα του ψυχολόγου άπτονται
περισσοτέρων του ενός κλάδου έναντι του Σχολικού Ψυχολόγου, β) Η συµµετοχή του ψυχολόγου στις
Εισαγγελικές παραγγελίες και η συνεργασία του µε τους Κοινωνικούς Λειτουργούς για τη διεξαγωγή της
ψυχοκοινωνικής έρευνας απαιτεί µια πιο σφαιρική γνώση του αντικειµένου και όχι τόσο εξειδικευµένη και γ) Το
εύρος των ηλικιών των ωφελούµενων της ειδικότητας του Ψυχολόγου περιλαµβάνει όλες τις ηλικιακές οµάδες.
Έχοντας υπόψη:
1.
Την νοµοθεσία
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2.Την υπ. αριθµ. 2141/15.12.2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων η οποία τροποποιήθηκε µε την
υπ. αριθµ. πρωτ 53/11.1.2018 απόφαση Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο για
χρονική διάρκεια λειτουργίας της δοµής 3 έτη ήτοι από 18.9.2017 έως 18.9.2020
2. Το υπ. αριθµ. 117366/5.11.2018 έγγραφο της Εθνικής Αρχής Συντονισµού περί παράτασης λειτουργίας δοµών
και διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του θεµατικού Στόχου 9 των
ΠΕΠ
3.Το υπ. αριθµ. 2856/21.12.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης περί παράτασης λειτουργίας και
διεύρυνση των παρεχόµενων υπηρεσιών της Πράξης µε τίτλο Κέντρο Κοινότητας µε κωδικό ΟΠΣ 5002116
4. Την υπ. αριθµ. 374/2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή αιτήµατος
για την επέκταση του χρόνου λειτουργίας της δοµής κατά τρία (3) έτη και στελέχωσή της µε επιπλέον προσωπικό
5. Το υπ. αριθµ. 9459/17.6.2020 αίτηµα τροποποίησης Πράξης
6. Το υπ. αριθµ. 2030/7.9.2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περί
ης
2 τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας ∆ήµου Λευκάδας» µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» σύµφωνα µε το οποίο ορίζεται ως ηµεροµηνία λήξης της
Πράξης η 31.12.2023
7.την αριθµ. εσωτ. 99/22.1.2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών υπηρεσιών από την οποία προκύπτει ότι για
την κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας δύο (2) ατόµων κλάδου ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών, που θα προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης µε τίτλο Κέντρο Κοινότητας µε κωδικό ΟΠΣ 5002116, έχει προβλεφθεί πίστωση στους παρακάτω Κ.Α.Ε.
του προϋπολογισµού έτους 2020 ως ακολούθως:
*ΠΕ Ψυχολόγων (Κ.Α.Ε 60-6041.002 «Τακτικές Αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας» και Κ.Α.Ε.
60-6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας)
* ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κ.Α.Ε 60-6041.002 «Τακτικές Αποδοχές για τη στελέχωση του Κέντρου
Κοινότητας» και Κ.Α.Ε. 60-6054.003 «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ Κέντρου Κοινότητας)
Εισηγούµαι την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών για την Πράξη µε τίτλο Κέντρο Κοινότητας µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ιόνια Νησιά 2014 – 2020, για την εύρυθµη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού και ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας, ως ακολούθως:
Αριθµός
Ειδικά Τυπικά Προσόντα
Χρονική
∆ιάρκεια
Απασχόλησης
ΠΕ Ψυχολόγων
1
Κύρια Προσόντα:
Από την υπογραφή
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας της σύµβασης έως
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην ένα έτος και µε
Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που δυνατότητα
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 παράτασης εφόσον
(Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή συνεχισθεί το
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου πρόγραµµα µε το ίδιο
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής καθεστώς
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος χρηµατοδότησης
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
του Ψυχολόγου
ΠΕ/ΤΕ
1
Κύρια προσόντα:
Από την υπογραφή
Κοινωνικών
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή της σύµβασης
έως
Λειτουργών
Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής ένα έτος και µε
Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής δυνατότητα
Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση παράτασης
εφόσον
το
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή συνεχισθεί
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου πρόγραµµα µε το ίδιο
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής καθεστώς
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος χρηµατοδότησης
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή 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 ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
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κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού
γ) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας
δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον
ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137),
η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή
της

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την πρόσληψη δύο (2) ατόµων, κλάδων-ειδικοτήτων ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών
Λειτουργών για την Πράξη µε τίτλο Κέντρο Κοινότητας µε κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ιόνια Νησιά 2014 – 2020, για την εύρυθµη λειτουργία του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισµού και ειδικότερα του Κέντρου Κοινότητας, ως ακολούθως:
Αριθµός
Ειδικά Τυπικά Προσόντα
Χρονική
∆ιάρκεια
Απασχόλησης
ΠΕ Ψυχολόγων
Από την υπογραφή
1
Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας της σύµβασης έως
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην ένα έτος και µε
Ψυχολογία (για αποφοίτους έως 31/12/1993 που δυνατότητα
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν.991/1979 παράτασης εφόσον
(Α΄278), όπως ισχύει), ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή συνεχισθεί το
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου πρόγραµµα µε το ίδιο
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής καθεστώς
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος χρηµατοδότησης
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας και
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Ψυχολόγου ή
Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόµιµες
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος
του Ψυχολόγου
ΠΕ/ΤΕ
1
Κύρια προσόντα:
Από την υπογραφή
Κοινωνικών
α) Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας ή της σύµβασης
έως
Λειτουργών
Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής ένα έτος και µε
Εργασίας ή Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής δυνατότητα
Επιστήµης - Κοινωνικής ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση παράτασης
εφόσον
Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή συνεχισθεί
το
δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου πρόγραµµα µε το ίδιο
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής καθεστώς
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος χρηµατοδότησης
σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας ή 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,
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αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας,
β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Κοινωνικού
Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση
ότι πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις για την
άσκηση του επαγγέλµατος Κοινωνικού Λειτουργού
γ) Ταυτότητα µέλους του Συνδέσµου Κοινωνικών
Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε
ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας
δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον
ΣΚΛΕ (άρθρο 78 & 110 του ν.4488/2017 (Α΄137),
η οποία να είναι σε ισχύ µέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του επόµενου έτους από την έκδοσή
της

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 52/2021.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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